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Anotace 
 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Pískovny Hrádek a.s. 

v letech 2007 až 2011. Cílem finanční analýzy je teoretické poznatky aplikovat na danou 

společnost. Teoretická část vysvětluje jednotlivé pojmy finanční analýzy a charakterizuje 

zdroje, ze kterých tato analýza vychází. Je zaměřena na absolutní ukazatele, poměrové 

ukazatele a bankrotní modely. Praktická část analyzuje finanční situaci vybrané společnosti 

prostřednictvím různých metod a na základě výsledků analýzy navrhuje řešení do 

budoucna. 

Klíčová slova: finanční analýza, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, bankrotní 

modely.  

 

 

 

Annotation 

The thesis deals with the financial analysis of the company Pískovny Hrádek a.s. 

from 2007 to 2011. The aim of the financial analysis is to apply theoretical finding in 

chosen company. In the theoretical part are explained individual terms of financial analysis 

and described the sources, from which this analysis is based. It is focused on absolute 

indicators, proportional indicators and bankruptcy models. In the practical part is analyzed 

the financial condition of chosen company through various methods and on the basis of 

analysis results are proposed solutions for the future. 

Keywords: financial analysis, absolute indicators, proportional indicators, bankruptcy 

models  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a.s.   akciová společnost 

č.   číslo 

DOA   doba obratu aktiv 

DOP   doba inkasa pohledávek  

DOZ   doba obratu zásob 

DOZA   doba obratu závazků 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

Kč   koruna česká 

mil.   milión 

ROA   rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita dlouhodobého kapitálu 

s. p.   státní podnik 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tis.   tisíc 

VH   výsledek hospodaření 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 
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1. ÚVOD 

 Finanční analýza se používá k celkovému zhodnocení finanční situace podniku. Je 

souhrnným vyjádřením všech aktivit, do kterých se promítá kvalita a objem výroby, oblast 

marketingu, obchodní činnost a další. Dokáže odhalit, jestli podnik dostatečně využívá 

svých aktiv, jestli je dostatečně ziskový, nebo jestli je schopen včas splácet své závazky. 

Používá se jak pro hodnocení minulosti, tak i pro předvídání budoucnosti. 

Cílem této diplomové práce bylo provést finanční analýzu společnosti Pískovny 

Hrádek a.s. v letech 2007 až 2011. Společnost Pískovny Hrádek a.s. se na českém trhu 

pohybuje od roku 1994 a zabývá se těžbou a zpracováním písku a štěrkopísku. Vytěžené 

suroviny třídí za sucha i za mokra na jednotlivé frakce. Společnost ročně dokáže vytěžit 

500 000 – 800 000 tun surovin v závislosti na klimatických podmínkách. 

 Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje úvod. 

 Druhá kapitola je věnována charakteristice společnosti Pískovny Hrádek a.s. V této 

kapitole je možné se dozvědět něco o historii, kde společnost sídlí, co je předmětem jejího 

podnikání, v jakých lokalitách probíhá její činnost, a jaké certifikáty vlastní. Také co dělá 

pro ochranu životního prostředí a jakou používá environmentální politiku. 

 Třetí kapitola je zaměřena na teoretickou část, ve které jsou popsány základní 

pojmy finanční analýzy a účetní výkazy, ze kterých společnost vychází při zpracování. 

Dále pak je zaměřena na absolutní ukazatele, poměrové ukazatele a bankrotní modely. 

 Ve čtvrté kapitole jsou teoretické poznatky finanční analýzy aplikovány přímo na 

podmínky společnosti Pískovny Hrádek a.s. Vypočtené hodnoty jsou porovnány 

s doporučenými hodnotami a následně okomentovány. Následně jsou poznatky celé 

diplomové práce shrnuty, a je navrženo a doporučeno, co by měla společnost podniknout 

ke zlepšení své situace. 

 V poslední páté kapitole je shrnutí diplomové práce. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost PÍSKOVNY HRÁDEK a.s. se nachází přibližně 20 km od krajského 

města Liberec nedaleko hraničního přechodu Hrádek nad Nisou v Euroregionu NISA.  

Těžba štěrkopísku se v tomto prostoru provádí od roku 1949. Pískovny Hrádek 

s.r.o., založené v roce 1994, uspěly při privatizaci státního podniku Hrádecké pískovny s.p. 

a zahájily těžbu včetně úpravy kameniva k datu 1. 4. 1996. 

V průběhu roku 1997 byly zahájeny a úspěšně dokončeny práce na projektu 

přeměny a transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 

Akciová společnost Pískovny Hrádek byla zapsána do obchodního rejstříku dne  

30. 9. 1997.  

Těžba štěrkopísku včetně úpravy se provádí na dvou lokalitách. První je v těsném 

sousedství sídla společnosti – lokalita Oldřichov na Hranicích, tzv. středisko Václavice. 

V roce 2003 společnost koupila pozemky v oblasti Poděbrad a zahájila těžbu  

a úpravu kameniva v nové lokalitě Písková Lhota, následně v roce 2005 začala těžit v 

lokalitě Vrbová Lhota. Obě tyto lokality jsou vedeny pod názvem středisko Písková Lhota. 

Společnost vlastní certifikát managementu kvality v rozsahu dobývání, úpravy  

a prodeje kameniva dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, dále pak certifikát systému řízení 

výroby. Na jednotlivé výrobky jsou v souladu se zákonem č.22/1998 Sb. ve znění Nařízení 

vlády č. 190/2002 Sb. vystaveny ES prohlášení o shodě včetně CE listů. 

V roce 2008 získala firma certifikát environmentálního managementu dle normy 

ČSN EN ISO 14001:2005.  
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2.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Jelikož společnost provádí těžbu a zpracování štěrkopísku převážně v ochranných 

pásmech vodních zdrojů, klade velký důraz na ochranu životního prostředí. Špičková 

technika v lomových provozech nahradila zastaralé těžební stroje a třídicí zařízení. Při 

jejím provozu jsou používány ekologické oleje. Dále jsou důsledně dodržovány postupy při 

manipulaci s ropnými látkami (tankování nad úkapovými vanami apod.) Ke sledování 

kvality podzemních vod  v těžebních  prostorech slouží systém monitorovacích vrtů,  

z nichž jsou několikrát v průběhu roku odebírány a vyhodnocovány  vzorky  vody. 

Firma dbá rovněž na eliminaci sekundární prašnosti vznikající při provozu 

nákladních automobilů v lomu. V letních měsících a v obdobích sucha proto probíhá 

zkrápění technologických komunikací. 

Po ukončení těžební činnosti jsou pozemky dotčené těžbou sanovány  

a rekultivovány tak, aby mohly být dle schválených projektů rekultivací vráceny zpět do 

původního ekosystému. Sanace pozemků spočívá v zarovnání (sesvahování) terénu. Při 

technické rekultivaci  jsou na sanované pozemky navezeny zúrodnitelné vrstvy půdy 

(ornice). Poté následuje rekultivace biologická. Společnost v současnosti realizuje na svých 

pískovnách 3 druhy této rekultivace: lesnickou, zemědělskou a rekultivaci na vodní plochu. 

