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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení finančního zdraví 

průmyslového podniku MSA, a.s. v letech 2007 až 2011.  

První část je zaměřena na představení podniku a seznámení se s jeho činností. 

Teoretická část diplomové práce objasňuje, jak se provádí analýza finančního zdraví, co je 

finanční analýza a jakými metodami se provádí. Praktická část je zaměřena na výpočet      

a analýzu jednotlivých částí poměrové analýzy, horizontální a vertikální analýzy, bankrotní 

a bonitní modely. Závěr patří zhodnocení výsledků společnosti a doporučením do 

budoucna. 

 

Klíčová slova: Finanční zdraví, finanční analýza, bankrotní modely, bonitní model, 

horizontální analýza, vertikální analýza. 

 

 

Summary 

 The thesis deals with evaluating the financial situation of a particular industrial 

enterprise MSA, a.s. between 2007 and 2011.  

The first chapter introduces a company and its activities. The teoretical part of the 

thesis explains how to perform the analysis of financial health, the financial analysis and 

what methods are performed. The practical part is focused on calculation and analysis of 

each part of ratio analysis, horizontal and vertical analysis, financial standing models and 

bankruptcy models. The conclusion results include evaluation of and recommendations for 

the future. 

 

Key words: Financial situation, financial analysis, bankruptcy models, creditworthy 

model, horizontal analysis, vertical analysis. 
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1. Úvod 

Finanční zdraví podniku znamená její uspokojivá finanční situace, aby mohl 

naplňovat smysl své existence. To znamená, že společnost dosahuje zisku, který 

uspokojí požadavky investorů. Čím větší je rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro 

podnik a jeho investory. Pro finanční zdraví podniku je s rentabilitou důležitá i jeho 

likvidita neboli schopnost včas uhrazovat splatné závazky. 

Pro identifikaci finančního zdraví se používá několik metod, ta nejběžnější je 

vypracování finanční analýzy. Finanční analýza je součást finančního řízení podniku. Je 

to nástroj jak posoudit finanční zdraví podniku. Pro hodnocení finanční situace              

a výkonnosti podniků se využívá celá řada poměrových ukazatelů.  

Analýza finančního stavu podniku se provádí analytickými metodami v oblasti 

finančních výkazů a ukazatelů. Tím podnik získá poznatky o minulém, současném             

a budoucím vývoji finančního hospodářství ve firmě. 

Ukazatelů ve finanční analýze je celá řada, proto se dělí do několika skupin a to: 

ukazatelé stavové, rozdílové, nefinanční a poměrové. Ukazatelé stavové poskytují údaje 

o změně objemových ukazatelů, k níž došlo za určitý časový interval. Analýza 

stavových ukazatelů se provádí horizontální analýzou (analýza trendů) a vertikální 

analýzou (procentní rozbor). Rozdílové ukazatelé vznikají rozdílem stavových 

ukazatelů vykazované k stejnému datu např. čistý pracovní kapitál. Nefinanční 

ukazatelé se přebírají z podnikových statistických výkazů pro oblast průmyslové 

výroby, spotřeby práce atd., používají se pro dosažení věcných příčin dosažených 

ekonomických výsledků. Mezi poměrové ukazatele se řadí ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti. 

Údaje o finanční situaci podniku jsou důležitým zdrojem informací o dané 

společnosti a jeho konkurenceschopnosti. Tyto informace využívají vlastníci (investoři), 

věřitelé (banky), obchodní věřitelé (dodavatelé), ale také management podniku, 

vnitropodnikové hospodářské jednotky, zaměstnanci a stát. 

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu finančního zdraví podniku MSA, 

a.s. a to za účetní období 2007 až 2011.  
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2. Charakteristika společnosti 

V této kapitole je uvedeno, čím se společnost MSA, a.s. zabývá, kde sídlí a kdo ji 

vlastní, její historický vývoj a další informace s ní související. Veškeré informace pro 

tuto kapitolu jsem převzala z internetových stránek společnosti, kde jsou také 

uveřejněny výroční zprávy.  

2.1.  Základní údaje o společnosti 

MSA, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. 4. 1992 u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 388 pod identifikačním číslem 451 92 278. 

Jediným akcionářem, který vlastní 100% akcií je Joint Stock Company 

Chelyabinsk Tube- Rolling Plant (Ruská federace). Bylo vydáno 1 534 632 ks kmenový 

akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 15 Kč a 3 646 141 ks kmenový 

akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90 Kč. Základní kapitál tedy 

činní k 31.12.2011 351 172 170 Kč. 

Sídlo společnosti: 

MSA, a.s. 

Hlučínská č. p. 41 

Dolní Benešov 747 22  

2.2.  Předmět podnikání 

Společnost MSA, a.s. se dnes řadí mezi přední světové výrobce a dodavatele 

armatur pro průmyslové použití. Je úspěšným pokračovatelem dlouhodobé a úspěšné 

historie výroby armatur v regionu moravskoslezského kraje. Svými výsledky se řadí             

k předním exportérům v oblasti průmyslové výroby v České republice.  

