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2 Úvod 

Činnost každé firmy byla, je a vždy bude ovlivňována vlivy okolního prostředí, stejně 

jako i své vlastní činnosti. V posledních několika letech je toto ještě umocněno nečekanými a 

prudkými změnami vyvolanými ekonomickou krizí v roce 2008. Její dopady jsou silně citelné 

v mnoha evropských zemích, ale pozadu nezůstávají ani ostatní trhy po celém světě. Každá 

firma je denně pod tlakem sílícího konkurenčního boje. Jejich úspěch je tak dán buď 

výjimečností své produkce, nebo velmi dobrou informovaností a předvídavostí. Rozhodování 

o výběru správných, či nejlepších možných řešení se samozřejmě dotýká všech činností každé 

firmy, jako je oblast obchodu, výroby, zásobování či logistiky. Kromě interních vztahů 

jednotlivých oddělení firmy, ovlivňuje samozřejmě její chod i chování zákazníků či pozice 

konkurence.  Co nejkvalitnější a nejpřesnější informace zvyšují přesnost v rozhodování a 

odhadování budoucího vývoje. 

 Přestože různé predikce hospodářské krize byly mnohem optimističtější, náročná a 

zhoršující se situace na českém trhu ukazuje pravý opak. Závislost českého hospodářství na 

automobilovém a elektrotechnickém průmyslu se stala pro mnoho firem osudným a musela 

svou činnost ukončit. Mnoho firem, ačkoliv se neustále potýká s velkými problémy, se snaží 

udržet svůj provoz, zajistit práci svým zaměstnancům. 

Odliv zahraničních firem dále na Východ zvyšuje konkurenční boj při získávání nových 

zakázek, o stávající zákazníky firmy velmi rychle přicházejí. Manažeři ke své každodenní 

práci tak potřebují mít velmi dobrou znalost o finančním zdraví a stabilitě své firmy. Jen tak 

mohou odhadnout svou pozici na trhu a udávat pak dále směr činnosti a dalších aktivit firmy.  

Tato bakalářská práce se zaměří na hodnocení výkonnosti firmy MORAplast s.r.o. I tato 

nebyla ušetřena dopadům silného konkurenčního prostředí a slábnoucí poptávky po jejích 

produktech ve svém oboru. Cílem této práce bude získat náhled na finanční stránku vybrané 

firmy. Jednotlivé informace budou výsledkem rozboru údajů získaných z finančních výkazů. 

Postupnou analýzou se získá přehled o vývojových tendencích firmy za několik posledních let 

a dále také informace o jejím současném stavu. Toto bude podkladem pro návrh možných 

změn, které mohou firmě pomoci k lepším výsledkům a stabilnější pozici na trhu. 
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3 Teoretická východiska finanční analýzy 

3.1 Zdroje informací 

Pro kvalitní rozhodování jsou třeba kvalitní údaje. Pro zjištění minulého vývoje 

výkonnosti podniku a možnosti odhadu vývoje v budoucnosti jsou nejlepšími a nejpřesnějšími 

účetní výkazy. Tyto výkazy představují věrný obraz činnosti každého podniku, a tudíž jsou 

dobrým podkladem pro analýzy a zjišťování stavu a vývojových trendů. Základními výkazy 

jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Povinnost sestavování těchto výkazů je dána Zákonem o 

účetnictví č. 563/1991 Sb. a jsou nedílnou součástí každé účetní závěrky. Kromě povinnosti 

sestavovat tyto výkazy, Zákon určuje i jejich strukturu, způsoby oceňování, inventarizaci a 

uchovávání účetních dokladů. (Knápková, 2013) 

Dalším zdrojem finančních informací o firmě bývá přehled o peněžních tocích, také 

nazývaný jako výkaz cash flow. Sestavování tohoto výkazu není dáno žádným právně 

závazným předpisem, ale dostává se mu čím dál větší oblibě a hlavně důležitosti. (Růčková, 

2011) 

Jednotlivé výkazy jako i celou účetní závěrku kontroluje nakonec audit. Ten svou 

zprávou potvrdí věcnou správnost, a také, že závěrka je věrným obraz stavu podniku. 

(Růčková, 2011) 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha, také známá pod pojmem bilance, je účetní výkaz, který je ve většině případů 

sestavován k určitému dni, který bývá označován také jako rozvahový den. Ve většině 

případů je tímto dnem poslední kalendářní den v roce. Rozvaha je tvořena jako statický 

přehled o stavu majetku a financí dané firmy k určitému dni. Z pohledu financí jde o 

zachycení zdrojů financování a dále pak finanční situaci firmy. Jednotlivé položky rozvahy 

jsou rozdělené do 2 základních částí. Těmito částmi jsou aktiva a pasiva. Tyto jsou pak dále 

dělené na další podskupiny obsahující dílčí položky. Jednotlivé položky a jejich sled jsou 

přesně určené platnou legislativou. (Vochozka, 2011) 

a) Aktiva 

Aktiva jsou položky, které zachycují stav majetku firmy. Jejich struktura je dělena do 

čtyř základních podskupin: 

 pohledávky za upsaný kapitál, 

 dlouhodobý majetek, 
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 oběžný majetek, 

 časové rozlišení. 

Dlouhodobý majetek je definovaný jako majetek, který je používán a spotřebováván po 

dobu delší než jeden rok. Člení se dále na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý 

nehmotný majetek a finanční investice. Jeho opotřebení se do nákladů firmy dostává 

prostřednictvím odpisů. Existují zde ale i výjimky, kdy ne všechny položky dlouhodobého 

majetku lze odepisovat. Mezi tyto položky patří pozemky, sbírky, umělecká díla či finanční 

investice. Z pohledu hodnocení výkonnosti firmy sledujeme především, jak se určitý 

dlouhodobý majetek využívá, jaké jsou jeho změny v průběhu činnosti firmy a jak se mění 

jeho složení. (Růčková, 2011) 

Oběžná aktiva, jinak také označovaná jako krátkodobý, zachycuji takové položky, u 

nichž je přepokládána doba využití méně než jeden rok. Je to majetek, který firma neustále 

využívá a to v různých podobách. Patří zde především peněžní prostředky. Těmi je myšlena 

nejen finanční hotovost v pokladně firmy, ale také peníze na bankovních účtech a pohledávky 

firmy. Dále to jsou suroviny, materiál, polotovary a hotové výrobky. Pro finanční analýzy 

mají tyto položky význam při zjišťování likvidity. (Knápková, 2013, Růčková, 2011) 

Poslední skupinou jsou časová rozlišení. Patří zde náklady a příjmy příštích období. 

Většinou mají velmi zanedbatelný charakter, a proto pro finanční analýzu jim není věnována 

přílišná pozornost. (Vochozka, 2011) 

b) Pasiva 

Pasiva evidují položky zdroje krytí majetku. Jejich základní členění je na 3 oblasti: 

 vlastní zdroje, 

 cizí zdroje, 

 časové rozlišení. 

Vlastní zdroje, jak již název napovídá, představuje kapitál, který patří firmě. Zahrnuje se 

zde základní kapitál, ten je vytvořený především z vkladů společníků při založení firmy, dále 

pak kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření z minulých let a výsledek 

hospodaření za běžné období. (Knápková, 2013) 

Cizí zdroje pokrývají položky, které evidují jednotlivé dluhy firmy. Podrobněji se člení 

dle časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé. Jejich zařazení do příslušné skupiny se 
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opět řídí časovým horizontem jednoho roku. Závazky splatné po více než jednom roku jsou 

tedy dlouhodobé a do jednoho roku krátkodobé. Mimo jiné mezi cizí zdroje se řadí rezervy, 

závazky vůči dodavatelům závazky vůči zaměstnancům či bankovní úvěry. (Růčková, 2011) 

Stejný charakter jako u aktiv mají účty časového rozlišení. Zachycují se zde výnosy a 

výdaje příštích období a dohadné účty. Většinou také zahrnují malé částky, které nemají vliv 

na finanční analýzu, proto se v analýzách nezohledňují. (Růčková, 2011) 

3.1.2 Výkaz zisků a ztráty 

Dalším zdrojem informací pro finanční hodnocení je výkazu zisků a ztráty. Tento výkaz 

přestavuje přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za vybrané období. Stejně jako u 

rozvahy se výkaz zisku a ztráty sestavuje alespoň jednou ročně při roční účetní uzávěrce, ale 

lze jej sestavovat i častěji. Jeho prostřednictvím se sleduje tok veličin, jaký vliv mají změny 

jednotlivých položek na výsledek hospodaření. Pro rozlišení původu výsledku hospodaření jej 

členíme do několika skupin, viz Obr. 2.1. 

Obr. 2.1 – Výsledek hospodaření 

 

Zdroj: Růčková, 2011, str. 32 

 

 

 

Pramen: Růčková: Finanční analýza, 2011, str. 32 

3.1.3 Přehled o peněžních tocích 

Tento výkaz je všeobecně znám pod anglickým názvem cash flow. Na rozdíl od VZZ 

nesleduje výnosy a náklady, ale zachycuje skutečný tok peněžních příjmů a výdajů za určité 

časové období. Sledováním skutečných příjmů a výdajů pomáhá firmě zobrazit skutečný stav 

financí firmy v reálném čase. Vytváří přehled o tom, jaké peněžní prostředky firma získala a 

také na co byly dané prostředky použity. CF je nedílnou součástí při sledování likvidity a 

zajišťování dostatečné výše peněžních prostředků ať už v hotovosti, nebo na účtech 

v bankách. Tok peněžních prostředků pomocí CF sleduje většinou tři oblasti činnosti firmy:  

Výsledek hospodaření 

- VH provozní 

- VH z finančních operací 

- VH za běžnou činnost 

- VH mimořádný 

- VH za účetní období 

- VH před zdaněním 
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 provozní oblast, 

 investiční oblast  

 finanční oblast. 

Největší a nejpodstatnější částí bývá oblast sledující provozní činnost. (Knápková, 

2013) 

3.2 Metody finanční analýzy 

Základem finanční analýzy jsou účetní ukazatele. Podle toho, co má analýza sledovat a 

jaký je její požadovaný cíl se určuje správná metoda pro vyhodnocení. Výsledkem je pak 

prezentace výsledků a to nejen slovním popisem, ale pro lepší orientaci a přehled je vhodné 

použít i grafické zpracování.  

Údaje získané z účetních výkazů je možné sledovat z mnoha různých pohledů. Je možné 

sledovat jejich stav k určitému datu, změny u stejných ukazatelů v různých účetních obdobích 

či poměrový vztah dvou různých ukazatelů.  Mezi prostředky finanční analýzy patří: 

 horizontální a vertikální analýza, 

 analýza cash flow, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 čistý pracovní kapitál, 

 ekonomická přidaná hodnota (EVA), 

 bonitní a bankrotní modely. 

3.2.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza se využívá při srovnávání stejných ukazatelů z účetních výkazů, 

ale v různých časových obdobích. Nejčastěji se srovnávají dvě po sobě jdoucí období. Vývoj 

vybraných ukazatelů v čase je možné vyjádřit buď v procentech, pak zjišťujeme index změn, 

nebo v absolutních hodnotách. V takových případech je výsledkem tzv. diference, která uvádí 

přesnou hodnotu změny stavu ukazatele. (Kislingerová, 2008) 

Při zjišťování index platí: 

          Index změn = 
                               

                
         (2.1) 

Diference se vypočítá jednoduchým rozdílem: 

Diference = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období  (2.2) 
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Pomocí vertikální analýzy se zjišťuje, v jakém procentuálním zastoupení jsou jednotlivé 

finanční ukazatele vůči bilančním sumám. Nejčastěji se sleduje poměr vůči celkovým 

aktivům, pasivům, výnosům či nákladům. V případě potřeby vyplývající z požadavků analýzy 

je možné také sledovat procentuální zastoupení vybraných ukazatelů vůči dílčím součtům, 

jako např. celková oběžná aktiva, celkový krátkodobý majetek. (Kislingerová, 2008) 

3.2.2 Analýza cash flow 

Při analýze cash flow se jedná o stejný přístup jako při horizontální a vertikální analýze. 

U jednotlivých položek se sleduje jejich změny v čase či poměru vůči relevantní celkové 

sumě. Opět se vychází z údajů ze dvou či více po sobě jdoucích obdobích. Přičemž 

sledovaným obdobím může být rok, ale je možné se zaměřit i na kratší časová období jako je 

pololetí, či měsíc. Získané výsledky poskytují informace o tendencích, které mají vliv na 

finanční vývoj a umožňují lépe odhadnout další směřování. (Grünwald, 2007) 

3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi velmi oblíbené analýzy. Zaměřuje se na 

základní skupiny ukazatelů: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele tržní hodnoty. 

Význam těchto ukazatelů spočívá v jednoduchosti získávání přehledu o stavu firmy. 

