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Anotace 

V diplomové práci je zpracována metodika ekonomického auditu dodavatelů, 

která je vytvořená pro firmu BORCAD cz, s. r. o. Je navržena dle požadavků a potřeb 

zadavatele.  

V celé práci je nejprve zhodnoceno ekonomické zdraví čtyř firem – dodavatelů. 

Po vyhodnocení je navrženo, se kterým z dodavatelů i nadále spolupracovat a se kterým 

raději ukončit obchodní styky. Samotná metodika je vytvořena v souboru MS Excel. 

V tomto souboru je obsaženo několik listů, které jsou vzájemně propojeny matematickými 

vzorci. Pomocí vzorců dochází k výpočtům poměrových ukazatelů jako je rentabilita, 

likvidita, aktivita, stabilita i Altmanovo Z-skóre.  

 

Klíčová slova: metodika, dodavatel, ekonomické zdraví, poměrové ukazatele 

 

 

Summary 

This diploma thesis is focused on the methodology of economic supplier audit 

which is created for the company BORCAD cz, Ltd. This methodology is suggested with 

regards to requirements and needs of the company. 

Firstly there is accomplished evaluation of the economic health of four supplier 

companies. After the evaluation there is suggested with which of these suppliers it will 

be useful to cooperate further and with which the company would rather 

end the cooperation. The methodology is created in MS Excel. This file consists of several 

pages which are connected throughout by mathematical formulas. By means of these 

formulas there are done calculations of ratio indicators such as profitability, activity, 

stability and Altman's Z-score. 

 

Key words: the methodology, the supplier, economic health, ratios 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

V dnešní době je pro firmy důležité znát „ekonomický stav“ svých 

dodavatelů/odběratelů, a to ještě dříve, než s nimi začnou spolupracovat. Může se stát, 

že odběratel bude na tom tak ekonomicky špatně, že nebude schopen zaplatit za výrobky 

nebo služby, které se pro něj vytvořily. Tím se může firma dostat do problémů. Důvod 

pro hodnocení dodavatelů je totožný, navíc u nich potřebujeme vědět, zda jsou schopni 

dodat zboží ve stanovený čas, v potřebné kvalitě a ceně. 

U firem, se kterými se spolupracuje, je tedy ekonomický audit důležitou 

podmínkou při uzavírání obchodů s druhými stranami. Bohužel sám audit zabere poměrně 

hodně času a neexistuje žádná standardizovaná metodika, která by přesně udávala, 

jak v auditu postupovat. 

Součástí diplomové práce bude vytvoření takové standardizované metodiky 

pro společnost BORCAD cz, s.r.o. Zhodnotím ekonomický stav čtyř firem (dodavatelů), 

se kterými jmenovaná společnost spolupracuje. Tím zjistím, které firmy jsou vhodné 

pro spolupráci, a které vlivem své špatné ekonomické situace nejsou. 

Ve druhé kapitole diplomové práce budu charakterizovat společnost 

BORCAD cz, s. r. o., její postavení na trhu, předmět podnikání a historii. Uvedu jednotlivé 

výrobky kolejové techniky, které firma vyrábí, a také sdělím základní bezpečnostní 

požadavky, které jsou kladeny na výrobky. Společnost BORCAD cz, s. r. o. spolupracuje 

s více než 150 zeměmi na celém světě. To dokazuje, že tato firma patří ke světové špičce. 

Třetí kapitola bude obsahovat teoretické vymezení ekonomického auditu. 

Vysvětlím, co je audit, čím se zabývá. Popíši základní teoretické vlastnosti a uvedu 

poměrové ukazatele, které budu používat při výpočtech. 

Čtvrtou kapitolu věnuji ekonomickému zhodnocení firem. Vyhodnotím 

čtyři firmy (dodavatele), které s firmou BORCAD cz, s. r. o., spolupracují. Protože 

nemohu uvádět skutečné obchodní názvy, použiji pouze označení firma A, B, C a D. Dále 

chci zdůraznit, že první dvě firmy mají účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty) 

ve zjednodušeném rozsahu a zbylé dvě v plném rozsahu. Tato skutečnost se bohužel odrazí 

na jejich hodnoceních. U firem, které mají účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu, 

nemají výpočty dostatečnou důvěryhodnou vypovídací hodnotu.  
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Pátá kapitola bude věnována samotnému vytvoření metodiky ekonomického 

auditu. Shrnu veškeré výpočetní postupy, které v posuzování jednotlivých firem použiji, 

a finálním výstupem bude vytvoření souboru v MS Excel, který bude určen 

k vyhodnocování ekonomického stavu firem - dodavatelů. Tento soubor bude vytvořen 

dle požadavků a potřeb zadavatele, tj. firmy BORCAD cz, s. r. o. 

Poslední šestá kapitola bude závěrečná. Uvedu, jaký přínos bude mít vytvořený 

soubor v MS Excel. Následně vyhodnotím ekonomické zdraví hodnocených firem. 

Doporučím, se kterými je vhodné nadále spolupracovat a se kterými raději ukončit 

obchodní styky. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost BORCAD cz, s. r. o. (dále jen BORCAD) je na trhu již přes 20 let. 

Vznikla v roce 1990, původně jako konstrukčně – vývojová. Zvyšovala se poptávka 

po jejich výrobcích. Firma se proto zaměřila hlavně na výrobu. Jejím prvním a zároveň 

současným majitelem je pan Ing. Ivan Boruta. 

Dnes se tato firma řadí k nejvýznamnějším výrobcům kolejové a zdravotní 

techniky. Zaměstnává okolo 150 pracovníků a expanduje do více než 80 zemí po celém 

světě. Je jednou z nejvíce inovativních ve svém oboru, především díky originálnímu 

konstrukčnímu řešení a v neposlední řadě také jedinečnému designu svých výrobků. 

Činnost firmy je rozložena do dvou odvětví: zdravotní a kolejové techniky. Roční 

produkce bývá většinou vyrovnaná, ale poslední dobou převládala kolejová technika. 

V této oblasti nabízí firma BORCAD kompletní sortiment (sedadla, lehátka, lůžka) 

pro vlaky osobní přepravy. Sedadla vyrábí také do vlaků, které obsluhují moskevská 

letiště. V České republice je hlavním odběratelem firma Škoda se svými vlaky, cílovými 

zákazníky jsou České dráhy (Pendolino) nebo nově vzniklý Leo Expres. Ve světě 

spolupracuje například s firmami Siemens, Stadler nebo Deutsche Bahn. Firma BORCAD 

by v budoucnu také velice ráda pronikla do oblastí segmentu výroby letadel. 

Ve zdravotní technice se zaměřuje na vývoj, konstrukci a výrobu porodních 

postelí, gynekologických, transportních a dialyzačních křesel. V tomto oboru se firma 

BORCAD řadí ke světové špičce. Za své výrobky získala řadu ocenění. Jejich produkty 

jsou žádány po celém světě (expandují například do zemí v Asii nebo jižní Afriky), 

výjimky tvoří pouze USA a Čína. V těchto zemích funguje jiný systém porodnictví, proto 

na jejich výrobky nejsou připravení.  

V současné době disponuje jednou správní budovou a dvěma výrobními halami. 

Vše se nachází ve Fryčovicích nedaleko Frýdku Místku. Firma se chce rozrůstat, 

bohužel nynější prostorové kapacity ve Fryčovicích jsou nedostačující, proto dojde 

k přistavění nových prostor ke stávajícím [1]. 

Sílo firmy BORCAD je zobrazeno na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1: Sídlo firmy BORCAD 

Zdroj: [1] 

 

2.1 Historie společnosti 

1990   Založení firmy panem Ing. Ivanem Borutou, tehdy měla firma pouze 

3 zaměstnance. 

1994 Byla zahájena výroba v pronajatých prostorech. V oblasti zdravotní techniky 

firma vyráběla převážně pro humánní a veterinární medicínu (operační 

stoly, porodní postele, pojízdné sedačky, vyšetřovací křesla a různé stoly 

a váhy). V této době se počet zaměstnanců zvýšil na 25. K výrobě používali 

nejmodernější počítačové programy. 

1997 Vzhledem k neustále rostoucím zakázkám, přestaly dosavadní pronajaté 

výrobní prostory stačit. Proto pan Boruta tedy rozhodl o stavbě vlastních 

prostorů. Firma se přestěhovala do prostorů, které se nachází 

ve Fryčovicích. Rozšířila svou působnost do oblasti vývoje a výroby 

pro železniční kolejovou techniku. 

2001 Rozšiřuje se správní budova a staví se nová výrobní hala. Kapacita firmy 

se zdvojnásobila a veškerá expanze firmy musela projít změnou řízení. Opět 
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byly zavedeny nové řídící programy a to informační systém IS Helios 

a software Pro/Engineer. 

2002 Firma dostala název „společnost BORCAD cz, s. r. o.“. 

2007  Obrat společnosti se neustále zvyšoval a opět docházelo k nedostatku 

výrobních prostorů. Postavením nové výrobní haly se kapacita firmy zvýšila 

o 100 %. 

2011 Firma získala lukrativní zakázky na ruském trhu pro dopravce Aeroexpress, 

a také zakázku do vlaků Leo Express na výrobu sedadel Excellent 

s elektrickým ovládáním. Za výrobky v oblasti zdravotní techniky dostala 

ocenění Red dot. 

2011 Společnost získala další ocenění Red dot za vlakové sedadlo Comfort 

a obrat firmy přesáhl 400 milionů korun [2]. 

 

2.2 Kolejová technika 

V současné době firma BORCAD vyrábí tato interiérová vlaková zařízení: 

 vlakové sedadlo Regio; 

 vlakové sedadlo Regio +; 

 vlakové sedadlo Comfort; 

 vlakové sedadlo Excellent; 

 lůžková stěna; 

 lehátková stěna. 

 

Zákazník nebo koncový operátor si může ve vysoké míře zvolit zpracování 

sedadel (látka, eko-kůže, kůže, směs, vzor, atd.). Tím vzniká vysoká individualita výrobku. 

Jednotlivé typy sedadel, jejich parametry a obrázky, jsou zobrazeny v příloze č. 1. 
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2.3 Bezpečností požadavky sedadel 

V oblasti legitimních a ostatních požadavků splňují sedadla nejnáročnější 

požadavky na protipožární bezpečnost. Vše je dle mezinárodních norem UIC (UIC 654, 

UIC 566), DIN (DIN 5510-2) a nejnovějších evropských standardů, které jsou nyní ještě 

ve fázi přípravy před nabytím platnosti (tyto standardy vyjdou v platnost až za rok, 

ale firma BORCAD je splňuje už nyní). 

Jsou kladeny vysoké nároky na nehořlavost materiálů, ale i na vývoj kouře 

a toxicitu zplodin hoření. Splňují také požadavky v oblasti pevností UIC a ergonomie, 

kdy jsou sedadla navrhována s ohledem na antropometrické charakteristiky evropských 

nebo jiných zákazníků [interní informace]. 

 

 

2.4 Obchodní zastoupení firmy 

Společnost BORCAD má své obchodní zastoupení prakticky po celém světě. 

Spolupracuje s více než 150 zeměmi. Působení jednotlivých odpovědných osob 

je zobrazeno v příloze č. 2. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ EKONOMICKÉHO 

AUDITU 

„Audit je kritická analýza, která umožňuje ověřovat informace dodané podnikem 

a hodnotit operativní činnosti a systémy používané při jejich předávání“ nebo jde 

o „systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů týkajících 

se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi 

těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům“ 

[21]. 

Existují dva typy auditu – interní audit a externí audit. Na interní audit se pohlíží 

jako na zvláštní typ řízení podniku. Auditorovým úkolem bylo zprvu přezkoumat 

ekonomickou a finanční situaci podniku, nalézt eventuální podvody nebo chyby. Tento 

druh práce je dnes zadáván externím auditorům nebo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. 

Interní audit je nezávislá, objektivní, zjišťovací činnost, která pomáhá organizaci, 

aby dosáhla svých cílů, a to tak, že zavádí uspořádaný metodický přístup pro hodnocení 

[21]. 

 

Základní úkoly interního auditu jsou: 

 vykonávat nepřetržitou analýzu podniku; 

 ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému; 

 kontrolovat plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení podniku; 

 sledovat a revidovat kontroly; 

 informovat vedení o anomáliích a odchylkách; 

 dohlížet, aby veškeré zdroje podniku byly adekvátně využívány [21]. 

 

Externí audit se používá při auditu finančních výkazů u akciových společností. 

V dnešní době je navíc rozšiřován o další oblasti, např. audit managementu, jakosti 

nebo ekologický audit atd. 

Externí auditorská činnost je charakterizována jako veřejná služba, kterou 

poskytují kvalifikovaní odborníci, v účetnickém oboru, kteří prověřují finanční stav 

společnosti podle určitých norem. Externím auditorem může být fyzická nebo právnická 
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osoba, která je vedena v seznamu auditorů Hlavním cílem externí auditorské činnosti 

je vyjádření objektivního názoru na ekonomické zdraví určité společnosti. 