Hlavním předmětem podnikání společnosti: 

• výroba armatur a čerpadel, 

• projektování a konstrukce strojů a zařízení, 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
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• kovoobráběčství, 

• technické testování, měření a analýzy, 

• tlakové zkoušky zařízení - hydraulické, parní, vzduchové, 

• zámečnictví. 

Hlavní výrobní program společnosti tvoří kulové kohouty, šoupátka, klapky                 

a ventily vyráběné dle norem ČSN, API, ANSI, DIN a GOST a dále speciální armatury 

určené především pro aplikace v oblasti jaderné energetiky.  

Armatury z produkce MSA, a.s. jsou určené pro odvětví: 

• přepravy a zpracování ropy, 

• přepravy, distribuce a zpracování plynu, 

• jaderné i klasické energetiky, teplárenství a tepelných sítí, 

• vodárenství, 

• chemický průmysl apod. 

2.3.  Profil společnosti 

Společnost MSA, a.s. jako součást skupiny RIMERA - GROUP se řadí k 

předním světovým výrobcům a dodavatelům průmyslových armatur. Skupina RIMERA 

byla vytvořena v rámci vlastnické struktury skupiny ČTPZ pro řízení aktivit v oblasti 

výroby a služeb v energetice s cílem poskytovat integrovaná komplexní řešení pro 

ropný průmysl. Společnosti řízené skupinou RIMERA jsou seskupeny do čtyř odvětví: 

1. výroba průmyslových armatur a příslušenství 

2. výroba zařízení pro těžbu ropných polí 

3. údržba a servis zařízení pro práci na ropných polích 

4. průzkum geofyzikálních podmínek pro těžbu ropy 

Společnost zaměstnává širokou škálu zkušených konstruktérů, techniků a dělníků, 

kteří jsou schopni konstruovat a navrhovat armatury různých velikostí v různých 

materiálových provedeních, díky rozsáhlým výrobním a technologickým možnostem, 

pro použití v náročných provozních a klimatických podmínkách. 

MSA, a.s. vlastní a neustále rozšiřuje portfolio atestů a certifikací podle 

mezinárodně uznávaných standardů, které ji umožňují přístup na trhy průmyslových 
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armatur po celém světě. Společnost vyváží své produkty do zemí jako je Francie, 

Polsko, Rusko, Rumunsko, Saudská Arábie, Korea, Indie, Pákistán, USA a do dalších 

zemí Evropy, Asie a Severní Ameriky. 

2.4.  Historie společnosti 

Společnost MSA, a.s. je předním světovým výrobcem průmyslových armatur             

s dlouhou, bohatou a zcela výjimečnou historií. Počátky výroby průmyslových armatur 

v regionu se datují až k roku 1885, kdy se v nedaleké Ostravě podnikatelé Julius Dango 

a Otto Dienenthal rozhodli vybudovat pobočku německé firmy SIEGENN (firma 

SIEGENN se zabývala výrobou průmyslových armatur již od roku 1865). Skutečně 

potom dne 6. 4. 1886 tito podnikatele registrují v Ostravě firmu DANGO-

DIENENTHAL na výrobu průmyslových armatur, která přetrvala až do roku 1948, kdy 

byla začleněna do Moravskoslezské armaturky Dolní Benešov - dnešní MSA, a.s. 

Počátek vlastní historie společnosti MSA, a.s. spadá do roku 1890, kdy místní 

podnikatel Jan Holuscha v Dolním Benešově zakládá firmu, na jejichž základech 

vyrostla dnešní společnost. 

 

Obrázek 1: Šoupátko v litém provedení 
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3. Teoretická východiska 

Tato kapitola diplomové práce se věnuje teoretickému vysvětlení finanční 

analýzy. Je zde popsáno co je finanční analýza, k čemu slouží, metody a postupy 

analýzy, analýza poměrových a absolutních ukazatelů a také bankrotní a bonitní 

modely. 

3.1.  Finanční analýza  

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční             

a cenová politika, řízení zásob atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace        

o finančním zdraví podniku. Tuto finanční analýzu coby součást řízení podniku provádí 

finanční manažeři a často celé vrcholové vedení podniku. [1] 

Interní analýza vychází z údajů a ukazatelů interních, které nejsou běžně 

dostupné (údaje z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence, 

kalkulací). Zaměřuje se na srovnání skutečnosti s plánem, se skutečností minulých 

období a na stanovení trendů vývoje, srovnání s podniky téhož odvětví a konkurenčními 

podniky, srovnání skutečnosti se standardními hodnotami. V širším pojetí se finanční 

analýza zaměřuje i na budoucnost, především na predikci finanční tísně, nebezpečí 

převzetí cizím podnikem, na předpokládané budoucí ocenění podniku. [1] 

Externí analýza podniku je prováděna zvnějšku – bankami, investory, 

obchodními partnery (dodavateli, odběrateli), zaměstnanci (odbory), státem (jeho 

finančními institucemi, orgány státní správy), konkurenčními podniky. Pramenem údajů 

jsou běžně dostupné údaje, které poskytují finanční výkazy, jako je rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, příloha (ty tvoří tzv. účetní závěrku), výkaz o cash flow, výroční zpráva, 

výroky auditora, popř. jsou-li dostupné další údaje z účetnictví jak finančního, tak 

manažerského nebo i z různých statistických šetření. [1] 

3.2.  Zdroje informací pro finanční analýzu 

V účetních výkazech jako rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow jsou 

zachyceny hospodářské procesy podniku. Tyto výkazy jsou součástí účetních závěrek.  
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3.2.1. Rozvaha 

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

krytí (pasiv) na straně druhé k určitému časovému okamžiku. Základní bilanční rovnice 

rozvahy znamená, že  

AKTIVA = PASIVA.  