Získané veličiny je možné využít nejen při hodnocení vlastní firmy, ale také při srovnávání se 

s konkurencí. Umožňují lepší odhad rizik a vyhodnocení budoucího vývoje. (Sedláček, 2011) 

a) Ukazatele rentability 

ROA (return on assets, návratnost aktiv) vyjadřuje poměr zisku před zdaněním EBIT a 

celkových aktiv. Zahrnuje tedy aktiva získaná z různých zdrojů financování (vlastní, cizí, 

dlouhodobá, krátkodobá). Výsledná hodnota vypovídá o tom, jaký EBIT byla firma schopna 

vygenerovat z investovaného kapitálu. Hodnota vychází z následujícího vzorce (Vochozka, 

2011): 

     
    

      
      (2.3) 
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ROE (return on equity, návratnosti vlastního kapitálu) na rozdíl od ROA zkoumá 

ziskovost vlastního kapitálu a to v poměru k čistému zisku. Je to ukazatel, o který se zajímají 

vlastníci, protože tak získají informaci o tom, jaký zisk jim přinese jejich investice. Sledovaný 

ukazatel vychází ze vzorce (Sedláček, 2011): 

     
   

               
      (2.4) 

ROCE (return on capital employment, návratnost dlouhodobých zdrojů) sleduje, jak 

efektivní a ziskové jsou dlouhodobé investice, které zahrnují jak vlastní, tak dlouhodobý cizí 

kapitál. Jak pro majitele, tak pro investory je žádoucí, aby ukazatel měl rostoucí trend, neboť 

čím vyšší je výsledné ROCE, tím vyšší zisk mají ze svých investic. Při výpočtu platí 

(Dluhošová, 2010): 

                
    

                                  
               (2.5) 

ROS (return on sales, návratnost tržeb) vyjadřuje poměr čistého zisku a tržeb. Výsledná 

hodnota udává, jak firma využívá dostupné prostředky ke tvorbě zisku. Jinak také řečeno 

kolik zisku přenáší 1 koruna česká tržeb. Přitom platí (Sedláček, 2011): 

          
   

     
                 (2.6) 

b) Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí, schopnost firmy platit své závazky a to s ohledem na to, aby 

závazky byly placené řádně a včas. S tím je spojná také schopnost firmy efektivně 

přeměňovat položky spojené s likviditou na peněžní prostředky. Mezi položky spojené 

s likviditou patří zásoby a krátkodobé pohledávky. Likviditu dělíme do tří stupňů, na běžnou, 

pohotovou a okamžitou. (Knápková, 2013) 

Běžná likvidita udává kolikrát je možné celkovými oběžnými aktivy přeměněnými na 

finanční prostředky pokrýt krátkodobé závazky. Propočet vychází ze vzorce (Sedláček, 2011): 

                
             

                  
   (2.7) 

Oběžná aktiva by měla být vyšší než krátkodobé závazky a doporučená hodnota jejich 

poměru by se měla pohybovat v rozmezí hodnot 1,5 – 2,5. 
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Pohotová likvidita udává o něco přesněji než běžná likvidita, do jaké míry je firma 

schopna plnit své závazky. Poměrová položka oběžných aktiv je oproštěna od zásob, u 

kterých může být problém je dostatečně rychle přeměnit na finanční prostředky. Do výpočtu 

se tedy započítávají krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Ve jmenovateli 

zůstávají krátkodobé závazky. Požadovaná hodnota vychází ze vzorce (Dluhošová, 2010): 

                         
                    

                  
                (2.8) 

I u pohotové likvidity platí, že oběžná aktiva, ponížená o zásoby by měla mít vyšší 

absolutní hodnotu než krátkodobé závazky. Výsledná hodnota výpočtu by se měla pohybovat 

v rozmezí od 1 – 1,5. 

Okamžitá likvidita nejpřesněji udává, jak je firma schopna platit své okamžitě splatné 

dluhy. Ukazatel počítá s poměrem peněz v hotovosti, na bankovních účtech a peněžních 

ekvivalentů (krátkodobé cenné papíry, šeky) a právě splatných krátkodobých závazků. Platí 

tedy (Vochozka, 2011): 

                             
                              

                          
                         (2.9) 

Získaná hodnota by se měla pohybovat v doporučeném rozmezí 0,9 – 1,1, ale neměla by 

být nižší než 0,2. 

c) Ukazatele zadluženosti 

Pomocí ukazatelů zadluženosti se získává přehled o tom, jak vyrovnané či nevyrovnané 

jsou vlastní a cizí zdroje. Vysoké krytí majetku cizími zdroji může přispívat k lepší rentabilitě 

firmy, ale při přecenění rizika může firmu dostat do finančních potíží. Zhoršuje se tím její 

stabilita a likvidita. Je proto důležité sledovat, zda jsou oba zdroje v rovnováze, tedy tvoří-li 

optimální finanční strukturu. (Sedláček, 2011) 

Z pohledu zadluženosti se sleduje celková zadluženost, dlouhodobá zadluženost, 

krátkodobá zadluženost, ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, úrokové krytí a úrokové 

zatížení. 

Celková zadluženost bývá také označována jako věřitelské riziko. Vyjadřuje poměr 

cizího kapitálu k celkovým aktivům. Z věřitelského hlediska je to jeden z nejdůležitějších 

ukazatelů zadluženosti. Pro investory je firma bezpečná v případě, že krytí cizím kapitálem je 

co nejnižší. Uvádí se, že celková zadluženost by se měla pohybovat v rozmezí od 30 do 60%, 
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a to s ohledem na oblast podnikání. Odpovídající koeficient je výsledkem výpočtu dle vzorce 

(Knápková, 2013): 

                                 
            

              
                     (2.10) 

Dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost jsou dílčími ukazateli, které vycházejí 

z celkové zadluženosti. Získané ukazatele vyjadřují jaká část aktiv je krytá dlouhodobým, 

popř. krátkodobým cizím kapitálem. Poskytují tak detailnější informace pro různé skupiny 

věřitelů. Pro výpočet se vychází z následujících vzorců (Dluhošová, 2010): 

                                           
                       

              
                    (2.11) 

                              
                        

              
                    (2.12) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu určuje vztah mezi cizím kapitálem a vlastním 

kapitálem. Při zvyšujícím se podílu cizího kapitálu, se z pohledu věřitelů stává firma více 

riziková. Tento ukazatel zajímá např. banky při zjišťování finanční stability firmy. Výsledná 

hodnota by se měla u stabilních firem pohybovat v rozmezí 80 – 120 % Pro koeficient míry 

zadluženosti platí (Dluhošová, 2010): 

                         
            

               
                                 (2.13) 

Úrokové krytí vychází ze zisku firmy a získaný ukazatel udává, kolikrát je firma 

schopna ze svého zisku pokrýt úroky. Pro výpočet se vychází ze vzorce (Sedláček, 2011): 

               
    

     
              (2.14) 

Úrokové zatížení je opačným ukazatelem úrokového krytí. EBIT a úrok jsou v opačném 

poměru a výsledný ukazatel určuje, kolik z celkového zisku je určeno na krytí úroků. Vzorec 

pro výpočet je (Sedláček, 2011): 

                           
     

    
              (2.15) 

d) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou označované jako doby obratu. Vypovídají o tom, jak firma 

dokáže efektivně využívat svá aktiva. V případě, že firma má vysokou vázanost aktiv a 

nemůže je použít na jiné aktivity, přichází tak o potenciální výnosy a zvyšují se jí náklady. 
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Mezi ukazatele aktivity patří obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, doba obratu 

pohledávek či doba obratu závazků. (Sedláček, 2011, Dluhošová, 2010) 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se za určitý časový interval využijí aktiva. Čím 

vyšší je hodnota získaného ukazatel, tím efektivněji firma využívá svůj majetek. Doporučuje 

se, aby minimální hodnota ukazatele by alespoň rovna 1. Nižší hodnoty napovídají o málo 

efektivním vyžívání majetku. Pro výpočet ukazatele platí (Knápková, 2013): 

Obrat celkových aktiv =  
     

              
                   (2.16) 

Doba obratu zásob poskytuje informaci o tom, jak dlouho jsou zásoby vázané ve firmě, 

než dojde k jejich spotřebě, tzn. přeměně na peněžní prostředky. Ukazatel se vypočítá podle 

vzorce (Sedláček, 2011): 

                   
      

     
                                       (2.17) 

Doba obratu pohledávek je ukazatel, který uvádí průměrnou splatnost pohledávek. Jak 

dlouho musí firma průměrně čekat, než jsou uhrazené její faktury. Pro možnost dalšího 

využití peněžních prostředků a lepší flexibilitě, je pro firmu žádoucí, aby tato doba byla co 

nejkratší. Při výpočtu platí (Dluhošová, 2010): 

                            
          

     
                         (2.18) 

Doba obratu krátkodobých závazků analyzuje postoj firmy vůči platbám svým 

dodavatelům. Je to ukazatel, který naznačuje platební morálku firmy. Výsledný ukazatel 

udává, za kolik dnů firma uhradí své závazky svým dodavatelům. Z pohledu firmy je vítané, 

aby výsledný počet dnů byl co nejvyšší, pro věřitele co nejnižší. Neměl by ale být kratší než 

doba obratu pohledávek. Výpočet se provádí podle vzorce (Knápková, 2013): 

                     
                  

     
                             (2.19) 

e) Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele tržní hodnoty se sledují u firem, které mají veřejně obchodovatelné akcie. 

Jsou důležitým zdrojem informací o výkonnosti firmy pro investory. Napomáhají při 

rozhodování, zda do vybrané firmy má či nemá smysl investovat. Pro stávající akcionáře 

ukazatele poskytují informace o výši dividend, či zhodnocování akcií.  



 

15 

 

Stejně jako u ostatních poměrových ukazatelů je možné sledovat různé faktory. Mezi 

ukazatel tržní hodnoty patří mimo jiné čistý zisk na akcii, dividendový výnos, dividenda na 

akcii, poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii, či dividendové krytí. (Sedláček, 2011) 

3.2.4 Čistý pracovní kapitál 

ČPK je ukazatel vyjádřený jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky a 

krátkodobými úvěry. Vyjadřuje tedy, jaké finanční prostředky zůstanou firmě při úhradě 

krátkodobých závazků oběžnými aktivy. Do oběžných aktiv jsou zahrnuty zásoby, 

pohledávka a finanční majetek. Ukazatelem je tedy možné vyjádřit, i jaký dlouhodobý 

majetek je krytý oběžným aktivy. Výsledná hodnota by neměla být nižší než 1,0. I zde je 

možná odchylka a v některých případech je možné připustit minimální hodnotu až 0,5. 

(Grünwald, 2007) 

Pro výpočet platí rovnice: 

                                                                           (2.20) 

3.2.5 Ekonomická přidaná hodnota 

Při analýze ekonomické přidané hodnoty, také označované jako EVA, se sleduje 

očekávaný výnos z investice vůči nákladům kapitálu. Pro investory je směrodatné, aby 

zjišťovaný výnos byl právě vyšší než nezbytná nákladovost. Toto jim pak dává informaci o 

tom, že investice bude pro ně výdělečná. Při hledání hodnoty EVA se vychází ze vzorce 

(Kislingerová, 2008): 

                                       (2.21) 

kde: 

NOPAT (net operating profit after tax) – provozní výsledek hospodaření po zdanění 

C (capita) – použitý kapitál (investované peníze) 

WACC (weigted average costs of capital) – průměrné náklady na kapitál  

Pro výpočet NOPAT  platí: 

                                                                 (2.22) 

Pro výpočet NOPAT je vhodné upravit vstupní kapitál, tak aby obsahoval jen ty 

položky, které se podílejí na hlavní činnosti, ke které se také vztahuje EBIT. Takto upravený 
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kapitál se označuje jako NOA (net operating assets) tedy čistá operativní aktiva. NOA 

zohledňují i takové položky, které nejsou uvedené v rozvaze, ale jsou potřebné pro 

vykonávání hlavní činnosti a zároveň vylučuje takové položky, které v rozvaze jsou, ale 

nepodílejí se na hlavní činnosti. Zde se můžou objevit položky jako nedokončené investice, 

dlouhodobý finanční majetek, nepotřebné zásoby. Z položek, které v rozvaze nejsou, ale jsou 

součásti NOA to mohou být např. majetek, který firma využívá díky leasingu, investice na 

výzkum a vývoj, zákaznické loajalita.  (Knapková, 2013, Synek, 2011) 

Druhou část vzorce tvoří vážené průměrné náklady kapitálu. Ty se vypočítají podle 

vzorce: 

                  
 

 
      

 

 
              (2.23) 

kde: 

rd – náklady na cizí kapitál (placené úroky) 

re – náklady vlastního kapitálu 

d – sazba daně z příjmů právnických osob 

D – cizí kapitál 

E – vlastní kapitál 

C – celkový dlouhodobě investovaný kapitál. 