 

Po vyhodnocení společnosti může auditor použít tyto výroky: 

a) Výrok bez výhrad vydává auditor v případě, kdy účetní závěrka věrně vyobrazuje 

majetek a HV je v souladu s účetními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky 

k vedenému účetnictví. 

b) Zdůraznění skutečností se udává, pokud je auditor omezen v rozsahu své činnosti 

nebo se vyskytují rozpory s vedením účetní jednotky – může být tato skutečnost 

vyobrazena v doplňujícím odstavci, v příloze je pak podrobněji rozepsána.  

c) Výrok s výhradou uvádí auditor v případě, pokud si je jistý, že nemůže použít 

„výrok bez výhrad“ a naopak „záporný výrok“ nebo „odmítnutí výroku“ jsou příliš 

ukvapené.  

d) Záporný výrok se používá v případě zjištění zásadního rozdílu mezi účetní 

jednotkou. 

e) Odmítnutí výroku se používá v případě, když auditor usoudí, že nebyl schopen 

získat potřebné informace pro vytvoření auditu. Proto není schopen podat správný 

výrok [21]. 

 

Interní audit se realizuje pomocí vlastních zaměstnanců společnosti, externí audit 

požaduje, aby odborníci, kteří audit vykonávají, nebyli zaměstnanci společnosti. Externí 

auditoři jsou proto naprosto nezávislí na kontrolované společnosti a na jejím vedení [21]. 

 

K ekonomickému zhodnocení firmy je zapotřebí znát tyto účetní výkazy:  

 Rozvahu; 

 Výkaz zisku a ztráty; 

 Výkaz cash flow. 
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3.1 Rozvaha 

Rozvaha se dělí na aktiva a pasiva. Aktiva představují majetek podniku, pasiva 

naopak zdroje jejich krytí. V rozvaze se odráží majetková a finanční situace podniku. 

Aktiva se vždy musejí rovnat pasivům. 

Aktiva se dělí na:  

A. Stálá aktiva; 

B. Oběžná aktiva; 

C. Přechodná aktiva. 

 

A) STÁLÁ (DLOUHODOBÁ) AKTIVA představují dlouhodobý majetek, který má dobu 

použitelnosti delší než 1 rok, není získáván za účelem prodeje. Stálá aktiva se dělí na: 

1. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč, doba 

použitelnosti je nad 1 rok. Jsou to různé patenty, licence, autorská práva, 

software, obchodní značky, goodwill (dobré jméno firmy). 

2. Hmotný majetek je největší a rozhodující. Jeho pořizovací cena je větší 

než 40 000 Kč a doba použitelnosti je větší než 1 rok. Buď se neopotřebovává 

(pozemky, umělecká díla, drahé kovy) nebo se opotřebovává a jeho opotřebení 

se znázorňuje ve formě odpisů. Další dělení DHM je na movitý a nemovitý. 

Příklady hmotného majetku jsou: pozemky, budovy, stroje, zařízení, umělecká 

díla, sbírky, movité kulturní památky, atd. Existuje i drobný hmotný majetek, 

jehož cena je nižší, než 40 000 Kč. 

3. Finančním majetkem se rozumí různé cenné papíry, vklady, které jsou v  držení 

déle než 1 rok. Dále to jsou: ostatní investiční cenné papíry, (vklady, obligace, 

dluhopisy), umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů. Veškerý tento 

majetek je pořízen jako dlouhodobá investice, která nese výnosy. 

 

B) OBĚŽNÁ AKTIVA jsou aktiva, která se během hospodářské činnosti mění v jinou 

formu (materiál → nedokončená výroba → hotové výrobky). U oběžných aktiv dochází 

k jednorázové spotřebě. Doba použitelnosti je kratší než 1 rok. Oběžná aktiva mají: 

 věcnou podobu (zásoby materiálu, nedokončené výrobky, hotové výrobky); 

 peněžitou podobu (peníze v pokladně, peníze na bankovním účtu, 

pohledávky, krátkodobý finanční majetek.  
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Oběžná aktiva se dělí na: 

1. Zásoby – materiál, zboží, výrobky, nedokončená výroba, polotovary; 

2. Krátkodobý finanční majetek – peníze v hotovosti, peníze na bankovním účtu, 

ceniny, cenné papíry, šeky, poukázky k zúčtování; 

3. Pohledávky – vystavené faktury, zálohy zaměstnancům, přeplatky na daních, 

nároky na pojistné náhrady od pojišťoven. 

 

C) PŘECHODNÁ (OSTATNÍ) AKTIVA – dělí se na: 

1. Časové rozlišení aktivní – zde jsou zahrnovány např. náklady příštích období, 

komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období. Dále se zde řadí 

kurzové rozdíly. Pro časové rozlišení známe titul a výši očekávaných nákladů 

nebo příjmů. 

2. Dohadné účty aktivní – jsou zachycovány k 31.12. daného účetního období. Jsou 

to pohledávky za výkony, které byly poskytnuty, ale není známá přesná částka 

nebo chybí doklad [17]. 

 

Pasiva se dělí na: 

A. Vlastní zdroje; 

B. Cizí zdroje; 

C. Přechodné zdroje. 

 

A) VLASTNÍ ZDROJE – je to základní jmění podniku, které je tvořeno: 

1. Základní kapitál – jsou to peněžité i nepeněžitě vklady společníků 

do společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti 

jsou povinné ze zákona a zapisují se do obchodního rejstříku. 

2. Kapitálové fondy – jsou to různé dary, dotace nebo emisní ážio. 

3. Fondy ze zisku – jsou povinné ze zákona (např. Zákonný rezervní fond 

je povinný u s. r. o. a u a. s., u družstva je to Nedělitelný fond) nebo jsou 

nepovinné a ty si účetní jednotka tvoří sama (Statutární fondy, Ostatní fondy). 

4. HV z minulých let – jde o nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu 

z minulých let. 
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5. HV běžného období – jde o zisk (ztrátu) po zdanění, který je určený 

k rozdělení. 

 

B) CIZÍ ZDROJE – jsou to položky skládající se z rezerv a závazků: 

1. Rezervy – jsou tvořeny rezervami zákonnými, rezervami na kursové ztráty 

a ostatními rezervami. Jsou tvořeny např. z důvodu rizika, které může nastat 

při podnikání, a mají krýt ztráty. 

2. Dlouhodobé a krátkodobé závazky – tyto závazky se dělí na závazky 

obchodní, závazky ke společníkům a sdružení, závazky vůči zaměstnancům, 

závazky vůči státu, závazky ze sociálního zabezpečení, závazky k podnikům 

s rozhodujícím a podstatným vlivem a jiném závazky.  

3. Bankovní úvěry a výpomoci – jsou tvořeny úvěry krátkodobými, 

dlouhodobými a finančními výpomocemi [17]. 

 

C) PŘECHODNÉ (OSTATNÍ) PASIVA – dělí se na: 

1. Časové rozlišení pasivní – zahrnuje výdaje příštích období, výnosy příštích 

období, patří zde i kursové rozdíly pasivní.  

2. Dohadné účty pasivní – jsou používány k 31.12. daného účetního období. 

Jsou to závazky, které nelze vyfakturovat – neznáme přesnou výši nebo chybí 

doklad. Např. nevyfakturované dodávky, mimořádné náklady, náhrada 

za nevybranou dovolenou (v případě proplacení v dalším roce) [17]. 

 

3.2 Výkaz zisku a ztráty  

„Výkaz zisku a ztráty umožňuje sledovat tvorbu hospodářského výsledku. Podává 

přehled o nákladech a výnosech za jednotlivé činnosti a slouží pro hodnocení schopnosti 

podniku zhodnocovat vložený kapitál“ [17]. 

Slouží k tomu, abychom zjistili, jakého hospodářského výsledu firma dosáhla 

v předešlém roce (nebo jiné účetní období). 
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Výkaz zisku a ztráty se skládá ze 3 částí: 

 Provozní; 

 Finanční; 

 Mimořádná. 

 

A) PROVOZNÍ ČÁST 

 náklady – spotřeba materiálu, spotřeba energie, prodané zboží, opravy, 

udržování, cestovné, mzdové náklady, daň silniční, daň z nemovitostí, dary, 

manka a škody, odpisy dlouhodobého majetku, atd.; 

 výnosy – tržby za vlastní výkony, tržby z prodeje služeb, tržby za zboží, 

změna stavu vlastních zásob, aktivace, atd. 

 

B) FINANČNÍ ČÁST  

 náklady – prodané cenné papíry, úroky (placené), kursové ztráty, ostatní 

finanční náklady; 

 výnosy – tržby z prodeje cenných papírů, úroky (přijaté), kursové zisky, 

dividendy. 

 

C) MIMOŘÁDNÁ ČÁST 

 náklady – škody, náklady na změnu metody, ostatní mimořádné náklady; 

 výnosy – výnosy ze změny metody, ostatní mimořádné výnosy [22]. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období - čistý zisk (EAT) 

+ daň z příjmu za běžnou činnost 

+ daň z příjmu z mimořádné činnosti 

= ZISK PŘED ZDANĚNÍM (EBT) 

+nákladové úroky (úroky z úvěrů) 

= ZISK PŘED ZDANĚNÍM A ÚROKY (EBIT) 

+ odpisy 

= ZISK PŘED ZDANĚNÍM, ÚROKY A ODPISY (EBITDA) [19]. 
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Pomocí hodnot z těchto dvou účetních výkazů budou v práci vypočteny poměrové 

ukazatele: rentabilita, likvidita, aktivita, stabilita. Dále vypočítám Altmanovo Z-skóre. 

 

3.3 Rentabilita 

Rentabilita neboli výnosnost, „udává, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč celkového 

vloženého kapitálu“ [17]. Je chápána, jako schopnost podniku produkovat zisk a tím 

zhodnocovat kapitál, který jsme do podniku vložili.  

Máme 3. druhy rentability: 

 ROE – Rentabilita vlastního kapitálu; 

 ROA – Rentabilita aktiv; 

 ROS – Rentabilita tržeb. 

 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel podává informaci o zúročení vlastního kapitálu. Při výpočtech 

Du Pontova pyramidálního rozkladu se uvádí jako vrcholový ukazatel. Hodnotí výnosnost 

kapitálu, který do podniku vložili akcionáři nebo jeho vlastníci. Slouží jako kritérium 

při rozhodování v investování kapitálu [18]. 

 

Vzorec č. 1: ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

     
          

                               
 

Zdroj: [18] 

 

ROA – Rentabilita aktiv 

Ukazatel je brán jako rozhodující míra rentability. Srovnává zisk a celková aktiva, 

která jsou vložená do podnikání. Neberou ohled na to, z jakých zdrojů jsou aktiva 

financována (ať už zdroje vlastní nebo cizí). Bývá chápán jako vhodnější výpočtový 

ukazatel [18]. 

  



Bc. Tereza Fukalová:  Zpracování metodiky ekonomického auditu dodavatelů 

2012/2013  14 

Vzorec č. 2: ROA – Rentabilita aktiv 

     
    

             
 

Zdroj: [18] 

 

ROS – Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost podniku na trhu [18]. Do tržeb jsou zahrnuty 

položky tržeb za prodané zboží a tržeb za prodej výrobků a služeb. 

 

Vzorec č. 3: ROS – Rentabilita tržeb 

     
    

     
 

Zdroj: [18] 

 

3.4 Likvidita 

„Likvidita je chápána jako schopnost podniku hradit své krátkodobé 

závazky“ [17]. Je to okamžitá platební schopnost podniku. Při platební schopnosti podniku 

musíme zjišťovat, co všechno podnik musí zaplatit a naopak, tedy čím vším může podnik 

platit. Při výpočtech uvádíme do čitatele položky oběžného majetku, do jmenovatele 

krátkodobé závazky či krátkodobé závazky z obchodního styku. 

Máme 3 druhy likvidity (solventnosti): 

 Celková likvidita; 

 Běžná likvidita; 

 Okamžitá likvidita. 

 

Celková likvidita 

Je charakterizována jako likvidita 3. stupně, má poměrně malou vypovídací 

hodnotu. Hodnocení tímto způsobem musíme brát jako orientační [18]. Pokud 

při výpočtech vyjde hodnota větší než 1 → znamená to, že firma má dostatek oběžných 

aktiv k tomu, aby je přeměnila na úhradu závazků. Optimální hodnota je okolo 2,5. 
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Vzorec č. 4: Celková likvidita 

                   
             

                  
 

Zdroj: [18] 

 

Běžná likvidita 

Je charakterizovaná jako likvidita 2. stupně. K výpočtům se používají krátkodobé 

pohledávky, které mají časový horizont do 1 roku [18]. Výsledné hodnoty běžné likvidity 

okolo 1 – 1,5 jsou ideální. 

 

Vzorec č. 5: Běžná likvidita 

                 
                                                  

                  
 

Zdroj: [18]  

 

Okamžitá likvidita 

Je charakterizována jako likvidita 1. stupně. Hodnota 0,9 – 1,1 je považována 

za ideální. Údaje pro pohotové platební prostředky nalezneme v rozvaze pod položkou 

finanční majetek. Krátkodobé závazky nalezneme v rozvaze jako závazky týkající se úvěru, 

dodavatelů a krátkodobé finanční výpomoci [18]. Bývá považována za nejpřesnější 

ukazatel. 

