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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na finanční rozbor. Ze začátku práce je představen podnik 

zabývající se pilařskou výrobou, teoreticky vymezeny východiska a základní pojmy 

finanční analýzy. V praktické části je rozebrána finanční situace a zdraví podniku pomocí 

horizontálního a vertikálního rozboru účetních výkazů, poměrových ukazatelů, finanční 

páky, Altmanova indexu, indexu IN a Du Pontova rozkladu. V závěru diplomové práce 

jsou navržena řešení a doporučení ke zlepšení finanční situace podniku. 

Klíčová slova: finanční analýza, pilařská výroba, vertikální a horizontální rozbor, účetní 

výkazy, poměrové ukazatele, Altmanův index, index IN, Du Pontův rozklad. 

Annotation 

Master thesis is focused on a financial analysis. At the beginning of my thesis a wood saw 

company is introduced, theoretical solutions and basic terms of financial analysis are 

defined. In the practical part of my master thesis a financial situation and a prosperity of 

the company are examined by means of the horizontal and the vertical breakdown of 

accounting records, ratio indicators, a financial lever, the Altman´s and IN indexes and the 

DuPont method. In conclusion, arrangements and suggestions for an improvement of a 

company financial situation are proposed.  

Key words: financial analysis, sawmill production, the vertical and the horizontal 

breakdown, accounting records, ratio indicators, the Altman’s index, IN index, DuPont 

method. 
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1. ÚVOD 

Každý podnik se za všech okolností snaží fungovat, obstát v konkurenčním prostředí  

a usilovat o co nejlepší výsledky hospodaření. K tomu je zapotřebí kvalitní vedení  

a znalost skutečné finanční situace, ve které se podnik nachází. Ke komplexnímu 

zhodnocení finanční situace podniku slouží finanční analýza, která podává přehled o tom, 

zda je podnik ziskový, zda je zajištěn přírůstek majetku, platební schopnost podniku  

a mnoho dalších významných skutečností, které ve firemním hospodaření mohou nastat.  

Finanční analýza poskytuje dlouhodobější pohled a informaci o tom, kam v jednotlivých 

letech a oblastech podnik došel, jaké předpoklady se mu podařilo splnit nebo zda došlo 

k situaci, kterou neočekával či nepředpokládal a dále pomáhá podniku identifikovat silné  

a slabé stránky, které by mohly činit v budoucnu značné problémy.  

Účetnictví poskytuje dostupná data a informace prostřednictvím finančních výkazů, což je 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, ze kterých je zpracovávána 

finanční analýza. Účetnictví slouží k předání informací svým uživatelům, kteří činí 

příslušná rozhodnutí. 

Finanční rozbor je nezbytný jako zdroj pro posuzování, řízení a kvalitní rozhodování  

o fungování podniku a to, jak pro samotné manažery podniku, tak pro investory, obchodní 

partnery, státní instituce, zaměstnance, konkurenci a ostatní. 

Cílem diplomové práce je podat stručný teoretický výklad a prostřednictvím finanční 

analýzy zhodnotit finanční situaci podniku zabývajícího se pilařskou výrobou za sledované 

období 2008-2012.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části je představen 

analyzovaný podnik. Tato část zahrnuje základní údaje o podniku, vznik a vývoj podniku, 

počet zaměstnanců, technické vybavení pily a dodavatele, se kterými v současné době 

firma spolupracuje. Dále jsou zde zahrnuty také cíle podniku, popsán hlavní výrobní 

program a další činnosti. 

Následující část je zaměřena na teoretická východiska zachycující podstatu, význam a cíle 

finanční analýzy, popisuje zdroje informací pro finanční analýzu, uživatele finanční 

analýzy, analýzu pomocí absolutních ukazatelů, analýzu pomocí poměrových ukazatelů, 

finanční páku, Altmanův model, index IN a Du Pontův rozklad. Podstatou teoretické části 
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je vytvořit srozumitelný podklad pro následující praktické využití finanční analýzy. 

Třetím nejdůležitějším pilířem je praktická část, která spočívá v aplikaci teoretických 

podkladů do praxe. V této části je podrobně popsána horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jsou rozebrány poměrové ukazatele, finanční páka a další 

zvolené modely sloužící k souhrnnému hodnocení a posuzování finančního zdraví, včetně 

Du Pontova rozkladu. V praktické části je zkoumána finanční situace příslušného podniku 

za účelem získání vhodných informací pro budoucí řízení a rozhodování o podniku. 

Další čtvrtá část pod názvem „návrhy a doporučení“ shrnuje hlavní klíčové výsledky 

zjištěné z provedené finanční analýzy. Dále je zde hodnocena finanční pozice podniku  

a na základě zjištěných údajů jsou navrhovány možné postupy pro zlepšení či udržení 

stávající situace podniku. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Firma Pila Hostice je situována nedaleko od města Šumperk. Současný majitel firmy 

zakoupil pilu od bývalého podnikatele včetně základního vybavení, které zahrnovalo 

rámovou pilu a omítací stroj. Postupně bylo pořizováno další vybavení pro snadnější chod 

podniku. Provoz firmy byl zahájen v roce 1996, v této době zde pracovali dva pracovníci.  

V současnosti je zde zaměstnáno patnáct zaměstnanců v hlavním pracovním poměru  

na plný úvazek. Podnik se snaží zaměstnávat především osoby ze střediskové obce  

a z blízkého okolí, kde je v současné době vysoká nezaměstnanost. Na pile převažuje podíl 

fyzické práce (80%) nad administrativní (20%). 

Podnik zpracovává surovou kulatinu ze smrku, modřínu, borovice, jedle, dubu a olše, 

kterou celoročně vykupuje od společnosti Lesy Jedlí, s.r.o., Katr, a.s. a rovněž  

od soukromých majitelů lesů. V současné době se při plynulém provozu pily zpracuje více 

než 10 000    kulatiny ročně.  

Rozloha pily je kolem 1 ha, včetně skladových prostor. Vlastní výrobní hala (pilnice) je  

o rozloze 800m
2
, zahrnující i truhlárnu. Podnik je pojištěn na podnikatelská rizika a dále 

má také pojištěnou výrobní halu a budovy především proti požáru, který v areálu již jednou 

vypukl v minulých letech. 

Z počátku byl kladen důraz na rozsáhlé rekonstrukce, opravu a údržbu zdevastovaného 

objektu. Strojové vybavení bylo nevyhovující a zastaralé, proto byly vynakládány největší 

investice na jeho obnovu a doplnění. Postupem času se podařilo firmě nahradit a doplnit 

zařízení výkonnějšími, modernějšími a přesnějšími stroji. Modernizace určitým způsobem 

šetří čas a finanční prostředky firmy a rovněž usnadňuje zaměstnancům těžkou práci, 

protože některá manuální práce je nahrazena strojovou. Značná investice byla učiněna 

v roce 2006, kdy byl zhodnocen automobil na odvoz kulatiny z lesa, namontováním nové 

hydraulické ruky v hodnotě 1 230 500 Kč. K tomuto automobilu byl v roce 2008 zakoupen 

nový návěs v hodnotě 1 500 000 Kč. Návěs byl zničen v minulém roce tj. 2012 při havárii 

automobilu na vlakovém přejezdu. Další výrazná investice byla provedena v roce 2009, 

kdy firma pořídila kapovací stroj v hodnotě 2 200 000 Kč. Tento stroj se používá  

na krácení balíků v celých délkách a nahrazuje tím značný podíl ruční práce.  

Pro získání co nejlepšího finálního produktu při minimálních ztrátách je důležité neustále 

zdokonalovat a modernizovat technologie na zpracování surového dříví.  
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Technické vybavení pily v roce 2012 tvoří: 

 Rámová pila – pořez kulatiny na prizmy nebo hranoly 

 Rozmítací pila – prizmy  se rozřezávají na latě, hranoly, desky, prkna 

 Omítací pila – ořez prken od rámové pily 

 Kapovací stroj – krácení celých balíků řeziva s přesností 2 mm 

 Pásová pila – řezání přesílené kulatiny od 55 do 90 cm 

 Zkracovací pily ruční a motorové pily 

 Frézy 

 Hoblovací stroj 

 Vzduchové hřebíkovačky 

 Sušička dřeva 

 Hydraulická nádoba s impregnační náplní 

 Brusky na kotoučové, pásové, stelitové a rámové pily 

 Vysokozdvižné vozíky 

 Nákladní valníkový automobil 

 Čelní nakladač 

 Automobil s hydraulickou rukou na odvoz krátké kulatiny s návěsem  

 Automobil na dopravu kulatiny z lesa s hydraulickou rukou a návěsem 

 Příčný a podélný dopravník – na dopravu kulatiny k rámové pile (částečná pomoc  

při fyzické manipulaci s kulatinou). 

Firma musí čelit stále se rozšiřujícímu konkurenčnímu prostředí pilařské výroby především 

v severomoravském kraji. Podnik se snaží cestou modernizace, zvyšováním efektivity 

výroby a investicemi do strojního vybavení pilnice udržet krok zejména s rostoucí 

konkurencí na trhu této komodity. 

Hlavním cílem firmy pro úspěšné podnikání je: produkovat kvalitní pilařské výrobky, 

spolehlivost dodávek, vytvářet zisk a zajišťovat přírůstek majetku. Firma spolupracuje  

s různými odběrateli, z nichž nejstarší a velmi významná je firma Ezamont, s.r.o. 

provádějící pokrývání střech a výrobu palet. Odběratel Cecolegno, s.r.o. zabývající se 

exportováním řeziva do ciziny. Neopomenutelný odběratel je rovněž Geis CZ, s.r.o. 

poskytující komplexní přepravní a logistické služby, který odebírá značné množství 

dřevěných podložek, palet a různých variant přířezů pod motory, a ostatní právnické  
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a fyzické osoby. Novým odběratelem se stala firma Papírna Aloisov, a.s. vyrábějící 

barevné a akvarelové papíry a kartony, která odebírá značné množství palet.  

Podnik vyváží výrobky do Itálie a Německa, ale snaží se spolupracovat i s ostatními 

evropskými zeměmi.  

Hlavní výrobní program pily je založen na zpracování dřeva tzn. pořezu surové kulatiny, 

produkci stavebního řeziva, což jsou vazby a palubky, obalového a paletového řeziva 

(palety, bedny). Vedlejší produkty vzniklé při zpracování dřevní hmoty jako jsou dřevní 

štěpky, piliny a odřezky nabízí podnik k prodeji. 

Další činností firmy je sušení řeziva, impregnace řeziva máčecí technologií, hoblování  

a frézování, pořez vlastní kulatiny, prodej řeziva, doprava kulatiny z lesa, odvoz řeziva 

odběratelům, ostření kotoučových pil, pilových listů, rámových pil a další služby. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍ ANALÝZY 

3.1. Pojem finanční analýza 

Nedílnou součástí hodnocení a finančního řízení každého podniku je finanční analýza. 

Důležitým krokem finanční analýzy pro kvalitní rozhodování o fungování podniku jsou 

řádně připravené podklady. Na základě rozboru účetních výkazů hodnotí finanční analýza 

stav a minulý vývoj financí podniku. Úkolem finanční analýzy je především vytěžit 

z výkazů a dalších zdrojů co nejvíce informací, posoudit finanční zdraví podniku  

a připravit podklady pro potřebná rozhodnutí finančních manažerů podniku. 

3.2. Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro úspěšnou finanční analýzu je zejména důležitá kvalita a komplexnost použitých 

vstupních informací. Nejčastěji bývají základní data získávána z účetních výkazů rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a cash flow, které jsou výchozím a základním zdrojem informací  

pro celou řadu uživatelů. 

Podle účelu, ke kterému slouží, můžeme účetní výkazy rozdělit do dvou základních částí: 

 Finanční účetní výkazy (externí výkazy) - poskytují informace především externím 

uživatelům a tvoří základ všech informací pro finanční analýzu firmy. Tyto výkazy 

poskytují přehled o struktuře a stavu majetku, o zdrojích jeho krytí, o peněžních tocích, 

o změnách kapitálu, o tvorbě a užití výsledku hospodaření.  

 Vnitropodnikové účetní výkazy – mají důvěrný až utajovaný charakter. Vycházejí 

převážně z vnitřních potřeb každé firmy a nemají právně závaznou úpravu. Jsou to 

zejména výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo výkazy  

o čerpání podnikových nákladů podle různého členění. 

3.2.1. Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem všech podniků a udává, jaký majetek podnik 

vlastní na straně aktiv a z jakých zdrojů je tento majetek financován na straně pasiv. Platí, 

že aktiva se musí rovnat pasivům a je sestavována vždy k určitému datu, většinou 

k poslednímu dni účetního období.  

Na straně AKTIV (majetku podniku) jsou zachycovány skutečné formy majetku, které 

podnik užívá pro svou činnost. Aktiva tvoří dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Přeměna 
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dlouhodobého majetku (stálých aktiv) na hotové prostředky je delší než jeden rok. 