Po ukončení biologické rekultivace je celý proces ukončen a pozemky mohou být většinou 

opět využívány k původnímu účelu. [ 7 ] 

 

 Obrázek č. 1:  Těžba surovin [ 7 ]   
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2.2 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 

 Společnost Pískovny Hrádek a.s. se zavazuje, že bude při své činnosti (těžba, 

zpracování a dodávání přírodního těženého kameniva a s tím souvisejících dalších 

činnostech): 

1. Udržovat a neustále zvyšovat kvalitu svých produktů a svých služeb ve vztahu  

k zákazníkovi. U produktů se jedná zejména o jejich technické vlastnosti a hmotnost 

dodávky. U služeb a dodržení smluveného času dodávky a jednání se zákazníkem, které 

obnáší profesionální a vstřícný přístup zaměstnanců a tzv. přidanou hodnotu zákazníkovi. 

Toto bude dosahováno neustálým vzděláváním zaměstnanců. 

2. Dodržovat platnou legislativu v oblasti životního prostředí vztahující se k jejím 

činnostem. 

3. Dodržovat platnou provozní dokumentaci společnosti a neustále ji aktualizovat 

v souvislosti s aktuální legislativou a provozními podmínkami. 

4. Minimalizovat negativní vliv na: krajinný ráz, ekosystémy, půdu, obyvatelstvo, faunu a 

flóru. 

5. Klást stále větší důraz na prevenci ohledně znečištění složek přírodního prostředí (voda, 

vzduch, půda) nebo znečištění úplně eliminovat (neustálá obnova a modernizace strojního 

vybavení, zdokonalování informačních a řídicích systémů, používání ekologických olejů 

apod.). 

6. Snižovat spotřeby pohonných hmot a energií. 

7. Snižovat produkci svých odpadů a provádět jejich třídění. 

8. Racionálně využívat těžená ložiska. 

9. Neustále zlepšovat pracovní prostředí pracovníků, zejména v těžebních prostorech. 

10. Vyrábět zdravotně nezávadné produkty. [ 7 ] 

 

 



Bc. Šárka Ponczová: Finanční analýza společnosti Pískovny Hrádek a.s. 

 

2013                                                                                                                                      5 

 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole jsou vysvětleny jednotlivé pojmy a metody finanční analýzy, které 

uvádí jednak výkazy, ze kterých tato finanční analýza čerpá, tak i jednotlivé ukazatele, 

kterými lze vyjádřit minulé i současné hospodaření společnosti. 

3.1 FINANČNÍ ANALÝZA 

 Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě 

nejvýstižnější definicí je ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy 

v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek. [ 4 ] 

 Finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením úrovně všech jeho podnikových 

aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje. Do finanční analýzy se promítá objem  

a kvalita výroby, úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovační aktivita a další 

podnikové činnosti. Finanční situaci je tedy nutno chápat jako komplexní vícekriteriální 

model skládající se z mnoha dílčích charakteristik a jejich vazeb.  

 Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představují podklad pro rozhodování jeho managementu. [ 5 ] 

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla: 

 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. [ 5 ] 
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3.2 FINANČNÍ VÝKAZY 

 Hospodářské procesy podniku, jejich jednotlivé operace jsou zachyceny v účetních 

výkazech podniku. Základními externími účetními výkazy, které jsou součástí účetních 

závěrek a bývají označovány jako finanční výkazy, jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty  

a výkaz cash flow, což je přehled o peněžních tocích. [ 1 ] 

3.2.1 ROZVAHA 

 Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho 

krytí (pasiv) na straně druhé k určitému časovému okamžiku. Struktura aktiv bývá 

označována jako majetková struktura podniku. Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového 

kapitálu, ze kterého je majetek financován, někdy bývá označována jako finanční struktura. 

Základní bilanční rovnice rozvahy znamená, že AKTIVA=PASIVA. [ 1 ] 

 

  Tabulka č. 1:  Rozvaha [ 1 ]   

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let 

Oběžná aktiva Výsledek hospodaření účetního období 

Zásoby Cizí zdroje 

Dlouhodobé pohledávky Rezervy 

Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky 

Ostatní aktiva Bankovní úvěry a výpomoci 

Časové rozlišení Ostatní pasiva 

  Časové rozlišení 
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3.2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 Výkaz zisku a ztráty VZZ slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek 

výsledku hospodaření VH. Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za běžné 

období. Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem:  

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.  

Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. 

Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku  

a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb. [ 1 ] 

 

 Tabulka č. 2: Výkaz zisku a ztráty [ 1 ]   

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 +   OBCHODNÍ MARŽE 

 +   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 -    Provozní náklady 

 =   Provozní výsledek hospodaření 

 +   Výnosy z finanční činnosti 

 -    Náklady z finanční činnosti 

 =   Finanční výsledek hospodaření 

 -    Daň z příjmu za běžnou činnost 

 =   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

 +   Mimořádné výnosy 

 -    Mimořádné náklady 

 -    Daň z mimořádné činnosti 

 =   Mimořádný výsledek hospodaření 

 =   Výsledek hospodaření za účetní období 
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3.2.3 VÝKAZ CASH FLOW 

 Účelem analýzy výkazu peněžních toků je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují 

příjem, výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamžiku. Cash flow je 

toková veličina vyjadřující rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období. 

 Význam pojmu cash flow ve srovnání se ziskem vyplývá z toho, že vyjadřuje 

reálnou nezkreslenou skutečnost, cash flow a zisk představují dvě kategorie, se kterými 

podnikový management denně pracuje. [ 1 ]   

 

 Tabulka č. 3: Výkaz cash flow [ 1 ]   

VÝKAZ CASH FLOW 

 +   Čistý zisk 

 +   Odpisy 

 -    Změna stavu zásob 

 -    Změna stavu pohledávek 

 +   Změna stavu krátkodobých závazků 

 =   Cash flow z provozní činnosti 

 -    Přírustek dlouhodobých aktiv 

 =   Cash flow z investiční činnosti 

 +   Změna bankovních úvěrů 

 +   Změna nerozděleného zisku minulých let 

 -    Dividendy 

 +   Emise akcií 

 =   Cash flow z finanční činnosti 

 =   Cash flow celkem 
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3.3 ABSOLUTNÍ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 

 Analýza absolutních ukazatelů vychází ze sledovaných údajů zahrnutých přímo 

v účetnictví. Jedná se o jednoduché matematické propočty trendů a procentní vyjádření 

struktury. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

 Tato analýza přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů 

popř. z výročních zpráv. Vedle sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase 

se zjišťují také jejich relativní změny. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po 

řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních 

dat. [ 5 ] 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

 Při finanční analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých 

zdrojů byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku  

a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku. [ 5 ] 

3.4 POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Nejpravděpodobnějším 

důvodem je fakt, že analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze 

základních účetních výkazů. Využívá tedy veřejně dostupné informace a má k nim přístup 

také externí finanční analytik. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo 

několika účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich 

skupině. [ 4 ] 
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UKAZATELE RENTABILITY 

 Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku, 

použitím investovaného kapitálu. [ 4 ] 

 Základním kritériem hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) je rentabilita 

vloženého kapitálu. Rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku 

a vloženého kapitálu. [ 1 ] 

 V praxi jsou nejvíce používány tyto ukazatele: 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, (přidání mezery) hodnotí výnosnost 

kapitálu, který do podniku vložili jeho akcionáři nebo vlastníci. [ 2 ] 

 

 Rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROA, srovnává zisk s celkovými 

aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou tato aktiva 

financována, zda jde o zdroje vlastní nebo cizí. [ 2 ] 

 

 Rentabilita dlouhodobého kapitálu – ROS, charakterizuje úspěšnost podniku na 

trhu, závisí především na cenách prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. [ 2 ] 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

 Ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy: má-li jich více, 

než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li jich málo, přichází  

o tržby, které by mohl získat. [ 6 ] 

 Obrátkovost (rychlost obratu) vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, během 

kterého bylo dosaženo daných tržeb použitých v ukazateli (nejčastěji rok). 



Bc. Šárka Ponczová: Finanční analýza společnosti Pískovny Hrádek a.s. 

 

2013                                                                                                                                      11 

 

Doba obratu odráží počet dní (popř. let), po který trvá jedna obrátka. [ 3 ] 

 

 Obrat aktiv =     

 

 Obrat zásob =    

 

 Doba obratu aktiv =    

 

 Doba obratu zásob =    

 

 Doba inkasa pohledávek =    

 

 Doba obratu závazků =    

UKAZATELE LIKVIDITY 

 Ukazatele likvidity měří schopnost firmy vyrovnat své splatné závazky. Mají 

odpovědět na otázku, zda firma bude schopna vyrovnat své dluhy, když nastane doba jejich 

splatnosti. [ 6 ] 

 Okamžitá likvidita – je označována jako likvidita 1. stupně, hlavní složkou tohoto 

ukazatele jsou peníze a účty v bankách, díky nimž můžeme vyjádřit schopnost úhrady 

splatných dluhů. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1.  



Bc. Šárka Ponczová: Finanční analýza společnosti Pískovny Hrádek a.s. 

 

2013                                                                                                                                      12 

 

 

 

 Běžná likvidita – je nazývána likviditou 2. stupně a zahrnuje likvidnější části aktiv 

jako krátkodobý finanční majetek a krátkodobé pohledávky. Doporučené hodnoty této 

likvidity jsou 1 – 1,5.  

 

 Celková likvidita – se označuje jako likvidita 3. stupně, dává do poměru oběžná 

aktiva a krátkodobé závazky splatné v blízké budoucnosti. Doporučená hranice tohoto 

ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5.  

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

 Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, měří rozsah, 

v jakém podnik používá k financování dluhy. Zadluženost není pouze negativní 

charakteristikou podniku, její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní 

hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. [ 5 ] 

 Celková zadluženost – čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší 

bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace.  

 

 

 Kvóta vlastního kapitálu – vyjadřuje finanční nezávislost podniku.  
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3.5 BANKROTNÍ MODELY  

Zejména pro bankovní instituce je vždy velmi důležité odhadnout finanční situaci 

firmy a zvážit, zda firmě půjčit nebo nepůjčit.  

 Bankrotní modely mají informovat uživatele o tom, zda je v dohledné době firma 

ohrožena bankrotem. Vychází se totiž z faktu, že každá firma, která je ohrožena 

bankrotem, již určitý čas před touto událostí vykazuje symptomy, které jsou pro bankrot 

typické. K těm nejčastějším patří problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního 

kapitálu, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. [ 4 ] 

3.5.1 ALTMANOVÁ FORMULE BANKROTU  

 Prof. Altman s použitím pěti poměrových ukazatelů a diskriminační analýzy došel 

k následující rovnici, která nejlépe rozlišovala mezi firmami, které zbankrotovaly, a které 

přežily. 

Z = 3,3 X1 + 1,0 X2 + 0,6 X3 + 1,4 X4 + 1,2 X5 

X1 = zisk před úroky a zdaněním / celková aktiva 

X2 = tržby / celková aktiva 

X3 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 

X4 = zadržené zisky / aktiva celkem 

X5 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

Z FAKTOR  2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 Z FAKTOR  2,99 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z FAKTOR  1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy. [ 3 ] 
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       Tabulka č. 4:Výsledná tabulka Z FAKTORU [ 3 ] 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU 

Z FAKTOR > 2,99  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < Z FAKTOR < 2,99  šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z FAKTOR < 1,8  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

3.5.2 TEFLERŮV BANKROTNÍ MODEL 

 Byl publikován v roce 1997 a využívá čtyři poměrové ukazatele: 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 

R4 = tržby celkem / celková aktiva 

 

Teflerova diskriminační rovnice má tvar:  

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 [ 5 ] 

 

        Tabulka č. 5: Výsledná tabulka Teflorova modelu [ 5 ] 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE TEFLOROVA MODELU 

T > 0,3  jde o firmy s malou pravděpodobností bankrotu 

T < 0,2  lze očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností 

3.5.3 INDEX IN05 

 Index IN05 byl vytvořený jako poslední v řadě. Jeho výhodou je, že spojuje jak 

pohled věřitele, tak i pohled vlastníka.  

A = aktiva/ cizí kapitál 

B = EBIT/ nákladové úroky 

C = EBIT/ celková aktiva 

D = celkové výnosy/ celková aktiva 
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E = oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry 

IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E [ 5 ] 

 

        Tabulka č. 6:Výsledná tabulka INDEXU IN05 [ 5 ] 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE INDEXU IN05 

Pokud IN > 1,6  můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

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

IN ≤ 0,9  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

4. FINANČNÍ ANALÝZA V PODMÍNKÁCH VYBRANÉ 

SPOLEČNOSTI 

 V této kapitole budou teoretická východiska finanční analýzy aplikována na 

konkrétní podmínky společnosti Pískovny Hrádek a.s. ve sledovaném období 2007 – 2011. 

V praktické části budou zveřejněny pouze výsledky finanční analýzy, vstupy pro výpočty 

jsou umístěny v přílohách. 

4.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

 Analýza absolutních ukazatelů se skládá z horizontální a vertikální analýzy. V této 

kapitole bude rozebrána horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a 

ztrát. Tabulky s výpočty jsou zveřejněny v příloze číslo 3 a 4. 