Aktiva se člení na stálá aktiva (dlouhodobá, fixní) zahrnující majetkové složky, 

které slouží k činnosti podniku dlouhodobě a postupně se opotřebovávají; oběžná aktiva 

(krátkodobá) představují ty části majetku, které se spotřebovávají obvykle najednou, 

popřípadě proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje jeden rok. Aktiva jsou v rozvaze 

stanovena v netto hodnotách (zůstatkové ceny), přitom však jsou uváděny hodnoty 

brutto (pořizovací ceny) a oprávky a opravné položky k jednotlivým majetkovým 

složkám. Hodnota netto je stanovena tak, že od hodnoty brutto se odečte výše 

opravných položek. [3] 

Pasiva, která představují zdroje krytí aktiv, je provedeno podle vlastnictví zdrojů. 

Z tohoto pohledu se pasiva člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. 

Struktura aktiv: 

• Pohledávky za upsaný základní kapitál 

Představují upsaný, ale dosud nesplacený stav akcií nebo majetkových podílů. 

• Dlouhodobý majetek 

Člení se na dlouhodobý nehmotný majetek DNM, dlouhodobý hmotný majetek 

DHM a dlouhodobý finanční majetek DFM. 

Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (licence, patenty, autorská práva, 

průmyslové vzory), jiný nehmotný majetek, jejichž pořizovací cena je v jednotlivém 

případě vyšší než limit stanovený zákonem a doba použitelnosti je delší než 1 rok. [3] 

Dlouhodobý hmotný majetek svou hodnotu předává postupně a tvoří jej v zásadě 

samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než stanovený limit a doba 

použitelnosti je delší než 1 rok. Patří sem pozemky, budovy, stavby, pěstitelské celky 

trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata, umělecká díla, sbírky a předměty 

z drahých kovů, a to bez ohledu na jejich pořizovací cenu. [3] 
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Dlouhodobý finanční majetek zahrnují podílové cenné papíry a vklady 

v podnicích, půjčky podnikům ve skupině a jiný finanční dlouhodobý majetek, který 

podnik pořizuje nebo vlastní za účelem obchodování s nimi. [3] 

• Oběžná aktiva 

Doba jejich vázanosti ve výrobním procesu je obvykle kratší než 1 rok. Tento 

majetek se rychle přemění na peníze, které slouží ke krytí splatných závazků.  

Zásoby materiálu a surovin představují vstupy do činnosti podniku, v níž se zčásti 

nebo plně spotřebují. Zásoby nedokončené výroby a polotovarů představují 

rozpracované výkony, zásoby hotových výrobků, které dosud nebyly prodány nebo 

které ještě zákazník nepřevzal, zboží, hospodářské prostředky, které podnik nakupuje     

a v nezměněné formě prodává. [3] 

Pohledávky představují práva podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních 

prostředků. Třídí se z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé nebo podle účelu. [3] 

Krátkodobé finanční majetek je vysoce likvidní. Patří sem peníze v pokladně, na 

účtech, krátkodobé cenné papíry, např. státní pokladniční poukázky, krátkodobé 

obligace, směnky pořízené za účelem obchodování apod. [3] 

• Ostatní aktiva 

Patří sem položky časového rozlišení, pro které je charakteristické, že období 

jejich vzniku nesouhlasí s obdobím, do něhož věcně náleží.  

Náklady příštích období představují výdaje běžného účetního období, jež se týkají 

nákladů příštích období (např. nájemné placené předem). [3] 

Příjmy příštích období jsou částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly 

přijaty ani nebyly zúčtovány jako pohledávky, které však časově a věcně s výnosy 

běžného období souvisejí. [3] 

Struktura pasiv: 

• Vlastní kapitál 

Základní kapitál je hlavní složkou vlastního kapitálu. Způsob jeho tvorby závisí 

na právní formě podnikání (viz obchodní zákoník) a může být tvořen peněžitými            
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i nepeněžitými vklady společníků, prodejem akcií nebo splacením členských vkladů (u 

družstva). [3] 

Kapitálové fondy tvoří fondy, které jsou tvořeny z externích zdrojů, nikoliv ze 

zisku. Patří sem emisní ážio, dary, dotace na pořízení majetku, vklady společníků, tyto 

fondy nezvyšují základní kapitál společnosti. [3] 

Fondy ze zisku jsou tvořeny ze zisku podniku. Dělí se na fondy tvořené povinně 

(zákonný rezervní fond, nedělitelný fond u družstva) nebo dobrovolně. Zákonný 

rezervní fond je tvořen povinným přídělem ze zisku běžného účetního období, jehož 

výše je stanovena obchodním zákoníkem. Zákonný rezervní fond lze použít pouze ke 

krytí ztrát společnosti. Družstva vytvářejí nedělitelný fond. Statutární a ostatní fondy 

jsou tvořeny na základě rozhodnutí podniku (např. sociální fond, fond odměn, 

rozvojový fond, investiční fond). [3] 