Odepisuje se, svou hodnotu přenáší postupně do hodnoty objemu výroby. Dlouhodobý 

majetek se dělí na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, 

dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek nemá fyzickou podobu, patří 

sem např. software, licence, patenty, goodwill, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

apod. Doba používání dlouhodobého nehmotného majetku musí být delší  

než jeden rok, odepisuje se. Dlouhodobý hmotný majetek je majetek pořizovaný z hlediska 

zajištění běžné činnosti podniku, patří sem např.: budovy, stavby, pozemky stroje, 

dopravní prostředky, umělecká díla, samostatné movité věci apod. Pořizovací cena musí 

být vyšší než 40.000 Kč, doba používání delší než jeden rok, odepisuje se (vyjma 

pozemků, sbírek a uměleckých předmětů). Do skupiny dlouhodobého finančního majetku 

patří termínované vklady, nakoupené dluhopisy, půjčky poskytnuté jiným podnikům, 

vkladové listy. A dále nemovitosti, které podnik pořídí za účelem uložení volných 

peněžních prostředků a dalšího obchodování s nimi, pronajímání na dobu delší než jeden 

rok. Minimální cena pořízení se neurčuje, doba používání musí být delší než jeden rok, 

neodepisuje se, protože nedochází k opotřebení. Oběžná aktiva (krátkodobý majetek)  

jsou peněžní prostředky, materiál, rozpracovaná výroba, suroviny, hotové výrobky  

a polotovary, které přemění svoji podobu na peněžní prostředky během jednoho roku, 

neodepisují se. Do oběžných aktiv patří zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek 

a časové rozlišení. Zásoby mohou být nakupované (materiál, suroviny, zboží na skladě)  

a zásoby vlastní výroby (polotovary a nedokončená výroba, hotové výrobky). Pohledávky 

lze třídit z časového hlediska na dlouhodobé (delší než 1 rok), krátkodobé (splatné  

do 1 roku). Dále jsou pohledávky děleny z obchodního styku, pohledávky v podnicích 

s rozhodujícím a s podstatným vlivem a pohledávky ke společníkům a sdružení. 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v pokladně a na běžném účtu, ceniny, 

krátkodobé cenné papíry. Do skupiny ostatních aktiv lze zařadit časové rozlišení zahrnující 

komplexní náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní (např. 

neuzavřená pojistná událost). 

Na straně PASIV jsou zachyceny zdroje financování podnikového majetku. Strana pasiv je 

členěna z hlediska vlastnictví zdrojů financování na vlastní kapitál a cizí kapitál. A dále 

patří do pasiv i časové rozlišení. Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál představující 

peněžní vyjádření celkových vkladů společníků do společnosti. Do vlastního kapitálu patří 
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i kapitálové fondy, tj. emisní ážio, dary, dotace, rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku sloužící ke krytí ztrát nepříznivého období při hospodaření podniku, 

výsledek hospodaření z minulých let, tj. nerozdělený zisk z minulého období, výsledek 

hospodaření z běžného účetního období tedy zisk nebo ztrátu uzavíraného účetního období. 

Cizí zdroje (cizí kapitál), který podnik získal od jiných právnických nebo fyzických osob, 

musí být uhrazen v daném časovém horizontu a je mu půjčen za dohodnutou cenu neboli 

úrok. Do cizích zdrojů patří rezervy, jde o budoucí závazky (např. rezerva na opravu 

hmotného majetku), dlouhodobé závazky, tj. závazky z obchodního styku, které mají dobu 

splatnosti delší než 1 rok (např. dlouhodobé zálohy od odběratelů, emitované dluhopisy, 

apod.), krátkodobé závazky neboli závazky z obchodního styku, vůči zaměstnancům, státu, 

které jsou splatné do 1 roku, bankovní úvěry a finanční výpomoci, tj. dlouhodobé úvěry 

s dobou splatnosti delší než 1 rok, krátkodobé finanční výpomoci a běžné úvěry. 

Do skupiny ostatních pasiv patří časové rozlišení zachycující výdaje a výnosy příštích 

období (např. nájemné placené pozadu nebo nevyfakturované dodávky) a dohadné účty. 

Jednoznačně zásadním problémem analýzy rozvahy je fakt, že popisuje stav na základě 

historických cen, a z toho plynou i další úskalí z hlediska vypovídací schopnosti dat [10]. 

3.2.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty informuje o úspěšnosti práce podniku a o výsledku dosáhnutého 

podnikatelskou činností. Podává obraz o nákladech a výnosech, které se za jednotlivé 

činnosti podílely na tvorbě výsledku hospodaření za určité období. Obsah účetního výkazu 

zisku a ztráty tvoří výnosy, náklady a výsledek hospodaření. 

Ve výkazu zisku a ztráty se mohou objevit náklady a výnosy představující peněžní částky 

za dané účetní období, které nemusejí být skutečně zaplaceny nebo inkasovány ve stejném 

časovém období.  

Výkaz zisku a ztráty má několik variant výsledků hospodaření lišící se náklady  

a výnosy, které do jejich struktury vstupují. Výsledek hospodaření je členěn na provozní, 

z finančních operací, za běžnou činnost, mimořádný, za účetní období, před zdaněním, 

z nichž nejdůležitější je provozní výsledek hospodaření (zahrnující výsledek z prodeje 

zboží, výsledek z prodeje investičního majetku a materiálu, výsledek z ostatní provozní 

činnosti). 
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3.2.3. Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Cash flow podává informace o příjmech a výdajích, které podnik realizoval v minulém 

účetním období. V praxi je časté, že podnik může vykazovat zisk, ale může být i platebně 

neschopný. Výkaz cash flow je založen na skutečných peněžních tocích, což jsou příjmy  

a výdaje a není ovlivněn metodou odepisování majetku. Peněžní toky lze rozdělit 

z hlediska tří základních činností na provozní, investiční a finanční činnost. 

Provozní činnost je nejdůležitější, patří sem výdělečné činnosti a ostatní činnosti, nepatřící 

do investiční a finanční činnosti, související s každodenním provozem podniku. Investiční 

činnost zaznamenává změny ve výdajích na pořízení a v příjmech z prodeje dlouhodobého 

majetku, případně činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, která není 

považována za provozní činnost. Finanční činnost si lze představit jako peněžní toky, které 

směřují ke změnám ve velikosti a struktuře vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků.  

3.3. Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají stavu podniku, jsou předmětem zájmu nejen manažerů,  

ale i mnoha dalších subjektů přicházejících tak, či onak do kontaktu s daným podnikem. 

Uživatelé finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní [6]. 

K externím uživatelům patří, investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři (odběratelé 

a dodavatelé), stát a jeho orgány, konkurenti. Do skupiny interních uživatelů finanční 

analýzy patří manažeři, zaměstnanci, odbory [3]. 

Investoři jsou akcionáři a ostatní investoři (společníci, majitelé firmy), kteří vložili  

do podniku kapitál. Informace o podniku využívají investoři z hlediska investičního  

a kontrolního. 

Banky a ostatní věřitelé se zajímají o finanční stav dlužníka, aby se mohli rozhodnout, 

v jaké výši a za jakých podmínek mu úvěr poskytnou nebo neposkytnou. Jestliže podnik 

překročí danou hranici zadlužení, banka může změnit úvěrové podmínky (např. zvýšit 

úrokovou sazbu). 

Těžiště pozornosti obchodních partnerů, dodavatelů, směřuje především ke schopnosti 

podniku hradit své splatné závazky; sledují zvláště solventnost, likviditu, zadluženost. 

Odběratelé mají zájem na příznivé finanční situaci dodavatele. Jde zejména o ty odběratele, 

jejichž možnosti nákupu při případném bankrotu dodavatelského podniku jsou do značné 
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míry omezené. Prioritním cílem je tedy bezproblémové zajištění výroby [6]. 

Stát a jeho orgány věnují svou pozornost kontrole plnění daňových povinností,  

pro různá statistická šetření, při rozdělování dotací, pro přehled o finančním stavu podniků, 

kterým byly svěřeny státní zakázky apod. 

Za účelem srovnávání výsledků hospodaření podobných podniků, se konkurenti zajímají  

o finanční informace jako je zisková marže, rentabilita, investice, výše a hodnota zásob aj.  

Manažeři využívají výstupy finanční analýzy pro operativní i strategické finanční řízení 

podniku. Z hlediska přístupu k informacím mají ty nejlepší předpoklady pro zpracování 

finanční analýzy, neboť disponují i těmi informacemi které nejsou veřejně dostupné 

externím zájemcům (investorům, bankám atd.). 

Zaměstnanci mají bezprostřední zájem na hospodářské a finanční stabilitě podniku,  

ve kterém pracují. Jde o výhled do budoucna, zda budou mít jistá pracovní místa, mzdové 

podmínky a další možné výhody poskytované zaměstnavatelem. Prostřednictvím 

odborových organizací většinou zaměstnanci sledují hospodářské výsledky a uplatňují vliv 

na řízení podniku.  

3.4. Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají k analýze srovnání změn položek v časových řadách 

(horizontální analýza) a k procentnímu rozboru jednotlivých položek (vertikální analýza) 

účetních výkazů. Oba postupy umožňují vidět z účetních výkazů původní údaje v určitých 

souvislostech.  

Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční 

situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o finančních vyhlídkách 

podniku [3]. 

3.4.1. Horizontální analýza (analýza trendů) 

Rozbor horizontální struktury účetních výkazů může být zpracován meziročně nebo  

za několik účetních období. V případě horizontální analýzy zjišťujeme, o kolik procent 

(může být vyjádřeno i v absolutních číslech) se jednotlivé položky v určitých výkazech 

změnily oproti minulému roku. 
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3.4.2. Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Metoda spočívá ve zjištění procentního podílu jednotlivých položek výkazů k celkové 

sumě aktiv či pasiv. S jednotlivými položkami účetních výkazů se pracuje v určitých letech 

od shora dolů. Při rozboru rozvahy se volí jako základ výše aktiv nebo pasiv celkem  

a při rozboru výkazu zisku a ztráty se použijí výnosy celkem nebo tržby.  

3.5. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základní nástroj finanční analýzy, využívají veřejně dostupné 

informace, pocházející ze základních účetních výkazů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash 

flow. Nejčastěji používané jsou poměrové ukazatele, které se vypočítají jako poměr jedné 

nebo více účetních položek z účetních výkazů k jiné položce či k jejich skupině. Často se 

tyto ukazatele počítají v podobě koeficientů nebo procentních údajů. K běžně používaným 

poměrovým ukazatelům patří ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity, tržní 

hodnoty, ukazatele cash flow. 

3.5.1. Ukazatele likvidity 

Likvidita je trvalá platební schopnost a připravenost podniku hradit své splatné závazky 

včas a v plné výši. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možné platit s tím, co je 

v určitou chvíli nutné zaplatit. Závazky jsou hrazeny penězi v hotovosti nebo platebními 

převody z účtů.  

Nedostatek likvidity může vést k platební neschopnosti nebo dokonce i k bankrotu.  

Avšak příliš vysoká míra likvidity není dobrým jevem pro vlastníky podniku, jelikož 

nedochází k výraznému zhodnocování finančních prostředků. Nejlépe je nalézt vyváženou 

likviditu, tedy dostatečně zhodnotit finanční prostředky v podniku a zároveň dostát svým 

splatným závazkům. Rozlišují se tři stupně likvidity podniku: 

 Ukazatel okamžitá likvidity (likvidita I. stupně) je nejužší vymezení likvidity, poměřuje 

finanční majetek, což jsou peněžní prostředky na účtu i v pokladně, šeky, obchodovatelné 

krátkodobé cenné papíry, apod. s krátkodobými cizími zdroji. Tento ukazatel by měl 

dosahovat hodnot v rozmezí 0,2 - 0,5. Příliš vysoké hodnoty ukazatele značí neefektivní 

využití finančních prostředků, naopak hodnota 0,2 je označována za kritickou. 

    ž  á           
     č í        

            ž              í
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 Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) dává do poměru tzv. pohotové oběžné 

aktiva ke krátkodobým dluhům a snaží se vyloučit zásoby (polotovary, nedokončenou 

výrobu a hotové výrobky, materiál, suroviny).  

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5.  

Růst by měl signalizovat předpokládané zlepšení finanční a platební situace a naopak [1]. 

       á           
   á      ý      č í           á      é       á    

  á      é  á     
       

 Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna 

jednotka krátkodobých závazků. Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou 

k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5 [10]. 

Při výpočtu ukazatele běžné likvidity by měla být zvážena struktura zásob a jejich 

realistické ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. Neprodejné zásoby by měly být  

pro výpočet ukazatele odečteny – nepřispívají k likviditě podniku. Dále by měla být 

pečlivě zvážena struktura pohledávek, a to zejména z hlediska pohledávek po lhůtě 

splatnosti a nedobytných pohledávek, které by do výpočtu vstupovat neměly [7]. 