4.1.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA  

 Horizontální analýza sleduje a porovnává jednotlivé položky rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát v čase. Dochází ke sledování absolutních položek a zjišťování jejich 

relativních změn v řadách. V letech 2007 – 2011 bylo možné zjistit následující skutečnosti: 

 Horizontální analýza aktiv:  
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Během sledovaného období docházelo ve společnosti k poklesu bilanční sumy  

u celkových aktiv. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v roce 2008, kdy celková aktiva 

poklesla o 14.12%, tedy absolutní změna představovala snížení o 19 055 tis. Kč. Naopak 

v roce 2011 byl tento pokles nejmenší a dosahoval relativní změny 5,59%.  

Stálá aktiva mají oproti celkovým aktivům kolísající tendenci. Nejrazantnější 

pokles byl v roce 2010, kdy hodnota poklesla o 6,23% a absolutní změna představovala 

snížení o 2 848 tis. Kč. Na toto snížení měly vliv jak samostatné movité věci, tak i jiný 

dlouhodobý hmotný majetek, jejichž hodnoty razantně poklesly. Nejmenší pokles nastal 

v roce 2011, kdy se jeho hodnota snížila jen o 1,28%. 

U oběžných aktiv došlo v prvních dvou letech k razantnímu poklesu, který se 

pohyboval v průměru okolo 14%, kdy hlavním činitelem byla změna ve výši krátkodobého 

finančního majetku. Společnost tak zbytečně neponechala finanční prostředky na účtech 

v bankách, ale dokázala je lépe investovat a zhodnotit. V roce 2010 se však oběžná aktiva 

navýšila o 1,69%, tedy o 685 tis. Kč. Následující rok znamenal opět pokles o 0,85%. 

Co se týče časového rozlišení, tak jeho hodnota měla největší pokles v roce 2011  

a to 45,20% především díky poklesu nákladů příštích období, do kterých patří náklady 

spojené přímo s těžbou (skrývky, otvírky, inženýrské sítě). 

  

Graf č. 1: Horizontální analýza aktiv 
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                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Horizontální analýza pasiv: 

Také u celkových pasiv došlo během roku 2007 – 2011 k poklesu bilanční sumy. 

Především v roce 2008 a 2009 byl tento pokles největší a to 14,12%  a 11,94%. Nejméně 

tragický byl rok 2011, kdy relativní změna představovala pokles pouze o 5,59% 

v absolutním čísle 5 226 tis. Kč. 

Hodnota vlastního kapitálu poklesla v roce 2008 o 14,12% z 62 mil. Kč na 48 mil. 

Kč a to díky nerozdělenému zisku minulých let. Hodnota vlastního kapitálu se začala 

mírně zvedat až v roce 2011, kdy jeho hodnota poprvé za celou dobu stoupla o 8,19% 

(3 381 tis. Kč). Na tomto nárůstu měl opět zásluhy nerozdělený zisk minulých let.  

Cizí zdroje měly po celé sledované období záporný a kolísavý průběh. V roce 2011 

vykazovaly největší pokles a to 16,46%, jejichž propad byl 8 605 tis. Kč. Hlavními 

příčinami tohoto poklesu byly jednak povinné rezervy na rekultivace a sanace, které se 

snížily o 22,57%, tak i dlouhodobé závazky, které byly úplně splaceny a jejichž hodnota 

tudíž poklesla o 100%. Společnost se snažila co nejrychleji splatit dlouhodobé závazky  

a snaží se využívat více krátkodobých závazků, které jsou levnější. 

U časového rozlišení byl v roce 2008 zaznamenán nárůst o 3,8%, oproti tomu roku 

došlo v dalších letech k poklesu absolutních hodnot a to až o 78%.  

 

Graf č. 2: Horizontální analýza pasiv 
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                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Horizontální analýza VZZ: 

U provozního výsledku hospodaření docházelo k pomalému snižování hodnoty až 

do roku 2010, kdy se relativní změna snížila na 54,54%. Za sledovanou dobu se provozní 

výsledek snížil z 32 223 tis. Kč na 9 626 tis. Kč. Tento pokles byl ovlivněný jak osobními 

náklady, tak i daněmi a poplatky. V roce 2011 však došlo k nárůstu provozního výsledku  

o 9,16%, kdy opět hrály důležitou roli osobní náklady i daně a poplatky. 

Kolísající průběh se objevil u finančního výsledku hospodaření, kdy v roce 2008 

relativní změna byla největší, když činila 574,56% a finanční výsledek hospodaření se 

dostal ze záporných hodnot způsobených především nárůstem výnosových úroků  

a ostatních finančních nákladů.  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost byl provázen značným poklesem až do 

roku 2010, kdy jeho hodnota dosáhla 55,34% a tak klesl od roku 2007 o 15 656 tis. Kč. 

V roce 2011 se však dokázal zvýšit o 11,26%.  
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4.2.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

 Vertikální analýza rozebírá data z účetních výkazů a jednotlivé položky sleduje od 

shora dolů. Je založena na procentuálním podílu celkových aktiv, pasiv a tržeb. 

 Vertikální analýza aktiv: 

Při rozboru vertikální analýzy aktiv v letech 2007 – 2011 bylo zjištěno, že 

společnost Pískovny Hrádek a.s. nemá moc velký procentuální rozdíl ve využívaní jak 

stálého, tak i oběžného majetku, a dokáže investovat stejně dobře do aktiv, které mají vyšší 

likviditu, tak i do aktiv s velkou výnosností. Tyto hodnoty dokumentuje graf č. 3. 

Společnost v roce 2007 využívala více oběžných aktiv oproti stálým aktivům a to 

pouze o 3,22%. Oběžná aktiva vykazovala 40,42% a největší podíl byl zastoupen 

v krátkodobém finančním majetku (21,81%) a krátkodobých pohledávkách, jejichž 

hodnota činila 11,08%. V tomtéž roce byl také zaznamenán největší podíl časového 

rozlišení (22,38%), který byl za sledované období nejvyšší a postupem času se poměrně 

razantně snižoval a v roce 2011 klesl až na hodnotu 5,94%.  

V roce 2008 však nastal zlom a společnost začala od té doby využívat více stálých 

aktiv oproti oběžným aktivům. Z pohledu stálých aktiv společnost využívá pouze 

dlouhodobý hmotný majetek, kde došlo během sledovaného období k nárůstu jak 

pozemků, tak i samostatných movitých věcí. Naopak došlo k procentuálnímu poklesu 

staveb a jiného dlouhodobého hmotného majetku.  