Výsledek hospodaření minulých let se jedná o nerozdělený zisk nebo neuhrazenou 

ztrátu. Výsledek hospodaření běžného účetního období musí být shodný s výší výsledku 

hospodaření běžného období uvedeného ve výkazu zisku a ztráty.  Po splnění povinností 

stanovených zákonem, může podnik použít nerozdělený zisk jako vlastní zdroj 

financování. [3] 

• Cizí zdroje 

Rezervy jsou částky peněz, které podnik v budoucnu může využít například na 

opravy majetku. Člení se na účelové, které se vytvářejí na předem stanovený účel          

a obecné, ty nemají předem stanovený účel. Zákonné rezervy jsou stanoveny podle 

zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu a zákonem o daních z příjmů. 

Jejich tvorba je pro podnik daňově uznatelným nákladem pro výpočet základu daně. 

Ostatní rezervy nejsou daňově uznatelné, o jejich tvorbě a použití rozhoduje účetní 

jednotka. [3] 

Zákonné rezervy představují bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy 

na opravy hmotného majetku. Rezervy se nesmí vytvářet na náklady s pořízením 

hmotného a nehmotného majetku.   

Závazky podniku se většinou vztahují k již uskutečněným hospodářským 

aktivitám, za něž podnik svým věřitelům dosud nezaplatil a které budou hrazeny 
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v závislosti na lhůtách jejich splatnosti. Krátkodobé závazky jsou splatné do 1 roku, 

jejich účelem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Jedná se 

zejména o závazky vůči dodavatelům, dlužné daně, závazky vůči zaměstnancům, 

různým institucím, apod. Dlouhodobé závazky mají dobu splatnosti delší než rok. Jsou 

určeny k financování těch složek aktiv, které mají delší životnost (rozšíření podniku, 

pořízení strojního vybavení apod.). Patří sem zejména emitované dluhopisy, dlouhodobé 

zálohy přijaté od odběratelů, dlouhodobé směnky aj. [3] 

Bankovní úvěry a výpomoci představují externí úročené zdroje a člení se 

z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé. [3] 

• Ostatní pasiva 

Výdaje příštích období jsou výdaje, které jsou nákladem běžného období, ale 

budou hrazeny v příštím účetním období. Výnosy příštích období jsou příjmy běžného 

období, které věcně patří do výnosů příštích období, jejichž účtování se provede 

v období, s nímž věcně souvisejí. [3] 

3.2.2. Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za běžné období a slouží ke 

zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledku hospodaření.  

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Náklady jsou peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se vznikem nákladů 

je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. V praxi se náklady ve VZZ 

projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků. [3] 

Výnosy jsou peněžní vyjádření výsledků plynoucí z provozování podniku               

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

Výnosy zahrnují hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek. [3] 

• Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

Je to součet provozního a finančního výsledku hospodaření, snížený o daň za 

běžnou činnost. Při kladném HV dosahuje podnik zisku z běžné činnosti, při záporném 

HV dosahuje ztráty z běžné činnosti. [3] 
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VH z provozní činnosti je určen u převážné většiny podniků ze základních              

a opakujících se činností podniku. U výrobního podniku je tvořen především tržbami za 

prodej vlastních výrobků a služeb, po odečtení nákladů podniku, tj. výrobní spotřeby 

(spotřeba materiálu, energie, služeb), osobních nákladů (tj. mzdy, odměny, zdravotní      

a sociální pojištění), daní a poplatků a odpisů. U obchodního podniku je tvořen 

především položkou Obchodní marže, tedy rozdílem tržeb a nákladů na vynaložené 

prodané zboží. [3] 

Z výkazu zisku a ztráty lze vyčíslit přidanou hodnotou, jedná se o hodnotu 

přidanou k hodnotě vstupů zpracováním v podniku. 

PŘIDANÁ HODNOTA = (OBCHODNÍ MARŽE + VÝKONY) – VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 

Výkony jsou produkční činnosti podniku a zahrnují zejména tržby                         

a nedokončenou výrobu. 

Výkonová spotřeba představuje nakoupené vstupy a zahrnují spotřebu materiálu      

a služeb. 

VH z finanční činnosti souvisí se způsobem financování a s finančními operacemi 

podniku. 

VH z mimořádné činnosti vyplývá z nepravidelných a neočekávaných operací 

podniku jako jsou změny způsobu oceňování majetku, mank a škod, přebytků na 

majetku u finančních účtů a finanční investice apod. [3] 

3.2.3. Výkaz cash flow 

Účelem analýzy výkazu peněžních toků (Cash Flow, CF) je objasnit hlavní 

faktory, které ovlivňují příjem (Inflow), výdej (Outflow) hotovosti a z toho plynoucí 

stav hotovosti k určitému okamžiku. [3] CF představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za 

určité období. 