 ěž á           
  ěž á       

  á      é  á     
                                                                                       

3.5.2. Ukazatel rentability 

Ukazatel rentability (výnosnost vloženého kapitálu) je schopnost podniku dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Pro výpočet ukazatele se používají dva účetní výkazy, tj. 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Ukazatel rentability vypočítáme jako poměr zisku  

a vloženého kapitálu. Do čitatele zlomku je možno dosazovat různé kategorie zisku, které 

je možné vyčíst z výkazu zisku a ztráty: 

a) EBIT (provozní zisk), což je zisk před úroky a zdaněním. V účetních výkazech je 

označován jako „provozní výsledek hospodaření“. 

b) EAT je čistý zisk po zdanění, k nalezení je v účetních výkazech pod názvem „výsledek 

hospodaření za běžné účetní období“. Tuto část zisku můžeme rozdělit na čistý zisk, 

který zůstává v podniku k rozdělení mezi akcionáře nebo na nerozdělený zisk sloužící 

k reprodukci podniku.  
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c) EBT představuje čistý zisk před zdaněním, tedy provozní zisk již snížený (zvýšený)  

o finanční a mimořádný výsledek hospodaření před odečtením daní.  

d) EBDIT, tj. EBIT zvýšený o odpisy [3]. 

 Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu bývá považován za klíčové měřítko 

rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání  

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány [10]. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu měří finanční výkonnost a celkovou efektivnost 

podniku.  

    
           

      á       
                                                                                                                       

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu udává, kolik korun čistého zisku přinese podniku 

jedna koruna investovaného kapitálu. Je vhodné, aby se výsledek ukazatele pohyboval 

alespoň pár procent nad dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů. Jestliže je 

vlastní kapitál velice nízký, tak se rentabilita pohybuje v extrémně vysokých hodnotách. 

    
č   ý     

               
                                                                                                                        

 Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb,  

tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb [10]. 

Tento ukazatel se vypočítá jako poměr výsledku hospodaření v různých podobách k tržbám 

podniku za určité období. Čím vyšší je rentabilita tržeb, tím je situace v podniku lepší. 

    
č   ý     

  ž  
                                                                                                                                  

 Rentabilita nákladů (ROC) 

Rentabilitu nákladů je možno spočítat z poměru zisku a nákladů podniku. U ukazatele jsou 

vhodnější spíše nižší hodnoty, čím je nižší hodnota, tím podnik dosahuje lepších výsledků 

hospodaření, firmě se tedy podaří vytvořit jednu korunu tržeb s menšími náklady. Podnik 
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může dosahovat celkově vyšší částky zisku, jestliže sníží náklady nebo zvýší obrat, a tím 

dojde i ke zlepšení ukazatele ziskovosti tržeb. 

      
    

     
                                                                                                                  

3.5.3. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, v jakém poměru podnik k financování svých aktiv 

používá cizí zdroje. Při vysoké míře zadluženosti na sebe podnik bere značné riziko, 

protože musí být schopen splácet své závazky včas a v každé finanční situaci. 

Určitá výše zadlužení je však obvykle pro firmu užitečná. Cizí kapitál je levnější  

než vlastní, protože úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku a úrok jako 

součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně (tzv. daňový efekt nebo štít) [7]. 

Ovšem nejbezpečnějším a nejméně riskantním zdrojem financování je vlastní kapitál, 

Každý podnik by měl usilovat o co nejvhodnější poměr mezi vlastním a cizím kapitálem.  

 Ukazatel celkového zadlužení 

Celkového zadlužení patří mezi základní ukazatele zadluženosti. Jde o poměr celkových 

závazků k celkovým aktivům. 

Doporučená hodnota, na kterou se odvolává řada autorů odborné literatury, se pohybuje 

mezi 30 – 60 %. U posuzování zadluženosti je však nutné respektovat příslušnost k odvětví 

a samozřejmě také schopnost splácet úroky z dluhů plynoucí [7]. 

               é        ž  í  
   í      á 

      á       
                                                                   

 Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkového zadlužení a jejich celkový součet 

by měl být 100%. Tento ukazatel slouží k hodnocení celkové finanční situace daného 

podniku.  

                       á í  
      í      á 

      á       
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 Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je vytvořený zisk vyšší než placené úroky.  

Pokud má ukazatel hodnotu 1, znamená to, že podnik vytvořil zisk, který je dostatečný 

pro splácení úroků věřitelům, ale na stát v podobě daní a především na vlastníka v podobě 

čistého zisku již nic nezbylo. Z uvedeného vyplývá, že tato hodnota není pro podnik 

dostačující. Odborná literatura uvádí obvykle doporučovanou hodnotu tohoto ukazatele 

vyšší než 5 [7]. 

         ú     é       í  
           

 á      é ú    
                                                                     

3.5.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky a vázanost daných 

položek kapitálu v jednotlivých typech aktiv a pasiv. Tyto ukazatele většinou vyjadřují 

počet obrátek jednotlivých položek aktiv či pasiv nebo jejich dobu obratu (dny). Jednotlivé 

položky obratu těchto ukazatelů by měly dosahovat vyšších číselných hodnot, které svědčí 

o rychlé přeměně jedné formy majetku na jinou. Ovšem u doby obratu jednotlivých 

položek jsou vhodnější spíše nižší hodnoty.  

 Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv udává, jak efektivně podnik využívá celková aktiva. Jinak řečeno 

kolikrát za rok se celková aktiva obrátí.  

Odhlédneme-li od odvětví nebo oboru, ve kterém podnik pracuje, je možno říci, že obrat 

aktiv by měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. Jinak je pro objektivizaci výsledů vhodné 

především odvětvové srovnání [3]. 

            ý         
  ž  

       
                                                                                                

 Obrat zásob 

Obrat zásob podává informaci o tom, kolikrát je jednotlivá položka zásob prodána a opět 

naskladněna v průběhu roku. Vhodnější je vyšší obratovost zásob, která značí, že podnik 

nemá zbytečné nelikvidní zásoby. 

Přebytečné zásoby jsou neproduktivní a jsou v nich umrtveny prostředky, které musí být 
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profinancovány; dochází k růstu vázanosti kapitálu, který nenese žádný výnos [6]. 

       á    
      é   ž  

 á    
                                                                                                        

 Doba obratu zásob 

Ukazatel udává, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána v podobě zásob a vypočítá se jako 

poměr průměrného stavu zásob a průměrných denních tržeb. Pro lepší řízení skladu se 

doporučují menší hodnoty tohoto ukazatele. 

Nepotřebné, nadnormativní zásoby je třeba profinancovat, tedy doplnit cizími zdroji 

finanční prostředky, které jsou vázány v nadbytečných zásobách. V mnoha případech je 

účelnější a levnější dlouhodobě se neobracející zásoby prodat pod pořizovací cenou, a tím 

získat peněžní prostředky, než si brát úvěr. Dobré řízení zásob je velmi důležitou oblastí 

ovlivňující celkový stav firmy [2]. 

             á    
  ů ě  ý       á   

  ž  
                                                                   

 Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje dobu, po kterou je kapitál vázán ve formě 

pohledávek, tedy za jak dlouhé časové období od prodeje jsou pohledávky průměrně 

spláceny odběrateli. Když je doba inkasa pohledávek delší, může to znamenat větší potřebu 

úvěrů a tudíž i vyšší náklady. 

                  á    
  ů ě  ý            á   

  ž  
                                           

 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává dobu ve dnech od vzniku závazku do doby jeho úhrady,  

tj. rychlost splácení závazků. Obecně lze říci, že doba obratu závazků by měla být delší  

než doba obratu pohledávek, aby nedošlo k narušení finanční rovnováhy podniku. 

             á    ů  
  á      é  á     

  ž  
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3.6. Finanční páka 

Ukazatel finanční páky vyjadřuje zadluženost daného podniku a informuje o tom, zda je 

v určité situaci výhodné se zadlužovat. Vysoký podíl cizích zdrojů může zvyšovat 

výnosnost vlastního kapitálu, jestliže je úroková míra nižší než výnosy plynoucí z aktiv. 

Dojde-li ke zvýšení zadluženosti, zvýší se i úroky a finanční náklady na produkci, tím 

dojde ke snížení míry zisku a rentability tržeb.  

Jedná se o převrácenou hodnotu koeficientu samofinancování. Ukazatel je tím větší, čím 

vyšší je podíl cizích zdrojů na celkovém financování [8]. 

     č í  á   
      á       

      í      á 
                                                                                                   

      ý úč          č í  á   
   

    
 

      á       

      í      á 
                                                   

3.7. Altmanův index 

Poměrně jednoduše vypočitatelný model sloužící k souhrnnému hodnocení finančního 

zdraví podniku pomocí čísla (z-skóre) je tzv. Altmanův index. Pomocí tohoto bankrotní 

indexu lze zjistit, zda může podnik zbankrotovat, popřípadě do nějaké doby zbankrotuje. 

Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

různá váha, největší váhu má rentabilita celkového kapitálu [10]. 

                                                                                          

kde    = Pracovní kapitál / Aktiva 

       = Nerozdělené zisky / Aktiva 

       = EBIT / Aktiva  

       = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

       = Tržby / Aktiva [7]. 

Toto platí u podniků, jejichž akcie se obchodují na burze. U ostatních společností lze  

za ukazatele    dosadit ukazatel základní kapitál / dluhy celkem a stanovit hranice 

intervalů na 2,7 a 1,2 [12]. 

Jestliže dosahuje výsledek Altmanova indexu hodnoty nižší než 1,2, znamená to, že podnik 
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se nachází v pásmu bankrotu. Hodnoty od 1,2 do 2,7 jsou pásma šedé zóny, u hodnot  

nad 2,7 mají podniky uspokojivou finanční situaci, jsou v pásmu prosperity. 

3.8. Index IN  

Model index IN rovněž nazývaný „Index důvěryhodnosti“ je úpravou Altmanova modelu  

a slouží pro posouzení finančního zdraví podniků v českém prostředí. Pomáhá vyjádřit 

schopnost podniku plnit své závazky pomocí jednoho čísla.  

Index IN05 sleduje, zda podnik tvoří ekonomickou přidanou hodnotu. IN05 je vyjádřen 

rovnicí, která obsahuje poměrové ukazatele a má následující tvar: 

          
 

  
      

    

Ú
      

    

 
      

 Ý 

 
      

  

     Ú
             

kde      A   aktiva 

    CZ  cizí zdroje 

    Ú  nákladové úroky 

VÝN  výnosy 

OA  oběžná aktiva 

    KZ  krátkodobé závazky 

    KBÚ  krátkodobé bankovní úvěry 

Platí, že pokud je IN > 1,6, podnik tvoří hodnotu, pokud je hodnota ˂ 0,9, podnik hodnotu 

netvoří (ničí). Nachází-li se index IN mezi hodnotami 0,9-1,6, jedná se o tzv. „šedou zónu“ 

[7]. 

3.9. Du Pontův rozklad  

Rozklad Du Pontův, vystihuje vzájemnou provázanost vazeb mezi poměrovými ukazateli a 

má pyramidový tvar, který vychází z vrcholového ukazatele rentability.  

Základem rozkladu je Du Pontova rovnice rozkládající ukazatel ROA. 

    
č   ý     

  ž  
   

  ž  

      
   

č   ý     

      
                                                                               

Ze základní rovnice lze vyjádřit rozšířenou Du Pontovu rovnici rozkládající ukazatel ROE. 
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č   ý     

  ž  
   

  ž  

      
   

      

      í      á 
  

č   ý     

      í      á 
                                     

Z výše uvedeného rozkladu plyne, že růst hodnoty ROA, resp. ROE závisí na rentabilitě 

tržeb, obratu aktiv a na finanční páce. Každý podnik s ohledem na předmět podnikání, 

postavení na trhu, velikost atd., volí příslušnou strategii jak dosáhnout cíle, tj. růstu 

rentability [6]. 

Obrázek č. 1: Du Pontův rozklad ROE 
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4. FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY 

4.1. Analýza účetních výkazů 

Důležitou částí finanční analýzy je vertikální a horizontální rozbor účetních výkazů. Oba 

postupy poskytují určitý přehled o údajích z rozvahy, výkazu zisku a ztráty v určitých 

souvislostech. 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy  

U horizontální analýzy je kladen důraz na tvorbu dostatečně dlouhých časových řad, 

v tomto případě je rozbor prováděn za období 2008-2012 a dále na zajištění srovnatelnosti 

údajů v časové řadě u daného podniku. V úvahu by se mělo brát i prostředí, ve kterém 

hodnocený podnik funguje. Výsledné údaje zkrácené horizontální analýzy aktiv a pasiv 

jsou k nalezení v tabulce č. 1 a 2. 

Tabulka č. 1: Zkrácená horizontální analýza aktiv 

 

Graf č. 1: Vývoj vybraných položek aktiv 

 

Absolut.Relativ. Absolut.Relativ. Absolut.Relativ. Absolut.Relativ.