 

Vzorec č. 6: Okamžitá likvidita 

                    
                            

                  
 

Zdroj: [18] 

 

V ukazatelích likvidity se také setkáváme s pojmem „čistý pracovní kapitál“, 

který vychází v peněžních jednotkách. Říká, kolik zůstane peněžních prostředků, 

po proplacení krátkodobých závazků.  
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3.5 Aktivita 

Aktivita udává, jak efektivně hospodaří podnik se svými aktivy. Má dva ukazatele 

a to „dobu obratu“ a „počet obrátek“.  

Doba obratu udává dobu (ve dnech), po kterou je oběžný majetek vázán v určité 

podobě. 

Počet obrátek říká, „kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový 

interval“ [18]. 

 

Vzorec č. 7: Obrat aktiv 

               
     

                
  

Zdroj: [18] 

 

Vzorec č. 8: Doba obratu aktiv 

                     
                

     
      

Zdroj: [18] 

 

V aktivitě můžeme počítat již zmíněný obrat aktiv a dobu obratu aktiv. Dále obrat 

a dobu obratu zásob, obrat a dobu obratu pohledávek, obrat a dobu obratu krátkodobých 

závazků, atd.  

Doba obratu zásob udává, kolik dnů uplyne ode dne, než se zásoba přemění 

na finanční prostředky. 

Doba obratu pohledávek udává, kolik dnů uplyne od doby, kdy prodáme 

odběrateli zboží, ke dni, než dojde k jeho zaplacení. 

Doba obratu závazků uvádí počet dnů, které uplynou mezi nákupem určité zásoby 

a její úhradou, tj. firma čerpá bezplatný úvěr [18]. 

Mezi dobou obratu závazků a dobou obratu pohledávek je vztah. Aby bylo možné 

zaplatit za své závazky, je nutné, aby pohledávky od odběratelů byly splaceny co nejdříve 

a firma tak získala finanční prostředky pro uhrazení závazků. Z tohoto důvodu chceme, 

aby doba obratu pohledávek byla kratší, než doba obratu závazků.  
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3.6 Stabilita 

Stabilita neboli ukazatelé zadluženosti, podávají přehled o tom, jaké jsou zdroje 

financování podniku. 

Nejčastější ukazatelé stability jsou:  

 Podíl stálých aktiv; 

 Úrokové zatížení; 

 Ukazatel věřitelského rizika; 

 Ukazatel krytí aktiv. 

 

Podíl stálých aktiv 

Ukazatel udává, kolika procenty se podílí stálá aktiva na celkových aktivech. 

Čím nižší bude jeho výsledná hodnota, tím snadnější a pružněji se může podnik 

přizpůsobovat. Naopak moc nízký podíl znamená, že podnik neinvestuje do inovací 

a zastarává [18]. 

 

Vzorec č. 9: Podíl stálých aktiv 

                     
            

             
      

Zdroj: [18] 

 

 

Úrokové zatížení 

Ukazatel slouží k posouzení zadluženosti. Určuje podniku, jak je schopný pokrýt 

z čistého zisku úroky, které se vytvářejí díky použití cizích zdrojů [18]. 

 

Vzorec č. 10: Úrokové zatížení 

                  
             

                         
      

Zdroj: [18] 
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Ukazatel věřitelského rizika 

Ukazatel udává, jaký procentuální podíl mají cizí zdroje na celkových aktivech. 

 

Vzorec č. 11: Ukazatel věřitelského rizika 

                              
           

              
      

Zdroj: [18] 

 

Ukazatel krytí aktiv 

Udává, do jaké míry je podnik schopný krýt své hospodaření pomocí vlastních 

zdrojů. Pokud budou nastávat změny v ukazatelích, znamená to, že podnik použil cizí 

zdroje (obligace, úvěry, atd.) na potřebné financování [18]. 

 

Vzorec č. 12: Ukazatel krytí aktiv 

                      
               

             
      

Zdroj: [18] 

 

3.7 Altmanovo Z – skóre 

Při hodnocení finanční situace firmy pomocí poměrových ukazatelů, dochází 

někdy k rozporným závěrům. Proto bylo zpracováno 5 nejvýznamnějších poměrových 

ukazatelů a z nich vytvořen jeden model, který obsahuje rentabilitu, likviditu, zadluženost 

a strukturu kapitálu. Tento model (Altmanův model) byl zpracován na vzorku amerických 

podniků [17].  

Altmanovo Z-skóre se také nazývá Altmanova formule bankrotu, protože vychází 

z diskriminační analýzy, která byla provedena u několika zbankrotovaných 

a nezbankrotovaných firem. Slouží k vyjádření finanční situace firmy. Dokáže vyjádřit 

zdraví podniku pomocí jednoho číselného údaje. V praxi se zjistilo, že docela přesně 

předvídá bankroty s přibližně dvouletým předstihem. 
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Patří mezi bankrotní modely, které jsou sestavené za účelem posouzení finanční 

situace podniku a její předpovědi [19, 20]. Altmanovy modely naleznete ve vzorcích č. 13 

a 14. 

 

Vzorec č. 13: Altmanovo Z-skóre pro podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi 

                                          

Zdroj: [19] 
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Zdroj: [19] 

 

Pokud hodnota „z“ vyjde: 

 2, 99 - ∞ = podnik je finančně zdravý; 

 1,8 – 2,98 = podnik se nachází v šedé zóně; 

 1,79 – (- 4) = podnik má výrazné finanční potíže [19]. 

 

Tento Altmanův vzorec se používá pro firmy s veřejně obchodovatelnými 

akciemi. Pro ostatní firmy se používá vzorec následující: 

 

Vzorec č. 14: Altmanovo Z-skóre pro ostatní podniky 

                                          

Zdroj: [17]  
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Zdroj: [17] 

 

Pokud hodnota „z“ vyjde: 

 2, 9 - ∞ = podnik je finančně zdravý; 

 1,2 – 2,9 = podnik se nachází v šedé zóně; 

 1,2 – ∞ = podnik má výrazné finanční potíže [17]. 
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4 EKONOMICKÝ AUDIT VYBRANÝCH 

DODAVATELŮ 

Pro zjištění, který z dodavatelů bude pro firmu BORCAD optimální, je zapotřebí 

provést ekonomické zhodnocení firem, se kterými společnost spolupracuje. 

Vzhledem k tomu, že nechci, aby byly známy skutečné obchodní názvy, použiji 

pouze označení firma A, B, C a D. 

 

4.1 Charakteristika firmy „A“ - s. r. o., 

Je na trhu přes 44 let a specializuje se na výrobu hlubokotažných plastových dílů 

vysoké jakosti. Firma je zvláštní v tom, že ačkoliv má sídlo podnikání v Krupce, její 

vlastníci jsou německého původu. Hlavním cílem firmy je naprostá spokojenost svých 

zákazníků v jakýchkoliv oborech své spolupráce. Tento cíl je plněn nejen kvalitním 

poradenstvím, ale svou spolehlivostí a kvalitou výrobků. 

Dalším nástrojem, který zvedá prestiž firmy, jsou její zaměstnanci. U těch 

je kladen důraz na přátelské jednání a vysoké školení v jejich profesi. V dnešní době 

zaměstnává okolo 200 pracovníků. 

Firma byla založena roku 1964 a jejich prvním výrobkem byl plastový nábytek. 

V dnešní době je zaměřená na vakuové plasty. Zajišťuji vše od poradenství až po logistiku. 

Vyrábějí převážně malosériové až kusové zakázky nebo výrobky sezónní povahy. 

Své prvotní sídlo v Německu několikrát stěhovali z důvodů zvětšení pracovních 

ploch. V průběhu let se ještě několikrát zvětšovaly výrobní haly a poslední z nich byla 

dokončena roku 2006, která má rozlohu větší než 2 000 m
2
.  

Celkově mají 3 závody: v Německu, České republice a Švýcarsku. Pobočka 

v České republice byla založena roku 2004 [13].  
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4.2 Charakteristika firmy „B“ - s. r. o., 

Společnost vznikla v roce 1999 ve Valašských Kloboucích. V průběhu let se její 

sídlo firmy měnilo a dnes ji najdeme ve Slavičíně. V dnešní době zaměstnává pouhých 

35 zaměstnanců. 

Zabývá se produkcí výrobků z polyuretanových systémů a technické pryže, 

zpracováním (tvarováním) folií ABS, PVC, PE. Její hlavní cílové trhy jsou na Slovensku, 

v České republice (pro ČD), Ukrajině a Rusku.  

V roce 2000 firma převzala program, který slouží na výrobu čalounění interiérů 

pro nákladní vozy Škoda a Tatra. Zvrat nastal roku 2001, kdy společnost přijala nabídku 

pro výrobu zednických sádrovacích hladítek. Nakoupili potřebné stroje a zvětšili 

prostorovou kapacitu. K dnešnímu datu je tahle firma známa, jako největší producent 

zednických sádrovacích hladítek na světě. Překonala i tak silnou konkurenci jako bylo 

Německo, Holandsko nebo Polsko. 

Firma disponuje velkým množstvím směšovacích strojů, takže v případě výpadku 

technologie je schopna nahradit výrobu jinou technologií.  

Jejími nynějšími cílovými trhy se stalo Polsko, S. A. E., Saudská Arábie, Omán, 

Bahrajn, a samozřejmě také neustále zvětšuje svůj podíl na trhu v Evropě [14].  

 

4.3 Charakteristika firmy „C“ - s. r. o., 

Byla založena jako dceřina společnost německé firmy roku 1993 v Horní Suché, 

kde ji najdeme dodnes.  

Zabývá se službami a výrobou v oblasti elektronických sestav, zařízení a systémů. 

Svou produkci, která je v úhrnu přes 80 %, vyváží do zahraničí. O odbyt se postará její 

německá matka. Firma má velké portfolio a mnoho zákazníků. 

V konkurenci mají výhodu v podobě certifikace podle normy ATEX. 

Tato certifikace se uděluje firmám, jejichž výrobky jsou chráněny proti výbuchu – jsou 

používány ve výbušných prostředích v mnoha odvětvích, např. v dolech, rafinériích, 

čerpacích stanicích. Firma se zabývá i vlastním vývojem, což představuje další velkou 

konkurenční výhodu.  

Prostředí výrobních hal je udržováno v naprosté čistotě, disponují špičkovými, 

nákladnými, moderními technologiemi.  
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V dnešní době zaměstnává přes 260 pracovníků a stále hledá nové zaměstnance 

vysokoškolsky vzdělané. Tento jev poukazuje na to, že firma se neustále rozvíjí [15].  

 

4.4 Charakteristika firmy „D“ - s. r. o., 

Společnost byla založena roku 1994 v Českých Budějovicích. Do roku 1998 

působila v Jankově, kde také měla svou výrobu. Jejich první činnost byla výroba držáků 

malířských válečků a lehkých lisovaných výrobků. 

V roce 1998 se společnost potýká s nedostatkem pronajaté prostorové kapacity. 

Stěhuje se proto do Žirovnice. Zde rozšiřuje svou výrobu o výrobu dílů pro automobilový 

průmysl a komponenty pro hliníkové žebříky a lešení.  

Od roku 2004 má vlastní prostory v Žirovnici, ve kterých se nachází dodnes. Další 

skladové prostory začala společnost stavět proto, že došlo k velkému rozvoji ve výrobě.  

Firma si zakládá na vysoké kvalitě svých výrobků a včasných dodávkách. 

Z tohoto důvodu narůstaly výrobní požadavky zákazníků. Prostory výrobních hal byly 

proto opět rozšířeny. 

Hlavní výroba je zaměřená na přesné 3D obrábění drátu a lisování výrobků 

z plechu, profilů a drátů na lisech do 160 t. V oblasti přesného obrábění je firma 

považována za špičku v České republice, a to díky nejmodernějším výrobním technologiím 

[16]. 

 

 

Jelikož hodnotím 4 firmy a u dvou z nich (firma A a B) jsou účetní výkazy 

(rozvaha a výkaz zisku a ztráty) ve zkráceném rozsahu, budu tvořit dvě metodiky: 

 pro firmy, které mají výkazy ve zkráceném rozsahu; 

 pro firmy, které mají výkazy v plném rozsahu. 

 

V následující podkapitole budu hodnotit firmu B (se zkráceným rozsahem 

účetních výkazů) a firmu C (s plným rozsahem účetních výkazů).  

Účetní výkazy zbylých dvou firem (A a D) se nacházejí v přílohách č. 3 a 6, jejich 

ekonomické zhodnocení v příloze č. 7 a 8. 
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Protože se jedná o údaje firem získané z jejich výročních zpráv nebo obchodního 

rejstříku, není často možné přesně uvést faktory ovlivňující vývojové ukazatele. 

Tyto faktory jsou interní informace, ke kterým se nedostaneme jinak, než přímou 

návštěvou dané firmy a nahlédnutím do účetnictví. 
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4.5 Ekonomické zhodnocení firmy „B“ – zkrácený rozsah 

Účetní výkazy firmy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) naleznete v příloze č. 4. 

 

RENTABILITA 

1) ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 1 a grafu č. 1. 

 

Tabulka č. 1: ROE – Rentabilita vlastního kapitálu firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [v tis. Kč] 2 688 1 938 2 350 4 261 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 6 084 8 023 10 373 14 633 

ROE [%] 44,1815 24,1556 22,6550 29,1191 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 1: ROE – Rentabilita vlastního kapitálu firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

V roce 2009 se peněžní prostředky vložené do podnikání mírně znehodnotily. 