Analýza CF se provádí přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda je celková 

bilance všech příjmů a výdajů a rozdíl mezi nimi. Nepřímá metoda se provede tak, že se 

sečte čistý zisk po zdanění a odpisy za dané období a přírůstky či úbytky příslušných 

položek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu. 
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Struktura výkazu cash flow: 

CF z provozní činnosti je odrazem aktivit ovlivňující výši zisku podniku. 

Základem je zisk z výrobní a odbytové činnosti podniku. Pokud organizace investuje 

své peníze do jiného podniku, čistý zisk se vytváří navíc z přijatých úroků a dividend 

z investovaného kapitálu. Další složkou jsou odpisy, které jsou fiktivním nákladem a ne 

výdajem. Výše CF je ovlivněna změnami pracovního kapitálu (zásoby, pohledávky, 

závazky) a časového rozlišení nákladů a výnosů. [3] 

CF z investiční činnosti souvisí s pohybem investičních aktiv, hlavně pohybem 

fixních aktiv (prodej, koupě dlouhodobého majetku) a transakcí na investičním 

finančním trhu (nákup, prodej cenných papírů). Spadá sem i poskytování úvěrů a půjček 

spřízněným firmám. [3] 

CF z finanční činnosti jsou finanční transakce s věřiteli finančních prostředků 

(střednědobé a krátkodobé půjčky, příjem a splátky úvěrů, výdej a splátky obligací, 

emise akcií). [3] 

3.3.  Metody a postup analýzy 

Analýza stavových (absolutních) ukazatelů zahrnuje především horizontální      

a vertikální analýzu.  

Nejpoužívanější metodou pro finanční analýzu jsou poměrové ukazatele, které 

jsou podílem dvou položek z účetních výkazů. Vycházejí z absolutních a rozdílových 

ukazatelů, a to jak stavových (např. stav aktiv k 1. 1. 2009), tak intervalových, tokových 

(např. zisk za měsíc leden 2009). Užitečné je vytváření časových řad, díky nimž lze 

srovnávat vývoj vybraných absolutních ukazatelů v čase. Do této kategorie patří 

ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Pyramidální soustava ukazatelů 

je rozklad syntetického ukazatele na dílčí ukazatele, které jej zásadně ovlivňují, takže 

celá soustava ukazatelů má tvar pyramidy. Existuje několik způsobů pyramidálního 

rozkladu, mezi nejznámější je Du Pontův rozklad ukazatele rentability.   

Bonitní a bankrotní modely usnadňují rozhodování o stabilitě či nestabilitě 

finančního zdraví podniku. 
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3.4.  Analýza stavových ukazatelů 

Stavové ukazatele jsou údaje, které se vztahují k určitému časovému okamžiku      

a nejsou závislé na délce období. Jedná se o vyjádření stavu majetku a zdrojů krytí 

v rozvaze. 

3.4.1. Horizontální analýza 

Základní účetní výkazy jako je např. rozvaha a výkaz zisku a ztrát obsahují údaje 

tykající se nejen běžného účetního období, ale i skutečnosti v minulém účetním období, 

resp. stav k počátku účetního období (roku) v případě rozvahy. [2] 

Z těchto výchozích údajů lze vypočíst změnu daného ukazatele ve formě 

bazického indexu (základem je skutečnost minulého účetního období nebo jeho 

počátku) nebo lze určit absolutní výši změny a její procentní vyjádření k výchozímu 

období. Lze zkoumat vývoj finančních ukazatelů a zjišťovat dlouhodobější trendy tak, 

že použijeme-li k těmto výpočtům účetní výkazy za více účetních. [2] 

Porovnávání jednotlivých ukazatelů v čase se provádí po řádcích horizontálně, 

proto se označuje jako horizontální analýza absolutních ukazatelů. Samotný čas však 

není příčinou změn dané řádkové položky, ta je ovlivňována změnami dalších 

vykazovaných ukazatelů odrážejících věcné příčiny vývoje. Interpretace změn ukazatelů 

v řádcích musí být provedena obezřetně a komplexně včetně vlivu inflace, která může 

výsledky výrazně zkreslit. [2] 

3.4.2. Vertikální analýza 

Metoda analýzy spočívá v podstatě v tom, že údaje uváděné v účetních výkazech 

v absolutních hodnotách se převedou na relativní procentní vyjádření, které má vyšší 

vypovídací schopnost umožňuje srovnávání v časové řadě, porovnávání s podniky 

stejného oboru bez ohledu na jejich velikost atd. Základem, k němuž jsou jednotlivé 

položky vztahovány, je v případě rozvahy součet celkových aktiv, v případě výkazu 

zisků a ztrát lze použit objem celkových výnosů, resp. čistých tržeb (zejména                 

u obchodních organizací). [2] 
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Tato metoda rozboru se označuje někdy jako vertikální analýza, protože pracuje    

s údaji ve výkazech umístěných shora dolů, tedy vertikálně. [2] 

Uvedeným postupem v podstatě vytváříme strukturu podniku např. z hlediska 

složení aktiv, pasiv, podílu jednotlivých položek na tržbách atd. Velikost položek ve 

struktuře celku a jejich vývoj v čase odráží věcné změny v činnosti podniku, které je 

nutno zjistit použitím dalších postupů a zdrojů informaci. [2] 