AKTIVA CELKEM 649 12% -518 -9% 1099 20% 878 14%

B DLOUHODOBÝ MAJETEK -485 -18% 599 27% 207 7% 579 19%

B.II Dlouhodobý hmotný majetek -485 -18% 599 27% 207 7% 579 19%

C OBĚŽNÁ AKTIVA 509 22% -905 -32% 1061 55% 692 23%

C.I Zásoby 861 471% -843 -81% 1320 657% -279 -18%

C.III Krátkodobé pohledávky -36 -2% 65 4% -469 -28% -251 -20%

C.IV Finanční majetek -316 -66% -127 -76% 210 539% 1222 491%

D.I Časové rozlišení 625 245% -212 -24% -169 -25% -393 -79%

2011/2012

Aktiva k 31.12. (tis.  Kč)

2008/2009 2009/2010 2010/2011
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Celková aktiva v roce 2009 vzrostla o 12% (649 tis. Kč) a naopak v roce 2010 je 

zaznamenán mírný pokles o 9% (518 tis. Kč). Avšak v následujících letech dochází opět  

k zvyšování celkových aktiv, v roce 2011 je při srovnání meziročního růstu dokonce 

zaznamenán největší nárůst a to o 20 %, což je 1 099 tis. Kč.  

Dlouhodobý majetek značně vzrostl v roce 2010 o 27% (599 tis. Kč), stejně jako 

dlouhodobý hmotný majetek (stavby a samostatné movité věci a soubory movitých věcí), 

který tento nárůst způsobil. V následujících letech se dlouhodobý hmotný majetek stále 

zvyšuje, jak je patrné z tabulky č. 1.  

U oběžných aktiv došlo v roce 2009 k nárůstu o 22% (509 tis. Kč), ale v následujícím roce 

je patrný značný pokles o 32% (905 tis. Kč), který je způsoben snížením stavu zásob. 

V období 2011-2012 docházelo ke zvyšování oběžných aktiv, kde je v roce 2011 

registrován největší nárůst o více než polovinu, tedy 55% (1 061 tis. Kč.), v důsledku 

navýšení zásob o 657% (1 320 tis. Kč) a finančního majetku o 539% (210 tis. Kč). V roce 

2012 je zvýšení oběžných aktiv způsobeno především zvýšením finančního majetku  

o 491% (1 222 tis. Kč). 

Tabulka č. 2: Zkrácená horizontální analýza pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolut.Relativ. Absolut.Relativ. Absolut.Relativ. Absolut.Relativ.

PASIVA CELKEM 649 12% -518 -9% 1099 20% 878 14%

A VLASTNÍ KAPITÁL -756 -76% 2792 1173% 660 22% 881 24%

A.I Základní kapitál 86 23% 1992 428% 581 24% 804 27%

A.V Výsledek hosp. běž. účet. obdboí (+/-) -842 -137% 800 -352% 79 14% 77 12%

B CIZÍ ZDROJE 1 405 33% -3310 -58% 439 19% -3 0%

B.III Krátkodobé závazky 1 450 54% -2854 -69% 365 29% -60 -4%

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci -45 -3% -456 -30% 74 7% 57 5%

2008/2009 2010/20112009/2010

Pasiva k 31.12. (tis.  Kč)

2011/2012
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Graf č. 2: Vývoj vybraných položek pasiv 

 

Vývoj celkových aktiv je stejný jako vývoj celkových pasiv ve sledovaném období, čímž je 

zachováno bilanční pravidlo (aktiva se rovnají pasivům). U položky pasiva celkem došlo 

k největšímu nárůstu v roce 2011 o 20% (1 099 tis. Kč), stejně jako u celkových aktiv. 

Na straně pasiv je největší tempo růstu zaznamenáno u vlastního kapitálu v roce 2010, 

způsobené nárůstem základního kapitálu o 428% (1 992 tis. Kč) a výsledku hospodaření 

běžného účetního období o 800 tis. Kč. Z grafu č. 2 je patrné, že u vlastního kapitálu  

a zároveň i u základního kapitálu dochází stále od roku 2010 k nárůstu.  

Cizí zdroje se v roce 2009 podstatně zvýšily o 33% (1 405 tis. Kč) v důsledku nárůstu 

krátkodobých závazků o 54%. Následně se podařilo podniku v roce 2010 krátkodobé 

závazky značně snížit, téměř o 69% (2 854 tis. Kč). V dalším roce, jak je patrné z tabulky 

č. 2 se cizí zdroje opět zvýšily o 19% (439 tis. Kč) a v roce 2012 se naopak snížily  

o nepatrné 3 tisíce korun. 

4.1.2. Vertikální analýza rozvahy 

U vertikální analýzy dochází k procentnímu rozboru jednotlivých položek rozvahy 

k celkové sumě aktiv či pasiv za sledované období 2008-2012. Dochází ke srovnání 

jednotlivých položek účetních výkazů s předchozím obdobím.  

 

 

 



23 
 

Tabulka č. 3: Zkrácená vertikální analýza aktiv 

 

Graf č. 3: Struktura aktiv 

 

V tabulce č. 3 je uvedeno, jak se mění podíl jednotlivých položek na celkové sumě aktiv. 

Z výsledků vertikální analýzy aktiv je patrné, že největší podíl na celkových aktivech má 

dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým 

hmotným majetkem a ve všech sledovaných letech činí průměrně 47% z celkových aktiv. 

Příčinou podstatně velkého podílu dlouhodobého majetku na celkových aktivech je nákup 

nových strojů pro snadnější chod podniku.  

AKTIVA CELKEM

B DLOUHODOBÝ MAJETEK

B.II Dlouhodobý hmotný majetek

C OBĚŽNÁ AKTIVA

C.I Zásoby

C.III Krátkodobé pohledávky

C.IV Finanční majetek

D.I Časové rozlišení

2012

100%

48%

48%

50%

17%

13%

20%

1%

100%

9%

5%

1%

12%

3%

15%

100% 100%

37%

37%

48%

18%

28%

100%

52%

52%

36%

4%

32%

Aktiva k 31.12. (tis.  Kč) 2011201020092008

46%

46%

46%

23%

19%

4%

8%

51%

51%

44%

4%

32%
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Podíl oběžných aktiv se postupně od roku 2008 zvyšuje, jen v roce 2010 došlo k snížení. 

V následujících letech opět stoupá, v roce 2012 až na 50% z celkových aktiv. Krátkodobé 

pohledávky tvořící podstatnou část oběžných aktiv v letech 2008–2010 se podílely  

na celkových aktivech průměrně 31% a v následujících letech je zaznamenán spíše 

klesající trend. V dnešní době je stále více neplatičů a vymáhání pohledávek z obchodního 

styku je často obtížné, přesto se firmě podařilo položku krátkodobé pohledávky snížit,  

v roce 2012 až na 13%. Finanční majetek tvořil od roku 2009 velmi malou část  

z celkových aktiv, přibližně 4%, avšak v roce 2012 se finanční majetek, tedy peněžní 

zůstatky v bance i v pokladně zvýšily až na 20%. Klesající tendenci z 15% na 1% má  

od roku 2009 časové rozlišení. Tyto hodnoty nejvíce ovlivnily náklady příštích období, 

které se postupem času značně snižovaly. 

Tabulka č. 4: Zkrácená vertikální analýza pasiv 

 

Graf č. 4: Struktura pasiv 

 

PASIVA CELKEM

A VLASTNÍ KAPITÁL

A.I Základní kapitál

A.V VH běžného účetního obdboí (+/-)

B CIZÍ ZDROJE

B.III Krátkodobé závazky

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 30% 20% 17%26% 18%

51%

52%

10%

38%

22%70% 25%

Pasiva k 31.12. (tis.  Kč)

100%

19%

7%

12%

81%

2012201120102009

100%

4%

8%

-4% 11%

44%96% 43%

100%

56%

46%

24%

100%

57%

47%

10%

100%

62%

2008
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Z tabulky č. 4 je zřejmé, že ve sledovaných letech se značně zvýšil vlastní kapitál, který 

dosahoval největší hodnoty v roce 2012 a to 62%. V roce 2009 vlastní kapitál činil pouze 

4%, převažovalo financování převážně z cizích zdrojů. Avšak v následujícím roce 2010 

podnik financoval svá aktiva spíše vlastních zdrojů, jelikož došlo k navýšení základního 

kapitálu až na 46%. V následujících letech 2010-2012 se základní kapitál i výsledek 

hospodaření účetního období mírně zvyšoval. 

V letech 2008 a 2009 byl podnik značně závislý na cizích zdrojích, jejich průměrný podíl 

na celkovém financování aktiv činil kolem 89%. Největší část cizích zdrojů tvořily 

krátkodobé závazky, převážně závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 

daňové závazky vůči státu a v roce 2009 přibyly ještě závazky z obchodních vztahů. 

K velkému snížení krátkodobých závazků došlo v roce 2010 z 70% na 24% a v roce 2012 

činil jejich podíl 22% z celkových pasiv. Bankovní úvěry a výpomoci mají od roku 2008 

pozvolný klesající trend, v průměru se meziročně sníží přibližně o 3%. Když v roce 2012 

porovnáme vlastní a cizí zdroje, tak zjistíme, že téměř dvakrát více převyšuje financování 

z vlastních zdrojů nad cizími zdroji, což je pro podnik určitě pozitivní informace. 

4.1.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

analyzované firmy za období 2008-2012. V rámci této analýzy je zkoumán výsledek 

hospodaření, a dále jeho ovlivňování jednotlivými položkami z výkazu zisku a ztráty. 

Tabulka č. 5: Zkrácená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Absolut.Relativ. Absolut.Relativ. Absolut.Relativ. Absolut.Relativ.

I Tržby za prodej zboží 115 34% -214 -47% -244 -100% 0 0%

A Náklady vynaložené za prodej zboží 105 49% -188 -59% -131 -100% 0 0%

+ OBCHODNÍ MARŽE 10 8% -26 -19% -113 -100% 0 0%

II Výkony -2336 -18% 2540 23% 1145 9% 2221 15%

II.1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -2461 -19% 2985 28% 890 7% 2221 15%

B Výkonová spotřeba -265 -4% 1787 25% 554 6% 2493 27%

+ PŘIDANÁ HODNOTA -2061 -34% 727 18% 478 10% -272 -5%

C Osobní náklady -947 -24% 69 2% 237 8% 39 1%

D Daně a poplatky -96 -49% -58 -59% 4 10% 3 7%

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -80 -73% 93 310% 90 73% -146 -69%

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku -362 -100% 98 0% 100 102% -119 -60%

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -879 -96% 802 1956% 190 23% -16 -2%

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -32 13% 149 -54% -84 65% 107 -50%

** VÝSLEDEK HOSP. ZA BĚŽNOU ČINNOST -852 -139% 810 -342% 79 14% 77 12%

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 10 0% -10 -100% 0 0% 0 0%

*** Výsledek hospodaření za účetní období -842 -137% 800 -352% 79 14% 77 12%

Výsledek hospodaření před  zdaněním -901 -134% 941 -415% 106 15% 91 11%

Položka

2009/2010 2010/20112008/2009 2011/2012
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Výsledek hospodaření po zdanění měl ve sledovaném období kolísavý vývoj. Zpočátku 

klesl o 137% (842 tis. Kč) a pak rostl. V roce 2011 a 2012 vzrostl o 14% (79 tis. Kč)  

a 12% (77 tis. Kč). To je způsobené výsledkem hospodaření za běžnou činnost, který měl 

podobný vývoj, jak je patrné z tabulky č. 5. Dále je pozornost věnována provoznímu 

výsledku hospodaření, který dává firmě smysl existence, vidíme, že v prvním roce klesl  

o 96% (879 tis. Kč), následně v roce 2010 se podstatně zvýšil o 1 856% (802 tis. Kč)  

a v roce 2011 opět vrostl o 23% (190 tis. Kč). V roce 2012 došlo k nepatrnému snížení  

o necelé 2%. Tento vývoj provozního výsledku bude dále zkoumán, zejména čím je 

způsoben. Nejprve je věnována pozornost přidané hodnotě, která udává, kolik byl podnik 

schopen vydělat peněžních jednotek. Přidaná hodnota se v roce 2009 snížila o 34% (2 061 

tis. Kč), protože došlo k ponížení výkonů, avšak v roce 2010 se výkony zvýšily a přidaná 

hodnota vykazovala nárůst o 18% (727 tis. Kč). Mezi rokem 2011 a 2012 stejně jako  

u provozního výsledku hospodaření je zaznamenáno snížení přidané hodnoty a to o 5% 

(272 tis. Kč), protože výkonová spotřeba rostla rychleji než tržby. Provozní výsledek 

hospodaření také ovlivňují osobní náklady, daně, poplatky a odpisy, jak je patrné  

i z tabulky č. 5. Další částí výkazu zisku a ztráty je finanční výsledek hospodaření, který 

má ve všech letech zápornou hodnotu. Finanční výsledek je asi 10krát menší než provozní 

výsledek hospodaření, proto jeho vliv na konečný výsledek hospodaření je malý. 