Důvodem je snížení zisku v roce 2009. Zisk je nižší, než předchozí rok z důvodu snížení 

tržeb za prodej zboží, snížení výkonů a prakticky snížení veškerých výnosových položek. 
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Vlastní kapitál oproti minulému roku (2008) se zvýšil (přírůstkem nerozděleného zisku 

z minulých let). V roce 2010 došlo opět k mírnému poklesu rentability, v porovnání 

s předešlým rokem. V roce 2011 rentabilita stoupla vlivem zvýšení zisku. Stouply výkony 

za prodej výrobků a služeb a ostatní výnosové položky. Vlastní kapitál se v roce 2010 opět 

zvýšil, vlivem nerozděleného zisku minulých let. 

 

2) ROA – Rentabilita aktiv 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 2 a grafu č. 2. 

 

Tabulka č. 2: ROA – Rentabilita aktiv firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [v tis. Kč] 2 688 1 938 2 350 4 261 

Celková aktiva [v tis. Kč] 17 624 19 626 23 655 31 147 

ROA [%] 15,2519 9,8747 9,9345 13,6803 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 2: ROA – Rentabilita aktiv firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

V roce 2009 rentabilita aktiv klesla oproti roku 2008. Vlivem mohlo být snížení 

zisku, a to konkrétně snížení tržeb za výrobky, služby nebo výkony. V roce 2010 zůstala 

rentabilita prakticky nezměněná v porovnání s předešlým rokem. V roce 2011 došlo 
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ke zvýšení o 3,75 % z důvodu skoro dvojnásobného zisku, než který byl v předešlém roce. 

Hlavním důvodem jsou především zvýšené příjmy za výkony. 

 

3) ROS – Rentabilita tržeb 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 3 a grafu č. 3. 

 

Tabulka č. 3: ROS – Rentabilita tržeb firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [v tis. Kč] 2 688 1 938 2 350 4 261 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 1 838 1 067 3 291 3 626 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 0 0 0 0 

ROS [%] 1,4625 1,8163 0,7141 1,1751 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 3: ROS – Rentabilita tržeb firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Mezi lety 

2008 a 2009 došlo ke zhodnocení tržeb o 0,4 %. V roce 2010 došlo k poklesu o 1,1 %, 

z důvodu velkého zvýšení jak čistého zisku, tak tržeb za prodané zboží. V roce 2011 došlo 

k nárůstu o 0,47 %, vlivem zvýšení zisku a zvýšení výkonů a tržeb za prodej zboží.  
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LIKVIDITA 

1) Celková likvidita 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 4 a grafu č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Celková likvidita firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 8 262 11 080 15 774 22 987 

Krátkodobé bankovní úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 6 042 6 647 8 866 9 220 

Výdaje příštích období [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Celková likvidita 1,3674 1,6669 1,7792 2,4932 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 4: Celková likvidita firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Firma na tom 

byla s likviditou rok od roku lépe, neměla problémy s uhrazením svých krátkodobých 

závazků. V roce 2011 došlo k nárůstu celkové likvidity o 0,7 % vlivem zvýšení položky 

oběžných aktiv, především zásob i nárůstem závazků. 
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2) Běžná likvidita 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 5 a grafu č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Běžná likvidita firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobý fin. majetek [v tis. Kč] 3 152 3 714 6 515 11 033 

Krátkodobé pohledávky [v tis. Kč] 3 524 4 815 6 378 7 794 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 6 042 6 647 8 866 9 220 

Krátkodobé bankovní úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé fin. výpomoci [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Běžná likvidita 1,1049 1,2831 1,4542 2,0420 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 5: Běžná likvidita firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Křivka běžné 

likvidity má vzrůstající charakter. Podnik v roce 2008 neměl dostatek peněžních 

prostředků na úhradu svých krátkodobých závazků, od roku 2009 už ano. V roce 2009 

došlo k nárůstu běžné likvidity o 0,1 % z důvodu zvýšení krátkodobých pohledávek. 

V dalším roce došlo k nárůstu likvidity o 0,2 %, vlivem zvýšení krátkodobého finančního 
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majetku a také krátkodobých pohledávek. V roce 2011 došlo k opětovnému nárůstu 

likvidity o 0,59 % díky zvýšení krátkodobých pohledávek i finančního majetku. 

 

3) Okamžitá likvidita 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 6 a grafu č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Okamžitá likvidita firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobý finanční majetek [v tis. Kč] 3 152 3 714 6 515 11 033 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 6 042 6 647 8 866 9 220 

Krátkodobé bankovní úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé fin. výpomoci [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Okamžitá likvidita 0,5217 0,5587 0,7348 1,1966 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 6: Okamžitá likvidita firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. První dva roky 

byl podnik pod hranicí ideálního stavu. V roce 2010 stoupla okamžitá likvidita o 0,2 % 

a podnik se začal doporučeným hodnotám blížit díky nárůstu krátkodobého finančního 
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majetku. V roce 2011 se dostal do ideálního stavu díky vzrůstu likvidity o 0,46 % a taky 

opětovnému zvýšení krátkodobého finančního majetku. 

 

4) Čistý pracovní kapitál 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 7 a grafu č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Čistý pracovní kapitál firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 8 262 11 080 15 774 22 987 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 6 042 6 647 8 866 9 220 

Krátkodobé ban. úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé fin. výpomoci [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Čistý pracovní kapitál [v tis. Kč] 2 220 4 433 6 908 13 767 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 7: Čistý pracovní kapitál firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Firmě každým 

rokem, po uhrazení krátkodobých závazků zbyly peněžní prostředky. Tento čistý pracovní 

kapitál se rok od roku zvyšoval a v roce 2011 byl nejvyšší za sledované období. 
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AKTIVITA 

1) Obrat zásob, doba obratu zásob 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 8 a grafech č. 8, 9. 

 

Tabulka č. 8: Obrat zásob, doba obratu firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 1 838 1 067 3 291 3 626 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Zásoby [v tis. Kč] 1 586 2 551 2 881 4 160 

Obrat zásob 1,1589 0,4183 1,1423 0,8716 

Doba obratu zásob [dny] 310,6420 860,6935 315,1504 413,0171 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 8: Obrat zásob firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

  

0,0000 

0,2000 

0,4000 

0,6000 

0,8000 

1,0000 

1,2000 

1,4000 

2008 2009 2010 2011 

O
b

ra
t 

zá
so

b
 

Čas [roky] 



Bc. Tereza Fukalová:  Zpracování metodiky ekonomického auditu dodavatelů 

2012/2013  33 

Graf č. 9: Doba obratu zásob firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Obrat zásob 

v roce 2009 klesl na 0,4 krát z důvodu snížení tržeb prodej zboží a tržby za prodej výrobků 

a služeb. Ve stejném roce stoupla doba obratu na 860 dní, než se daná zásoba opět 

přeměnila na peněžní hotovost. V roce 2010 obrat zásob stoupl na 1,1 krát, což zapříčinilo, 

že doba obratu zásob klesla na 315 dní. Důvodem mohlo být zvýšení tržeb za prodej zboží 

i výkonů. V roce 2011 obrat zásob opět klesl na 0,8 krát a doba obratu stoupla na 413 dní. 

Ačkoliv byly zvýšené výkony i tržby za prodej zboží, tak vysoce stoupla celková hodnota 

zásob. 
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2) Obrat krátkodobých pohledávek, doba obratu krátkodobých pohledávek 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 9 a grafech č. 10, 11. 

 

Tabulka č. 9: Obrat kr. pohledávek, doba obratu kr. pohledávek firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 1 838 1 067 3 291 3 626 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky [v tis. Kč] 3 524 4 815 6 378 7 794 

Obrat kr. pohledávek 0,5216 0,2216 0,5160 0,4652 

Doba obratu kr. pohledávek [dny] 690,2285 1 624,5548 697,6846 773,8114 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 10: Obrat krátkodobých pohledávek firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 11: Doba obratu krátkodobých pohledávek firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi účetních výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Obrat 

pohledávek v roce 2008 byl 0,5 krát a doba obratu, neboli doba, za kterou odběratelé 

uhradili peníze, byla 690 dní (ze všech čtyř let byla nejnižší). Důvodem mohla být nejnižší 

hodnota krátkodobých pohledávek. V roce 2009 došlo ke snížení obratu pohledávek 

na 0,2 krát a zvýšení doby obratu pohledávek na 1 624 dne. Příčina je ve snížených tržbách 

za prodané zboží a za výkony. V roce 2010 došlo k mírnému zvýšení obratu pohledávek 

na 0,5 krát a snížení počtu dnů, (než odběratelé svůj dluh zaplatili) na 697,6 dne. Důvodem 

jsou zvýšené tržby a zvýšené výkony v daném roce. V roce 2011 dochází k dalšímu 

poklesu obratu pohledávek na 0,4 krát za rok a k dalšímu zvýšení počtu dnů, 

než odběratelé zaplatili, na 773,8 dní. Příčina je ve zvýšených výkonech, a zároveň 

zvýšené hodnotě krátkodobých pohledávek v daném roce. 
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3) Obrat krátkodobých závazků, doba obratu krátkodobých závazků 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 10 a grafech č. 12, 13. 

 

Tabulka č. 10: Obrat krátkodobých závazků, doba obratu krátkodobých závazků firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 1 838 1 067 3 291 3 626 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 6 042 6 647 8 866 9 220 

Obrat kr. závazků 0,3042 0,1605 0,3712 0,3933 

Doba obratu kr. závazků [dny] 1 183,4168 2 242,6617 969,8450 915,3889 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 12: Obrat krátkodobých závazků firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 13: Doba obratu krátkodobých závazků firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Obrat závazků 

v roce 2008 byl 0,3 krát a doba úhrady byla 1 183 dní. Důsledkem takového stavu jsou 

neúplné účetní výkazy, které radikálně ovlivňují výpočty. Následující roky jsou na tom 

podobně. Když se podíváme do účetních výkazů (do výkazu zisku a ztráty), zjistíme, 

že výkony neustále stoupaly (až na rok 2009). V případě plných účetních výkazů by byly 

hodnoty jiné. 
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4) Obrat aktiv, doba obratu aktiv 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 11 a grafech č. 14, 15. 

 

Tabulka č. 11: Obrat aktiv firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 1 838 1 067 3 291 3 626 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Celková aktiva [v tis. Kč] 17 624 19 626 23 655 31 147 

Obrat aktiv 0,1043 0,0544 0,1391 0,1164 

Doba obratu aktiv [dny] 3 451,9260 6 621,7057 2 587,6026 3 092,3662 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 14: Obrat aktiv firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 15: Doba obratu aktiv firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. Protože 

hodnoty za prodej výrobků a služeb nejsou ve výkazu zisku a ztráty uvedeny - vlivem 

zkrácené verze účetních výkazů, vychází výpočty nepřesně. Obrat aktiv udává, že za každý 

rok, byl obrat skoro nulový a doba obratu několik tisíc dnů. Kdyby byly účetní výkazy 

ve všech letech v plném rozsahu, výsledné hodnoty by byly jiné.  
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STABILITA 

1) Podíl stálých aktiv 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 12 a grafu č. 16. 

 

Tabulka č. 12: Podíl stálých aktiv firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Stálá aktiva (DM) [v tis. Kč] 9 145 8 163 7 638 7 970 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 17 624 19 626 23 655 31 147 

Podíl stálých aktiv [%] 51,8895 41,5928 32,2892 25,5883 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 16: Podíl stálých aktiv firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Z grafu je patrné, že křivka podílu stálých aktiv má klesající tendenci. Nejvyšších 

hodnot nabývala v roce 2008 a do roku 2011 postupně klesala. Tehdy v roce 2011 dosáhla 

největšího minima. Z rozvahy je patrné, že firma snižovala každým rokem hodnotu 

dlouhodobého majetku, konkrétně hodnotu dlouhodobého hmotného majetku. Vlivem 

zkrácených rozvah nemůžeme bohužel zjistit, která konkrétní položka tento pokles 

zapříčinila. 

  

0,0000 

10,0000 

20,0000 

30,0000 

40,0000 

50,0000 

60,0000 

2008 2009 2010 2011 

P
o

d
íl 

st
ál

ýc
h

 a
kt

iv
 [

%
] 

 

Čas [rok] 



Bc. Tereza Fukalová:  Zpracování metodiky ekonomického auditu dodavatelů 

2012/2013  41 

2) Úrokové zatížení 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 13 a grafu č. 17. 

 

Tabulka č. 13: Úrokové zatížení firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Nákladové úroky [v tis. Kč] 416 350 302 249 

Výsledek hosp. za účet. obd. [v tis. Kč] 2 688 1 938 2 350 4 261 

Úrokové zatížení [%] 13,4021 15,2972 11,3876 5,5211 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 17: Úrokové zatížení 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Firma nebyla nijak významně úrokově zatížená. V roce 2008 její zatížení 

odpovídalo 13,4 %, v roce 2009 úrokové zatížení stouplo na 15,2 % (což byla nejvyšší 

hodnota za všechny čtyři roky). Následující roky už měla křivka pouze snižující 

se charakter. 
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3) Ukazatel věřitelského rizika 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 14 a grafu č. 18. 