Ačkoliv vzorec pro výpočet EVA je poměrně snadno pochopitelný, dosazení správných 

hodnot může být problematické. Přestože se mnoho informací získává z účetních výkazů, 

některé položky neodrážejí skutečnost. Problémem může být i vyjádření nákladů vlastního 

kapitálu. Jako jedna z možností může být použití tzv. bezrizikové úrokové sazby. Jak uvádí 

Růčková (2011, s. 67) „součet úrokové sazby státních obligací a rozdílu výnosovostí 

z předchozích let je výsledná výše nákladů vlastního kapitálu.“ 

Problematikou výpočtu EVA se zabývá také Ministerstvo průmyslu a obchodu a na jeho 

webových stránkách je možné také najít metodiku pro výpočet. MPO pro své potřeby a 

potřeby výpočtu EVA využívá metodiky INFA jejichž autory jsou manželé Neumaierovi. 

(http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/, 3. 4. 2013) 

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/,%203
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3.2.6 Bonitní a bankrotní modely 

Prostřednictvím vybraných finančních ukazatelů je možné vyhodnotit finanční zdraví 

firmy a její vývoj do budoucna. Informace získané prostřednictvím bonitních a bankrotních 

modelů jsou zajímavé pro banku či investory. Mohou být tak jedním ze zdrojů důležitých 

informací při rozhodování, zda firmě půjčí či nepůjčí finanční prostředky. Další oblastí 

využití těchto modelů je při srovnávání podniků ve stejné oblasti podnikání. Hodnocením se 

zabývají ratingové společnosti, které často mají i své vlastní modely hodnocení. 

Bonitních a bankrotních modelů je velmi mnoho. Jak z jejich názvů vypovídá, bonitní 

modely jsou založené na sledování finančního zdraví firmy, oproti tomu prostřednictvím 

bankrotních modelů je snaha odhalit možné riziko bankrotu v nejbližší budoucnosti. 

(Růčkova, 2011) 

Mezi nejznámější a pro svou poměrnou jednoduchost často používané patří např. 

Altmanův model důvěryhodnosti, Indexy IN, Kralickův rychlý test, Tamariho model. 

Altmanův model důvěryhodnosti, také známý jako Z-score, je jeden z bankrotních 

modelů. Jeho cílem je pomocí pěti ukazatelů určit jak blízce či dalece je vybraná firma 

k bankrotu. Primárně je model určený pro vyhodnocování bankrotní situace firem s veřejně 

obchodovatelnými akciemi. Výchozí rovnice je (Růčková, 2011): 

                                               (2.24) 

kde platí: 

X1 – čistý pracovní kapitál / celkový kapitál 

X2 – nerozdělený zisk / celková aktiva 

X3 – zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / celková aktiva 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových cizích zdrojů 

X5 – tržby / celková aktiva  

Pro firmy, které nemají veřejně obchodovatelné akcie, je také možné využít tento 

model, jen pro výpočet indexu jsou v rovnici použité jiné koeficienty, které udávají váhu 

jednotlivým vstupním ukazatelům. Dále pak ve výpočtu hodnoty X4 se nevyužívá poměru 

tržní hodnoty vlastního kapitálu a účetní hodnoty celkových cizích zdrojů, ale využívá se 
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poměru účetní hodnoty vlastního kapitálu a celkových pasiv. V rovnici pak platí 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Altman_Z-score, 27. 04. 2013): 

                                                                (2.25) 

Vypočítaný index výsledku, označovaný také jako Z-score určí, v jakém pásmu se firma 

pohybuje. U hodnot nižších než 1,23 se jedná o pásmo bankrotu, rozmezí mezi 1,23 až 2,9 je 

označováno jako pásmo šedé zóny. V případě takových výsledků je pak vhodné sledovat další 

vývoj. U hodnot nad 2,9 se hovoří o pásmu prosperity. Firmě, která dosahuje takových 

hodnot, v nejbližších dvou letech nehrozí bankrot. Pokud je sledovanou firmou, firma 

s veřejně obchodovatelnými akciemi, je minimální hodnota Z-score pro šedé pásmo stanovena 

na 1,81. Pokud firma dosahuje hodnot pod 1,81 je vážně ohrožena finančními problémy. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Altman_Z-score, 27. 04. 2013, Sedláček, 2011) 

Indexy IN, jejichž autory jsou manželé Neumaierovi, jsou zaměřené na hodnocení 

českých firem.  Postupně byly vytvořené čtyři indexy IN95, IN99, IN01 a IN05. Poslední dva 

indexy IN01 a IN05 jsou komplexními indexy zahrnující jak věřitelské, tak vlastnické 

pohledy. IN05 má oproti IN01 sníženou hranici bonitního podniku z hodnoty 1,77 nad 1,6. 

Šedá zóna je pak vymezená rozmezím hodnot 0,75 až 1,77 u IN01 a 0,9 až 1,6 u IN05.  

Vypočtený index vychází stejně jako u Altmanova indexu důvěryhodnosti z určení 

koeficientů, které stanovují váhu vybraným ukazatelům. Výsledek propočtu se pak porovnává 

se stanovenou klasifikací. Výpočet indexu IN05 se provádí na základě rovnice (Vochozka, 

2011, Sedláček, 2011): 

                                                         (2.26) 

kde: 

A – aktiva / cizí kapitál 

B – EBIT / nákladové úroky 

C – EBIT / celková aktiva 

D – tržby / celková aktiva 

E – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

Stupnice pro klasifikaci je pak definována tabulkou č. 2.1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Altman_Z-score
http://en.wikipedia.org/wiki/Altman_Z-score
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Tab. č. 2.1 – Klasifikace IN05 

        

  IN > 1,6 může se předvídat uspokojivá finanční situace   

  0,9 < IN > 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků   

  IN ≤ 0,9    firma je ohrožená vážnými finančními problémy   

        

Pramen: Sedláček: Finanční analýza podniku, 2011, str. 112 

Kralickův rychlý test je analýza založená na hodnocení pomocí čtyř koeficientů. 

Vypočteným koeficientům se pak dále přiřadí body dle stanovené bodové tabulky. Následně 

se pak firmy dělí do skupin 1 – 3. Nejlepší úrovně bonity dosahují firmy ve skupině 

s bodovým výsledkem nad 3, nejhůře jsou na tom pak firmy s hodnotami nižšími než 1. 

Středem pak zůstávání firmy s výslednou hodnotou v rozmezí 1 – 3. Potřebné koeficienty se 

vypočítají dle rovnic (Růčková, 2011):  

   
               

             
                  (2.27) 

                          
                              

                  
                                        (2.28) 

   
    

             
                                      (2.29) 

                       
                  

      
                                      (2.30) 

Tab. č. 2.2 – Bodové hodnocení výsledků Kralickova rychlého testu       

Pramen: Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2011, str. 81  

Tamariho model se také využívá k hodnocení bonity firmy. Postup při zjišťování 

stability a bonity firmy je stejný jako u Kralickova rychlého testu. Dle určených rovnic se 

vypočítají požadované koeficienty. Na základě těchto hodnot se přiřadí daným koeficientům 

stanoveným počet bodů. Jednotlivé bodové přiřazení je uvedeno v Tab. č. 2.3. Všechny 

získané body se nakonec sečtou a vyhodnotí. Maximální možný počet bodů je 100. Z toho 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body

R1 <0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 >0,3

R2 <3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 >30

R3 <0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 >0,15

R4 <0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 >0,1
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tedy vyplývá, že čím vyšší je počet bodů, tím je bonita firmy lepší. Rovnice pro výpočet 

koeficientů jsou (Růčková, 2011): 

                            
               

            
                           (2.31) 

                             
   

             
                           (2.32) 

                                                  
             

                  
                                               (2.33) 

                                         
                

                                
                                  (2.34) 

                                              
     

                        
                                     (2.35) 

                                                    
                

                
                                                 (2.36) 

Tab. č. 2.3 – Bodové přiřazení v Tamariho modelu 

Pramen: Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2011, str. 82  

Ukazatel Internval hodnot Body Ukazatel Internval hodnot Body

0,51 a více 25 horní kvartil a více 10

0,41 - 0,5 20 medián až horní kvartil 6

0,31 - 0,4 15 dolní kvartil až medián 3

0,21- 0,3 10 dolní kvartil a méně 0

0,11 - 0,2 5 horní kvartil a více 10

do 0,10 0 medián až horní kvartil 6

posledních 5 let kladně 25 dolní kvartil až medián 3

větší než horní kvartil 10 dolní kvartil a méně 0

větší než medián 5 horní kvartil a více 10

jinak 0 medián až horní kvartil 6

2,01 a více 20 dolní kvartil až medián 3

1,51 - 2,0 15 dolní kvartil a méně 0

1,11 - 1,5 10

0,51 - 1,1 5

do 0,50 0

T2

T3

T4

T5

T6

T1
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4 Charakteristika společnosti MORAplast s.r.o. 

4.1 Základní údaje 

Firma MORAplast s.r.o. je dceřinou společností dvou německých firem. V současnosti 

je statutárním orgánem jeden jednatel společnosti, který je v každodenním běhu a činnosti 

firmy zastupován prokuristou.  Je to malá výrobní firma, která ke konci roku 2011 měla 53 

zaměstnanců. Firma vlastní přibližně 7000m
2  

výrobních ploch a zhruba 4500 m
2
 ploch 

skladovacích. Svou výrobu orientuje na výrobu výlisků z expandovaného polystyrénu (EPS) a 

expandovaného polypropylenu (EPP). (Interní zdroje firmy MORAplast s.r.o.) 

4.2 Historie 

Firma MORAplast s.r.o. byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost německých 

firem RUCH NOVAPLAST GmbH & KG a Delkeskamp Verpackungswerke. Ve svých 

počátcích se firma zabývala pouze výrobou EPS obalů. Veškerá produkce byla určená pro 

hlavního zákazníka firmu LG Philips. Zprvu spolupráce fungovala v duchu předchozích 

dohod mezi mateřskými firmami a firmou LG Philips. S pokračujícím vývojem na poli 

televizních obrazovek a uvedení LCD monitorů na trhu, pozice LG Phillips začala i přes 

velmi silnou podporu v podnikání státem slábnout. Neustále se snižující poptávka a 

neschopnost se adaptovat na potřeby trhu, firma LG Philips ukončila svou činnosti na českém 

trhu o téměř dva roky dříve, než původně plánovala. Ačkoliv firma MORAplast s.r.o. začala 

pomalu reagovat na změny na trhu a měnící se úroveň spolupráce s firmou LG Philips, konec 

spolupráce byl přesto velmi náhlý a neočekávaný. V roce 2007 to pro firmu znamenalo 

okamžitě nahradit výpadek přibližně 70% výroby. Postupem času se firmě MORAplast s.r.o. 

podařilo zajistit další zakázky a doplnit tak výrobu EPS výlisků. K zlepšujícímu vývoji 

situace pomohlo také zahájení výroby výlisků z EPP v roce 2005. Pozvolný nárůst výroby 

EPP výlisků postupně začal vyrovnávat výpadky výroby v EPS. Vzhledem k tomu, že výlisky 

EPP byly ale primárně vyráběné pro automobilový průmysl, krizový rok 2008, potažmo jeho 

doznívající vlivy v roce 2009, znamenal další pokles a úbytek zakázek. (Interní zdroje firmy 

MORAplast s.r.o.) 

Zhoršující se trend a nedostatek zakázek v automobilovém a elektrotechnickém 

průmyslu se vlastníci firmy ve spolupráci s jejím managementem rozhodli řešit hledáním 

nových trhů, nových zákazníků. Dle interních rozhodnutí byla stanovená maximální 

procentuální závislost produkce na jednoho zákazníka. Cílem pak bylo co nejvíce 

diverzifikovat jak trhy, do kterých firma MORAplast s.r.o. dodává své výrobky, tak také co 
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nejvíce zvýšit počet svých zákazníků. Pro dosáhnutí toho strategického cíle, byly rozšířené 

kapacity v oblasti obchodu a to především ve vývoji. (Interní zdroje firmy MORAplast s.r.o.) 

4.3 Technické vybavení 

Firma je vlastníkem veškerého svého technického vybavení. Pro svou výrobu používá 8 

EPS strojů od výrobce ERLENBACH a 4 EPP stroje od firmy TEUBERT. Kromě výroby má 

firma také svou recyklační jednotku na zpracování odpadu z výroby EPS. Recyklovaný 

materiál se dále používá ve stavebnictví. Provoz firmy je zajištěný ve vlastních budovách. 

Pozemky jsou také majetkem firmy. (Interní zdroje firmy MORAplast s.r.o.) 

Obr. 3.1 – Výlisky z EPS a EPP materiálu 

                

Pramen: Firma MORAplast s.r.o. 

4.4 Organizace a struktura firma 

Přestože má firma dvě německé mateřské společnosti svou činnost vykonává nezávisle 

na nich. Každoročně si určuje svůj finanční plán založený na plánu odbytu a nákladů. 