 

 

Graf č. 3: Vertikální analýza aktiv 
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                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Vertikální analýza pasiv: 

Podle grafu č. 4 můžeme vidět, že společnost Pískovny Hrádek a.s. využívala 

v roce 2007 – 2010 více cizích zdrojů a to v průměru o 13,38%. V roce 2008 společnost 

využívala 58,29 % cizího kapitálu, tato hodnota byla za sledované období nejvyšší vlivem 

nárůstu povinných rezervních fondů na sanace a rekultivace, které se zvýšil z 26,17 na 

41,51%. V tomto roce také společnost splatila všechny bankovní úvěry, které měla na 

nákup pozemků. V dalších letech se povinné rezervní fondy opět zvyšovaly, ale došlo 

k poklesu dlouhodobých i krátkodobých závazků což přineslo snižování cizího kapitálu až 

do roku 2010.  

O rok později nastal zlom a společnost začala financovat svá aktiva především 

z vlastních zdrojů. Po několika letech splatila své dlouhodobé závazky a snížila ostatní 

rezervy, čímž došlo ke snížení podílu cizích zdrojů na celkových pasivech.  

 

 

 

 

Graf č. 4: Vertikální analýza pasiv 
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                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Vertikální analýza VZZ: 

Hlavní veličinou pro vyjádření vertikální analýzy VZZ jsou tržby za prodej zboží 

a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, jejichž součet dává 100%. Jelikož 

společnost měla za sledované období pouze tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

činila tato hodnota 100%.  

Výkonová spotřeba za sledované období podstatně narůstá, v roce 2007 dosahovala 

hodnoty 48,73%, v roce 2008 48,3%, v roce 2009 55,32%, v roce 2010 59,78% a v roce 

2011 83,28%. Také osobní náklady za sledované období značně vzrostly ze 14,24% na 

22,99%. Příčinou vzestupu byl nárůst mzdových nákladů i nákladu na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. 

Přidaná hodnota v prvních dvou letech přesahovala 50%, po roce 2008 začala silně 

klesat a na nejnižší hodnotu 22,76 % se dostala v roce 2011. Klesající průběh byl 

zaznamenán také u provozního výsledku hospodaření, který na počátku dosahoval hodnoty 

39,32% a následně se začal snižovat vlivem snížení přidané hodnoty, tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu, a také změnou stavu rezerv a opravných položek. 
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4.2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 Finanční poměrové ukazatele se zaměřují na položky z účetních výkazů  

a vypočítávají se jako poměr jedné nebo více těchto položek. V této práci jsem se zaměřila 

na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti společnosti v letech 2007 – 2011. 

Vstupy pro tyto výpočty jsou v Příloze číslo 5. 

4.2.1 UKAZATELE RENTABILITY 

 Rentabilita nazývána také jako výnosnost udává, jak je podnik schopen vytvářet 

zisk a zhodnocovat tím vložený kapitál. Uvádí se, že čím vyšší jsou hodnoty rentability, 

tím je finanční situace podniku lepší. V níže uvedené tabulce č. 7 jsou uvedeny vypočtené 

hodnoty rentability. 

 

Tabulka č. 7: Ukazatele rentability [%] 

RENTABILITA 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE  37,37 44,35 38,58 18,26 18,77 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu - ROA 17,18 18,47 16,53 8,05 9,49 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu - ROS 28,29 20,05 22,06 10,86 13,58 

                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měla v prvních dvou letech rostoucí 

tendenci, která byla způsobena značným poklesem vlastního kapitálu. Od roku 2009 začala 

však tato rentabilita klesat a na nejnižší hranici se dostala v roce 2010, kdy její hodnota 

dosáhla 18,26%. Hlavním důvodem poklesu tohoto ukazatele bylo značné snížení hodnoty 

dosaženého čistého zisku. V posledním roce začíná rentabilita opět stoupat, což je pro 

podnik velice pozitivní.  

 

 Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) má hodnoty, které se pohybují 

v rozmezí od 8 do 19%. Za sledované období došlo k značnému poklesu celkových aktiv, a 

to z hodnoty 134 962 tis Kč na hodnotu 88 327 tis. Kč. 
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 Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROS) má za sledované období kolísavý 

průběh. Nejvyšších hodnot (28,29%) dosahovala v roce 2007 a na nejnižší hranici 

(10,86%) dosáhla v roce 2010. Příčinou byl rychlejší pokles tržeb při kolísavé a snižující se 

míře zisku. 

 

Z níže uvedeného grafu č. 5 lze vyčíst, že všechny sledované ukazatele rentability 

byly na spodní hranici v roce 2010. Jedním z hlavních činitelů poklesu byl dopad 

celosvětové ekonomické krize, která se ve velké míře promítla do hospodaření společnosti. 

Vlivem útlumu stavebních činností došlo ke snížení poptávky po těžených surovinách  

a tím i ke snížení výnosů. Dalším činitelem byl vliv špatných klimatických podmínek 

v roce 2010, kdy došlo k srpnovým povodním a záplavám a rychlému nástupu mrazivého 

období na konci roku. Uzavřené kupní smlouvy proto mohly být plněny pouze na 75%.  

 Rok 2011 byl pro společnost přijatelnější a došlo ke zvýšení tržeb a pozvolnému 

nárůstu všech ukazatelů rentability. 

 

Graf č. 5: Vývoj rentability v letech 2007 – 2011 

 

                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2 UKAZATELE AKTIVITY 

 Ukazatele aktivity udávají, jak podnik dokáže využívat finanční prostředky, neboli 

jak účinně hospodaří se svými aktivy. V níže uvedené tabulce č. 8 jsou vypočtené hodnoty 

doby a rychlosti obratu vybraných položek. 

Tabulka č. 8: Ukazatele aktivity 

AKTIVITA 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 0,61 0,92 0,75 0,74 0,70 

Obrat zásob 15,32 17,12 9,05 9,61 5,86 

Doba obratu aktiv - DOA 601,04 396,38 487,13 492,12 522,20 

Doba obratu zásob - DOZ 49,81 44,14 72,88 63,55 74,84 

Doba inkasa pohledávek -DOP 62,25 26,43 35,29 21,83 35,12 

Doba obratu závazků - DOZA 2,08 1,22 2,01 2,66 1,96 

                                                                                                       Zdroj: vlastní zpracování 

 Obrat aktiv ukazuje, kolikrát jsou aktiva schopná přeměnit se na výnosy za rok. 

Tento ukazatel by měl být minimálně roven jedné a neustále se zvyšovat. Z tabulky č. 8 je 

zřejmé, že obrat aktiv za sledované období je menší než 1. Podnikatelská aktivita 

společnosti Pískovny Hrádek a.s. je poněkud nízká a je třeba do budoucna zvýšit tržby, 

které od roku 2008 neustále klesají. Také zde je možné vidět, jak se ekonomická krize 

negativně promítla do hospodaření společnosti.    