 

Tabulka č. 14: Ukazatel věřitelského rizika firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Cizí zdroje [v tis. Kč] 11 540 11 603 13 282 16 102 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 17 624 19 626 23 655 31 147 

Ukazatel věřitelského rizika [%] 65,4789 59,1206 56,1488 51,6968 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 18: Ukazatel věřitelského rizika firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Křivka ukazatele věřitelského rizika má klesající charakter. Nejvyšší hodnoty 

nabývala v roce 2008, kdy se cizí zdroje podílely na celkových aktivech 65,4 %. 

Následující roky klesala, až v roce 2011 byla firma závislá na cizích zdrojích 51,6 %. 
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4) Ukazatel krytí aktiv 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 15 a grafu č. 19. 

 

Tabulka č. 15: Ukazatel krytí aktiv firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 6 084 8 023 10 373 14 633 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 17 624 19 626 23 655 31 147 

Ukazatel krytí aktiv [%] 34,5211 40,8794 43,8512 46,9804 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 19: Ukazatel krytí aktiv firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Křivka ukazatele krytí aktiv má vzrůstající charakter, což je pro firmu a její 

akcionáře dobrý stav. V roce 2008 se vlastní kapitál na celkových aktivech podílel 34,5 %. 

Do roku 2011 byla hodnota vlastního kapitálu na aktivech kryta 46,9 %. 
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ALTMANOVO Z-SKÓRE 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 16 a grafu č. 20. 

 

Tabulka č. 16: Altmanovo Z-skóre firmy „B“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Altmanovo Z-skóre 1,1434 0,9696 1,1462 1,4526 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 20: Altmanovo Z-skóre firmy „B“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Díky zkrácené verzi výkazů je vypovídací hodnota ukazatelů nižší. V průběhu 

prvních třech let podnik vykazoval finanční problémy. Nejhůř na tom byl v roce 2009. 

Zlepšení nastalo v roce 2011, kdy překročil hranici a dostal se do tzv. šedé zóny. 
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4.6 Ekonomické zhodnocení firmy „C“ – plný rozsah 

Účetní výkazy firmy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) naleznete v příloze č. 5. 

 

RENTABILITA 

1) ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 17 a grafu č. 21. 

 

Tabulka č. 17: ROE – Rentabilita vlastního kapitálu firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [v tis. Kč] 10 643 10 468 9 244 12 434 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 117 774 128 242 134 856 147 289 

ROE [%] 9,0368 8,1627 6,8547 8,4419 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 21: ROE – Rentabilita vlastního kapitálu firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Mezi lety 2008 a 2009 rentabilita mírně klesla. Příčinou je nižší zisk, než tomu 

bylo v roce 2008 a zároveň vzrůst hodnoty vlastního kapitálu. V roce 2009 byly nižší tržby 

za prodej výrobků a služeb, v porovnání s předešlým rokem. V roce 2010 došlo k dalšímu 
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poklesu rentability. Důvodem je opět nižší zisk a zvýšení základního kapitálu, než tomu 

bylo v minulém roce. Ačkoliv se tržby za prodej zboží a výkony v roce 2010 zvýšily, 

rapidně vzrostly skoro veškeré nákladové položky, čímž se snížila hodnota čistého zisku. 

V roce 2011 se rentabilita zvýšila vlivem dosažení největšího zisku za poslední 4 roky, 

a také zvýšením vlastního kapitálu, a to především položky nerozděleného zisku 

z minulých let, který podnik každým rokem vykazoval. 

 

2) ROA – Rentabilita aktiv 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 18 a grafu č. 22. 

 

Tabulka č. 18: ROA – Rentabilita aktiv firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [v tis. Kč] 10 643 10 468 9 244 12 434 

Celková aktiva [v tis. Kč] 182 417 176 143 178 668 196 825 

ROA [%] 5,8344 5,9429 5,1738 6,3173 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 22: ROA – Rentabilita aktiv firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: 

V roce 2009 došlo ke zvýšení rentability na 5,9 % vlivem mírného snížení čistého 

zisku a snížením hodnoty celkových aktiv. V roce 2010 se aktiva znehodnotila o 0,77 % 

vlivem snížení zisku a zvýšení hodnoty celkových aktiv oproti předešlému období. V roce 

2011 došlo ke zhodnocení aktiv o 1,15 %. Stoupl zisk za daný rok i celková aktiva, 

především oběžná aktiva. 

 

3) ROS – Rentabilita tržeb 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 19 a grafu č. 23. 

 

Tabulka č. 19: ROS – Rentabilita tržeb firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk [v tis. Kč] 10 643 10 468 9 244 12 434 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 39 067 36 242 50 237 45 108 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 193 503 171 168 213 143 224 431 

ROS [%] 4,5763 5,0470 3,5098 4,6131 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 23: ROS – Rentabilita tržeb firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: 

V roce 2009 došlo ke zhodnocení tržeb oproti předešlému roku a to o 0,47 %. 

Příčinou může být mírný pokles čistého zisku v roce 2009, současně snížení tržeb 

za prodané zboží a také tržeb za výrobky a služby. V roce 2010 došlo k dalšímu poklesu 

z důvodu snížení čistého zisku a nárůstu hodnot položek tržeb za prodej zboží a tržeb 

za prodej výrobků a služeb. V roce 2011 rentabilita tržeb opět stoupla vlivem zvýšení 

čistého zisku a tržeb za prodané výrobky a služby a snížením hodnoty tržeb za prodej 

zboží. 

 

LIKVIDITA 

1) Celková likvidita 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 20 a grafu č. 24. 

 

Tabulka č. 20: Celková likvidita firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 66 163 66 580 62 303 81 459 

Krátkodobé bankovní úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 53 374 19 736 17 435 29 576 

Výdaje příštích období [v tis. Kč] 73 494 724 305 

Celková likvidita 1,2379 3,2912 3,4310 2,7261 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 24: Celková likvidita firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: 

Ve všech letech měla firma dostatek platebních prostředků. V roce 2009 likvidita 

stoupla o 2 % . Důvodem bylo snížení krátkodobých závazků, především závazků 

z obchodních vztahů. V roce 2010 se likvidita firmy zvýšila ještě o 0,2 % vlivem 

opětovného snížení krátkodobých závazků z obchodních vztahů. V roce 2011 likvidita 

klesla o 0,7 %, z důvodu zvýšení krátkodobých závazků. 

 

2) Běžná likvidita 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 21 a grafu č. 25. 

 

Tabulka č. 21: Běžná likvidita firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobý fin. majetek [v tis. Kč] 18 452 21 957 13 843 26 369 

Krátkodobé pohledávky [v tis. Kč] 27 233 25 139 23 164 29 812 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 53 374 19 736 17 435 29 576 

Krátkodobé bankovní úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé fin. výpomoci [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Běžná likvidita 0,8559 2,3863 2,1226 1,8995 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 25: Běžná likvidita firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: 

V roce 2008 měl podnik málo platebních prostředků vlivem vysoké hodnoty 

krátkodobých závazků, zejména z obchodních vztahů. V roce 2009 došlo k nárůstu 

o 1,5 %, protože se zvýšil finanční majetek - zejména účty v bankách. Zároveň se snížily 

krátkodobé závazky a krátkodobé pohledávky. V roce 2010 došlo k poklesu o 0,2 % - 

snížil se finanční majetek. V roce 2011 nastal pokles o 0,3 % z důvodu zvýšení 

krátkodobých pohledávek, finančního majetku i krátkodobých závazků. 

 

3) Okamžitá likvidita 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 22 a grafu č. 26. 

 

Tabulka č. 22: Okamžitá likvidita firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobý finanční majetek [v tis. Kč] 18 452 21 957 13 843 26 369 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 53 374 19 736 17 435 29 576 

Krátkodobé bankovní úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé fin. výpomoci [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Okamžitá likvidita 0,3457 1,1125 0,7940 0,8916 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 26: Okamžitá likvidita firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: 

V roce 2008 byla likvidita pod hranicí ideálního stavu o 0,6 %. V roce 2009 

stoupla o 0,8 % díky zvýšení krátkodobého finančního majetku a snížením krátkodobých 

závazků - především závazků z obchodních vztahů. V roce 2010 došlo opět k poklesu 

o 0,4 % z důvodu snížení finančního majetku - především na účtech v bankách. V roce 

2011 se hodnota zvýšila o 0,1 % vlivem zvýšení finančního majetku, a to na bankovních 

účtech. Zároveň také stouply závazky z obchodních vztahů. 

 

4) Čistý pracovní kapitál 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 23 a grafu č. 27. 

 

Tabulka č. 23: Čistý pracovní kapitál firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva [v tis. Kč] 66 163 66 580 62 303 81 459 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 53 374 19 736 17 435 29 576 

Krátkodobé ban. úvěry [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Krátkodobé fin. výpomoci [v tis. Kč] 0 0 0 0 

Čistý pracovní kapitál [v tis. Kč] 12 789 46 844 44 868 51 883 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 27: Čistý pracovní kapitál firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: 

Firma měla dostatek oběžného majetku, i když uhradila krátkodobé závazky. 

Každým rokem dokonce hodnota čistého pracovního kapitálu vzrůstala vlivem zvyšování 

hodnoty oběžných aktiv a snižováním hodnoty krátkodobých závazků. 

 

AKTIVITA 

1) Obrat zásob, doba obratu zásob 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 24 a grafech č. 28, 29. 

 

Tabulka č. 24: Obrat zásob, doba obratu zásob firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 39 067 36 242 50 237 45 108 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 193 503 171 168 213 143 224 431 

Zásoby [v tis. Kč] 19 780 17 950 22 660 22 622 

Obrat zásob 11,7578 11,5549 11,6231 11,9149 

Doba obratu zásob [dny] 30,6179 31,1557 30,9727 30,2143 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 28: Obrat zásob firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 29: Doba obratu zásob firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Dle obratu zásob a doby obratu lze vyčíst, že za rok se zásoby obrátily vícekrát. 

Doba obratu tím byla nízká, což znamená, že zásoba se přeměnila na peněžní hotovost 

v krátké době. Pro firmu je toto příznivý stav. V roce 2008 byl obrat zásob skoro 12 krát 

a doba obratu skoro 31 dní, než firmě peníze vrátily. Důvodem mohly být vysoké tržby 

i výkony, které v daném roce měli. V roce 2009 byl obrat zásob o něco nižší, 

než v předešlém. Doba obratu se také nepatrně prodloužila o den. Příčina může být 

ve snížených tržbách za prodané zboží, za výkony a snížením zásob. V roce 2010 došlo 

k nárůstu obratu zásob na 11,6 krát a doba obratu se opět snížila na 30,9 dní. Příčinou 

vzestupu jsou opět zvýšené tržby za zboží a výkony. V roce 2011 došlo k dalšímu nárůstu 

obratu zásob na 11,9 krát. Zároveň se snížila doba obratu na 30,2 dní. Důvodem byly 

zvýšené výkony za zboží, převážně za prodané výrobky. 
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2) Obrat krátkodobých pohledávek, doba obratu krátkodobých pohledávek 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 25 a grafech č. 30, 31. 

 

Tabulka č. 25: Obrat krátkodobých pohledávek, doba obratu krátkodobých pohledávek firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 39 067 36 242 50 237 45 108 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 193 503 171 168 213 143 224 431 

Krátkodobé pohledávky [v tis. Kč] 27 233 25 139 23 164 29 812 

Obrat kr. pohledávek 8,5400 8,2505 11,3702 9,0413 

Doba obratu kr. pohledávek [dny] 42,1545 43,6336 31,6616 39,8173 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 30: Obrat krátkodobých pohledávek firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 31: Doba obratu krátkodobých pohledávek firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

V roce 2008 byl obrat pohledávek 8,5 krát a doba obratu 42,1 dní - neboli počet 

dní, než odběratelé zaplatili za své zboží. V roce 2009 došlo k mírnému poklesu obratu 

pohledávek na 8,2 krát za rok a ke zvýšení doby obratu na 43,6 dní. Příčina byla 

ve snížených tržbách za prodej zboží nebo celkové snížení výkonů. Hodnota krátkodobých 

pohledávek rovněž také klesla. V roce 2010 se obrat pohledávek zvyšuje na 11,3 krát 

za rok, doba obratu pohledávek se snižuje na 31,6 dní (nejnižší hodnota ze všech čtyř let). 

Důvodem je nejvyšší hodnota tržeb za prodané zboží a zvýšení hodnoty výkonů. 

Krátkodobé pohledávky pro tento rok klesly na nejnižší hodnotu. V roce 2011 dochází 

k poklesu obratu pohledávek na 9 krát a vzrostl počet dnů, než odběratelé uhradili svůj 

dluh na 39,8 dní. Klesly tržby za prodej zboží, ale zároveň stouply výkony (především 

tržby za prodej výrobků a služeb). V tomto roce byla ale také nejvyšší hodnota 

krátkodobých pohledávek. 
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3) Obrat krátkodobých závazků, doba obratu krátkodobých závazků 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 26 a grafech č. 32, 33. 