Zajištění dostatku zakázek je starostí vlastního obchodního oddělení, které také zodpovídá za 

plnění odbytového plánu. Náklady a dodržení plánovaných výdajů je zodpovědností výroby a 

samostatného finančního oddělení. Kromě oddělení prodeje a výroby má firma také své 

vlastní oddělení vývoje. Podle potřeb zákazníků může tak firma nabídnout i možnost vývoje 

výlisků jak z EPS, tak z EPP. Dodržování a kontrolování všech kvalitativních požadavků je 

starostí vlastního oddělení kvality. Firma MORAplast s.r.o. má své procesy certifikované dle 

ISO9001:2008. Jako samostatná účetní jednotka předkládá každoročně přehled o svém 

hospodaření svým vlastníkům prostřednictvím výroční zprávy. (Interní zdroje firmy 

MORAplast s.r.o.)  
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5 Finanční analýza společnosti MORAplast s.r.o. 

5.1 Horizontální analýza rozvahy 

Meziročním horizontálním srovnáním ukazatelů v rozvaze je možné sledovat postupný 

vývojový trend aktiv a pasiv. Je tak možné poměrně snadno zjistit, které oblasti se meziročně 

zhoršovaly, popřípadě, co pomáhalo firmě k lepším výsledkům. 

Z horizontální analýzy uvedené v příloze č. 2 je vidět klesající trend celkových aktiv a 

pasiv. Největší pokles je patrný z meziročního vývoje v letech 2006 – 2007 a dále pak 2008 – 

2009. Dlouhodobý majetek nedosahuje výrazných změn v žádném jednotlivém roce 

sledovaného období, kromě stálého poklesu, který je dán především řádnými odpisy. V roce 

2009 a 2010 je patrný nárůst v oblasti softwaru. Investice do nového softwarového vybavení 

je v souladu s dlouhodobými plány firmy, které byly reakcí na krizi v roce 2008 a 

rozhodnutím o diverzifikace odběratelského portfolia. Z interních firemních informací 

uvedených ve výročních zprávách, byly investice v letech 2009 a 2010 provedené především 

do rozšíření a zmodernizování oblasti vývoje a konstrukce výrobků. Tím se měla podpořit 

snaha o získání nových zákazníků z oblasti vzduchotechniky a klimatizací. I přes neustálý 

pokles celkových aktiv a pasiv lze v letech 2010 a 2011 vypozorovat určitou stabilizaci 

situace, kde výkyvy mezi jednotlivými roky nebyly tak výrazné. Za prudkými změnami 

v celkovém meziročním stavu rozvahy stojí hodnoty oběžných aktiv. Výrazný meziroční 

rozdíl nastal v letech 2006 a 2007, zde oběžná aktiva klesla o 40,3%, z toho nejvyšší pokles je 

konkrétně u krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Výrazný pokles je 

vidět i v položce zásob, kde došlo k poklesu o 23,3%. Za tímto poklesem stála především 

snižující se potřeba, a nakonec celkový útlum dodávek firmě LG Philips. Podobný pokles 

nastal i v roce 2009, kde zásoby klesly o 29,4%. Z interních zdrojů vyplývá, že snížení bylo 

důsledkem ztráty dalších větších zákazníků, pro které firma držela na svých skladech pojistné 

zásoby. V roce 2009 také došlo k poklesu krátkodobých pohledávek, a to o 17,7%. Pokles byl 

způsoben převážně vyrovnáním pohledávek vůči státu a snížení stavu krátkodobě 

poskytnutých záloh. Krátkodobý finanční majetek ale v roce vzrostl o 33,4%, což může být i 

důsledkem snížení stavu zásob. Oběžná aktiva v ostatních sledovaných obdobích měla 

meziročně rostoucí tendenci. A to i přesto, že v roce 2008 došlo k poklesu zásob a 

krátkodobého finančního majetku a v roce 2010 k poklesu krátkodobého finančního majetku o 

68,5%. Na rostoucí hodnoty měl vliv především zvyšující se krátkodobé pohledávky. 
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Pasiva byla v letech 2007, 2008 a 2009 negativně ovlivněna především klesajícím 

vlastním kapitálem. Negativní trend ovlivnil hlavně výsledek hospodaření. Největší propad 

nastal v letech 2007 a 2008. Podle informací z výroční zprávy, za snížením hospodářského 

výsledku v roce 2007 stál pokles tržeb z EPS výroby o více než 30% oproti roku 2006. Pokles 

byl způsobený především ztrátou klíčového odběratele LG Philips. Nedostačující byl i odbyt 

výrobků z EPP , kde firma dosáhla pouze 71% plánovaného odbytu. 

Prudký pokles hospodářského výsledku nastal v roce 2008. Oproti roku 2007 došlo ke 

snížení o více jak 520%. Tento stav byl výsledkem nedodržení plánovaných obratů. Skutečné 

obraty byly dle výroční zprávy u EPS o 45% a u EPP o 26% nižší. Dále byla firma v roce 

2008 nucena navýšit investice v oblasti oprav a služeb o přibližně 50%, a to z důvodu 

neudržitelného technického stavu vybavení a technologií. Kromě snižujících se obratů oproti 

plánu měl na výsledek hospodaření vliv také snižující se počet výnosných zakázek. Jak uvádí 

výroční zprávy z let 2007 a 2008, přechodné snížení cen materiálu EPS vystřídal jejich nárůst. 

Kromě toho došlo také k nárůstu cen energií. Firma obchoduje převážně v EUR, ve stejné 

měně jsou také poskytnuté úvěry pro financování činnosti. Silné výkyvy ve směnném kurzu 

v letech 2007 a 2008 tak ovlivnily výši kurzových ztrát. 

V letech 2007 a 2009 došlo také k navýšení závazků vůči ovládajícím a řídícím osobám. 

Tento nárůst byl dán překlenovacím úvěrem mateřských společností, které tak pomohly firmě 

k udržení finančních toků. 

5.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza zachycuje podíl jednotlivých dílčích položek na vybranou celkovou 

hodnotu. Výsledné hodnoty analýzy lze najít v příloze č. 2. 

Z analýzy je zřejmé, že největší podíl na celkových aktivech má v každém období 

dlouhodobý majetek. Vzhledem k tomu, že firma vlastní budovy a částečně i technické 

vybavení, odpovídá podíl dlouhodobého majetku na aktivech dané situaci. Stav je poměrně 

vyrovnaný v každém jednotlivém roce. Mírný pokles v letech 2010 a 2011 je dle výročních 

zpráv výsledkem prodeje některého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

Jednotlivý podíl oběžných aktiv vůči celkovým aktivům není v procentuálním vyjádření příliš 

vysoký.  Nejvyšších hodnot dosahuje podíl v roce 2011, kde dosáhl až 23,9%. Nárůst byl 

způsobený především navýšením hodnoty zásob a to ve stavu výrobků na 5,9% vůči 

celkovým aktivům. Vzhledem k tomu, že výroba firmy je čistě zakázkové povahy, lze 

předpokládat, že tento stav byl pouze dočasný a výrobky firma rychle prodala v následujícím 
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období. Další nárůst s 12,1% je vidět u krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

Z údajů výroční zprávy je možné ale odvodit, že nárůst by neměl firmě působit výrazné 

problémy, neboť jen malá část byla po lhůtě splatnosti více než 180 dnů. 

Největší podíl na celkových pasivech mají cizí zdroje. K těm nejvýraznějším patří 

závazky vůči řídícím a ovládajícím osobám. Nárůst v letech 2008 na  45,5% a 2009 na 49,7% 

byl podle výročních zpráv dán především již zmíněným překlenovacím úvěrem, který pro 

zajištění financování provozu poskytly mateřské společnosti. V letech 2010 a 2011 je vidět 

klesající trend. Ten však podle informací ve výročních zprávách je důsledkem kapitalizace. 

Tomu pak odpovídají rostoucí hodnoty vlastního kapitálu.  Téměř 26% až 32% podílu vůči 

celkovým pasivům tvoří také bankovní úvěry a výpomoci. Přestože dlouhodobé bankovní 

úvěry v roce 2011 klesly až na 5,7%, krátkodobé bankovní úvěry mají neustálý rostoucí trend, 

a oproti roku 2006, kdy dosahovaly pouze 10,5%, v roce 2011 to bylo již 25,1%. 

5.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Postup při horizontální analýze výkazu zisku a ztráty je stejný jako u horizontální 

analýzy rozvahy. Meziročně jsou srovnávané jednotlivé faktory a tak je možné sledovat jejich 

trend. V příloze č. 4 jsou uvedené dvě možnosti porovnání. V absolutní hodnotě, kdy jsou od 

sebe odečteny hodnoty dvou po sobě jdoucích období, a dále pak v relativní hodnotě. Při 

tomto vyjádření je změna zachycena procentuálním přírůstkem nebo poklesem. 

Z analýzy je patrné, že od roku 2007 až do roku 2009 neustále klesaly firmě tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. V roce 2010 lze oproti roku 2009 sledovat mírný nárůst 

tržeb, a to 3,4 %. Mnohem výraznější růst byl pak v roce 2011, kdy tržby vzrostly o 36,8%. 

Růst tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb je ale ve srovnání s růstem výkonové spotřeby 

mnohem pomalejší. V roce 2010 vzrostla potřeba materiálu a energie o 19,7%, a celková 

výkonová spotřeba tak vzrostla o 14,6%. Nárůst výkonové spotřeby v roce 2011 je ještě 

výraznější. Zde náklady vzrostly o 34%. Další významnou položkou z pohledu nákladů jsou 

osobní náklady. Kromě roku 2009, kdy osobní náklady oproti roku 2008 klesly o 21,7%, měly 

v každém dalším roce rostoucí trend. Srovnáním výsledků a informací z výroční zprávy, je 

možné odvodit, že snižování osobních nákladů, bylo důsledkem velmi špatného 

hospodářského výsledku v roce 2008 a snahy redukovat náklady a to s ohledem na negativní 

vývoj ekonomické situace na trhu a klesající objem zakázek. Jak uvádí výroční zprávy, nově 

získané zakázky po roce 2009 byly pro firmu mnohem méně výnosové a firma se tak musela 

snažit o získání většího počtu zakázek. Větší objem výroby by pak korespondoval se 
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zvyšujícími se osobními náklady v následujících letech, kdy firma k zajištění výroby 

potřebovala více pracovní síly.  

Dle interních informací položka za prodej zboží zahrnuje převážně tržby z prodeje 

lisovacích forem, které jsou nutné pro výrobu výrobků. Nárůst o 38,6% v roce 2011 vůči roku 

2010 může tedy také nasvědčovat o pozitivním vývoji a rostoucímu počtu zakázek. 

5.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Ve vertikální analýze VZZ uvedená v příloze č. 5 se sleduje, v jakém poměru jsou 

jednotlivé položky v daném roce vůči vybrané celkové hodnotě. U vertikální analýzy VZZ 

firmy MORAplast s.r.o. byla jako celková hodnota vybraná položka tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb. Samostatně byly hodnocené tržby za prodej zboží a náklady vynaložené na 

prodané zboží. Firma MORAplast s.r.o. je především výrobní firmou, a tak každá další její 

činnost přímo či nepřímo dále souvisí s její výrobou. Tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb jsou tak hlavním zdrojem příjmů firmy. 

Z tabulky v příloze je patrné, že největší procentuální podíl na celkovém objemu tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb má výkonová spotřeba. Konkrétně lze jmenovat spotřebu 

materiálu a energie. Nejvyššího podílu dosáhla spotřeba materiálu a energie v roce 2011, kdy 

tato spotřeba činila 65,7% vůči tržbám z prodeje výrobků a služeb. Dle výroční zprávy za 

tímto trendem stál neočekávaný růst cen energií a materiálu. Neustálý tlak na ceny výlisků ze 

strany trhu ale neumožňovaly firmě adekvátně tomu upravit prodejní ceny. 

 Téměř 60% podíl spotřeby materiálu a energie lze vidět i v roce 2006. Nejnižší podíl 

spotřeby materiálu a energie zachycuje rok 2009, kdy dosáhnutá hodnota byla 39,7%. Pokles 

je možné přičíst k restrukturalizačním zásahům firmy, hospodárnější spotřebě, ale také 

výrazně nižší nákupní ceně surového EPS materiálu v první polovině roku 2009 oproti roku 

2008. Především ale celkové nižší spotřebě dané nízkou výrobou. V ostatní letech, 2007, 2008 

a 2010 se podíl výkonové spotřeby vůči tržbám z vlastních výrobků a služeb pohyboval 

na přibližně stejné rovině. 

Další významnou položkou z pohledu nákladů vůči tržbám jsou osobní náklady. 

Výraznější nárůst nastal v roce 2011, kdy podíl osobních nákladů vůči tržbám z prodeje 

vlastních výrobků a služeb stoupl až na 14,7%. Za růstem stojí vyšší počet zaměstnanců. Na 

konci roku 2011 firma evidovala 53 zaměstnanců, což byl meziroční nárůst oproti roku 2010 

přibližně o 20%.  
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Druhou nejvyšší hodnotu v oblasti osobních nákladů uvádí výsledek z roku 2008. 