4.1.4. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

Vertikální analýza je vhodná pro srovnání výkazu zisku a ztráty podniku za delší časové 

období, v tomto případě dochází ke srovnání jednotlivých položek v letech 2008-2012.  

Pro vertikální rozbor výkazu zisku a ztráty je použita jako vztažná veličina (100%) tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb, která podává přehled o velikosti jednotlivých 

položek vzhledem k tržbám podniku. 
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Tabulka č. 6: Zkrácená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Z výsledků tabulky č. 6 je patrné, že nejvyšší podíl na vztažné veličině, tj. tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb, má „Výkonová spotřeba“ tvořící více jak 56% tržeb.  

Výkonová spotřeba roste v důsledku zvyšování spotřeby materiálu a energie, která tvoří  

ve sledovaných letech průměrně 53% tržeb. Z toho plyne kladná přidaná hodnota 

pohybující se v rozmezí 46% až 29% z tržeb. Velký význam mají i osobní náklady 

vykazující kolísavý trend, zejména položka mzdové náklady, která se pohybuje v rozmezí 

22% až 15%. V roce 2010 přešel podnik ze ztráty do zisku, kde největší část 

hospodářského výsledku představoval provozní zisk tvořící 6% až 7% tržeb. Finanční 

výsledek hospodaření měl v celém sledovaném období záporné hodnoty od 1% do 3%, 

nejvyšší hodnotu vykazuje rok 2009. Výsledek hospodaření za běžnou činnost stejně jako 

výsledek hospodaření za účetní období a před zdaněním měl podobný trend. Pohybuje se 

v rozmezí od záporné hodnoty 2% až do 5%. Ostatní položky výkazu zisku a ztráty tvořily 

jen minimální podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. 
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4.2. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele tvoří nejvyužívanější a zároveň nejpočetnější skupinu ukazatelů, 

dávají do poměru položky vzájemně mezi sebou, vycházejí především ze základních 

účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V této práci jsou hodnoceny ukazatele 

likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti za období 2008-2012, které mají  

o analyzovaném podniku nejvyšší vypovídací schopnost. U každé podkapitoly jsou 

interpretovány jednotlivé ukazatele, u kterých je uvedena tabulka s výpočty jednotlivých 

ukazatelů za sledované období, popřípadě jsou výsledky prezentovány i v grafické podobě 

pro větší přehlednost. 

4.2.1. Ukazatele likvidity 

Pomocí ukazatele likvidity sledujeme, jak rychle je podnik schopen uhradit své splatné 

závazky, neboť jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům včas.  

Pro objektivní náhled a lepší chápání situace v podniku je likvidita sledována v delší 

časové řadě, tj. za období 2008-2012. Výsledné hodnoty okamžité, pohotové a běžné 

likvidity jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Vývoj vybraných ukazatelů likvidity 

 

Do ukazatele okamžité likvidity vstupují nejlikvidnější prostředky, což jsou peníze  

na běžných účtech a v hotovosti. Okamžitá likvidita v průběhu let 2008–2010 klesá  

a v letech 2011 a 2012 roste. Ukazatel okamžité likvidity by se měl nacházet  

nad doporučenou hodnotou 0,2, což je splněno pouze v roce 2012, kdy jsou nejefektivněji 

využity finanční prostředky podniku. Doporučeným hodnotám se přibližují roky 2008  

a 2010, v ostatních letech jsou hodnoty značně podprůměrné, což vyjadřuje, že podnik 

neměl dostatečné množství finančních prostředků k zaplacení krátkodobých závazků. 

Podnik by měl uvažovat o vytvoření větší rezervy krátkodobých finančních prostředků 

nebo je udržovat, alespoň na stejné hladině jako v posledním analyzovaném roce. 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 2012

Okamžitá likvidita 0,13 0,03 0,02 0,10 0,85

Pohotová likvidita 0,60 0,35 0,90 0,59 1,42

Běžná likvidita 0,65 0,56 1,01 1,20 2,13
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Ukazatel pohotové likvidity se v roce 2010 nachází jen mírně pod doporučenou hodnotou 

1. V letech 2008, 2009 a 2011 jsou výsledné hodnoty tohoto ukazatele již o něco horší. 

Kdyby v tomto období musel podnik uhradit své krátkodobé závazky, neobešel by se  

bez prodeje části zásob. Avšak menší objem oběžných aktiv ve formě pohotových 

prostředků nese vyšší úrok a příznivě ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků. 

Pohotová likvidita má nejuspokojivější výsledky v roce 2012, jejíž výše byla 1,42,  

to znamená, že podnik má na úhradu 1 Kč krátkodobých závazků 1,42 Kč pohotových 

oběžných aktiv. Tuto hodnotu by si podnik měl udržovat i v budoucnu. 

V roce 2012 dosahuje ukazatel běžné likvidity nejpříznivější hodnoty 2,13, tudíž je 

platební schopnost analyzovaného podniku zachována. O něco horší hodnoty byly 

zaznamenány v roce 2011, kdy se hodnota ukazatele nacházela mírně pod doporučovanou 

hranicí 1,5, v podniku byla 1 Kč krátkodobých závazků kryta 1,20 Kč oběžného majetku. 

Ostatní roky se nacházely pod doporučovanou hranicí. U tohoto ukazatele by se měl 

v budoucnu podnik snažit o stabilnější trend. 

Graf č. 5: Vývoj ukazatelů likvidity 
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4.2.2. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability informují o efektu (zisku), jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem 

podniku, proto se řadí k nejžádanějším ukazatelům. Většina ukazatelů rentability udává, 

kolik korun zisku připadá na jednu korunu příslušného jmenovatele. Vypočtené hodnoty 

ukazatelů rentability celkového vloženého kapitálu (ROA), vlastního kapitálu (ROE), tržeb 

(ROS) a nákladů (ROC) jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Vývoj vybraných ukazatelů rentability 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu neboli rentabilita aktiv (ROA) je základním 

kritériem pro hodnocení rentability, vyjadřuje celkovou výnosnost vloženého kapitálu.  

Pro výpočet rentability celkového vloženého kapitálu je použit zisk před úroky a daněmi, 

neboť EBIT není ovlivněn změnami daňových a úrokových sazeb. Výsledky rentability 

aktiv od roku 2010 klesají, jelikož poměr celkových aktiv je větší než zisk před zdaněním. 

Nejhůře je na tom rok 2009, kdy je vykazován záporný zisk. Ostatní roky mají průměrnou 

hodnotu ukazatele 16%, to vyjadřuje, že podnik vytvořil 0,16 čistého zisku na 1 Kč 

celkových aktiv. 

Pro výpočet rentability vlastního kapitálu (ROE) je použit čistý zisk po zdanění. 

Nejhoršího výsledku je opět dosaženo v roce 2009, jelikož hospodářský výsledek byl 

záporný a vložený kapitál nepřinesl žádný výnos. V období 2010 až 2012 je hodnota 

ukazatele rentability vlastního kapitálu příznivá, protože se zvyšuje základní kapitál 

podniku a průměrná výše ukazatele činí 18%. Nejlepšího výsledku je dosaženo roku 2008, 

kdy podnik vytvořil 0,62 Kč čistého zisku na 1 Kč vlastního kapitálu, přičemž je hodnota 

vlastního kapitálu nižší. 

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 2011 2012

Rentabilita celk. vloženého kapitálu 16% -1% 17% 16% 14%

Rentabilita vlastního kapitálu 62% -95% 19% 18% 16%

Rentabilita tržeb 5% -2% 5% 6% 4%

Rentabilita nákladů 95% 102% 95% 94% 95%
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 Ukazatel rentability tržeb (ROS) udává, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb  

a bývá využíván pro vnitropodnikové řízení firmy. Ve sledovaném období se rentabilita 

tržeb, kromě roku 2009, který je ovlivněn záporným hospodářským výsledkem, vyvíjela 

podobně, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jakož i výsledek hospodaření se 

navyšovaly. Podnik vytvořil v letech 2008, 2010 až 2012 průměrně 0,05 Kč zisku na 1 Kč 

tržeb. V posledním roce došlo k mírnému ponížení na 4 %. 

U ukazatele rentability nákladů (ROC) jsou vhodnější menší hodnoty, protože podnik je 

schopný vytvořit 1 Kč tržeb s menšími náklady. Rentabilita nákladů má stejný vývoj jako 

rentabilita tržeb, taktéž nejhoršího výsledku stejně jako v přecházejícím rozboru rentability 

je dosaženo v roce 2009. V ostatních letech jsou hodnoty téměř srovnatelné. Podnik v roce 

2011 vyprodukoval na 1 Kč tržeb 0,94 nákladů, což je nejpříznivější situace za sledované 

období.  

Z grafu č. 6 je patrné, že rentabilita ve sledovaném období má stabilní vývoj, kromě roku 

2009, který byl ovlivněn záporným hospodářským výsledkem. Obecně by se měl podnik 

snažit o rostoucí vývoj rentability. 

Graf č. 6: Vývoj ukazatelů rentability 
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4.2.3. Ukazatele zadluženosti 

Poměr mezi cizími a vlastními zdroji sledují ukazatele zadluženosti. Čím více je podnik 

zadlužený, tím větší riziko na sebe bere, protože by měl být schopný splácet své závazky 

v každé situaci. Výsledky ukazatelů zadluženosti jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti 

 

Mezi základní ukazatel zadluženosti patří celkové zadlužení, které by mělo nabývat 

hodnoty mezi 30 – 60%. Doporučovaného rozmezí se podařilo dosáhnout v letech 2010-

2012, kdy je celkové zadlužení přiměřené (42%). V období 2008, 2009 je velmi 

ohrožována finanční stabilita podniku, jelikož na 1 Kč aktiv připadá 0,89 Kč cizího 

kapitálu. Od roku 2010, jak je patrné i z tabulky č. 9 se hodnoty celkového zadlužení 

snižují. Bylo by vhodné, aby se podnik snažil i nadále udržovat tento klesající vývoj. 

Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel k ukazateli celkového zadlužení 

hodnotící celkovou finanční situaci. V letech 2010-2012 došlo k podstatnému zvýšení 

základního kapitálu a tím i vlastního kapitálu, koeficient samofinancování postupně rostl  

a upevňovala se finanční stabilita podniku. Nejlepší hodnoty 62% dosáhl koeficient v roce 

2012. To znamená, že jsou z 62% celková aktiva financována vlastními zdroji. Nejhorší 

hodnotu vykazuje rok 2009, stejně jako tomu bylo u ukazatele celkového zadlužení. 

Podnik by měl i nadále u koeficientu samofinancování udržovat mírný rostoucí trend. 

Ukazatel úrokového krytí poměřuje, kolikrát je vyprodukovaný zisk vyšší než úroky. 

Jelikož se v roce 2009 pohybuje zisk v záporných hodnotách, podnik není schopný vydělat 

ani na úroky. V letech 2008, 2010, 2011 je situace mnohonásobně lepší, podnik je schopný 

pokrýt ziskem 4,7krát náklady spojené s cizím kapitálem. Ukazatel by měl dosahovat 

hodnoty vyšší než 5, čehož se podařilo dosáhnout v roce 2012, kdy podnik vykazoval zisk 

téměř 10krát vyšší než nákladové úroky. 

 

 

 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012

Ukazatel celkové zadlužení 81% 96% 44% 43% 38%

Koeficient samofinancování 19% 4% 56% 57% 62%

Ukazatel úrokového krytí 457% -31% 447% 494% 984%
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Graf č. 7: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

4.2.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku úspěšně využívat svá aktiva. Ukazatele lze 

vyjádřit jako obrátkovost (rychlost obratu), tj. počet obrátek aktiv či pasiv za příslušné 

období nebo jako dobu obratu zachycující počet dní, po které trvá jedna obrátka. V tabulce 

č. 10 je uveden vývoj jednotlivých ukazatelů aktivity.   

Tabulka č. 10: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity 

 

Ukazatel obrat celkových aktiv měří intenzitu využití aktiv. Za nejnižší doporučovanou 

hranici je považována hodnota 1, které se nejvíce přibližuje rok 2009, v důsledku snížení 

tržeb. V ostatních letech je tato hranice o více jak polovinu překonána. Nejlepšího 

výsledku je dosaženo v roce 2010, kdy se celková aktiva obrátila v peněžní prostředky 

2,58krát za rok, v důsledku nárůstu objemu tržeb. 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 2012

Obrat celkových aktiv 2,56 1,88 2,58 2,24 2,28

Obrat zásob 73,75 10,68 69,26 9,58 13,52

Doba obratu zásob (dny) 4,96 34,17 5,27 38,11 27,08

Doba obratu pohledávek (dny) 45,47 53,72 44,73 31,00 21,50

Doba obratu závazků (dny) 72,80 135,35 33,59 41,24 34,58
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Ke značnému zvýšení obratovosti zásob došlo v letech 2008 a 2010, jelikož se zmenšil stav 

materiálu, zásoby se přeměnily 73,75krát a 69,26krát za rok na tržby. Ve zbylých letech 

byla obrátka zásob nižší, zásoby se za rok přeměnily na tržby přibližně 11krát. Obrátka  

by měla být co nevyšší. 