3.5.  Poměrové ukazatele 

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele (financial ratios); ty 

vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Poměrové ukazatele umožňují srovnání 

určitého podniku s jinými podniky nebo s odvětvovým průměrem, resp. konkurenčními 

podniky. [1] 

Finanční analytik při analýze podniku musí přihlížet i k ekonomickému okolí 

podniku především k tomu, na jakém typu trhu působí (zda má monopolní postavení, 

nebo působí v silně konkurenčním prostředí), zda dodává na místní trh nebo zda své 

výrobky vyváží, zda jeho výroba a prodej je sezonní, zda jde o podnik s vysokým 

podílem stálých aktiv apod. [1] 

Americká praxe používá pět skupin poměrových ukazatelů: 

1) ukazatele likvidity (liquidity ratios) měřící schopnost podniku uspokojit 

své běžné závazky, 

2) ukazatele řízení (využití) aktiv, též ukazatele aktivity (asset management 

ratios), měřící schopnost podniku využívat svá aktiva, 

3) ukazatele zadluženosti (debt management ratios) měřící rozsah, v jakém 

je podnik financován cizím kapitálem, 

4) ukazatele rentability (profitability ratios) měřící celkovou účinnost řízení 

(managementu) podniku, 

5) ukazatele tržní hodnoty podniku (merket value ratios) měřící cenu akcií 

a majetku podniku. Akcie společnosti MSA, a.s. však nejsou veřejně 

obchodovatelné na kapitálovém trhu, proto tyto ukazatele nebudou 

v praktické části počítány. 
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3.5.1. Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost firmy uspokojit své splatné závazky. Mají 

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

jejich splatnosti. [1] 

Z hlediska finančního řízení je likvidita obecně brána jako schopnost jednotlivých 

aktiv podniku přeměnit se na peníze přičemž se apriorně předpokládá, že takto získané 

peněžní prostředky zajistí solventnost podniku, tedy schopnost úhrady dluhů                   

v okamžiku jejich splatnosti podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část svých 

aktiv vázaných ve formě, jíž může platit, tedy ve formě peněz nebo alespoň ve formě 

pohotově přeměnitelné v peníze. Předpokladem solventnosti je tedy likvidita okamžitá 

platební schopnost. [2] 

Jednotlivé složky aktiv (majetku) podniku mají různou dobu likvidnosti, tedy 

přeměnitelnosti na peníze. Nejlikvidnější jsou samotné peníze v hotovosti nebo na 

běžných účtech, nejméně likvidní jsou stálá aktiva, proto se v ukazatelích likvidity ani 

neuvažují. [2] 

Ukazatelé posuzující likviditu podniku jsou začleněni ve všech soustavách 

podílových ukazatelů. V podstatě porovnávají majetkové složky, kterými je možno 

platit (čitatel podílu) s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel podílu). Zpravidla se 

vytvářejí následující ukazatelé: 

ž á	 =
ℎ é	 í	 ř

á 	 	 ž 	 í
																				(1)		 

Ukazatel je nazýván také likviditou 1. stupně, cash ratio, přičemž za „pohotové 

platební prostředky“ lze v zásadě brát položku „krátkodobý finanční majetek"                 

z rozvahy, závazky s okamžitou splatností se týkají úvěrů, dodavatelů, obyvatelstva, 

splatné finanční výpomoci. [2] 

Pro okamžitou likviditu platí doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9:1 – 1,1:1. [4] 

 

ěž á	 =
ℎ é	 í	 ř + á é	 ℎ á

á é	 á
			(2) 
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Ukazatel je také nazýván likviditou 2. stupně, acid test, přičemž krátkodobé 

pohledávky se někdy omezuji na pohledávky z obchodního styku, případně očištěné       

o obtížně vymahatelné pohledávky. Krátkodobost pohledávek je zpravidla určena - 

stejně jako u závazků – časovým horizontem 1 roku. [2] 

Pro běžnou likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy 

poměr 1:1, případně až 1,5:1. [4]  

 

á	 =
ěž á	

á é	 á
																																(3) 

 

Dalšími názvy ukazatele je likvidita 3. Stupně, current ratio. Přes svou 

jednoduchost má tento ukazatel poměrně malou vypovídací schopnost, protože oběžná 

aktiva mohou obsahovat značnou část položek s velmi nízkou likviditou, resp. 

nepřeměnitelných na peníze (zásoby zastaralých výrobků jednoúčelových náhradních 

dílů, zásoby prodávané na obchodní úvěr s delší dobou inkasa atd.). Hodnocení likvidity 

podniku tímto způsobem je nutno považovat za velmi orientační, doplnit je analýzou 

jednotlivých složek oběžného majetku a krátkodobých závazků. [2] 

Ve světě se za jeho přijatelnou hodnotu považují hodnoty v intervalu 1,5:1 – 

2,5:1. [1] 

3.5.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, a to tak, 

že měří celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jejich jednotlivých složek   

a hodnotí tak vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. Uvádějí, kolikrát se obrátí 

určit druh majetku za stanovený časový interval (tzv. počet obrátek) nebo měří dobu, po 

kterou je majetek v určité formě vázán (tzv. doba obratu) vyjadřovaná v časových 

jednotkách (ve dnech). [2] 

á 	 á = 	
ž

á
																																													(4) 
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	 	 á = 	
ů ě á	 á

í	 ř
																															(5)	 

 

Ukazatel měří dobu ve dnech, po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob. 