Přestože tržby byly mnohem nižší než v roce 2011, osobní náklady činily 12,9% vůči tržbám 

z prodaných výrobků a službám. Důsledky hospodářské krize a restrukturalizace v roce 2009 

pomohly k redukci osobních nákladů na 10,1%, což je nejnižší hodnota ve sledovaném 

období. Tohoto snížení firma dosáhla i přes nárůst počtu zaměstnanců evidovaných ke konci 

roku, a to o přibližně 10% oproti roku 2008.  

5.5 Analýza poměrových ukazatelů 

K podrobnějšímu náhledu o hospodaření firmy a její schopnosti dále zhodnocovat svůj 

majetek a být dobrým obchodním partnerem pomůžou analýzy dílčích faktorů. 

Prostřednictvím získaných údajů je možné přesněji odhadnou firemní stabilitu a vývoj. 

5.5.1 Ukazatele rentability 

Pomocí ukazatele rentability se zjišťuje, jaký výnos firmě přináší vložené prostředky. 

V analýze firmy MORAplast s.r.o. se sledovala výnosnost aktiv, vlastního kapitálu, 

dlouhodobých zdrojů a tržeb. 

Tab. 4.1 – Ukazatele rentability

 

Výpočet každého ze čtyř shora uvedených ukazatelů vychází z ukazatelů EBIT nebo 

EAT v poměru k aktivům, vlastnímu kapitálu, tržbám nebo závazkům. Nejhorších výsledků 

výnosnosti bylo dosaženo v roce 2008. Příčinou je velmi špatný hospodářský výsledek firmy, 

který v roce 2008 činil -25 737 tis. Kč. Tak vysoká ztráta snížila výrazně výnosnost všech 

položek.  

Kladných hodnot výnosnosti dosahovala firma pouze v roce 2006. Pak vlivem ztráty 

velkého a důležitého zákazníka LG Philips v roce 2007 došlo k propadu tržeb a tím zhoršení 

hospodářského výsledku, který ovlivnil ostatní ukazatele. O roku 2009 lze sledovat postupné 

zlepšování situace. V roce 2011 dosáhla ROS dokonce lepšího výsledku než v roce 2007. 

Generované tržby zajistily mnohem menší ztrátu než v předchozích letech. 

Z pohledu vlastníků firmy výsledky ROE měly sice od roku 2009 stoupající tendenci, 

přesto jejich investice nedosahovaly pozitivních výsledků a byly tedy ztrátové. Výsledek byl 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ROA     (vzorec č. 2.3) 2,10% -3,53% -22,92% -7,33% -6,24% -4,90%

ROE      (vzorec č. 2.4) 6,68% -14,61% -165,25% -90,66% -39,91% -23,03%

ROCE   (vzorec č. 2.5) 4,14% -6,53% -38,62% -12,69% -12,09% -10,21%

ROS      (vzorec č. 2.6) 1,76% -4,38% -27,47% -8,43% -6,84% -3,83%

Účetní období
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opět ovlivněný negativním hospodářským výsledkem firmy. Přesto by se dalo říci, že zlepšení 

výsledku z -165,25% v roce 2008 na -23,03% v roce 2011 ukazuje na pozitivní vývoj a 

s odkazem na výroční zprávy a dlouhodobou strategii firmy, firma plní své cíle stanovené 

vlastníky a majiteli. 

5.5.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita poskytuje informaci o tom, do jaké míry je firma schopná dostát svým 

závazkům. Při jejím výpočtu se zohledňují peněžní prostředky zastoupené ve firmě v různých 

formách, podle toho jaká úroveň likvidity se zjišťuje. U firmy MORAplast s.r.o. se 

analyzovaly všechny tři stupně likvidity, tzn. běžná, pohotová a okamžitá. 

Tab. č. 4.2 – Ukazatele likvidity

 

Běžná likvidita udává, kolikrát bude firma schopna pokrýt krátkodobé závazky při 

přeměně celkových oběžných aktiv na peněžní prostředky. Výsledky vypočítané z firemních 

ukazatelů nedosahují výše doporučovaných hodnot z ekonomické teorie. Je zřejmé, že se 

firma potýká s určitými problémy s běžnou likviditou, což může vyvolávat mírnou nedůvěru u 

dodavatelů. Přesto je vidět pozitivní trend růstu a přiblížení se k uspokojivé úrovně, kde 

minimální hodnota by měla dosahovat hodnoty 1,5 a maximálně 2,5.  

Pokles v roce 2007 byl dán výrazným meziročním poklesem oběžných aktiv a to o více 

jak 52%. Výrazný pokles zaznamenaly i krátkodobé závazky. Snížení o 26,1%  nebylo až tak 

radikální jako u oběžných aktiv, což mělo za důsledek zhoršenou úroveň běžné likvidity. 

Hodnota pod 1 nasvědčuje tomu, že by firma nebyla schopna svými oběžnými aktivy plně 

uhradit své krátkodobé závazky. 

Mírný pokles oproti roku 2008 nastal v roce 2009, kdy hodnota běžné likvidity dosáhla 

hodnoty 1,04, což odpovídá stavu oběžných aktiv a krátkodobých závazků, které se dostaly na 

téměř stejnou hodnotu. I přes poměrně nízký výsledek hodnoty běžné likvidity v tomto roce, 

by firma při převedení všech oběžných aktiv na peněžní prostředky plně uhradila své 

krátkodobé závazky. 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

běžná        (vzorec č. 2.7) 0,85 0,69 1,15 1,04 1,16 1,25

pohotová  (vzorec č. 2.8) 0,47 0,29 0,62 0,62 0,70 0,74

okamžitá   (vzorec č. 2.9) 0,10 0,05 0,06 0,10 0,02 0,03

Účetní období
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Pohotová likvidita je výsledkem stejného poměru oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků, jen oběžná aktiva jsou oproštěna od objemu zásob. Z pohledu rozvahy firmy 

MORAplast s.r.o. tvoří zásoby v průměru přibližně necelých 45% z celkových průměrných 

oběžných aktiv. Zásoby mohou být málo likvidní a mohou zkreslovat míru likvidity. 

Analýzou pohotové likvidity se zjistilo, že i přes rostoucí trend od roku 2008, jsou výsledné 

hodnoty velmi nízké a nedosahují doporučených hodnot, které by se měly pohybovat 

v rozmezí od 1 – 1,5. Bez možnosti zpeněžení zásob, by se firma dostala do problémů 

s úhradou krátkodobých závazků. Vzhledem k tomu, že firma MORAplast s.r.o. má 

zakázkovou výrobu a jakákoliv produkce výrobků a nákup materiálu se přímo vážou na 

určitou objednávku zákazníka, existuje ale menší riziko, že by vyprodukované zásoby zůstaly 

ležet na skladě a firma je neproměnila ve více likvidní pohledávku.  

Okamžitá likvidita firmy MORAplast s.r.o. dosahuje jen velmi nízkých hodnot. Aby 

bylo možné tvrdit, že je firma z tohoto hlediska likvidní, měly by výsledné hodnoty dosahovat 

alespoň 0,2. Nejhorších hodnot a tedy i nejhorší úrovně okamžité likvidity došlo v letech 2010 

a 2011. Oproti přechozímu období měla firma velmi nízký stav peněžních prostředků a díky 

zvyšujícím se závazkům vůči řídícím a ovládacím osobám se navyšovaly krátkodobé závazky. 

Z pohledu úhrady krátkodobých závazků je patrné, že využitím pouze dostupných peněžních 

prostředků by firma byla schopna uspokojit v roce 2010 pouze 2% z celkového objemu 

krátkodobých závazků. Nejvyšší hodnoty 0,1 dosáhla firma v letech 2006 a 2009. V těchto 

letech měla také dle stavu rozvahy nejvyšší objemy krátkodobého finančního majetku. 

Graf č. 4.1 – Vývoj likvidity 

 

Z grafu 4.1 je zřejmý vývojový trend jednotlivých typů likvidity. Běžná a pohotová 

likvidita mají zlepšující se tendenci, což jistě přispívá k lepší stabilitě z pohledu peněžních 

prostředků. Naproti tomu okamžitá likvidita zaznamenala zlepšení v roce 2009, pak ale její 

hodnota klesla s mírným zlepšením v roce 2011. 
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5.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Díky analýze ukazatelů zadluženosti firma získá podrobnější náhled o tom, jaká je 

vyrovnanost jejího vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

Tab. č. 4.3 – Ukazatele zadluženosti

 

Celková zadluženost uvádí v jakém poměru je cizí a vlastní kapitál. Kromě roku 2009, 

kdy hodnota překročila 91%, se poměr pohybuje v rozmezí od 75,80% až po 85,36%. 

S ohledem na odbornou literaturu se celková zadluženost firmy pohybuje nad horní hranicí 

požadované úrovně. Celková zadluženost firmy by neměla překročit úroveň 60%.  Všeobecně 

vzato, využívání vlastního kapitálu je pro firmu mnohem dražší než použití cizích zdrojů. 

Vysoké zadlužení ale zvyšuje riziko z pohledu věřitelů, neboť jejich investice nejsou ničím, 

nebo jen nepatrně kryté. Z rozvahy lze vyčíst, že největší podíl na cizích zdrojích mají 

dlouhodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Proto přibližně 80% celková zadluženost 

může být negativní informací v případě získávání bankovních úvěrů. Oproti tomu dlouhodobé 

závazky tvoří téměř výlučně závazky vůči ovládajícím a řídícím osobám, tedy majiteli firmy. 

Jak již bylo uvedeno při analýze rozvahy, tyto závazky vznikly především poskytnutím 

překlenovacího úvěru a rozhodnutím vedení byl úvěr postupně kapitalizovaný. Z cizího 

kapitálu se tak postupně stává kapitál vlastní.  

Dlouhodobá zadluženost jako dílčí ukazatel z celkové zadluženosti sleduje poměr 

dlouhodobého cizího kapitálu a aktiv. Nejvyšších hodnot dosáhla tato zadluženost v letech 

2008 a 2009, kdy podle výročních zpráv byl firmě MORAplast s.r.o. mateřskými 

společnostmi poskytnut úvěr, aby se firma mohla vyrovnat s důsledky krize a zlepšit svou 

finanční stabilitu. Z pohledu výsledných hodnot lze určit, do jaké míry jsou celková aktiva 

financována dlouhodobými cizími zdroji. Od roku 2009 lze pozorovat klesající trend, což 

z pohledu věřitelů je pozitivní informace. Snižuje se tak i podíl dlouhodobých cizích zdrojů, 

kterým jsou krytá celková aktiva. 

Běžná zadluženost ukazuje jaký je poměr krátkodobého cizího kapitálu vůči celkovým 

aktivům. Jinak řečeno, jaké procento celkových aktiv je kryto krátkodobými cizími zdroji. 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

celková zadluženost         (vzorec 2.10) 75,99% 75,80% 85,36% 91,46% 83,70% 76,59%

dlouhodobý zadluženost   (vzorec 2.11) 42,28% 46,46% 59,64% 62,03% 45,11% 32,41%

běžná zadluženost            (vzorec 2.12) 31,55% 29,35% 25,68% 29,43% 38,55% 44,18%

zadluženost VK               (vzorec 2.13) 317,58% 313,31% 615,49% 1130,58% 535,72% 359,97%

úrokové krytí                  (vzorec 2.14) 0,57 -1,02 -5,85 -1,58 -1,06 -1,15

úrokové zatížení              (vzorec 2.15) 1,75 -0,98 -0,17 -0,63 -0,94 -0,87

Účetní období
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V roce 2010 a 2011 je patrný rostoucí trend. Je to nejen důsledkem rostoucích krátkodobých 

závazků, ale i klesajícími celkovými aktivy. 

Graf č. 4.2 – Srovnání ukazatelů zadluženosti 

 

Zadluženost VK naznačuje v jakém poměru je cizí a vlastní kapitál. Z tabulky č. 4.3 je 

vidět, že tento ukazatel u firmy MORAplast s.r.o. je velmi nestabilní a cizí kapitál 

několikanásobně převyšuje vlastní kapitál. Extrémně vysoké hodnoty, které v roce 2009 

dokonce překročili hranici 1000%, jsou velmi špatným signálem pro banky. V žádném roce 

neklesá hodnota pod 300%, a proto pro banky je firma MORAplast s.r.o. velmi rizikovým 

klientem.  

Úrokové krytí představuje hodnotu určující, kolikrát zisk překračuje placené úroky. 

Vzhledem k hospodářským výsledkům firmy je zřejmé, že firma měla pozitivní hodnotu 

pouze v roce 2006. Od roku 2007 dosahovala firma hospodářské ztráty, a tak v souvislosti 

s výší ztráty se snižovala schopnost krytí placených úroků. Jen v roce 2008 byla schopnost 

krytí úroků téměř 6krát tak nižší, než by bylo minimálně požadováno. 