 

Tabulka č. 26: Obrat krátkodobých závazků, doba obratu krátkodobých závazků firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 39 067 36 242 50 237 45 108 

Tržby za prodej výr. a služeb [v tis. Kč] 193 503 171 168 213 143 224 431 

Krátkodobé závazky [v tis. Kč] 53 374 19 736 17 435 29 576 

Obrat kr. závazků 4,3574 10,5092 15,1064 9,1134 

Doba obratu kr. závazků [dny] 82,6187 34,2556 23,8310 39,5021 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 32: Obrat krátkodobých závazků firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 33: Doba obratu krátkodobých závazků firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Obrat krátkodobých závazků v roce 2008 byl 4,3 krát za rok a doba úhrady 

závazků byla 82,6 dní. Příčinou těchto nejhorších hodnot za celé 4 roky jsou vysoké 

hodnoty v položce krátkodobých závazků. Následující roky byla na tom firma lépe. V roce 

2009 došlo k nárůstu obratu závazků na 10,5 krát za rok a snížila se doba, za kterou byly 

uhrazeny závazky na 34,2 dní. Příčinou tohoto vzestupu bylo snížení krátkodobých 

závazků. V roce 2010 dochází k dalšímu nárůstu obratu závazků na 15,1 krát za rok a doby 

úhrady závazků se opět zkrátila na 23,8 dní. Tento stav zapříčinilo zvýšení tržeb za prodej 

výrobků, zboží a služeb. Zároveň snížení krátkodobých závazků. V roce 2011 dochází 

k poklesu obratu závazků na 9,1 krát za rok, zvýšila se doba obratu na 39,5 dnů. Tento 

pokles způsobilo opětovné zvýšení hodnot krátkodobých závazků. 
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4) Obrat aktiv, doba obratu aktiv 

Výpočtovou tabulku a grafy naleznete v tabulce č. 27 a grafech č. 34, 35. 

 

Tabulka č. 27: Obrat aktiv, doba obratu aktiv firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží [v tis. Kč] 39 067 36 242 50 237 45 108 

Tržby za prodej výr a služeb [v tis. Kč] 193 503 171 168 213 143 224 431 

Celková aktiva [v tis. Kč] 182 417 176 143 178 668 196 825 

Obrat aktiv 1,2749 1,1775 1,4741 1,3694 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 34: Obrat aktiv firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 35: Doba obratu aktiv firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

V roce 2008 byl obrat aktiv 1,2 krát za rok a doba, za kterou se aktiva obrátila, 

byla 282,3 dní. V roce 2009 klesl obrat na 1,1 krát za rok a doba, za kterou se aktiva 

otočila, byla 305,7 dní. Příčinou poklesu jsou snížené hodnoty tržeb za prodej zboží i tržby 

za prodej výrobků a služeb. Hodnota celkových aktiv v tomto roce také klesla na nejnižší 

hodnotu ze všech čtyř let, z důvodu poklesu položky nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku. V roce 2010 stoupl obrat aktiv na 1,4 krát za rok, doba obratu aktiv 

klesla na 244,2 dní. Příčina zvýšení obratu je zvýšení tržeb za prodané výrobky, zboží 

a služby. V roce 2011 hodnota obratu klesla na 1,3 obratu za rok a doba obratu 

se prodloužila na 262,8 dní. Snížení nastalo z důvodu zvýšení celkové hodnoty aktiv, 

převážně položky oběžných aktiv a to konkrétně krátkodobého finančního majetku, 

kdy vzrostla hodnota bankovních účtů. 
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STABILITA 

1) Podíl stálých aktiv 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 28 a grafu č. 36. 

 

Tabulka č. 28: Podíl stálých aktiv firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Stálá aktiva (DM) [v tis. Kč] 115 834 108 982 115 996 114 532 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 182 417 176 143 178 668 196 825 

Podíl stálých aktiv [%] 63,4996 61,8713 64,9226 58,1898 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 36: Podíl stálých aktiv firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Křivka podílu stálých aktiv má do roku 2009 klesající charakter. V roce 2010 

stoupla a v roce 2011 opět klesla. Stejným způsobem stoupala i klesala hodnota celkových 

aktiv i dlouhodobého majetku. V roce 2009 klesla hodnota majetku z důvodu úbytku 

položky software, což značí, že byl prodán. Naopak byla přikoupena ocenitelná práva. 

V témže roce vzrostla položka staveb, a snížil se nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek. V roce 2010 dochází k vzestupu křivky, kdy nabývá nejvyšší hodnoty. Tento stav 

byl zapříčiněn nejvyšší hodnotou dlouhodobého majetku. Hlavně se zvýšila hodnota 
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souboru samostatných movitých věcí a přibyla položka poskytnutých záloh. V roce 2011 

dochází k největšímu poklesu za celé 4 roky. Ačkoliv došlo k nejvyšší hodnotě celkových 

aktiv, klesla hodnota dlouhodobého majetku, konkrétně položky staveb a poskytnutých 

záloh na dlouhodobý hmotný majetek. V tomto roce také vysoce stoupla položka DNM 

a to software - došlo k jeho nákupu. 

 

2) Úrokové zatížení 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 29 a grafu č. 37. 

 

Tabulka č. 29: Úrokové zatížení firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Nákladové úroky [v tis. Kč] 24 617 345 454 

Výsledek hosp. za účet. obd. [v tis. Kč] 10 643 10 468 9 244 12 434 

Úrokové zatížení [%] 0,2250 5,5661 3,5979 3,5227 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 37: Úrokové zatížení firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Firma v průběhu čtyř let nebyla nijak extrémně úrokově zatížená. Byla schopna 

pokrýt z čistého zisku úroky za půjčený kapitál. V roce 2008 byla hodnota 0,2 %, 
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následujícím rokem nastal skok vzhůru na 5,5 %. V následujících dvou letech hodnota 

ukazatele klesala, až v roce 2011 skončila na 3,5 %. 

 

3) Ukazatel věřitelského rizika 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 30 a grafu č. 38. 

 

Tabulka č. 30: Ukazatel věřitelského rizika firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Cizí zdroje [v tis. Kč] 64 570 47 407 43 088 49 231 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 182 417 176 143 178 668 196 825 

Ukazatel věřitelského rizika [%] 35,3969 26,9139 24,1162 25,0126 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 38: Ukazatel věřitelského rizika firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Za hodnocené 4 roky na tom nebyla firma (dle ukazatele věřitelského rizika) 

špatně. Cizí kapitál se podílel na celkových aktivech firmy nejvíce v roce 2008, kdy tomu 

bylo 35,3 %. Příčinou je vysoká hodnota krátkodobých závazků, konkrétně závazků 

z obchodních vztahů. Následující 2 roky měl klesající tendenci, kdy v roce 2010 byla firma 

závislá na cizích zdrojích 24,1 % (nejnižší hodnota za čtyři roky). V roce 2011 ukazatel 

mírně stoupl, kdy cizí kapitál zaujímal podíl na aktivech okolo 25 %.  
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4) Ukazatel krytí aktiv 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 31 a grafu č. 39. 

 

Tabulka č. 31: Ukazatel krytí aktiv firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 117 774 128 242 134 856 147 289 

Aktiva celkem [v tis. Kč] 182 417 176 143 178 668 196 825 

Ukazatel krytí aktiv [%] 64,5631 72,8056 75,4785 74,8325 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 39: Ukazatel krytí aktiv firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Opět se ukazuje, že tato firma je na tom dobře. Ukazatel krytí aktiv má vzrůstající 

charakter, jeho hodnota v roce 2008 byla 64,5 %,. V dalších letech stoupala a v roce 2011 

dosahovala 74,8 %. Pro firmu je to dobré z toho důvodu, že nepotřebuje cizí kapitál 

na zajištění svých aktiv, je schopna si aktiva pokrýt pomocí vlastních zdrojů. Pro akcionáře 

je to známka toho, že firma je schopna uhradit své závazky vůči věřitelům. 
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ALTMANOVO Z-SKÓRE 

Výpočtovou tabulku a graf naleznete v tabulce č. 32 a grafu č. 40. 

 

Tabulka č. 32: Altmanovo Z-skóre firmy „C“ 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Altmanovo Z-skóre 2,3206 2,7862 3,2097 3,0918 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 40: Altmanovo Z-skóre firmy „C“ 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Komentář: 

Křivka Altmanova Z-skóre má stoupající charakter. V prvních dvou letech 

se firma nacházela v šedé zóně, od roku 2010 se začala lepšit a projevovala se jako 

finančně zdravý podnik. Tento stav přetrval až do roku 2011. 
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5 VYTVOŘENÍ METODIKY 

Firma BORCAD (konkrétně pan Daniel Kudláček) dostane na CD dva vytvořené 

soubory v programu MS Excel. Jeden soubor bude pro výpočet poměrových ukazatelů 

u firem, které mají své účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty) vedeny 

ve zkráceném rozsahu. Druhý soubor bude určený pro firmy, které mají účetní výkazy 

vedeny v plném rozsahu. 

Rozvaha, která je vedena ve zkráceném rozsahu, obsahuje pouze výsledné 

hodnoty hlavních položek, např. u položky „Dlouhodobý hmotný majetek“ zjistíme 

celkovou hodnotu DHM, ale již nevíme, jaká je skutečná hodnota jednotlivých položek, 

které DHM tvoří. Při výpočtu poměrových ukazatelů z takovýchto účetních výkazů, 

dochází k nepřesným výsledkům, protože některé hodnoty položek jsou vedeny jako 

nulové a to přesto, že jejich vrcholový ukazatel nulový není. Díky tomu je vypovídací 

hodnota ukazatelů nižší. Totéž platí u Výkazu zisku a ztráty. 

Soubor s vytvořenou metodikou obsahuje 9 listů: 

 Rozvaha; 

 Výkaz zisku a ztráty; 

 Analytické vyhodnocení; 

 Rentabilita; 

 Likvidita; 

 Aktivita; 

 Stabilita; 

 Altmanovo Z-skóre; 

 Krycí list. 

 

5.1 Metodika pro firmy s plným rozsahem účetních výkazů 

Jako první je nutné (dřív, než se otevře daný soubor) zkopírovat soubor s názvem 

„Metodika – plný rozsah“ a uložit zkopírovaný soubor např. na plochu počítače. Název 

souboru je vhodné doplnit o název hodnocené firmy, např. „Metodika – plný 

rozsah, Dřevostav“. 
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Pokud se začne psát do souboru, který není předem zkopírovaný, může se při 

ukládání stát, že osoba, která pracuje se souborem, zapomene použít možnost „uložit jako“ 

a uloží vepsané výsledky běžným způsobem. V daném souboru tak navždy zůstanou 

hodnoty dané firmy. Následné odstranění těchto hodnot by mohlo znamenat vymazání 

potřebných vzorců, které slouží pro výpočty jednotlivých ukazatelů.  

Do prvního listu s názvem „Rozvaha“ stačí vepsat do všech nepodbarvených polí 

hodnoty z rozvahy firmy, která má být hodnocena. Soubor je vytvořen tak, aby bylo roční 

vepisování dat. Do polí, která jsou podbarvená lososovou barvou a obsahují číslici „0“ 

nepište, protože tato pole obsahují vzorce pro sčítání jednotlivých buněk. Tímto způsobem 

se vyplní hodnoty jednotlivých let pro aktiva i pasiva.  

Pro vepsání požadovaného roku stačí, když se do buněk E7 – H7 (v těchto 

buňkách je označení Rok 1, Rok 2, Rok 3 a Rok 4 – viz obrázek č. 2) vepíše aktuální rok, 

který souvisí s hodnotami z rozvahy. Jednotlivé roky se vepisují zleva doprava, např. místo 

označení „Rok 1“ bude rok „2009“, pro „Rok 2“ bude „2010“ atd. Po vyplnění těchto 

buněk se veškeré roky v celém souboru automaticky přepíší. Vepisovat roky se smí pouze 

do buněk E7 – H7, protože na všechny ostatní roky jsou vedeny vzorce. Jejich přepisem 

se smaže daný vzorec.  

 

 

Obrázek č. 2: Ukázka vepsání jednotlivých let 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Druhý list je „Výkaz zisku a ztráty“. Při vyplňování hodnot se postupuje stejně, 

jako u listu „Rozvaha“. Vypisuje se pouze do polí, která nejsou podbarvená a neobsahují 

žádnou hodnotu. V polích, která jsou podbarvená lososovou barvou a obsahují číslici „0“, 

jsou vzorce pro sčítání buněk. Jejich přepisem dojde ke smazání příslušného vzorce. Buňky 

E5 – H5, které obsahují roky, se již nevyplňují. Předešlým vepsáním v listu „Rozvaha“ 

je přepsáno veškeré označení let v celém souboru. 
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Po vyplnění těchto dvou listů (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) dojde 

k automatickým výpočtům a vytvořením grafů ve všech ostatních listech - rentabilita, 

likvidita, aktivita, stabilita a Altmanovo Z-skóre. Vypsání hodnot do metodiky pro 4 roky 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty zabere zhruba hodinu, maximálně hodinu a půl. 

Třetí list je „Analytické vyhodnocení“. V tomto listu jsou vytvořeny vzorce 

pro shrnutí určitých sledovaných ukazatelů, ale zároveň je zde nutné vyplnit základní údaje 

o firmě, např. právní formu společnosti, místo podnikání, vlastnickou a jednatelskou 

strukturu. 