Naopak doba obratu zásob by měla být co nejkratší, čehož je dosáhnuto opět v roce 2008  

a 2009, kdy jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob průměrně 5 dní. V roce 2009, 2011, 

2012 zůstávají zásoby v podniku delší dobu, tudíž podnik přichází o možnost efektivně 

naložit s peněžními prostředky, které setrvávají v zásobách. Podnik by se měl v budoucnu 

snažit, aby doba obratu zásob měla klesající trend. 

Doba obratu pohledávek (dny) udává průměrnou dobu, za kterou dojde k zaplacení faktury. 

Z grafu č. 8 je patrné, že doba obratu pohledávek má až na rok 2009 klesající charakter, 

platební morálka odběratelů se zlepšuje, což je pro podnik pozitivní signál. Nejdéle trvalo 

inkaso pohledávek od dodavatelů v roce 2008 a 2009, jehož průměrná doba činila 50 dnů, 

podnik v tomto období měl zvýšené i úvěry. Z pohledu podniku bylo nejvýhodnější doby 

obratu dosaženo v roce 2012, kdy obdržel platby od svých dodavatelů přibližně za 22 dní, 

krátkodobé pohledávky v tomto roce vykazovaly nejnižší hodnotu ze všech analyzovaných 

let. Tato doba je poměrně krátká, v podmínkách České republiky je průměrná splatnost 

pohledávek 60 dní. 

Doba obratu závazků informuje o tom, na jak dlouho dodavatelé poskytli podniku tzv. 

obchodní úvěr. Doporučuje se, aby doba splatnosti závazků byla delší než doba splatnosti 

pohledávek. Což je splněno s výjimkou roku 2010, kdy byly závazky uhrazeny dříve  

než inkaso pohledávek, z důvodu značného snížení závazků ze sociálního zabezpečení  

a zdravotního pojištění i daňových závazků vůči státu. Naopak v letech 2008 a 2009 trvalo 

uhrazení závazků nejdéle, kdy je patrný značný nárůst krátkodobých závazků. 

V posledních dvou letech 2011, 2012 firma zaplatila závazky svým dodavatelům 

v průměru za 38 dní. 
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Graf č. 8: Vývoj ukazatelů aktivity 

 

4.3. Finanční páka 

Analýza finanční páky poskytuje informace, zda je v určité situaci zadlužování podniku 

výhodné. Vysoké hodnoty finanční páky značí vysokou zadluženost podniku. Účinnost 

finanční páky by měla dosahovat hodnoty větší než 1. 

Tabulka č. 11: Vývoj ukazatele finanční páka  

 

Příliš vysoká zadluženost podniku byla v roce 2009, avšak tuto zadluženost se podařilo 

v následujícím roce snížit. Především v letech 2008, 2010 až 2012 využívá podnik 

optimálně cizí kapitál, přičemž je finanční páka účinná. V tomto období použití cizích 

zdrojů zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu, podle výsledných hodnot ziskového účinku 

finanční páky. Podnik by měl udržovat i v budoucnu stabilní vývoj těchto ukazatelů. 

Při porovnání všech ukazatelů finanční stability bylo zjištěno, že podnik byl nejvíce 

zadlužen v roce 2009. V následujících letech je situace pozitivní, jelikož se podařilo 

podniku tuto zadluženost podstatně snížit. Zadlužení firmy se postupně zlepšovalo, 

přičemž nejlepšího výsledku je dosaženo v roce 2012 (vlastní kapitál je nejvyšší  

za sledované období). Podle tohoto vývoje má podnik naději v budoucích letech snížit 

zadluženost na minimální hranici. 

Ukazatel finanční páka 2008 2009 2010 2011 2012

Finanční páka 5,30 24,88 1,78 1,76 1,62

Ziskový účinek finanční páky 4,13 104,59 1,39 1,41 1,45
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4.4. Altmanův index 

Velmi známý a používaný Altmanův bankrotní model podává informaci o tom, zda hrozí 

danému podniku v blízké budoucnosti bankrot. Čím vyšší je hodnota indexu Z, tím je 

podnik finančně zdravější. 

Tabulka č. 12: Altmanův index 

 

Podle výsledků Altmanova indexu se v roce 2009 podnik nachází v pásmu šedé zóny, 

avšak v ostatních letech se pohybují výsledné hodnoty již v pásmu prosperity. Na základě 

těchto výsledků lze podnik považovat za finančně zdravý. 

4.5. Index IN 

Index IN05 nazývaný index důvěryhodnosti je vhodný pro hodnocení finančního zdraví 

podniku v českých podmínkách. Index IN05 je vyjádřen rovnicí, která zahrnuje ukazatele 

likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity a váhu těchto ukazatelů určenou váženým 

průměrem hodnot v odvětví. Výsledky IN05 jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Index IN05 

 

 

Ukazatel Váha 2008 2009 2010 2011 2012

Pracovní kapitál / aktiva 0,717 -0,05 -0,16 0,09 0,15 0,21

Nerozdělené zisky / aktiva 0,847 0,10 -0,03 0,09 0,09 0,08

EBIT / aktiva 3,107 0,51 -0,03 0,53 0,49 0,43

Základní kapitál / cizí zdroje 0,420 0,04 0,03 0,44 0,45 0,58

Tržby / aktiva 0,998 2,56 1,88 2,57 2,24 2,27

Z - skore 3,16 1,69 3,72 3,42 3,57

Ukazatel Váha 2008 2009 2010 2011 2012

Aktiva / cizí zdroje 0,13 0,16 0,14 0,30 0,30 0,34

EBIT / nákladové úroky 0,04 0,18 -0,01 0,18 0,20 0,39

EBIT / aktiva 3,97 0,65 -0,04 0,68 0,63 0,55

Výnosy / aktiva 0,21 0,55 0,41 0,54 0,48 0,48

Oběžná aktiva / (KZ + KBÚ 0,09 0,06 0,05 0,09 0,11 0,19

Index IN05 1,60 0,55 1,79 1,72 1,95
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Z výsledků je patné, že v roce 2008 je výsledná hodnota indexu IN05 na hranici mezi 

tvorbou přidané hodnoty a šedou zónou. Následně roku 2009, jak už bylo řečeno  

i v předchozích případech, podnik vykazuje nejhorší výsledek a spěje spíše k bankrotu.  

Ve zbylých letech 2010-2012 index narůstá a překračuje hranici 1,6 doporučované 

hodnoty, přičemž se v posledním roce finanční situace znatelně zlepšila a podnik je  

v dobrém finančním zdraví. 

4.6. Du Pontův rozklad 

Základem Du Pontova rozkladu je rozložení rentability vlastního kapitálu a její závislost  

na ziskovém rozpětí, obratu celkových aktiv a finanční páce. Dosažené výsledky  

Du Pontova rozkladu za období 2008-2012 jsou uvedeny v tabulce č. 14 a č. 15. 

Tabulka č. 14: Rozklad ROA 

 

Tabulka č. 15: Rozklad ROE 

 

 

Čistý zisk Čistý zisk Tržby

Aktiva Tržby Aktiva

2008  = 0,1167  = -0,0456  * 2,5601

2009  = -0,038  = -0,0204  * 1,8833

2010  = 0,1061  = 0,0412  * 2,5767

2011  = 0,1003  = 0,0448  * 2,2405

2012  = 0,0988  = 0,0434  * 2,2749

Rozklad ROA

ROA  =  =  * 

Čistý zisk Čistý zisk Tržby Aktiva

VK Tržby Aktiva VK

2008  = 0,6187  = -0,0456  * 2,5601 * 5,3038

2009  = -0,9538  = -0,0204  * 1,8833 * 24,8782

2010  = 0,1891  = 0,0412  * 2,5767 * 1,7832

2011  = 0,1767  = 0,0448  * 2,2405 * 1,7621

2012  = 0,1595  = 0,0434  * 2,2749 * 1,6145

Rozklad ROE

ROE  =  =  * *
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Z výsledných hodnot tabulky č. 14 je rentabilita celkových aktiv nejvíce ovlivněna 

obratem celkových aktiv, které se obrátily v peněžní prostředky přibližně 2,31krát za rok. 

V roce 2009 na rentabilitu aktiv působí záporná hodnota rentability tržeb v důsledku 

záporného hospodářského výsledku. Rentabilita tržeb měla až na rok 2009 téměř stálý 

vývoj pohybující se kolem 5%. Nejlepší výsledek ROA je zaznamenán v roce 2010, kdy je 

i nejvyšší obrat celkových aktiv. V tomto roce se finanční situace podniku významně 

zlepšila. 

Jelikož podnik využívá k financování svých aktiv také cizí kapitál, na ukazatel rentability 

vlastního kapitálu působí kromě rentability aktiv i finanční páka. Nejvíce je rentabilita 

vlastního kapitálu ovlivněna finanční pákou v roce 2008 a 2009. V tomto období měl 

podnik značné platební potíže a disponoval s velmi malou sumou vlastního kapitálu, 

k financování svých aktivit využíval spíše cizí zdroje. Ve zbylých letech je zaznamenáno 

postupné snižování finanční páky, přičemž dochází k nárůstu vlastního kapitálu a snižování 

cizích zdrojů. Tento snižující trend od roku 2010 je patrný i u rentability vlastního kapitálu. 

Méně významný vliv na vývoj ROE měla rentabilita tržeb. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Nejdůležitější částí finanční analýzy je zpracování výsledků pro rozhodování o financování 

možných projektů a finanční plánování. Finanční analýza hodnotí finanční situaci, která 

v podniku nastala za sledované období 2008-2012. Toto období je v určité míře ovlivněno 

hospodářskou krizí, která začala v roce 2008 a v současné době se stále projevuje.  

Z výsledků horizontální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že hodnota aktiv i pasiv  

ve sledovaném období narůstala, kromě roku 2009. K největšímu nárůstu aktiv a pasiv 

došlo v roce 2011 o téměř jeden milion korun a to zejména u aktiv vlivem zvýšení 

oběžných aktiv a na straně pasiv navýšením vlastního kapitálu i cizích zdrojů. V budoucnu 

by mělo docházet ke stabilnímu růstu aktiv a pasiv. 

Při pohledu na vertikální analýzu rozvahy je patrné, že aktiva byla tvořena převážně 

dlouhodobým majetkem a oběžnými aktivy. Po celé sledované období se struktura 

oběžných aktiv výrazně neměnila, jen v roce 2010 došlo k mírnému poklesu. Vyšší podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech je zapříčiněn modernizací a nákupem 

nových strojů pro snadnější chod podniku. Vývoj těchto položek je potřeba i nadále 

udržovat na stejné úrovni. V letech 2008 a 2009 převládalo spíše financování z cizích 

zdrojů, avšak v následujícím období se situace znatelně zlepšila. Podnikové aktivity byly 

financovány v průměru z 58% vlastních zdrojů a z 42% cizích zdrojů.  

Od roku 2010 se základní kapitál i výsledek hospodaření mírně zvyšoval. I nadále by měl 

převyšovat vlastní kapitál nad cizím. 

Z horizontální analýzy zisku a ztráty vyplývá, že se ve sledovaných letech postupně 

zvyšoval výsledek hospodaření, s výjimkou roku 2009, kdy dosahoval záporné hodnoty. 

Nejlepšího výsledku hospodaření bylo dosaženo v roce 2012 díky velkému objemu tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb. Bylo by vhodné, aby i nadále měl hospodářský 

výsledek podobný rostoucí trend. Z rozboru vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je 

patrné, že největší podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb má výkonová 

spotřeba, která narůstala v důsledku zvyšování spotřeby materiálu a energie. Podstatný 

význam mají i osobní náklady, zejména mzdové náklady, vykazující kolísavý trend.  

Tyto náklady by se měly snižovat i v budoucnu. Nevětší část hospodářského výsledku 

(kromě roku 2009) představoval provozní zisk tvořící téměř 7% tržeb. 
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Z výsledných hodnot likvidity je patné, že měl podnik problémy s platební kázní kromě 

roku 2012. Od roku 2010 je zaznamenán zvyšující se vývoj hodnot ukazatele likvidity.  

A v roce 2012 je dosaženo nejlepších výsledků, přičemž jsou efektivně využity finanční 

prostředky a podnik má dobrou platební schopnost, což je pozitivum i pro věřitele, 

zákazníky a dodavatele. Podnik by měl usilovat o stabilní vývoj ukazatele likvidity, snížit  

krátkodobé závazky a dosahovat alespoň podobných hodnot jako v posledním 

analyzovaném roce.  