Úrokové zatížení je výpočtem převrácená hodnota úrokového krytí. Určuje jaká část ze 

zisku je odčerpána úroky. Tabulka č. 4.3 ukazuje od roku 2007 záporné hodnoty. Tyto jsou 

opět důsledkem záporného hospodářského výsledku firmy. Jedinou kladnou hodnotou tak 

zůstává výsledek z roku 2006. Ten naznačuje, že placené úroky byly 1,75krát vyšší než 

vygenerovaný EBIT. 

5.5.4 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity se zjistí jaké doby obratů má firma u jednotlivých 

sledovaných faktorů. Těmi jsou aktiva, zásoby, pohledávky, závazky a krátkodobé závazky.  
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Tab. č. 4.4 – Ukazatele aktivity

 

Obrat celkových aktiv sleduje, kolikrát firma využije celková aktiva na vytvořené tržby. 

Čím vyšší je hodnota, tím lépe firma využívá svá aktiva k dosažení svých tržeb. Z tabulky č. 

4.4 lze vyčíst, že v tomto ohledu je aktivita firmy poměrně nízká. Až v roce 2011 došlo 

k překročení hodnoty 1, což znamená, že celková aktiva firma využila v průběhu roku více 

než jedenkrát. Je třeba ale zdůraznit, že tržby v roce 2011 dosáhly téměř stejné úrovně jako 

v roce 2006, ale celková aktiva v roce 2011 byla téměř o 30% nižší než v roce 2006. Lepšímu 

výsledku aktivity tedy dopomohly roční odpisy dlouhodobého majetku, neboť z pohledu 

rozvahy oběžný majetek byl v letech 2006 a 2011 téměř na stejné úrovni.  

Získané hodnoty v letech 2007, 2008 a 2009 odrážejí nízké tržby, kterých firma v pro ni 

nejsložitějším období mohla dosáhnout. Přestože dlouhodobý majetek byl odpisy každoročně 

snižován, na nízké hodnoty obratu celkových aktiv se podílel i nízký stav oběžných aktiv a 

nízké tržby. Aktivita tak byla značně oslabena. 

Doba obratu zásob představuje počet dnů, po které firma drží své zásoby, neboli za jak 

dlouho je firma schopná své zásoby prodat. Nejdelší doba obratu zásob byla v roce 2006, kdy 

mírně překročila 31 dnů. Výsledky výpočtu ukazují, že nejrychleji docházelo k obratu zásob 

v roce 2009. Krátká doba držby zásob umožňovala jejich rychlejší přeměnu na pohledávky 

z obchodních vztahů a dále pak peněžní prostředky.  Nízký stav zásob umožňoval firmě také 

nižší náklady na jejich skladování a držbu. V roce 2010 došlo opět k prodloužení doby obratu 

zásob a dostaly se téměř na hodnotu z roku 2007. Mírné zlepšení nastalo v roce 2011, kdy 

došlo ke zkrácení doby obratu o více jak 2 dny. 

Doba obratu pohledávek zachycuje, jak dlouho průměrně trvá, než jsou firmě uhrazené 

pohledávky.  Čím kratší je tato doba, tím je to výhodnější pro firmu. Své peníze firma 

inkasuje od zákazníků rychle a to jí umožňuje další reinvestování. Pohledem do tabulky č. 4.4 

je možné odvodit, že platební kázeň zákazníků firmy MORAplast s.r.o. je poměrně dobrá. 

Nejlepší, a tím i nejkratší doba obratu pohledávek, byla v roce 2007, kdy byla pouhých 18,93 

dnů.  Zhoršující se trend zaznamenala firma v roce 2010, kdy se doba obratu dostala až na 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

obrat celkových aktiv       (vzorec 2.16) 0,91 0,83 0,84 0,87 0,91 1,28

doba obratu zásob            (vzorec 2.17) 31,77 30,97 28,59 21,59 29,60 27,45

doba obratu pohledávek   (vzorec 2.18) 31,31 18,93 30,14 26,68 42,60 37,81

83,64 78,58 54,19 51,35 63,38 53,66

doba obratu závazků        (vzorec 2.19) 161,02 209,08 249,79 256,85 204,94 128,67

Účetní období

doba obratu krátkodobých závazků    

(vzorec 2.19)
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42,60 dnů. Toto navýšení mohlo být důsledkem zhoršující se platební morálky zákazníků, ale 

také i delší dobou splatností faktur. Rostoucí doba obratu pohledávek je ale z pohledu firmy 

nevýhodná, protože to pro ni znamená delší dobu financování pohledávky. 

Doba obratu krátkodobých závazků je ukazatelem, který uvádí, za kolik dní průměrně 

firma uhradí své krátkodobé závazky. Z pohledu dodavatelů je žádoucí, aby počet dnů byl co 

nejkratší. Pro firmu by mělo být primárně důležité, aby tato doba byla delší než inkaso 

vlastních pohledávek. Z provedených výpočtů je možné zjistit, že firma MORAplast s.r.o. 

platí svým dodavatelům mnohem později než co má uhrazené své pohledávky. V roce 2006 

byla tato doba více jak dvakrát tak delší, v roce 2007 se doba obratu krátkodobých závazků 

prodloužila ještě více. Byla více jak čtyřikrát delší než doba obratu pohledávek. Při zjišťování 

tohoto stavu z pohledu skutečných splatností z interních zdrojů firmy ale vyplývá, že v letech 

2006 a 2007 byla velmi krátká doba splatnosti zákazník LG Philips, který platil faktury ve 

stejný den, kdy došlo k realizaci dodávky. Oproti tomu, splatnost faktur dodavatelům energií 

a materiálu byla 30 až 60 dní. Od roku 2008 je patrné výrazné zkrácení doby obratu 

krátkodobých závazků. Z výsledků firmy je možné odvodit, že příčinou zkrácení doby obratu 

nebyly lepší ekonomické výsledky. Spíše se dá vycházet ze situace na celém trhu, kdy vlivem 

hospodářské krize dodavatelé zkrátili firmě splatnosti svých faktur. 

Názorné srovnání doby obratu zásob, pohledávek a krátkodobých závazků zachycuje 

graf č. 4.3. Zeleně zachycená doba obratu krátkodobých závazků ve všech letech převyšuje 

doby obratu zásob a pohledávek. Ale také zřetelně zachycuje zkracující se dobu úhrady 

dodavatelských faktur. Jak již bylo zmíněno, v roce 2007 byla doba obratu pohledávek na 

velmi nízké úrovni a byla tak dokonce nižší než doba obratu zásob. Téměř vyrovnané doby 

obratu zásob a pohledávek byly v roce 2006 a 2008. Naopak prodlužující se doba obratu 

zásob a pohledávek zpomaluje aktivitu firma a odpovídá tomu i zhoršená okamžitá likvidita. 

Firma má vázáno příliš mnoho prostředků v zásobách a pohledávkách a na bankovních účtech 

a v pokladně ji zůstává jen minimum prostředků.  
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Graf č. 4.3 – Srovnání doby obratu 

 

Doba obratu závazků ve svém výpočtu ukazatele vychází ze stejného vzorec jako doba 

obratu krátkodobých závazků (2.19), jen v čitateli zohledňuje i dlouhodobý cizí kapitál firmy.  

Z pohledu firmy MORAplast s.r.o. jsou to tedy závazky vůči ovládajícím a řídícím a 

dlouhodobé bankovní úvěry. V době, kdy se firma potýkala s největšími existenčními 

problémy, dosáhl tento ukazatel nejvyšší hodnot a to až více jak 256 dnů. Se snižující se 

hodnotou dlouhodobého cizího kapitálu a zvyšujícími se tržbami v letech 2010 a 2011 měla 

doba obratu zkracující trend, kdy v roce 2011 se dostala na nejnižší hodnotu ve sledovaném 

období, tedy od roku 2006 do roku 2011. Z pohledu poskytovatelů dlouhodobých úvěrů je 

toto jistě vnímáno pozitivně. 

5.6 Čistý pracovní kapitál 

Výpočtem hodnot čistého pracovního kapitálu se zjistí, v jaké výši jsou krátkodobé 

závazky firmy kryté oběžnými aktivy, popř. přesahuje-li výše krátkodobých závazku výši 

oběžných aktiv. Výsledná hodnota zachycuje nekrytý dluh.  Pro zajištění chodu firmy je 

potřebné, aby čistý pracovní kapitál dosahoval kladných hodnot. V případě, že se příliš 

přibližuje nule, případně má negativní hodnoty, firma nemá dostatek peněžních prostředků 

k zajištění své činnosti. 

Tab. č. 4.5 – Čistý pracovní kapitál

 

Výsledné hodnoty mají souvislost s likviditou. Při srovnání výsledků běžné likvidity a 

ČPK se v podstatě dojede ke stejným výsledkům. Z výpočtu ČPK v roce 2006 a 2007 je vidět, 

že pokud by firma měla převést celý svůj oběžný majetek na peněžní prostředky, tak aby 

mohla uhradit své krátkodobé závazky, část závazků by zůstala neuhrazená. Pro jejich úhradu 

by firma musela využít dlouhodobých zdrojů, tedy mnohem dražších stálých aktiv. V roce 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ČPK (vzorec 2.20) -4 262 -6 617 2 082 446 2 570 4 632

Účetní období
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2007 dosáhla firma ve výpočtu běžné likvidity hodnoty 0,69, což je nejnižší hodnota v celém 

sledovaném období. Tak jak zlepšující se hodnoty běžné likvidity přesáhly hranici 1, tak měl 

pozitivní vývoj i ukazatel ČPK. Překročil kritickou nulovou hodnotu, což z pohledu firmy 

znamenalo, že měla dostatek prostředků na krytí krátkodobých závazků.  

5.7 Ekonomická přidaná hodnota - EVA 

Při výpočtu je nejdříve vhodné upravit aktiva firmy, tak aby zahrnovala položky, které 

přímo souvisí s hlavní činností firmy. Poté se upraví VH za běžnou činnost tím, že se vyloučí 

výnosy a náklady z mimořádných aktivit. Dále pak odečtením daně z příjmu právnických 

osob se vypočítá NOPAT. Dalším krokem při stanovení hodnoty EVA je výpočet WACC. 

V tomto kroku je potřeba určit úrokovou sazbu jak pro cizí kapitál, tak i pro vlastní. Poté 

pomocí vzorce 2.21 se vypočítá samotný ukazatel EVA. 

Výpočet ukazatele NOA u firmy MORAplast s.r.o. uvádí tabulka č. 4.5. Čistá operativní 

aktiva jsou oproštěna o neúročená pasiva, což v případě firmy MORAplast s.r.o. zahrnuje 

krátkodobé závazky společně s jinými dlouhodobými závazky. Dlouhodobé závazky vůči 

ovládajícím a řídícím osobám nejsou zohledněné, neboť firma za jejich poskytnutí platí 

úroky. 

Tab. č. 4.5 – Výpočet NOA

 

V dalším kroku se upraví výsledek hospodaření, tak aby bylo možné získat NOPAT. 

Propočet NOPAT je shrnut do tabulky č. 4.6. 

Tab. č. 4.6 – Výpočet NOPAT

 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

dlouhodobý majetek 110 033 102 067 95 630 87 449 79 332 73 303

oběžná aktiva 24 354 14 538 16 233 12 988 18 319 23 095

časové rozlišení 1 541 692 442 546 259 334

(-) neúročená pasiva 31 873 21 155 14 151 12 542 15 931 18 566

NOA 104 055 96 142 98 154 88 441 81 979 78 166

Účetní období

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

VH za běžnou činnost původní 2 859 -4 145 -25 737 -7 515 -6 105 -4 739

VH za běžnou činnost po úpravě 7 822 -2 285 -21 662 -2 883 -2 845 -2 090

sazba daně 24% 24% 21% 20% 19% 19%

daň z původního VH 686 -995 -5 405 -1 503 -1 160 -900

rozdíl VH před a po úpravě -4 963 -1 860 -4 075 -4 632 -3 260 -2 649

daň dodatečně vypočtená -1 191 -446 -856 -926 -619 -503

NOPAT          (vzorec 2.22) 5 945 -1 737 -17 113 -2 306 -2 304 -1 693

Účetní období
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VH za běžnou činnost po úpravě byl změněný o položku nákladových úroků a výnosů, 

které firma utržila za prodaný dlouhodobý majetek a materiál. Takto upravený VH zlepšil 

čistý operativní zisk firmy, a to především díky hodnotě nákladových úroků. 

Stejně jak byla upravená strana aktiv, je třeba upravit stranu pasiv. Upravená pasiva se 

musí rovnat hodnotě NOA. Úpravu zachycuje tabulka č. 4.7. 

Tab. č. 4.7 – Upravená strana pasiv

 

Aby bylo možné dopočítat poslední část vzorce EVA, tedy hodnotu WACC, je třeba 

určit úrokové sazby vlastního a cizího kapitálu. Úroková sazba cizího kapitálu vychází buď 

přímo ze smluv, nebo je možné ji získat propočtem podílu nákladových úroků a výši 

bankovních úvěrů, popř. jiných úvěrů, za které firma dle smluv platí úroky. 