 

 Obrat zásob udává, kolikrát za rok se zásoby obmění. Čím vyšší je obratovost 

zásob, tím je to pro firmu lepší. Tento ukazatel má ve vybrané společnosti kolísavý 

charakter, nejvyšší obrat byl vykazován v roce 2008, kde zásoby se za rok obměnily až  

17 krát. Od tohoto roku se obrat zásob značně snížil, a v roce 2011 byly zásoby schopny se 

obměnit pouze 6 krát. Po roce 2008 značně klesla poptávka po těžených surovinách,  

a proto společnost byla nucena skladovat velké množství vytěženého a zpracovaného 

písku.    

 

 

 



Bc. Šárka Ponczová: Finanční analýza společnosti Pískovny Hrádek a.s. 

 

2013                                                                                                                                      25 

 

Graf č. 6: Vývoj aktivity v letech 2007 – 2011 

 

                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Doba obratu aktiv (DOA) je obrácenou hodnotou obratu aktiv, tudíž pokud se 

obrat aktiv zvyšuje, musí se snížit doba obratu aktiv. Průměrná doba obratu aktiv 

společnosti za sledované období je 499 dnů.  

 

 Doba obratu zásob (DOZ) nám udává vázanost aktiv v zásobách. Průměrná doba 

obratu zásob ve společnost Pískovny Hrádek a.s. je 61 dní, což je doba, po kterou jsou 

aktiva vázána v podobě zásob. Doba obratu zásob se za posledních 5 let značně zvýšila, 

což není pro podnik příznivé, protože by mohl s peněžními prostředky naložit efektivněji.  

 

 Doba inkasa pohledávek (DOP) udává průměrný počet dní, po které společnost 

čeká na platby od odběratelů. Optimální doba splatnosti je do 30 až 60 dní. Z předchozí 

tabulky lze vyčíst, že v roce 2007 byla průměrná inkasní doba 62 dní, což přibližně 

odpovídalo průměrné době placení faktur ze strany českých firem. V ostatních letech se 

ovšem platební morálka obchodních partnerů společnosti značně zlepšila a v roce 2011 

klesla doba inkasa na necelých 22 dní. 
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 Doba obratu závazků (DOZA) udává, za jak dlouho společnost zaplatí faktury 

svým dodavatelům. Průměrná doba obratu závazků, která uplyne od doby nákupu až do 

doby splacení, trvá přibližně 2 dny. Doba obratu závazků je daleko menší než doba obratu 

pohledávek, což znamená, že společnost dříve platí své závazky a pak teprve dostává 

peníze za pohledávky. Společnost by se měla snažit zvýšit dobu obratu závazků, aby se 

postupem času nedostala do platební neschopnosti. 

 

Graf č. 7: Vývoj aktivity v letech 2007 – 2011  

 

                                                       Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 UKAZATELE LIKVIDITY 

 Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku uhradit své splatné závazky. 

Vypočítávají se jako poměr likvidního oběžného majetku a krátkodobých závazků. 

Používají se tři druhy likvidity a to: okamžitá likvidita, běžná likvidita a celková likvidita. 

Každá z těchto likvidit má svou doporučenou hranici hodnoty, ve které by se měla 

pohybovat.  
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Tabulka č. 9: Ukazatele likvidity 

LIKVIDITA 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá (0,9- 1,1) 1,86 2,30 1,49 2,20 1,31 

Běžná (1-1,5) 2,81 3,39 2,87 3,43 2,33 

Celková (1,5- 2,5) 3,45 4,83 4,85 5,41 4,12 

                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Okamžitá likvidita se vyjadřuje jako poměr krátkodobého finančního majetku ke 

krátkodobým dluhům a měří schopnost uhradit krátkodobé závazky v co nejkratší době. 

Hodnoty ukazatele okamžité likvidity by se měly pohybovat v rozmezí od 0,9 do 1,1. 

Společnost Pískovny Hrádek a.s. této hodnoty nedosáhla ani jednou za sledované období, 

pouze v roce 2011 se vypočtená hodnota nejvíce přiblížila k horní hranici doporučených 

hodnot. Vyšší hodnoty jsou způsobeny vysokou hodnotou krátkodobého finančního 

majetku v poměru s krátkodobými závazky. Pokud firma disponuje vyšším množstvím 

peněžních prostředků, může to znamenat, že má neefektivní cash management, nebo že se 

pohybuje v oblasti nestability a potřebuje více peněžních prostředků, aby mohla 

vyrovnávat kolísání plateb odběratelů. 

 

 Běžná likvidita dává do poměru krátkodobý finanční majetek a krátkodobé 

pohledávky k závazkům. Hodnoty tohoto ukazatele by se měly pohybovat v rozmezí  

1 – 1,5. Veškeré vypočtené hodnoty se pohybují vysoko nad touto hranici doporučených 

hodnot. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2010, kdy jeho hodnota byla 3,43. Tento 

vývoj byl způsoben nárůstem krátkodobého finančního majetku, především peněžních 

prostředků na účtu. Naopak krátkodobé závazky byly v tomto roce nejnižší. V následujícím 

roce se však rentabilita velkým skokem dostala z nejvyšší hodnoty na tu nejnižší a to 2,33, 

jelikož došlo ke snížení položky krátkodobého finančního majetku a ke zvýšení 

krátkodobých závazků. 

 

 Celková likvidita zahrnuje ve výpočtu položku oběžného majetku. Vypočtené 

hodnoty můžou být zkreslené, protože jsou zde zahrnuty i položky s malou likviditou. Jako 

přijatelná hodnota celkové likvidity se uvádí hodnota od 1,5 do 2,5. I v tomto případě jsou 
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vypočtené hodnoty tohoto ukazatele u společnosti Pískovny Hrádek a.s. nad doporučenými 

hodnotami. Nejnižší likvidita byla v roce 2007, kdy měla společnost největší množství 

oběžných aktiv. Od tohoto roku docházelo ke snižování jak těchto aktiv, tak  

i krátkodobých závazků, proto hodnota likvidity měla rostoucí tendenci až do roku 2010, 

kdy dosáhla maxima za sledované období. V roce 2011 se tyto položky začaly opět 

navyšovat a ukazatel začal klesat. Společnost tak má malou pravděpodobnost, že bude mít 

problémy s platební neschopností. 

 

Graf č. 8: Vývoj likvidity v letech 2007 – 2011 

 

                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.4 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

 Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

společnosti. Měří také, kolik společnost používá cizího kapitálu k financování. 
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Tabulka č. 10: Ukazatele zadluženosti [%] 

ZADLUŽENOST 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 53,97 58,29 57,11 55,88 49,45 

Kvóta vlastního kapitálu 45,98 41,64 42,85 44,11 50,54 

                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 Celková zadluženost má doporučenou hodnotu mezi 30 – 60%. Největší 

zadluženosti dosahovala společnost v roce 2008, kdy vykazovala hodnotu 58,29%. Od 

tohoto roku se však zadluženost snížila na 49,45% a to díky pomalejšímu poklesu cizího 

kapitálu oproti celkovým aktivům.  