Ukazatelé rentability se pohybují v uspokojivých intervalech, vyjma roku 2009, kdy je 

zaznamenán záporný hospodářský výsledek. Na tomto výsledku se významným způsobem 

podílela hospodářská krize a sní související pokles výnosů. Bylo by vhodné, aby se podnik 

v budoucnu snažil o pozvolný růst tohoto ukazatele, tudíž o dosažení vyšší výnosnosti 

vložených prostředků. Pokud by chtěla firma zvýšit hodnoty ukazatele rentability, musí 

zvýšit hospodářský výsledek, buďto snížením nákladů nebo zvýšením výnosů. Podnik má 

poměrně vysoké mzdové náklady. Jedno z řešení, jak je snížit by mohlo spočívat, v lepším 

využití kapovacího stroje a tím propuštění některých zaměstnanců nebo zkrácením 

pracovního úvazku. Další možné východisko je zvýšení výnosů, podnik by se mohl snažit 

oslovit nové odběratele a tím zvýšit měsíční obrat. 

Dosažení optimální zadluženosti, tedy vhodného poměru mezi vlastními a cizími zdroji je 

důležitým cílem finančního řízení. Z počátku analyzovaného období je míra zadluženosti 

příliš vysoká, podnik na sebe bere velké riziko, že nebude schopný splácet své závazky 

včas. V roce 2009, kdy byl hospodářský výsledek záporný, podnik nevydělal ani  

na nákladové úroky. V následujících letech se finanční stabilita podniku podstatně zlepšila. 

V roce 2012 byla firma schopna pokrýt svůj majetek z 62% vlastními zdroji, tento 

dosažený výsledek lze považovat za vyhovující. Kdyby v budoucnu potřeboval podnik 

půjčku, neměl by mít problém s jejím získáním. I nadále by měl být poměr mezi cizími  

a vlastními zdroji podobný jako v posledním analyzovaném roce, popřípadě by se měl 

podnik snažit snížit krátkodobé závazky, protože krátkodobé zdroje jsou nákladnější  

než zdroje dlouhodobé. Snížit své závazky může podnik zvýšením hospodářského 

výsledku, tedy navýšením tržeb nebo snížením osobních nákladů, jak již bylo řečeno  

u ukazatele rentability. 
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Po provedení analýzy aktivity bylo zjištěno, že ukazatel obratu celkových aktiv se 

pohybuje nad nejnižší doporučovanou hodnotou, což je pro podnik dobré znamení. V roce 

2010 se obrátila celková aktiva 2,58krát v peněžní prostředky za rok v důsledku nárůstu 

objemu tržeb, tento výsledek je nejlepší za analyzované období. Podnik by se měl snažit, 

aby tento ukazatel byl co nejvyšší, protože čím je vyšší hodnota ukazatele obratu 

celkových aktiv, tím efektivněji je využíván majetek.                                                   

Taktéž obrátka zásob by měla dosahovat co nejvyšších hodnot. Podnik má nestabilní vývoj 

obratu zásob. V roce 2008 a 2010 došlo k snížení stavu materiálu a proto byl obrat zásob 

nejvyšší. Ve zbylých letech se zásoby přeměnily na tržby asi 11krát za rok, to znamená,  

že zásoby zůstávají ve firmě po delší dobu a podnik přichází o možnost naložit s peněžními 

prostředky efektivněji někde jinde. V budoucnu by se měl podnik snažit udržet zvyšující 

trend obratu zásob odprodáním zastaralých a nadbytečných zásob nebo se snažit řídit 

zásoby efektivněji. Možné řešení spočívá i v hledání nových odběratelů na trzích, 

zajištěním zakázek, potřebného odbytu a s tím souvisejícího růstu tržeb.                                                                            

Dobrým signálem pro podnik je klesající doba splatnosti pohledávek. Dle průměrné 

splatnosti pohledávek v podmínkách České republiky, která činí 60 dní lze konstatovat,  

že odběratelé mají vůči podniku dobrou platební morálku. V posledním analyzovaném roce 

jsou pohledávky zaplaceny přibližně za 22 dní, což je z pohledu podniku velmi vyhovující. 

Naopak doba splatnosti závazků je z počátku analyzovaného období příliš velká. Důvodem 

je značné zvýšení krátkodobých závazků, jelikož podnik v tomto období čelil následkům 

hospodářské krize. Postupně se situace zlepšovala a v roce 2011, 2012 je dokonce doba 

splatnosti závazků delší (v průměru 38 dní) než doba splatnosti pohledávek. Firma by měla 

udržovat stabilní trend, jako tomu bylo ke konci analyzovaného období. 

Podle výsledků ukazatele finanční páky (kromě roku 2009) podnik využívá optimálně cizí 

kapitál, přičemž je i finanční páka účinná. Vhodné použití cizích zdrojů zvyšuje  

i rentabilitu vlastního kapitálu. Dle klesajícího vývoje finanční páky má podnik naději 

v budoucnu snížit zadluženost na minimum. 

V případě vyhodnocení Altmanova indexu (kromě roku 2009) lze firmu považovat  

za úspěšnou. Taktéž podle výsledných hodnot indexu důvěryhodnosti IN05 je situace 

uspokojivá, podnik můžeme hodnotit jako finančně zdraví a v blízké době by mu nemělo 

hrozit žádné nebezpečí. 
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Na základě Du Pontova rozkladu je možno konstatovat, že rentabilita aktiv je  

ve sledovaném období nejvíce ovlivněna obratem celkových aktiv. Nejlepší výsledek 

rentability aktiv je získán v roce 2010, kde je nejvyšší i obrat aktiv. Od tohoto roku se 

finanční situace podniku významně zlepšila, přičemž došlo ke zmenšení finanční páky 

vlivem nárůstu vlastního kapitálu a snižování cizích zdrojů. Méně významný vliv  

na rentabilitu vlastního kapitálu měla rentabilita tržeb, která se vyvíjela stabilně. 

Celkově lze situaci podniku zhodnotit jako finančně zdravou a uspokojivou. Návrhy  

a opatření pro zlepšení některých nedostatků, podporu a zvýšení finančního zdraví 

spočívají především v: 

 investování do reklamy a rozšíření stávajícího trhu;  

 zvýšení odbytu a růstu tržeb, zajištění nových spolehlivých zakázek; 

 zabezpečení efektivnější výroby;  

 usilování o rychlý odbyt zásob, popřípadě snížení stavu zásob; 

 snížení osobních nákladů zejména mzdových a to snížením stavu zaměstnanců nebo 

zkrácením pracovního úvazku. 
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6. ZÁVĚR 

Finanční analýza poskytuje podniku úplný obraz o kvalitě hospodaření, o silných a slabých 

stránkách, příležitostech, nebezpečích a o celkovém finančním zdraví. Hlavní přínos  

pro rozhodování a finančním řízení podniku spočívá v porovnání jednotlivých ukazatelů 

v delší časové řadě. 

Cílem diplomové práce bylo pomocí finanční analýzy komplexně zhodnotit finanční stav 

podniku zabývajícího se pilařskou výrobou a navrhnout opatření pro následné odstranění 

některých nedostatků a zvýšit finanční zdraví. Finanční situace a výkonnost podniku byla 

hodnocena v období 2008-2012 pomocí horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů, 

vybraných poměrových ukazatelů, finanční páky, Altmanova indexu, Indexu IN  

a Du Pontova rozboru. Data pro výpočet ukazatelů a rozbor byla čerpána z účetních 

výkazů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, které poskytl analyzovaný podnik. 

Na základě posouzení jednotlivých výsledků finanční analýzy za celé sledované období, 

lze konstatovat, že se kombinují dobré i horší výsledky. Z vertikálního a horizontálního 

rozboru bylo zjištěno, že největší přírůstek aktiv a pasiv téměř o milion korun byl v roce 

2011, na straně aktiv vlivem zvýšení oběžného majetku a u pasiv vlivem zvýšení vlastního 

kapitálu i cizích zdrojů. Hospodářský výsledek se kromě roku 2009 postupně zvyšoval  

a nejvyššího zisku bylo dosaženo v roce 2012. Na tržbách za prodej vlastních výrobků  

a služeb měla za sledované období podstatný podíl výkonová spotřeba, která narůstala 

v důsledku zvyšování spotřeby materiálu a energie. Podle výsledků likvidity a zadluženosti 

měl z počátku podnik platební potíže a v roce 2009 vykazoval dokonce záporný 

hospodářský výsledek a nebyl tak schopný vydělat ani na nákladové úroky. I přesto se 

situace začala postupně zlepšovat a v současnosti má podnik již dobrou platební kázeň. 

V případě finanční páky je cizí kapitál využíván optimálně. Ukazatelé rentability se 

pohybují v uspokojivých intervalech, i tak by bylo vhodné je v budoucnu o něco zvýšit  

a dosáhnout tím vyšší výnosnosti vložených prostředků. Poslední analyzovaný poměrový 

ukazatel aktivita zahrnuje obrat celkových aktiv, který vykazuje uspokojivé výsledky. Dále 

bylo zjištěno z obrátky zásob, že zásoby zůstávají v podniku delší dobu, proto by měly být 

nadbytečné zásoby odprodány. Pozitivním signálem pro podnik je klesající doba splatnosti 

pohledávek a dále je na místě vyhovující kratší splatnost pohledávek než doba splatnosti 

závazků. V případě vyhodnocení Altmanova indexu a indexu IN lze považovat finanční 

situaci podniku za uspokojivou. 
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Z počátku analyzovaného období podnik investoval značné množství finančních 

prostředků do zařízení, čímž došlo k částečnému zadlužení. V roce 2008 vypukla 

hospodářská krize, která taktéž podnik postihla, přičemž poklesly zakázky a firma se 

potýkala se špatnými hospodářskými výsledky. Dalším problémem bylo, že Lesy ČR, s.p. 

dodávaly v Olomouckém kraji surovou kulatinu malým firmám v omezeném a nejistém 

množství, proto musel podnik odstoupit od některých zakázek a došlo ke snížení výnosů.  

I tuto nepříznivou situaci, při níž mohl podnik i zbankrotovat, překonal. V současné době 

si stojí podnik poměrně dobře a nehrozí mu žádné závažné problémy. 

Celkově lze konstatovat, že finanční zdraví firmy podnikající v odvětví pilařské výroby se 

ke konci analyzovaného období podstatně zlepšilo. Podnik se nenachází v žádných 

závažných finančních problémech a má uspokojivou finanční situaci. 
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Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. roku 2008-2012 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Aktiva celkem 5 272 5 921 5 403 6 502 7 380

B Dlouhodobý majetek 2 675 2 190 2 789 2 996 3 575

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 2 675 2 190 2 789 2 996 3 575

B.II 2 Stavby 685 641 599 559 685

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 990 1 549 2 190 2 437 2 890

C Oběžná aktiva 2 342 2 851 1 946 3 007 3 699

C.I Zásoby 183 1 044 201 1 521 1 242

C.I 1 Materiál 90 771 198 994 1 134

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 65 273 398 108

C.I 3 Výrobky 129

C.I 5 Zboží 28 3

C.III Krátkodobé pohledávky 1 677 1 641 1 706 1 237 986

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 773 1 488 1 529 1 083 838

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 2

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 904 153 177 152 148

C.IV Krátkodobý finanční majetek 482 166 39 249 1 471

C.IV 1 Peníze 482 166 39 249 1 471

D.I Časové rozlišení 255 880 668 499 106

D.I 1 Náklady příštích období 255 880 668 499 106

Pasiva celkem 5 272 5 921 5 403 6 502 7 380

A Vlastní kapitál 994 238 3 030 3 690 4 571

A.I Základní kapitál 379 465 2 457 3 038 3 842

A.I 1 Základní kapitál 379 465 2 457 3 038 3 842

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 615 -227 573 652 729

B Cizí zdroje 4 278 5 683 2 373 2 812 2 809

B.III Krátkodobé závazky 2 685 4 135 1 281 1 646 1 586

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 191 1 146 630 932 705

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 145 170 204 258 174

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 004 1 349 101 100 78

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 1 341 1 470 120 230 345

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 167 100 250

B.III.11Jiné závazky 4 59 26 34

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 1 593 1 548 1 092 1 166 1 223

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 674 562 441 311 1 075

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 919 986 651 855 148



 

Příloha č. 2: Horizontální rozbor rozvahy za období 2008-2012 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