Výpočet nákladů cizího kapitálu rd je uvedený v tabulce 4.8. 

Tab. č. 4.8 – Náklady cizího kapitálu

 

Určení nákladů vlastního kapitálu je o něco složitější z důvodu dostupnosti informací. 

V případě firmy MORAplast s.r.o. byla použita průměrná rentabilita VK v daném odvětví 

dostupné z webových stránek Českého statistického úřadu. Hodnoty uvádí tabulka č. 4.9. 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

vlastní kapitál 32 525 28 379 15 575 8 169 15 297 20 581

základní kapitál 6 820 6 820 6 820 6 820 6 820 6 820

kapitálové fondy 27 618 27 618 40 551 40 551 53 784 63 807

678 678 678 678 678 678

VH z minulých let -5 450 -2 592 -6 737 -32 474 -39 880 -45 985

VH běžného účetního období 2 859 -4 145 -25 737 -7 406 -6 105 -4 739

ekvivalenty VK -29 476 -28 376 -14 667 -7 712 -14 597 -18 515

cizí zdroje 33 220 35 134 51 074 50 192 34 997 25 710

bankovní úvěry a výpomoci 35 261 32 626 30 597 29 623 30 985 29 809

upravená pasiva 104 055 96 142 98 154 88 441 81 979 78 166

Účetní období

rezervní fond, nedělitelný fond a 

ostatní fondy

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

nákladové úroky 5 012 4 070 4 400 4 697 3 405 2 859

úročený kapitál 68 481 67 760 81 671 79 815 65 982 55 519

úroková míra 7,32% 6,01% 5,39% 5,88% 5,16% 5,15%

náklady cizího kapitálu rd 5,56% 4,57% 4,26% 4,70% 4,20% 4,17%

Účetní období
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Tab. č. 4. 9 – Náklady vlastního kapitálu dle odvětvové rentability

Pramen: Český statistický úřad, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/8006-12  

Pomocí získaných úrokových sazeb pro cizí a vlastní kapitál je možné vypočítat 

WACC, viz tabulka č. 4. 10. 

Tab. č. 4. 10 – Výpočet WACC

 

Výsledné hodnoty WACC kopírují ekonomický vývoj firmy. Pokles v letech 2008 a 

2009 je opakujícím se trendem stejně jako u jiných ukazatelů, kdy v tomto období firma 

generovala nejvyšší ztráty ze sledovaného období, a cizí kapitál byl zatížen překlenovacími 

úvěry mateřských společností. Pro nedostupnost informací, je výsledek WACC v roce 2011 

zkreslený o náklady na vlastní kapitál. 

Konečným krokem je samotný výpočet EVA, ten je uvedený v tabulce č. 4.11. 

Tab. č. 4. 11 – Výpočet EVA

 

Jednotlivé položky výpočtu EVA firmy MORAplast s.r.o. jsou znázorněné graficky 

v grafu č. 4.4.  

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

7,89% 9,19% 5,60% 7,69% 9,61%

rentabilita VK - výroba pryžových 

a plastových výrobků

Účetní období

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

104 055 96 142 98 154 88 441 81 979 78 166

D - cizí zdroje 33 220 35 134 51 074 50 192 34 997 25 710

rd náklady na cizí zdroje 5,56% 4,57% 4,26% 4,70% 4,20% 4,17%

D/C 31,93% 36,54% 52,03% 56,75% 42,69% 32,89%

1 - d 0,68 0,63 0,48 0,43 0,57 0,67

E - vlastní kapitál 32 525 28 379 15 575 8 169 15 297 20 581

re náklady na vlastní kapitál 7,89% 9,19% 5,60% 7,69% 9,61%

E/C 31,26% 29,52% 15,87% 9,24% 18,66% 26,33%

WACC               (vzorec 2.23) 3,67% 3,77% 1,95% 1,86% 2,82% 0,92%

Účetní období

C - celkově dlouhodobě 

investovaný kapitál

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

NOA - C 104 055 96 142 98 154 88 441 81 979 78 166

NOPAT 2 173 -3 150 -20 332 -6 012 -4 945 -3 839

WACC 3,67% 3,77% 1,95% 1,86% 2,82% 0,92%

EVA                    (vzorec 2.21) -1 646 -6 775 -22 246 -7 657 -7 257 -4 558

Účetní období

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/8006-12
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  Graf č. 4.4 – Vývoj položek EVA 

 

Vývoj EVA v roku 2007 a v roce 2008 zaznamenal pokles. Ten je důsledkem zhoršené 

ekonomické situace firmy, způsobené hospodářskou krizí. Od roku 2009 je vidět zlepšující se 

tendenci. Výsledek v roce 2011 je oproti roku 2010 výrazně lepší, výsledná hodnota je ale 

zkreslena absencí nákladů na vlastní kapitál. Ačkoliv čísla jsou v záporných hodnotách, je 

patrné, že se výsledky EVA vyvíjejí směrem, který je žádoucí nejen pro firmu, ale také pro 

její věřitele.  

5.8 Bonitní a bankrotní modely 

Pro zjišťování bonity firmy MORAplast s.r.o. se využily čtyři modely výpočtu. 

Altmanův model důvěryhodnosti a Index IN05, které se využívají při zjišťování rizika 

bankrotu, a dále pak Kralickův rychlý test a Tamariho model. Tyto modely se využívají při 

zjišťování bonity firmy. 

5.8.1 Bankrotní modely 

Firma MORAplast s.r.o. není veřejně obchodovatelnou firmou, proto aplikaci 

Altmanova modelu důvěryhodnosti, pro zjištění bankrotních hodnot, byl použitý 

modifikovaný vzorec vytvořený pro tento typ společnosti. Ve vzorci jsou upravené 

koeficienty a také se nepočítá s tržní hodnotou vlastního kapitálu. 

Při zjišťování výsledku byl výpočet zkreslen o absenci hodnoty nerozděleného zisku 

v jednotlivých letech. Z rozvahy firmy MORAplast s.r.o. je možné vyčíst, že firma 

dlouhodobě eviduje neuhrazenou ztrátu z minulých let. Ukazatel X1 byl v letech 2006 a 2007 

ovlivněn zápornou hodnotou ČPK. Další záporné dílčí výpočty vykazuje X3, který je 

výsledkem podílu EBIT a celkových aktiv. Jak už bylo uvedeno výše, od roku 2007 do roku 

2011 vykazovala firma ztrátu. Všechny mínusové položky samozřejmě negativně ovlivňují 

hodnotu Z-score. Z výsledků výpočtů v tabulce č. 4.12 je ale zřejmé, že i kdyby dílčí 
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ukazatele byly kladné nenapomohly by k tomu, aby se firma v období od 2006 do 2010 

pohybovala alespoň v tzv. šedé zóně, kde minimální požadovanou hodnotou je 1,23. 

Tab. č. 4.12 – Altmanův model důvěryhodnosti

 

Prvnímu náznaku zlepšující se situace firmy nasvědčuje výsledek Z-score v roce 2011, 

kdy se firma s hodnotou 1,25 těsně dostala do šedé zóny. Přestože dosažený výsledek není 

ještě zcela optimální, vymanění se z tzv. oblasti bankrotu je pro firmu velmi žádoucí a 

pozitivní trend. 

Některá odborná literatura uvádí, že použití Altmanova modelu důvěryhodnosti není pro 

české poměry příliš vhodný a výsledné hodnoty nemusí vypovídat o skutečném stavu firmy. 

Pro ověření výsledků bankrotního modelu byla využita i metoda stavěná pro hodnocení 

českých firem Index IN05. Obě metody pracují s porovnáváním podobných ukazatelů a 

v různém poměru jsou upravovány různými koeficienty. Aby bylo možné u Indexu IN05 

stanovit, že firma má uspokojivou finanční situaci, měly by se hodnoty IN05 pohybovat 

v hodnotách nad 1,6. Tzv. šedá zóna registruje firmy s hodnotami indexu od 0,9 do 1,6. 

Jakákoliv firma, jejíž výsledné hodnoty indexu jsou pod 0,9 je ohrožená rizikem bankrotu.  

Tab. č. 4.13 – Index IN05

 

Jak je vidět z tabulky č. 4.13 výsledné hodnoty firmy MORAplast s.r.o. ve všech 

sledovaných obdobích jsou pod minimální hodnotou 0,9. To potvrzuje, že firma má vážné 

finanční problémy a pro věřitele, především banky je velmi nespolehlivým klientem, kterému 

hrozí bankrot.  

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

X1 -0,031 -0,056 0,019 0,004 0,026 0,048

X2 0 0 0 0 0 0

X3 0,021 -0,035 -0,229 -0,073 -0,062 -0,049

X4 0,239 0,242 0,139 0,081 0,156 0,213

X5 0,906 0,826 0,837 0,871 0,914 1,281

Z-score     (vzorec 2.25) 1,048 0,776 0,195 0,678 0,803 1,250

Účetní období

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

A 1,316 1,319 1,172 1,093 1,195 1,306

B 0,570 -1,018 -5,849 -1,577 -1,793 -1,658

C 0,021 -0,035 -0,229 -0,073 -0,062 -0,049

D 0,906 0,826 0,837 0,871 0,914 1,281

E 0,568 0,422 0,563 0,437 0,485 0,540

IN05         (vzorec 2.26) 0,519 0,202 -0,765 0,010 0,072 0,227

Účetní období
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Srovnáním výsledků obou modelů jsou zřejmé určité odchylky. Nejvýraznější je vidět 

na výsledku v roce 2011. Při Altmanova modelu důvěryhodnosti se výsledná hodnota dostala 

do šedé zóny, Index IN05 ale tak výrazné zlepšení ekonomické situace nepotvrdil. Podle 

výpočtu IN05 zůstala firma i v roce 2011 v zóně, kdy nevytváří hodnotu a je ohrožená 

bankrotem.  

5.8.2 Bonitní modely 

Pro posouzení finanční situace firmy MORAplast s.r.o se použily modely Kralickův 

rychlý test a Tamariho model. Oba pracují na podobném principu, kdy se porovnávají vybrané 

položky z účetních výkazů. Těm se pak přiřadí bodové hodnocení a podle určených intervalů 

se stanoví úroveň finančního zdraví firmy. 

Při zjišťování celkové finanční situace pomoci metody Kralickův rychlý test se 

postupuje ve třech krocích. Nejdříve se vypočítají čtyři ukazatele z vybraných položek 

účetních výkazů. Těmto výsledným hodnotám se ve druhém kroku pomocí bodovací tabulky 

přiřadí body. V konečné fázi se vypočítá finanční stabilita, výnosová situace a celková 

situace. Podle získaných výsledků celkové situace je možné odvodit finanční situaci firmy.  

Tab. č. 4.14 – Kralickův rychlý test

 

Z tabulky č. 4.14 je možné vyčíst, že kromě roku 2008 se firma MORAplast s.r.o. 

pohybovala v šedé zóně. Hlavní vliv na tento výsledek měla finanční stabilita. Při pohledu na 

položku výnosové situace je vidět výrazný pokles. V letech 2008 a 2010 byla dle testu na 

úrovni 0. Celkový situace v roce 2008 naznačuje významné finanční problémy, které firma 

měla. Získaný výsledek plně reflektuje stav položek, které byly při výpočtu použité. Finanční 

stabilitu ovlivnila snaha mateřských společností udržet plynulé financování činnosti firmy 

MORAplast s.r.o. poskytnutými překlenovacími úvěry. 

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

R1           (vzorec 2.27) 0,239 0,242 0,139 0,081 0,156 0,213

R2           (vzorec 2.28) 10,893 14,594 -3,812 23,137 906,356 36,145

R3           (vzorec 2.29) 0,021 -0,035 -0,229 -0,073 -0,062 -0,049

R4           (vzorec 2.30) 0,083 0,072 -0,324 0,052 0,001 0,019

R1 3 3 2 1 2 3

R2 2 3 0 3 4 4

R3 0 0 0 0 0 0

R4 3 2 0 2 0 1

finační stabilita      (R1+R2)/2 2,5 3,0 1,0 2,0 3,0 3,5

výnosová situace  (R3+R4)/2 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5

celková situace  (FS+VS)/2 2,0 2,0 0,5 1,5 1,5 2,0

Účetní období
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Tamariho model pracuje s podobnými ukazateli jako Kralickův rychlý test. Jen místo 

čtyř poměrových ukazatelů pracuje se šesti. Jednotlivé ukazatele jsou pak dle určeného 

bodového hodnocení předené na body. V celkovém součtu může každá analyzována firma 

dosáhnout maximálního počtu 100 bodů. Žádoucí je, aby výsledný počet bodů byl co 

nejvyšší. Čím vyšší je počet bodů, tím méně je firma ohrožována rizikem.  