 

 Kvóta vlastního kapitálu určuje finanční nezávislost. Jak už bylo ve vertikální 

analýze pasiv formulováno, společnost v letech 2007 – 2010 využívala více cizího 

kapitálu. Největší kvótu vlastního kapitálu společnost dosahovala v roce 2011 a to 

necelých 51%, kdy zcela splatila dlouhodobé závazky. 

 

Graf č. 9: Vývoj zadluženosti v letech 2007 – 2011 

 

                                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 BANKROTNÍ MODELY  

 Bankrotní modely určují, zda může být společnost v nejbližší době ohrožena 

bankrotem. V této kapitole bude rozebrána Altmanova formule bankrotu (Z – skóre), 

Teflerův bankrotní model a INDEX IN05. Parametry pro výpočty jsou uvedené  

v Příloze č. 6.  

4.3.1 ALTMANOVÁ FORMULE BANKROTU (Z – skóre) 

Altmanová formule bankrotu udává, jak je na tom podnik z hlediska finančního 

zdraví. Vypočtené hodnoty Z FAKTORU lze zařadit do tří skupin a zjistit tak, jak je na tom 

firma po finanční stránce. Do první skupiny patří hodnoty nižší než 1,8, které sdělují, že 

společnost je vážně ohrožena a může dojít k bankrotu. Druhá skupina je označována jako šedá 

zóna a je určena pro hodnoty 1,8 – 2,99. Třetí a poslední skupina zahrnuje hodnoty vyšší než 

2,99. Pro společnosti nacházející se v této skupině to znamená, že jsou v pásmu prosperity. 

 

       Tabulka č. 11: Altmanova formule bankrotu (Z – skóre)               

ALTMANOVA FORMULE BANKROTU (Z - skóre) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

X1  0,24 0,24 0,21 0,10 0,12 

X2 0,61 0,92 0,75 0,74 0,70 

X3  0,85 0,71 0,75 0,79 1,02 

X4 0,37 0,31 0,31 0,31 0,36 

X5 0,29 0,32 0,32 0,36 0,35 

Z FAKTOR 2,77 2,95 2,70 2,41 2,64 

                                                                                                   Zdroj: vlastní zpracování 

 Z tabulky č. 11 lze vyčíst, že velikost vypočteného Z FAKTORU se pohybuje 

v rozmezí 2,41 – 2,95, a tím řadí společnost Pískovny Hrádek a.s. do druhé skupiny. Pro 

tuto společnost to znamená, že se nachází v šedé zóně mezi bankrotem a prosperitou. 

Nejvyšších hodnot společnost dosáhla v roce 2008, kdy dosahovala hodnoty 2,95 a naopak 

na nejnižší hodnoty klesla v roce 2010.  

Také na tomto modelu grafu č. 10 je dobře vidět, jak ekonomická krize a povodně 

z roku 2010 ovlivnili vypočtené Z – skóre. Je třeba konstatovat, že v blízké době 
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společnosti nehrozí bankrot, protože vypočtené hodnoty za sledované období byly vyšší 

než hranice rizika 1,8. 

 

             Graf č. 10: Vývoj Altmanove formule bankrotu (Z – skóre) 

 

                                                                                              Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 TEFLERŮV BANKROTNÍ MODEL 

 Teflerův model je dalším modelem, který sleduje možnost vzniku bankrotu ve 

společnosti. Výpočtem hodnoty T lze zjistit, jak je na tom společnost po finanční stránce  

a zda ji nehrozí bankrot. Pokud je vypočtená hodnota T menší než 0,2, je pravděpodobnost 

vzniku bankrotu poměrně vysoká. Jestliže však hodnota T je větší než 0,3, pak společnost 

nemusí mít tolik obav z bankrotu. 

              Tabulka č. 12: Teflerův bankrotní model 

TEFLERŮV BANKROTNÍ MODEL 

  2007 2008 2009 2010 2011 

R1 2,05 2,85 2,55 1,25 1,06 

R2 0,75 0,69 0,70 0,79 0,94 

R3 0,12 0,08 0,08 0,08 0,11 

R4 0,61 0,92 0,75 0,74 0,70 

T 1,30 1,76 1,58 0,90 0,81 

                                                                                            Zdroj: vlastní zpracování 
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Podle vypočtených hodnot Teflorova bankrotního modelu je zřejmé, že průměrná 

hodnota T za sledované období byla 1,27 a společnost se nacházela v oblasti, kde se 

nemusí tolik obávat bankrotu. V roce 2008 stoupla hodnota T z 1,3 na 1,76 a následně opět 

začala klesat a v roce 2011 se nacházela v nejnižší hodnotě, která činila 0,81. 

Z grafu č. 11 je vidět, že po roce 2008 došlo k poklesu indexu v důsledku 

ekonomické krize, která měla na společnost negativní dopad. Avšak ani tato krize 

nepřispěla k tomu, aby se společnost musela obávat z toho nejhoršího, protože je poměrně 

vysoko nad bankrotními hodnotami. 

 

Graf č. 11: Vývoj Teflerova modelu 

 

                                                                                             Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 INDEX IN05 

 INDEX IN05 určuje jak na tom je podnik z hlediska finančního zdraví. Pokud je 

vypočtená hodnota menší nebo rovna 0,9, pak je podnik ohrožen finančními problémy. 

Pohybuje-li se vypočtená hodnoty In v rozmezí od 0,9 do 1,6, znamená to, že se podnik 

nachází v tzv. šedé zóně. Jsou-li však vypočtené hodnoty vyšší než 1,6 je podnik v dobré 

finanční situaci.  
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              Tabulka č. 13: INDEX IN05 

INDEX IN05 

  2007 2008 2009 2010 2011 

A 1,85 1,72 1,75 1,79 2,02 

B 108,75 305,69 0,00 0,00 0,00 

C 0,24 0,24 0,21 0,10 0,12 

D 0,61 0,92 0,75 0,74 0,70 

E 2,86 4,83 4,85 5,41 4,12 

IN 5,93 14,02 1,65 1,28 1,25 

                                                                                             Zdroj: vlastní zpracování 

 Ve sledovaném období se vypočtené hodnoty pohybovaly v rozmezí 1,25 – 14,02. 

Z tabulky č. 13 je zřejmé, že  v roce 2007, 2008 a 2009 se společnost nacházela v dobré 

finanční situaci. Naopak rok 2010 a 2011 nebyl pro společnost nikterak příznivý  

a společnost z dobré finanční situace klesla do šedé zóny. Na vypočtených hodnotách se 

nejvíce podílel ukazatel B, který je vyjádřen jako poměr mezi EBIT a nákladovými úroky.  