Kromě souhrnného ukazatele zásob v peněžním vyjádření lze zásoby rozdělit např. na 

zásoby zboží, výrobků, nedokončené výroby, různých druhů surovin a materiálů a do 

jmenovatele uvedeného zlomku dosazovat denní spotřebu (denní náklady) vztahující se 

ke sledovanému druhu zásob - např. doba obratu zásob zboží se vypočte jako průměrný 

stav zásob zboží dělený průměrnými denními náklady prodaného zboží. Doba obratu 

zásob výrobku resp. zboží je zároveň indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za 

něž se zásoba přemění v peněžní hotovost nebo pohledávku. [2] 

 

á 	 ℎ á = 	
ž

ℎ á
																																													(6) 

	 	 ℎ á = 	
ℎ á 	 	 ℎ íℎ 	

í	 ž 	 	 ℎ í	ú ě
																					(7) 

Ukazatel je počítán jako podíl průměrného stavu pohledávek z obchodního styku 

(obchodních pohledávek) a průměrných denních tržeb na faktury. Určuje dobu, která 

průměrně uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr a přijetím peněz, tedy počet dnů, po 

něž odběratelé podniku zůstávají dlužni. Hodnotu ukazatele lze vztáhnout k politice 

podniku v oblasti prodeje, tj. srovnat jej s dohodnutými platebními podmínkami. [2] 
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Ukazatel určuje dobu ve dnech, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob         

a jejich úhradou. Doba obratu závazků je z hlediska finančního řízení velmi významná, 

protože je spojena s existencí „prostředků vlastním podobných", tedy peněz, které 

podnik po určitou dobu zadržuje a používá pro své potřeby. Na druhé straně je třeba 

zabezpečit, aby v době splatnosti závazků byl podnik likvidní. [2] 

3.5.3.  Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluh. 

Význam dluhu (cizího kapitálu) pro podnik je takový, že financování pouze vlastním 

kapitálem je drahé, ale naopak financování pouze cizím kapitálem je zase rizikové. [1] 

Zadluženost měříme dvěma způsoby: 

1. Vycházíme z rozvahy a počítáme rozsah, ve kterém dluhy financují aktiva: 

ž = 	
ý	 ℎ

á	
																																										(10) 

Celkovým dluhem se rozumí cizí zdroje celkem, které zahrnují dlouhodobé           

a krátkodobé dluhy. Věřitelé podniku dávají přednost nižšímu zadlužení, neboť to pro 

ně představuje nižší riziko, vlastníci podniku naopak chtějí využít finanční páky. Za 

předlužený podnik lze považovat takový, jehož dluhy jsou větší než hodnota jeho 

majetku (ta u pokračujícího podniku by se měla vyjádřit reprodukční nebo tržní 

hodnotou, u končícího podniku likvidační hodnotou). [1] 

2. vycházíme z výsledovky a počítáme krytí nákladů na cizí kapitál (úroků     

a dalších poplatků) ziskem před úroky a zdaněním): 

ú é	 í	 = 	
é	ú

																																			(11) 

Ukazatel by se měl zvýšit, uvádí se jeho minimální hodnota 6krát. Ukazatel je 

považován za jeden z ukazatelů finanční stability, tj. odolnosti podniku proti zhroucení 

financí podniku v důsledku úbytku cizích zdrojů. Prahovou hodnotou je číslo 1, cílová 

hodnota by měla být podstatně vyšší. [1] 
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3.5.4. Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability podniku zachycují jeho schopnost produkovat zisk                 

a zhodnocovat tím kapitál do podniku vložený. [2] 

	 ž = 	
č ý	 	 	 č é	 ář

ž
																												(12) 

Ukazatel měří podíl čistého zisku připadající na 1 Kč tržeb. Z porovnání jeho 

hodnoty s odvětvovým průměrem lze usuzovat na úroveň cen dosahovaných podnikem 

a výši výrobkových nákladů. [1]     

	 éℎ 	 á = 	
č ý	 í	

č á	
																						(13) 

 

	 íℎ 	 á =
č ý	 	 	 č é	 ář 	

í	 á
										(14) 

 

Měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků. Udává, kolik Kč čistého 

zisku připadá na 1 Kč investovanou do podniku jeho vlastníky. Management má tři 

nástroje pro jeho řízení: rentabilitu tržeb, obrat aktiv a finanční páku. Přestože je obecně 

považován za hlavního ukazatele finanční výkonnosti podniku, jeho hodnocení musí být 

opatrné, neboť jsou s ním spojeny tři problémy: 1. Problém času (např. zavedení nového 

výrobku, vyvolávají růst nákladů a tím snížení hodnoty ROE, která však vzroste                

v příštích letech); 2. Problém rizika, které ROE nebere v úvahu; 3. Problém ocenění, 

neboť počítá s účetními hodnotami a nikoli hodnotami tržními, které jsou rozhodující 

pro investory. [1] 

3.6.  Bankrotní modely  

Bankrotní modely předznamenávají, zdali je účetní jednotka v dohledné 

budoucnosti ohrožena bankrotem či nikoliv. Podle vybraných ukazatelů můžeme 

rozpoznat, jestli je ohroženo finanční zdraví společnosti. 