Tab. č. 4.15 – Tamariho model

 

Analýza finančních faktorů firmy MORAplast s.r.o. pomocí Tamariho modelu ukazuje, 

že nejvyšší hodnoty dosáhla firma v roce 2007. Nejnižší počet bodů 17 byl v roce 2009. Ve 

všech letech se ale výsledné počty bodů pohybují pod polovinou možného počtu bodů, což 

opět nasvědčuje o problémech, se kterými se firma dlouhodobě potýkala. Podle výsledků se 

firma neustále pohybuje v oblasti šedé zóny až v rizikové zóně. V tabulce č. 4.15 chybí 

hodnoty ukazatele T4. Tento ukazatele vyjadřuje poměr výrobní spotřeby a průměrného stavu 

nedokončené výroby. Z důvodu charakteru výroby, kdy jednotlivé výrobky po vylisování jsou 

již hotovým produktem, firma MORAplast s.r.o. neeviduje žádné stavy nedokončené výroby. 

Absencí ukazatele T4 jsou výsledky mírně zkreslené.  

Ukazatel

2006 2007 2008 2009 2010 2011

T1          (vzorec 2.31) 0,315 0,319 0,162 0,088 0,187 0,278

T2          (vzorec 2.32) 0,016 -0,035 -0,229 -0,073 -0,062 -0,049

T3          (vzorec 2.33) 0,851 0,687 1,147 1,036 1,163 1,251

T4          (vzorec 2.34) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

T5          (vzorec 2.35) 11,499 19,015 11,944 13,492 8,450 9,522

T6          (vzorec 2.36) -4,743 -3,508 -5,888 -3,422 -3,325 -4,477

T2 - horní kvartil

T2 - medián

T5 - horní kvartil

T5 - medián

T5 - dolní kvartil

T6 - horní kvartil

T6 - medián

T6 - dolní kvartil

T1 15 15 5 0 5 10

T2 10 5 0 0 0 5

T3 5 5 10 5 10 10

T4 0 0 0 0 0 0

T5 6 10 6 6 0 3

T6 3 6 0 6 10 3

celkový počet bodů 39 41 21 17 25 31

-3,99

-5,03

14,87

9,25

11,72

-0,02

-0,06

-3,40

Účetní období
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6 Návrhy a doporučení pro společnost MORAplast s.r.o. 

Firma MORAplast s.r.o. dlouhodobě vykazuje záporný hospodářský výsledek, proto 

každá úspora, optimalizace a s tím spojené každé zlepšení v tomto ohledu, je pro firmu 

přínosem. 

Z rozboru majetkové struktury vyplynulo, že firma pro svůj chod využívá především 

cizí kapitál. Podíl na celkových pasivech pohybující se přibližně od 70% a výše, je dle 

odborných doporučení, kde se uvádí, že maximální podíl by neměl být vyšší než 60%, příliš 

vysoký. Vlastní kapitál se pohybuje okolo 23 až 25%. Výraznou odchylkou byl rok 2009. 

Vysoké zadlužení firmy může mít za důsledek nemožnost získání dalších bankovních úvěrů, 

neboť pro banky existuje reálné riziko, že by poskytnuté finance nebyly řádně splacené. 

Z výkazů je ale zřejmé, že firma si byla vědoma vysokého podílu cizích zdrojů na celkových 

pasivech a díky tomu se rozhodla pro kapitalizaci. Tím se zvýšil podíl vlastního kapitálu. 

Tímto krokem se také zlepšily výsledky ROE. 

Problémovým ukazatelem se zdá být likvidita firmy. Přestože běžná a pohotová likvidita 

mají zlepšující se trend, okamžitá likvidita klesá. Aby se dosáhlo lepší výsledků, je možné 

navrhnout prověření nutnosti výše zásob a dále pak platební morálku odběratelů. 

V rozvahových položkách zásoby a krátkodobé pohledávky je v letech 2010 a 2011 zřetelný 

nárůst. Firma by se měla zaměřit na možnosti snížení zásob a podrobnější analýzou zjistit, co 

je příčinou vysokých zásob, jestli je ovlivněna množstvím nebo vysokou cenou. Při zjištění, 

že vysoké hodnoty jsou tvořené neadekvátním množstvím, je třeba nastavit optimální stav 

pojistných a provozních zásob. Jakékoliv množství navíc by se pak firma měla snažit 

eliminovat. Snížením stavu zásob se  uvolní peněžní prostředky vázané na skladech a zvýší se 

stav krátkodobého finančního majetku. 

Zvyšující se objem krátkodobých pohledávek a to především pohledávek z obchodních 

vztahů může být důsledkem delší doby splatnosti, ale také špatným inkasem. Z výsledků 

analýzy aktivity vyplývá, že průměrná doba inkasa pohledávek se v letech 2010 a 2011 oproti 

předchozím obdobím výrazně zhoršila. Je tedy třeba analyzovat také skutečné doby splatnosti 

a doby inkasa. Tyto faktory pak porovnat a v případě, že opravdu došlo ke zhoršení platební 

morálky odběratelů, nastavit taková opatření, která by pomohla rychleji inkasovat 

pohledávky. Snížením stavu krátkodobých pohledávek opět povede ke zvýšení objemu 

peněžních prostředků. Podaří-li se firmě najít optimální výši stavu zásob a pohledávek a zvýší 

se jí krátkodobý finanční majetek, zlepší se i hodnoty okamžité likvidity. 
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Další problémovou oblastí je zadluženost firmy. Vysoká zadluženost firmy přináší 

vysoké náklady v podobě úroků. Aby bylo možné udržet činnost firmy i přes vysokou ztrátu 

zajistili finanční stabilitu v letech 2008 a 2009 mateřské společnosti. Zvýšené hodnoty 

zadluženosti v těchto letech reflektují poskytnutou pomoc. Z analýzy ukazatelů zadluženosti a 

také rozvahy je vidět, že firma na zlepšování dlouhodobé dluhové situace intenzivně pracuje a 

prokazuje se tak její snižování. Opakem jsou ale hodnoty krátkodobých závazků a 

krátkodobých bankovních úvěrů, které mají rostoucí trend. Zvyšujících hodnot nabývají i 

závazky z obchodních vztahů. Stejně jako u pohledávek je nutná podrobnější analýza, aby se 

dalo ověřit, že toto je důsledek prodlužování splatnosti dodavatelských faktur, nebo finanční 

neschopností platit svým dodavatelům řádně a včas. Nemožnost uhradit své závazky 

v požadovaných termínech může být jeden z důsledků nízké okamžité likvidity. 

Ukazatele aktivity naznačují, že u celkových aktiv je doba obratu poměrně dlouhá. Pro 

činnost firmy jsou ale důležité především ukazatele doby obratu zásob, pohledávek a 

krátkodobých závazků, protože se primárně snaží zajistit svůj provoz. Samostatně doba obratu 

zásob a doba obratu pohledávek se zdají být v pořádku. Pokud se ale zohlední systém výroby, 

kdy dle zakázky firma objedná materiál, z něho vyrobí díly a ty pak prodá, je součet doby 

obratu zásob a doby obratu pohledávek delší než doba obratu krátkodobých závazků. 

Výjimkou je rok 2009, kdy tento součet je přibližně 48 dnů průměrné doby obratu. Vzniklý 

rozdíl může mít pak za následek, že závazky jsou placené později, neboť dříve firma není 

schopna zajistit potřebné peněžní prostředky. Cílem by tedy měla být maximální snaha 

snižovat alespoň dobu obratu zásob a pokud možno dohodnout se zákazníky co nejkratší 

možnou splatnost a dbát na včasnou úhradu. Tím si firma zajistí přísun peněžních prostředků 

v kratším termínu, než jsou splatné její krátkodobé závazky. 

Hlavním problémem, který ve všech směrech ovlivňuje činnost firmy je dosahovaná 

ztráta. Ideálním řešením by bylo zvýšení prodejních cen. Tak by bylo možné jednoduše krýt 

všechny, a především finanční závazky. Prodejní cena je ale pod silným tlakem trhu, kde se 

firma snaží prodat své produkty. Z tohoto důvodů zbývá firmě se plně zaměřit na své náklady, 

a především náklady spojené s provozní činnosti. Samotnou povahou a strukturou výroby je 

dáno, že hlavními nákladovými položkami jsou spotřeba materiálu a energie a osobní 

náklady. Ostatní náklady vstupující do procesu výroby mají zanedbatelnou výši a jejich 

optimalizace by nepřinesla požadovaný efekt. 
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Je zřejmé, že s rostoucí výrobou poroste spotřeba materiálu a energií. Kromě toho firma 

uvádí, že rostly samotné ceny materiálu a energií. Společně s tím roste i podíl spotřeby 

materiálu a energií vůči výkonům firmy. Rostoucí trend zachycuje také položka osobních 

nákladů. Částečně je možné odvodit, že s vyššími tržbami má firma vyšší potřebu na pracovní 

sílu. Tím samozřejmě dochází ke zvyšování osobních nákladů. Přesto jejich podíl vůči 

výkonům firmy má mírně rostoucí trend. Při snižování výnosnosti prodaných produktů by se 

ale firma měla snažit o pomalejší růst těchto nákladů. Podrobnější analýzou a případně i 

srovnáním výše osobních nákladů s jinými firmami působícími ve stejném oboru, by firma 

mohla najít možné úspory a přispět tak k lepšímu hospodářskému výsledku.   
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7 Závěr 

Schopnost manažerů porozumět číslům, které jsou jim pravidelně předkládané 

prostřednictvím účetních výkazů, je nedílnou součástí jejich každodenní práce. Orientace ve 

firemních výsledcích pomáhá manažerům v jejich rozhodování a určování chodu a orientace 

firmy, kterou vedou. Dostatečně včas si tak mohou všimnout nežádoucích změn a pak na ně 

adekvátně reagovat. Taková připravenost může být rozhodným okamžikem mezi firemním 

růstem nebo poklesem výkonnosti. 

Bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení výkonnosti firmy MORAplast s.r.o. 

prostřednictvím ekonomických ukazatelů, které je možné získat z účetních výkazů a 

výročních zpráv. 

Teoretická část rozebírá jednotlivé ukazatele, které se nejčastěji při analýzách firemních 

financí a postavení firmy používají. Jsou v ní uvedené vzorce, podle kterých se provádějí 

jednotlivé propočty. Vzorce doprovázejí krátké komentáře k tomu, co jednotlivé výsledky 

výpočtu znamenají či jak je možné jejich hodnoty dále interpretovat. 

V praktické části jsou provedené jednotlivé propočty vycházející ze vzorců uvedených 

v teoretické části. V první fázi byly prostřednictvím vertikální a horizontální analýzy 

meziročně porovnané jednotlivé položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Podrobnější 

informace o položkách byly získané analýzou poměrových ukazatelů. Ta se zaměřila na 

položky, pomocí nichž je možné odhadnout firemní rentabilitu, aktivitu, zadluženost a 

v neposlední řadě likviditu. Díky této analýze bylo možné přesněji odhalit problémové oblasti 

v hospodaření firmy. V neposlední řadě byl zahrnutý i výpočet čistého pracovního kapitálu a 

stále oblíbenějšího ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA. Celou praktickou část 

uzavírají výpočty bonitních a bankrotních modelů.  

Analyzována firma již dlouhodobě generuje hospodářskou ztrátu, a proto cílem této 

práce bylo najít oblasti možného zlepšení. Vysoké zatížení dlouhodobými závazky v podobě 

bankovních úvěrů a úvěrů poskytnutých mateřskými společnostmi, možnosti velmi zmenšují. 

Je třeba se tak hlavně zaměřit na operativní činnost firmy. Ačkoliv firmě v posledních letech 

rostly tržby, snižovala se její aktivita a také okamžitá likvidita. Firmě bylo tedy doporučeno 

zaměřit se na tyto oblasti. Zlepšení těchto faktorů umožní firmě lépe využívat své zdroje a 

nebude se muset tolik spoléhat na cizí. Lepší aktivita, zlepší finanční stabilitu, pomůže snížit 

provozní náklady a podpoří celkovou rentabilitu firmy. 
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Seznam zkratek 

C  kapitál, investované peníze 

CF  Cash flow 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

D  cizí kapitál 

E  vlastní kapitál 

EAT  zisk po zdanění 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EPS  expandovaný polystyrén 

EPP  expandovaný polypropylén 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

IN  index bankrotního modelu 

INFA  metodika výpočtu ekonomické přidané hodnoty 

LCD  Liquid-crystal-display, typ televizních monitorů 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NOA  čistá operativní aktiva 

NOPAT provozní výsledek po zdanění  

ROA   návratnost aktiv 

ROE  návratnost vlastního kapitálu 

ROCE  návratnost dlouhodobých zdrojů 

ROS  návratnost tržeb 

VH  výsledek hospodaření 
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VK  vlastní kapitál 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 

WACC průměrné náklady na kapitál 

Z  výsledek Altmanova modelu důvěryhodnosti 
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