649 12% -518 -9% 1099 20% 878 14%

B -485 -18% 599 27% 207 7% 579 19%

B.II -485 -18% 599 27% 207 7% 579 19%

B.II 2 -44 -6% -42 -7% -40 -7% 126 23%

B.II 3 -441 -22% 641 41% 247 11% 453 19%

C 509 22% -905 -32% 1061 55% 692 23%

C.I 861 471% -843 -81% 1320 657% -279 -18%

C.I 1 681 757% -573 -74% 796 402% 140 14%

C.I 2 208 320% -273 -100% 398 0% -290 -73%

C.I 3 0 0% 0 0% 129 0% -129 -100%

C.I 5 -28 -100% 3 0% -3 -100% 0 0%

C.III -36 -2% 65 4% -469 -28% -251 -20%

C.III 1 715 93% 41 3% -446 -29% -245 -23%

C.III 6 0 0% 0 0% 2 0% -2 -100%

C.III 7 -751 -83% 24 16% -25 -14% -4 -3%

C.IV -316 -66% -127 -76% 210 539% 1222 491%

C.IV 1 -316 -66% -127 -76% 210 539% 1222 491%

D.I 625 245% -212 -24% -169 -25% -393 -79%

D.I 1 625 245% -212 -24% -169 -25% -393 -79%

649 12% -518 -9% 1099 20% 878 14%

A -756 -76% 2792 1173% 660 22% 881 24%

A.I 86 23% 1992 428% 581 24% 804 27%

A.I 1 86 23% 1992 428% 581 24% 804 27%

A.V -842 -137% 800 -352% 79 14% 77 12%

B 1405 33% -3310 -58% 439 19% -3 0%

B.III 1450 54% -2854 -69% 365 29% -60 -4%

B.III 1 955 500% -516 -45% 302 48% -227 -24%

B.III 5 25 17% 34 20% 54 27% -84 -33%

B.III 6 345 34% -1248 -93% -1 -1% -22 -22%

B.III 7 129 10% -1350 -92% 110 92% 115 50%

B.III 8 0 0% 167 0% -67 -40% 150 150%

B.III.11 -4 -100% 59 0% -33 -56% 8 31%

B.IV -45 -3% -456 -30% 74 7% 57 5%

B.IV 1 -112 -17% -121 -22% -130 -30% 764 246%

B.IV 2 67 7% -335 -34% 204 31% -707 -83%

Horizontální rozbor rozvahy

2011/20122009/20102008/2009

Zásoby

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

2010/2011

Výrobky

Zboží

Krátkodobé pohledávky

Aktiva celkem

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Stavby

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí

Oběžná aktiva

Náklady příštích období

Pasiva celkem

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Základní kapitál

VH běžného účetního období (+/-)

Pohledávky z obchodnch vztahů

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé posyktnuté zálohy

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

Časové rozlišení

Krátkodobé přijaté zálohy

Jiné závazky

Bankovní úvěry a výpomoci

Bankovní úvěry dlouhodobé

Krátkodobé bankovní úvěry

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

Stát - daňově závazky a dotace



 

Příloha č. 3: Vertikální rozbor rozvahy za období 2008-2012 

 

 

 

 

 

100%

B 51%

B.II 51%

B.II 2 13%

B.II 3 38%

C 44%

C.I 4%

C.I 1 2%

C.I 2 1%

C.I 3 0%

C.I 5 1%

C.III 32%

C.III 1 15%

C.III 6 0%

C.III 7 17%

C.IV 9%

C.IV 1 9%

D.I 5%

D.I 1 5%

100%

A 19%

A.I 7%

A.I 1 7%

A.V 12%

B 81%

B.III 51%

B.III 1 4%

B.III 5 3%

B.III 6 19%

B.III 7 25%

B.III 8 0%

B.III.11 0%

B.IV 30%

B.IV 1 13%

B.IV 2 17%

2008

Aktiva celkem 100%100%100%100%

Verikální rozbor rozvahy 2012201120102009

Dlouhodobý hmotný majetek 48%46%52%37%

Dlouhodobý majetek 48%46%52%37%

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 39%38%41%26%

Stavby 9%9%11%11%

Zásoby 17%23%4%18%

Oběžná aktiva 50%46%36%48%

Nedokončená výroba a polotovary 2%6%0%5%

Materiál 15%15%4%13%

Zboží 0%0%0%0%

Výrobky 0%2%0%0%

Pohledávky z obchodnch vztahů 11%17%28%25%

Krátkodobé pohledávky 13%19%32%28%

Krátkodobé posyktnuté zálohy 2%2%3%3%

Stát - daňové pohledávky 0%0%0%0%

Peníze 20%4%1%3%

Krátkodobý finanční majetek 20%4%1%3%

Náklady příštích období 1%8%12%15%

Časové rozlišení 1%8%12%15%

Vlastní kapitál 62%57%56%4%

Pasiva celkem 100%100%100%100%

Základní kapitál 52%47%46%8%

Základní kapitál 52%47%46%8%

Cizí zdroje 38%43%44%96%

VH běžného účetního období (+/-) 10%10%11%-4%

Závazky z obchodních vztahů 10%14%12%19%

Krátkodobé závazky 22%25%24%70%

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 1%2%2%23%

Závazky k zaměstnancům 2%4%4%3%

Krátkodobé přijaté zálohy 3%2%3%0%

Stát - daňově závazky a dotace 5%4%2%25%

Bankovní úvěry a výpomoci 17%18%20%26%

Jiné závazky 1%0%1%0%

Krátkodobé bankovní úvěry 2%13%12%17%

Bankovní úvěry dlouhodobé 15%5%8%10%



 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. roku 2008-2012 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

I Tržby za prodej zboží 343 458 244

A Náklady vynaložené na prodej zboží 214 319 131

+ Obchodní marže 129 139 113 0 0

II Výkony 13 219 10 883 13 423 14 568 16 789

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 13 154 10 693 13 678 14 568 16 789

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 65 190

B Výkonová spotřeba 7 345 7 080 8 867 9 421 11 914

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 6 244 5 583 7 150 8 244 9 154

B. 2 Služby 1 101 1 497 1 717 1 177 2 760

+ Přidaná hodnota 6 003 3 942 4 669 5 147 4 875

C Osobní náklady 4 029 3 082 3 151 3 388 3 427

C. 1 Mzdové náklady 2 931 2 300 2 312 2 499 2 526

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 049 743 808 850 860

C. 4 Sociální náklady 49 39 31 39 41

D Daně a poplatky 195 99 41 45 48

E Odpisy investičního majetku 517 528 566 613 261

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 110 30 123 213 67

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 110 30 57

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 123 156 67

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 362 0 98 198 79

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 362 66 40

F.2 Prodaný materiál 98 132 39

IV. Ostatní provozní výnosy 11 1 5 32 21

H Ostatní provozní náklady 101 223 98 115 131

* Provozní výsledek hospodaření 920 41 843 1 033 1 017

X. Výnosové úroky 1 2 3 1

N. Nákladové úroky 189 173 206 208 103

XI. Ostatní finanční výnosy 43 107 97 17 25

O Ostatní finanční náklady 101 212 22 25 29

* Finanční výsledek hospodaření -246 -278 -129 -213 -106

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 59 0 141 168 182

Q1. splatná 59 141 168 182

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 615 -237 573 652 729

XIII. Mimořádné výnosy 10

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 10 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 615 -227 573 652 729

Výsledek hospodaření před zdaněním 674 -227 714 820 911



 

Příloha č. 5: Horizontální rozbor výkazu zisku a ztráty za období 2008-2012  

(v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

I 115 34% -214 -47% -244 -100% 0 0%

A 105 49% -188 -59% -131 -100% 0 0%

+ 10 8% -26 -19% -113 -100% 0 0%

II -2336 -18% 2540 23% 1145 9% 2221 15%

II. 1 -2461 -19% 2985 28% 890 7% 2221 15%

II. 2 125 192% -190 -100% 0 0% 0 0%

B -265 -4% 1787 25% 554 6% 2493 27%

B. 1 -661 -11% 1567 28% 1094 15% 910 11%

B. 2 396 36% 220 15% -540 -32% 1583 135%

+ -2061 -34% 727 18% 478 10% -272 -5%

C -947 -24% 69 2% 237 8% 39 1%

C. 1 -631 -22% 12 1% 187 8% 27 1%

C. 3 -306 -29% 65 9% 42 5% 10 1%

C. 4 -10 -20% -8 -21% 8 26% 2 5%

D -96 -49% -58 -59% 4 10% 3 7%

E 11 2% 38 7% 47 8% -352 -57%

III -80 -73% 93 310% 90 73% -146 -69%

III. 1 -80 -73% -30 -100% 57 0% -57 -100%

III. 2 0 0% 123 0% 33 27% -89 -57%

F -362 -100% 98 0% 100 102% -119 -60%

F.1 -362 -100% 0 0% 66 0% -26 -39%

F.2 0 0% 98 0% 34 35% -93 -71%

IV. -10 -91% 4 400% 27 540% -11 -34%

H 122 121% -125 -56% 17 17% 16 14%

* -879 -96% 802 1956% 190 23% -16 -2%

X. -1 -100% 2 0% 1 50% -2 -67%

N. -16 -9% 33 19% 2 1% -105 -51%

XI. 64 149% -10 -9% -80 -83% 8 47%

O 111 110% -190 -90% 3 14% 4 16%

* -32 13% 149 -54% -84 65% 107 -50%

Q. -59 -100% 141 0% 27 19% 14 8%

Q1. -59 -100% 141 0% 27 19% 14 8%

** -852 -139% 810 -342% 79 14% 77 12%

XIII. 10 0% -10 -100% 0 0% 0 0%

* 10 0% -10 -100% 0 0% 0 0%

*** -842 -137% 800 -352% 79 14% 77 12%

-901 -134% 941 -415% 106 15% 91 11%

Položka

2011/20122010/20112009/2010

Obchodní marže

Změna stavu vnitrop. zásob.  vl. výroby

Spotřeba materiálu a energie

Přidaná hodnota

Tržby za prodej výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

2008/2009

Výkony

Náklady vynaložené na prodej zboží

Výkonová spotřeba

Služby

Osobní náklady

Náklady na sociální zabezp. a zdravotní pojištění

Mzdové náklady

Daně a poplatky

Sociální náklady

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu

Odpisy investičního majetku

Tržby z prodeje materiálu

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku

Zůst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu

Ostatní provozní výnosy

Prodaný materiál

Provozní výsledek hospodaření

Ostatní provozní náklady

Nákladové úroky

Výnosové úroky

Ostatní finanční náklady

Ostatní finanční výnosy

Daň z příjmů za běžnou činnost

Finanční výsledek hospodaření

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost

splatná

Mimořádný výsledek hospodaření

Mimořádné výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření za účetní období



 

Příloha č. 6: Vertikální rozbor výkazu zisku a ztráty za období 2008-2012 

 

 

 

I

A

+

II

II. 1

II. 2

B

B. 1

B. 2

+

C

C. 1

C. 3

C. 4

D

E

III

III. 1

III. 2

F

F.1

F.2

IV.

H

*

X.

N.

XI.

O

*

Q.

Q1.

**

XIII.

*

***

Tržby za prodej zboží 0%0%2%

Položka 201220112008

Výkony 100%100%98%

Náklady vynaložené na prodej zboží 0%0%1%

Obchodní marže 0%0%1%

3%

Tržby za prodej výrobků a služeb 100%100%100%

Výkonová spotřeba 71%65%65%66%

Změna stavu vnitrop. zásob.  vl. výroby 0%0%0%

Služby 16%8%13%

52%Spotřeba materiálu a energie 55%57%52%48%

14%8%

Osobní náklady 20%23%23%

37%Přidaná hodnota 29%35%34%

29%

46%

31%

Náklady na sociální zabezp. a zdravotní pojištění 5%6%6%

Mzdové náklady 15%17%17%22%

7%

22%

8%

Daně a poplatky 0%0%0%

Sociální náklady 0%0%0%0%

1%

0%

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 0%2%1%

Odpisy investičního majetku 2%4%4%5%

0%

Tržby z prodeje materiálu 0%1%1%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0%0%0%0%

0%

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0%1%0%

Zůst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 1%1%1%0%

0%

Ostatní provozní výnosy 0%0%0%

Prodaný materiál 0%1%1%0%

0%

Provozní výsledek hospodaření 6%7%6%

Ostatní provozní náklady 1%1%1%2%

0%

1%

7%

Nákladové úroky 1%1%2%

Výnosové úroky 0%0%0%0%

2%

0%

1%

Ostatní finanční náklady 0%0%0%

Ostatní finanční výnosy 0%0%1%1%

2%

0%

1%

Daň z příjmů za běžnou činnost 1%1%1%

Finanční výsledek hospodaření -1%-2%-1%-3%

0%

-2%

0%

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 4%5%4%

splatná 1%1%1%0%

-2%5%

0%

Mimořádný výsledek hospodaření 0%0%0%

Mimořádné výnosy 0%0%0%0%

0%

0%

0%

Výsledek hospodaření před zdaněním 5%6%5%

Výsledek hospodaření za účetní období 4%5%4%-2%

-2%

5%

5%

2009

4%

3%

1%

102%

100%

2%

2010

2%

1%

101%

100%

1%

56%

3%

0%

0%

2%

4%

1%

1%

0%

3%



 

Příloha č. 7: Hospodářské výsledky za období 2008-2012 (v tis. Kč) 

 

 

 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012

EBIT - HV před odečtením úroků a daní 863 -54 920 1 028 1 014

EAT (čistý zisk) - HV po zdanění 615 -227 573 652 729

EBT - HV před odečením daně z příjmu 674 -227 714 820 911