Poslední list je „Krycí list“. Zde je třeba vyplnit základní údaje - název 

hodnocené firmy, datum vyplnění, kdo metodiku zpracoval, ověřil a schválil.  

 

Shrnutí postupu: 

1. Zkopírujte soubor „Metodika – plný rozsah“; 

2. Vložte zkopírovaný soubor na plochu nebo někde jinde v počítači a doplňte název 

souboru o název hodnocené firmy; 

3. Vyplňte v Rozvaze buňky E7 – H7 pro označení daného roku; 

4. V listu „Rozvaha“ vepište hodnoty do nepodbarvených polí – nevypisujte do polí 

barevně označených, které obsahují číslici „0“; 

5. V listu „Výkaz zisku a ztráty“ postupujte s vepisováním hodnot stejně, jako v listu 

„Rozvaha“ - nevypisujte do polí barevně označených, které obsahují číslici „0“; 

6. V listu „Analytické vyhodnocení“ vyplňte základní údaje firmy; 

7. Veškeré výpočty a grafy jsou hotovy; 

8. Vyplňte „Krycí list“. 
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5.2 Metodika pro firmy se zkráceným rozsahem účetních 

výkazů 

Opět platí, že nejprve se musí soubor „Metodika – zkrácený rozsah“ zkopírovat 

a uložit na plochu nebo na jiné místo v počítači a doplnit název souboru o název 

hodnocené firmy. 

Soubor pro metodiku se zkráceným rozsahem vypadá vzhledově stejně, 

jako pro metodiku s plným rozsahem. Je zde opět osm listů, z nichž první tři jsou Rozvaha, 

Výkaz zisku a ztráty a Analytické vyhodnocení. 

S vepisováním hodnot do listu „Rozvaha“ a „Výkaz zisku a ztráty“ to bude 

jednodušší, ale zároveň složitější z toho důvodu, že se hodnoty vepisují do řádků, které 

jsou podbarveny lososovou barvou a opět obsahují vzorce – vepsáním hodnot se dané 

vzorce vyruší. Vypadá to, jako by bylo zbytečné tam vzorce pro sčítání buněk dávat, 

ale může se stát, že firma, kterou hodnotíme, bude jeden rok používat výkazy 

se zkráceným rozsahem a druhý rok může přejít na plný výkaz. Dále vzorce, které nebudou 

přepsány, mohou sloužit pro kontrolu. Z tohoto důvodu je dobré vzorce pro sčítání buněk 

ponechat.  

Tento soubor osahuje u určitých poměrových ukazatelů upozornění, že výsledné 

hodnoty mohou být vlivem zkrácených účetních výkazů nepřesné. 

 

AKTIVA 

Na prvním listu s názvem „Rozvaha“ vepisujte výsledné hodnoty aktiv do řádků 

(pro lepší přehlednost jsou podbarveny lososovou barvou): 

 B.I. – Dlouhodobý nehmotný majetek; 

 B. II. – Dlouhodobý hmotný majetek; 

 B. III. – Dlouhodobý finanční majetek; 

 I. – Zásoby; 

 II. – Dlouhodobé pohledávky; 

 C. III. – Krátkodobé pohledávky; 

 C. IV – Krátkodobý finanční majetek; 

 D – Časové rozlišení. 
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Do řádků v aktivech, které jsou popsány níže, nic nevepisujte. Pro lepší 

přehlednost jsou podbarveny žlutou barvou. Tyto řádky slouží pro kontrolu. Pomocí 

vzorců, které jsou obsaženy v těchto řádcích, se můžete ujistit, zda se vepsané buňky 

shodují s hodnotami, které jsou vedeny v účetních výkazech hodnocené firmy. 

 Aktiva celkem; 

 B – Dlouhodobý majetek; 

 C – Oběžná aktiva. 

 

PASIVA 

Na prvním listu s názvem „Rozvaha“ vepisujte výsledné hodnoty pasiv do řádků 

(pro lepší přehlednost jsou podbarveny lososovou barvou): 

 I. – Základní kapitál; 

 II. – Kapitálové fondy; 

 III. – Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku; 

 IV. – Výsledek hospodaření z minulých let; 

 V. – Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-); 

 I. – Rezervy; 

 II. – Dlouhodobé závazky; 

 III. – Krátkodobé závazky; 

 IV. – Bankovní úvěry a výpomoci; 

 C – Časové rozlišení. 

 

Do řádků v pasivech, které jsou popsány níže, nic nevepisujte. Pro lepší 

přehlednost jsou podbarveny žlutou barvou. Opět mohou sloužit pro Vaši kontrolu: 

 Pasiva celkem; 

 A – Vlastní kapitál; 

 B – Cizí zdroje. 

 

Pro vepsání požadovaného roku postupujte stejně, jako v předešlé metodice. 

Vyplňte buňky E7 – H7 požadovaným rokem a veškeré roky se v souboru automaticky 

přepíší (viz. obrázek č. 2). 
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Druhý list v souboru „Metodika – zkrácený rozsah“ obsahuje „Výkaz zisku 

a ztráty“. I zde platí to, co pro vepisování v Rozvaze. Vepisujte do všech řádků 

podbarvených lososovou barvou (případně nepodbarvených). Vepsáním hodnot se vyruší 

vzorce. Některé je ale dobré ponechat pro případnou kontrolu, a proto nevypisujte do řádků 

(pro lepší přehlednost jsou podbarveny žlutou barvou): 

 + Obchodní marže; 

 + Přidaná hodnota; 

 Provozní výsledek hospodaření; 

 Finanční výsledek hospodaření; 

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost; 

 Mimořádný výsledek hospodaření; 

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-); 

 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-). 

 

Do tabulky, která je uvedena na obrázku č. 3, opět nic nevepisujte. Jsou v ní 

vytvořeny vzorce, které sčítají hodnoty výnosových a nákladových položek. Tabulka 

rovněž slouží pro kontrolu, zda se „HV“ v  tabulce shoduje s „Výsledkem hospodaření 

za účetní období (+/-)“, který je uveden v tabulce Výkazu zisku a ztráty (řádek 60). 

 

 

Obrázek č. 3: Součet výnosových a nákladových položek 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Po vyplnění počátečních hodnot z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, jsou veškeré 

výpočty a grafy v metodice opět hotovy. Vyplnění hodnot do metodiky pro 4 roky 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty zabere zhruba půl hodiny až hodinu. 

Třetí list je opět „Analytické vyhodnocení“. Zde jsou vytvořeny vzorce 

pro shrnutí určitých sledovaných ukazatelů. I v tomto souboru je nutné vyplnit základní 
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údaje o firmě, např. právní formu společnosti, místo podnikání, vlastnickou a jednatelskou 

strukturu. 

Poslední list je „Krycí list“. Zde je třeba vyplnit základní údaje - název 

hodnocené firmy, datum vyplnění, kdo metodiku zpracoval, ověřil a schválil.  

 

Shrnutí postupu: 

1. Zkopírujte soubor „Metodika – zkrácený rozsah“; 

2. Vložte zkopírovaný soubor na plochu nebo někde jinde v počítači a doplňte název 

souboru o název hodnocené firmy; 

3. Vyplňte v Rozvaze buňky E7 – H7 pro označení daného roku; 

4. V listu „Rozvaha“ vepište hodnoty do polí podbarvených lososovou barvou – 

nepište nic do polí podbarvených žlutou barvou; 

5. V listu „Výkaz zisku a ztráty“ postupujte s vepisováním hodnot stejně, jako v listu 

„Rozvaha“ - nevypisujte do polí, která jsou podbarvená žlutě, ale vepisujte do polí, 

která jsou označená lososovým podbarvením; 

6. V listu „Analytické vyhodnocení“ vyplňte základní údaje firmy; 

7. Veškeré výpočty a grafy jsou hotovy, 

8. Vyplňte „Krycí list“. 

 

 

Poznámka k souboru „Metodika – zkrácený rozsah“ 

V případě, že firma bude první rok používat výkazy, které mají zkrácený rozsah – 

použijte soubor „Metodika – zkrácený rozsah“.  

Pokud od nějakého roku začne firma vést účetní výkazy s plným rozsahem – 

pokračujte s vepisováním do „Metodika – zkrácený rozsah“ jen s tím rozdílem, 

že u vyplňování hodnot, budete postupovat stejně, jako v souboru „Metodika – plný 

rozsah“. Budete psát pouze do nepodbarvených polí. Do polí, která budou podbarvená 

žlutě nebo lososově a budou obsahovat číslici „0“ – psát nebudete, abyste nezrušili vepsané 

vzorce. 
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5.3 Poznámky k oběma metodikám 

Pokud se v metodikách objeví některý z těchto znaků, proveďte: 

##### Buňky v tabulkách jsou pro výsledné hodnoty příliš úzké, proto 

proveďte rozšíření sloupců. 

#DIV/0! Tato chyba se vyskytne, když je děleno nulou nebo prázdnou 

buňkou. Proto výsledné hodnoty berte jako nulové.  

Pokud budete používat metodiku v MS Excel 2010, bude se místo 

chyby „#DIV/0!“ ukazovat v buňce „#DĚLENÍ_NULOU!“. 

V případě úzkého sloupce se opět objeví symbol „#####“ – což 

znamená, že jsou sloupce úzké - proveďte jejich zvětšení. 

Po rozšíření sloupců se objeví chyba „#DĚLENÍ_NULOU!“. 

 

Jelikož nevyplněný soubor s metodikou obsahuje pouze vzorce na jednotlivé 

buňky, bude se ve všech řádcích, které obsahují vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů 

při nevyplněných údajích (z rozvahy a výkazu zisku a ztráty) objevovat „#####“ 

a po zvětšení řádků „#DĚLENÍ_NULOU!“. 

Jakmile se vyplní hodnoty z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, toto ohlášení chyby 

zmizí. Objeví se pouze tam, kde bude výpočet, při kterém je dělenou nulou nebo ve kterém 

buňka neobsahuje žádnou hodnotu. V tomto případě berte výsledek jako nulový. 

 

Metodiky mají poměrové ukazatele (tabulky i grafy) ve stejné jednotné podobě 

jaká se nachází v textu diplomové práce. Navíc jsou rozšířeny o číselné údaje ideálních 

hodnot poměrových ukazatelů. 

Oba soubory v MS Excel byly vytvořeny na základě požadavků a potřeb 

zadavatele – firmy BORCAD. Obsahují výpočty takových poměrových ukazatelů, které si 

firma vyžádala. 
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6 ZÁVĚR 

Vytvoření metodiky pro firmu BORCAD bude přínosné z časového hlediska. 

Doposud, když potřebovala firma vyhodnotit nějakého dodavatele, musel dotyčný strávit 

nad výpočty spoustu času nejen vepisováním údajů, ale i tvorbou potřebných výpočtů 

a jednotných grafů. 

Vytvoření metodiky v souboru MS Excel bude pro firmu prospěšné z důvodu, 

že odpadne veškeré zdlouhavé počítání. Do souborů v MS Excel stačí zadat vstupní data, 

která se přepíší z účetních výkazů (Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty). Pokud bude mít 

hodnocená firma účetní výkazy ve zkráceném rozsahu, bude přepis do metodiky trvat 

zhruba půl hodiny až hodinu, (v případě zadávání údajů pro čtyři roky). Pokud budou 

účetní výkazy vedeny v plném rozsahu, přepis do metodiky zabere zhruba hodinu 

až hodinu a půl.  

Vytvořenou metodikou se ušetří značné množství času. 

 

 

Vyhodnocení firmy „A“ 

Firma „A“ byla založena a je ve vlastnictví německé matky, která ji finančně 

podporuje a investuje do obnovy budov a strojů. Většina poměrových ukazatelů má vlivem 

zkrácených účetních výkazů sníženou vypovídací hodnotu. Dlouhodobý majetek se rok 

od roku snižuje, dochází k prodeji dlouhodobého hmotného majetku. Vlivem zkrácených 

účetních výkazů nelze přesně zjistit, o který konkrétní majetek se jedná. Naopak každým 

rokem rostla hodnota oběžných aktiv, převážně zásob. Dle posledního roku (který 

má účetní výkazy v plném rozsahu) se můžeme domnívat, že vzrůst zásob mají na svědomí 

nakoupený materiál a hotové výrobky. Z toho můžeme usoudit, že firma dostala zakázky 

a vyrábí. Naproti tomu hodnota základního kapitálu byla v plusu pouze v roce 2008, 

od roku 2009 se hodnota dostala do mínusu a každým rokem minusová hodnota rostla. 

Firma byla nucena využívat cizích zdrojů, jejichž hodnota se každým rokem zvyšovala. 

Hospodářský výsledek firmy nebyl nijak příznivý. První dva roky se vykazoval jako 

minusový, v roce 2010 se dostal do plusu a v roce 2011 firma svůj hospodářský výsledek 

opět navýšila. Firma začíná vykazovat vzrůstající trend v obratu. Tento stav je příznivý. 