 

             Graf č. 12: Vývoj INDEXU IN05 

 

                                                                                             Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě výsledků všech bankrotních modelů lze potvrdit, že společnost 

Pískovny Hrádek a.s. je prosperující a v blízké budoucnosti ji nehrozí riziko bankrotu, což 

je dobrá zpráva nejen pro vlastníky, ale i pro věřitele. 
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4.4 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Společnost Pískovny Hrádek a.s. má tu nevýhodu, že je závislá na klimatických 

podmínkách. V posledních letech se potýká s pozdními příchody jara a rychlým nástupem 

mrazu na konci roku, které značně snižují množství vytěžené suroviny a tím přichází  

o zisky z prodeje těchto surovin. Po roce 2008 dopadla na ekonomiku společnosti 

celosvětová krize, která měla za následek snižující se poptávku po těžených surovinách. 

V roce 2010 společnost zasáhly povodně a navýšily se náklady na odstranění povodňových 

škod. Společnost se také snažila snížit provozní náklady, došlo však k jejich navýšení 

vlivem růstu cen za pohonné hmoty a energie.  

Vývoj ukazatelů rentability nebyl pro společnost nikterak příznivý. Rentabilita 

dlouhodobého kapitálu měla sice kolísající průběh, ale rentabilita vlastního kapitálu  

a rentabilita celkového kapitálu začala po roce 2008 silně klesat vlivem snižující se 

poptávky po těžených surovinách. Společnost tak měla snižující se míru zisku. Pro zvýšení 

rentability by bylo zapotřebí zvýšit hospodářský výsledek, tudíž zvýšit výnosy či snížit 

náklady například na rekultivace a sanace. Společnost by se měla snažit vytěžit co největší 

množství surovin ještě před zimním obdobím, aby mohly být uzavřené kupní smlouvy 

plněny na 100% a ne pouze na 75%, jak tomu bylo v posledních dvou letech. To je ale 

vzhledem k proměnlivosti počasí v posledních letech velmi těžké. 

Ve společnosti byla zaznamenána zvyšující se doba obratu zásob v posledních 

letech. Vytěžený a zpracovaný písek a štěrkopísek nemá tak velký odbyt a společnost 

přichází o možnost nakládat efektivněji s finančními prostředky, které jsou vázány v těchto 

zásobách. Je to způsobeno především velikosti frakce, která nejde tolik na odbyt. Se 

zvyšujícími se zásobami rostou také náklady spojené se skladováním. Aby společnost 

snížila množství zásob, mohla by nabídnout odběratelům zvýhodněnou cenu při koupi 

většího množství surovin, nebo dočasně snížit cenu méně prodejného písku  

a štěrkopísku.  Doba obratu pohledávek značně převyšuje dobu obratu závazků, což 

znamená, že společnost je poměrně dlouhou dobu bez potřebných finančních prostředků 

k hrazení svých závazků. Bylo by vhodné, aby se snažila upravit obchodní podmínky 

plnění závazků se svými věřiteli o několik dní později a tímto by měla k dispozici větší 

finanční rezervu. Přinutit své odběratele ke snížení doby obratu pohledávek by bylo 

v současnosti asi velmi těžkou záležitostí, závisí to i na vyjednávací síle společnosti. 
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Všechny ukazatele likvidity překročili hranici doporučených hodnot. Společnost by 

se měla pokusit snížit množství finančních prostředků vázaných v jednotlivých částech 

oběžného majetku především v krátkodobém finančním majetku. Tyto volné finanční 

prostředky by pak mohla efektivněji investovat do provozního chodu společnosti nebo 

např. k rozšíření reklamní kampaně pro získání dalších odběratelských firem. Část 

peněžních prostředků v bankách by společnost mohla ponechat na vhodném spořicím 

účtu a zbylou část pak investovat do modernizace výrobních kapacit, které by pomohly 

efektivněji těžit poptávanou surovinu.  

Ukazatele zadluženosti hodnotí míru využívání vlastního a cizího kapitálu. Míra 

zadluženosti je optimální a společnost tak díky zapojení cizího kapitálu využívá působení 

daňového efektu i efektu finanční páky. 

Bankrotní modely založené na celkovém hodnocení finančního zdraví prozradily, 

že se společnost nachází v šedé zóně. Pouze INDEX IN vykazoval v letech 2007 – 2009 

dobrou finanční situaci, ale v následujících letech společnost poklesla do šedé zóny. Šedá 

zóna upozorňuje na to, že společnost není zcela finančně zdravá, ale také se nemusí obávat 

 možného bankrotu, jelikož sledované hodnoty jsou dostatečně vzdáleny od této hranice.  
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5. ZÁVĚR 

 Hlavním cílem každé společnosti je udržet se co nejdéle na trhu, obstát 

v konkurenčním boji a především dosahovat zisku. Způsobem, jak uspět na trhu je pokusit 

se odstranit co největší množství slabých stránek a začít rozvíjet své silné stránky. Také 

finanční analýza dokáže poodhalit, jak společnost prosperuje na trhu, s jakými problémy se 

potýká, jak dokáže využívat finanční prostředky a co by měla podniknout pro zlepšení 

úspěšnosti při podnikání. 

 Cílem diplomové práce bylo posoudit finanční situaci společnosti Pískovny Hrádek 

a.s. v době pěti let a to od roku 2007 do roku 2011 pomocí finanční analýzy. Výsledky 

byly předmětem pro zhodnocení minulého i současného stavu společnosti s cílem odhalení 

nedostatků, kterým je zapotřebí věnovat pozornost, aby v budoucnu nebyly hlavním 

činitelem špatného chodu společnosti. 

 Z finanční analýzy společnosti Pískovny Hrádek a.s. lze zjistit, že společnost 

dosahovala nejlepších výsledků v roce 2007 a 2008. Roky 2009, 2010 a 2011 na tom byly 

podstatně hůř.  Došlo ke značnému poklesu poptávky, těžby i tržeb. Hlavní příčinou byla 

nejen celosvětová ekonomická krize, ale také špatné klimatické podmínky, které vedly ke  

zhoršení hospodářského vývoje společnosti. Vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů 

prozradily, že společnost měla problémy nejen s rentabilitou, kdy došlo k jejímu poklesu, 

s aktivitou, kde došlo k navýšení doby obratu zásob a doby obratu aktiv, ale také  

s likviditou, kde se ukazatele pohybovaly nad hranicí doporučených hodnot. Výsledky 

bankrotních modelů však udávají, že ačkoli se společnost nachází v šedé zóně, není to 

důvodem, že by ji zastihl bankrot v blízké budoucnosti. 

 Celkové výsledky analýzy přispěly k odhalení drobných nedostatků, které by se 

společnost měla pokusit v budoucnu odstranit. Společnosti Pískovny Hrádek a.s. bylo 

doporučeno, aby snížila množství zásob prostřednictvím akční nabídky nebo snížené ceny. 

Také by neměla v bankách nechávat uloženo velké množství peněžních prostředků, ale 

raději je investovat do modernizace, resp. pořízení dalších strojů potřebných pro těžbu. 
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