Ve stejném roce stouply tržby za prodané výrobky a služby, což opět potvrzuje variantu, 
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že se firma dostala zakázky a vyrábí. Ačkoliv má firma v posledních dvou letech kladný 

hospodářský výsledek, přesto se projevuje jako nerentabilní. Obraty zásob jsou okolo 

56 dní, toto je průměrný stav. Obrat pohledávek se pohybuje okolo 11 dnů (dobrý stav), 

obrat závazků má skoro 59 dní (průměrná hodnota) a hodnota obratu aktiv je 85 dní. 

Veškeré tyto hodnoty jsou z roku 2011, kdy účetní výkazy jsou v plném rozsahu. 

Ve zkrácené formě výkazů nabývají tyto ukazatelé vysokých hodnot. Podíl stálých aktiv 

má klesající tendenci. V roce 2011 skončil na 17,9 %, což je pro firmu dobrý stav, protože 

se firma může snadněji přizpůsobovat změnám. Úrokové zatížení má firma vysoké, to lze 

předpokládat vzhledem k rozsahu cizího kapitálu. V prvních dvou letech úrokové zatížení 

nabývalo dokonce záporných hodnot, tzn., že firma nebyla schopná si vydělat 

ani na potřebné úroky z úvěru. Ukazatel věřitelského rizika je rovněž velmi vysoký. V roce 

2008 dosáhl 98 %, po celé 4 roky stoupal, až v roce 2011 dosahoval 122 %. Toto znamená 

pro firmu negativní vývoj - cizí zdroje zaujímají příliš velkou část na celkových aktivech 

firmy. Ukazatel krytí aktiv je rovněž pod ideální hodnotou. V roce 2008 byl na hranici 

0,9 % a od roku 2009 se dostal do mínusu, ve kterém se nacházel i poslední rok. Firma 

nebyla schopna pokrýt svá aktiva pomocí vlastního kapitálu. V prvních 3 letech se jevila, 

jako firma s finančními problémy. V posledním roce se podnik vzchopil a vykazoval 

se jako finančně zdravý podnik. Firma „A“ má výhodu v tom, že má mateřskou firmu 

v Německu, která ji bude finančně podporovat. Z internetových stránek můžeme zjistit, 

že společnost disponuje velkou výrobní halou, ve které jsou moderní stroje a zařízení 

značných hodnot.  

Do budoucna je možné ponechat si obchodní kontakty s touto firmou. Jelikož 

je pod záštitou své německé matky, lze u ní předpokládat vzrůstající trend.  

 

Vyhodnocení firmy „B“ 

Firma „B“ je soukromá česká firma. Během 4 let vzrostla hodnota oběžných aktiv, 

zvýšily se zásoby a krátkodobý finanční majetek. Vlastní kapitál byl v porovnání s cizím 

kapitálem nižší, ale hodnota obou položek každým rokem stoupala, až se  v roce 2011 

položky skoro vyrovnaly. Firma tedy používá cizího kapitálu, jehož hodnota se každým 

rokem zvyšovala. Vzrůstaly jak hodnoty bankovních úvěrů, tak krátkodobých závazků. 

Hospodářský výsledek byl všechny čtyři roky kladný, každým rokem jeho hodnota vrůstá 

– rostly hodnoty výkonů a tržeb. S rostoucími výkony za výrobky vzrůstala také výkonová 
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spotřeba. Dá se předpokládat, že firma přijala i další zaměstnance, protože vzrostly osobní 

náklady. Likvidně je na tom dobře. Má dostatek oběžných aktiv pro úhradu svých závazků. 

Firma má bohužel vysoké obraty zásob v řádech několika stovek dnů. Tento stav 

je pro firmu špatný, protože jsou v zásobách zbytečně vázány finanční prostředky. Doby 

obratu pohledávek a doby obratu krátkodobých závazků se pohybují v rozmezí od 690 dní 

do 2 200 dní, což jsou velice vysoké hodnoty, které jsou pro firmu špatné. Doba obratu 

aktiv vychází ještě hůř, a to v řádech několika tisíců dnů. Obraty zásob jsou velmi vysoké, 

zbytečně vážou firmě finanční prostředky. Na druhou stranu tato firma má tak vysoké 

obraty zásob, protože přesouvala svou výrobu. Byla nucena nakoupit více materiálu, 

než původně potřebovala. Podíl stálých aktiv má klesající tendenci. V roce 2011 dosahoval 

25 %, což je pro firmu optimální. Firma nebyla nijak významně úrokově zatížená, dokonce 

v roce 2011 bylo úrokové zatížení pouhých 5 %. V tomto případě si firma může dovolit 

i vyšší podíl financování z cizích zdrojů. Ukazatel věřitelského rizika byl vyšší pouze 

v roce 2009, kdy přesahoval hranici ideálních 60 % a to konkrétně 65 %. Následující roky 

docházelo k jeho snižování, v roce 2011 to bylo 51 %. Ukazatel krytí aktiv byl rovněž 

ideální. Jeho tendence byla vrůstající, kdy od roku 2008 měl 34 % a v roce 2011 tomu bylo 

46 %. Firma „B“ se v průběhu prvních 3 let potýkala s finančními problémy. V roce 2011 

se dostala do „šedé zóny“. Z www stránek firmy lze zjistit, že firma má široké portfolio. 

Pokud by firmě odešel důležitý odběratel, nedostane se do potíží. Z fotek na webových 

stránkách lze také zjistit, že investovala do nových, drahých strojů, postavila a staví nové 

výrobní haly. Firma má inovační potenciál ve výrobě, podílí se na vývoji a výzkumu, 

spolupracuje s univerzitou Tomáše Bati, čerpá dotace od zlínského kraje právě na výzkum 

a vývoj do oblastí nových technologií. Zakládají si na vývoji, vlastním know-how 

a investují do moderních technologií.  

Znamená to, že firma roste, inovuje a vyvíjí se, a proto do budoucna doporučuji 

uchovat obchodní styky s touto firmou. 
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Vyhodnocení firmy „C“ 

Firmu „C“ vlastní německá matka, jedná se tedy o dcerku německého koncernu. 

Hodnota dlouhodobého majetku byla po celé 4 roky skoro neměnná. Jediný skok, který 

nastal, byl v položkách DNM, když byl v roce 2011 přikoupen ve velké hodnotě software. 

Pro firmu tato koupě znamená určité plus. Je to znamení, že se majitelé snaží firmu rozvíjet 

a investují do know-how. V roce 2011 vzrostla taky oběžná aktiva a to položky 

krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Vlastní kapitál po celé čtyři 

roky několikanásobně převyšuje cizí kapitál. Firma hospodaří ze svých financí, cizí kapitál 

používá velmi málo (hodnota cizího kapitálu se postupně snižuje). Nedisponuje žádnými 

bankovními úvěry. Hospodářský výsledek je nejvyšší, ze všech čtyř hodnocených firem. 

Dosahuje každým rokem kladné hodnoty, která stoupá. Vzrůstají hodnoty za výkony 

a za tržby. Pravděpodobně přijímali v průběhu let pracovníky, protože mezi lety 2009 - 

2011 stouply osobní náklady. Z toho lze usoudit, že se firma rozrůstá. Firma je likvidní. 

Má dostatek oběžných aktiv pro úhradu svých závazků. Doba obratu zásob trvá 30 dnů, 

což je naprosto ideální stav. Doba obratu pohledávek je okolo 40 dní a doba obratu 

závazků se z 80 dnů v roce 2008 snížila na 39, což je opět ideální stav. Doba obratu aktiv 

je v rozmezí od 240 do 300 dnů. Stálá aktiva se na celkových aktivech podílí okolo 60 %. 

Toto je optimální hranice, ze které lze vidět, že firma investuje do technologií 

a nezaostává. Úrokové zatížení je hodně nízké, firma by si klidně mohla dovolit i vyšší 

podíl financování z cizích zdrojů. Ukazatel věřitelského rizika je opět optimální - pohybuje 

se kolem 25 – 35 %, což je pozitivní jev. Aktiva jsou kryta pomocí vlastního kapitálu 

okolo 65 - 75 %. V prvních dvou letech se firma finančně nacházela v tzv. "šedé zóně", 

ale od roku 2010 se polepšila a do roku 2011 se vykazuje jako finančně zdravý podnik. 

Je pravděpodobné, že tento stav bude trvat i v budoucnu. Z www stránek můžeme zjistit, 

že 80 % odbytu jde do zahraničí. Velké procento odbytu zabezpečuje německá mateřská 

firma, ale zároveň firma „C“ má za úkol hledat své lokální zákazníky i v České republice. 

U této firmy se nepředpokládá propad. Má široké portfolio a mnoho zákazníků. 

Dle obrázků na www stránkách můžeme vidět, že firma investovala do výrobních hal, 

které jsou moderní, čisté a vybaveny výkonnými a moderními (velice drahými) přístroji. 

Hledá do svých řad stále nové zaměstnance. Firma se neustále rozvíjí, inovuje, nezaostává. 

Předpokládá se, že v budoucnu bude trend pokračovat. Velký vliv bude mít i její mateřská 

firma v Německu.  
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Podnik je zdravý. Do budoucna doporučuji zachovat spolupráci s touto firmou. 

 

Vyhodnocení firmy „D“ 

Firma „D“ je drobná česká firma. Dlouhodobý hmotný majetek (jediný, kterým 

firma disponuje) byl od roku 2008 do roku 2011 postupně prodáván. Zejména šlo 

o samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Docházelo k nahrazování starého 

majetku novějším. Na druhou stranu se zvýšila dvojnásobně hodnota staveb oproti 

počátečnímu roku. To znamená, že přistavěli nové haly. Ve firmě tedy došlo k obnově 

technického parku a zároveň firma investovala do nemovitého majetku. Oběžná aktiva 

mají klesající tendenci, ubylo krátkodobých pohledávek i finančního majetku. Firma 

je vysloveně závislá na pomoci cizího kapitálu. Vlastní kapitál nevlastní - ten je dokonce 

v mínusu. Každým rokem vzrůstají dlouhodobé závazky, krátkodobé klesají, ale bankovní 

úvěry zaujímají největší část z cizích zdrojů. Hospodářský výsledek je v prvních třech 

letech minusový, pouze v roce 2011 vykazuje kladný HV. V roce 2009 musela firma přijít 

o zákazníka nebo zákazníky, protože klesly tržby a klesla výkonová spotřeba 

pravděpodobně úbytkem objednávek Z tohoto propadu se vzpamatovávala skoro 

následující dva roky. S největší pravděpodobností došlo i k propouštění zaměstnanců, 

protože se snížily osobní náklady. Na firmu bylo v roce 2009 dokonce podáno insolvenční 

řízení. Vzhledem k tomu, že nakonec dodržela svým závazkům a splatila svůj dluh, bylo 

insolvenční řízení 3 dny od podání zrušeno. Vykazuje se jako zcela nelikvidní. Má dobu 

obratu zásob okolo 43 - 50 dní, což je dobrý stav. Doba obratu pohledávek je okolo 

37 až 63 dní, to je průměrný stav. Naopak obrat krátkodobých závazků se pohybuje 

v rozmezí od 64 do 115 dní, to poukazuje na problémy se zaplacením objednávek. Doby 

obratů aktiv jsou vysoké, od 210 do 338 dní. Na vině je pravděpodobně úbytek zakázek, 

které nastaly v roce 2009. Stálá aktiva se na celkových aktivech podílí okolo 54 – 66 %, 

toto je zvýšená hodnota. Firma je úrokově zatížená. První dva roky, kdy dosahovala 

záporného hospodářského výsledku, nebyla schopna si ani vydělat na úroky z úvěru. 

V roce 2010 se sice zvýšil HV (ačkoliv byl stále minusový), to ale firma byla úrokově 

zatížená 161 %! V roce 2011 byla hodnota HV kladná, tehdy úrokové zatížení kleslo 

na 70 %. Tento stav je nadále vážný a vrhá to špatné světlo na firmu. Věřitelské riziko 

je rovněž velice vysoké, nepohybuje se ani vzdáleně u průměrných hodnot, ale vysoko 

nad nimi - v roce 2011 to je 140 %! Tento ukazatel není opět pro firmu pozitivní. Ukazatel 
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krytí aktiv rovněž nevyšel příznivě - všechny roky nabýval minusových hodnot. Firma 

se v roce 2008 nacházela na okraji "šedé zóny". V roce 2009 nastal propad a následující 

dva roky se potýkala s vážnými finančními problémy. V roce 2011 se opět dostala do šedé 

zóny. Společnost si moc dobře nevede. Ačkoliv má široké portfolio, úzce se zaměřila 

na odběratele z automobilového průmyslu, což v rámci krize v letech 2008 – 2010 

způsobilo těžký propad zakázek. Na základě dostupných informací z www stránek 

probíhají v současné době dokončovací práce na výrobních halách, které musely být 

nákladně financovány. Na tuto investici dostala firma dotaci. Na základě zhodnocených 

výsledků je firma nelikvidní, není schopna splácet závazky.  

Doporučuji, aby bylo dobře zváženo riziko spojené s touto firmou. Dodavatel 

je vyhodnocený jako dodavatel skupiny „B“, čili je lehce nahraditelný. Pokud ale v této 

době dokáže dodávat výrobky v dobré kvalitě a ceně, pak za těchto okolností je možné jít 

do určitého rizika. Samozřejmě bych doporučila, aby této firmě nebyly podávány 

„milionové“ zakázky, ale nějaké menší v řádech několika tisíců korun. 
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