Následující modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které 

v minulosti zbankrotovaly. Vychází z předpokladu, že ve firmě dochází už několik let 
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před úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích 

problémů a které jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy. [3] 

3.6.1.  Altmanův index 

Je to bankrotní model založený na poměrových ukazatelích. Cílem tohoto modelu 

je vyjádřit finanční stav firmy pomocí jediné hodnoty, která hodnotí, s jakou 

pravděpodobností se ve střednědobém horizontu dostane firma do bankrotního stavu.  

Altmanův model pro společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné na 

kapitálovém trhu, má následující tvar: [3] 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 																														(15) 

Kde: 

Z … Z - skóre 

X1 …pracovní kapitál/aktiva celkem 

X2 … zisk po zdanění/celková aktiva  

X3 … zisk před úroky a daněmi/celková aktiva 

X4 … vlastní kapitál/cizí kapitál 

X5 … tržby za prodej/celková aktiva  

Tabulka 1: Interpretace výsledků – akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu 

Interpretace výsledků: 

Z > 2,99 uspokojivá situace, minimální pravděpodobnost bankrotu 

1,81 < Z < 2,98 šedá zóna 

Z < 1,80 možnost bankrotu 

Zdroj: [3] 

Není-li firma veřejně obchodovatelná na burze, použije se téměř stejný model, 

který se liší pouze v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů. [3] 

Z = 0,72 X1 + 0,85 X2 + 3,11 X3 + 0,42 X4 + 1,0 X5																								(16) 

 

 



Bc. Anděla Pešová: Analýza finančního zdraví společnosti MSA, a.s. 

2013  20 

Tabulka 2: Interpretace výsledků – akcie nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu 

Interpretace výsledků: 

Z > 2,9 pásmo prosperity 

1,2 < Z < 2,9 pásmo šedé zóny 

Z < 1,2 pásmo bankrotu 
Zdroj:[3] 

3.6.2. Tafflerův test  

Dalším modelem sledující riziko bankrotu společnosti je Tafflerův model, poprvé 

publikovaný v roce 1977. Tafflerův model existuje v základním a v modifikovaném 

tvaru a podle toho se interpretují vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové bodové 

hodnocení. Obě verze však využívají čtyři poměrové ukazatele. [4] 

ZT(z) = 0,53 x EBT/KD + 0,13 x OA/CZ + 0,18 x KD/CA + 0,16 x (FM – KD)/P							(17) 

Kde: 

EBT … zisk před zdaněním 

KD … krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + 
krátkodobé finanční výpomoci) 

OA … oběžná aktiva 

CZ … cizí zdroje 

CA … celková aktiva 

FM … finanční majetek 

PN … provozní náklady 

Tabulka 3: Interpretace výsledků Tafflerova modelu 

Interpretace výsledků: 

ZT(z) < 0 velká pravděpodobnost bankrotu 

ZT(z) > 0 malá pravděpodobnost bankrotu 

     Zdroj: [4] 

Modifikovaná verze Tafflerova modelu počítá s tím, že nemáme k dispozici 

podrobnější údaje, a liší se pouze v poslední položce:  

ZT(z) = 0,53 x EBT/KD + 0,13 x OA/CZ + 0,18 x KD/CA + 0,16 x T/CA			(18) 
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Tabulka 4: Interpretace výsledků Tafflerova modifikovaného modelu 

Interpretace výsledků: 

ZT(z) < 0,2 velká pravděpodobnost bankrotu 

ZT(z) > 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

Zdroj: [4] 

3.7.  Bonitní modely 

Bonitní modely se snaží bodovým ohodnocením stanovit bonitu hodnoceného 

podniku. Jsou velmi silně závislé na kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů 

v odvětvové skupině srovnávaných firem. [4] 

Odpovídají na otázku, zda je finanční situace v podniku dobrá nebo špatná, Snaží 

se tedy pomocí jednoho syntetického ukazatele vyjádřit finanční situaci podniku. [1] 

3.7.1. Kralickův Quick test 

Kralickův rychlý test se skládá ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě pak 

hodnotíme situaci podniku. Podle jejich výsledných hodnot přiděluje firmě body. První 

dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě hodnotí výnosovou situaci 

firmy. [4]     

Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle tabulky 5. 

ó 	 íℎ 	 á = 	
í	 á

á	
																													(19) 
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Tabulka 5: Bodové hodnocení 

 
 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 Kvóta vlastního kapitálu < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 Doba splácení dluhu z CF < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

R3 Cash flow v tržbách < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 Rentabilita aktiv < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: [4] 

 

Hodnocení firmy je pak provedeno ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme finanční 

stabilitu (hodnocení finanční stability – součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), 

následně zhodnotíme výnosovou situaci (hodnocení výnosové situace – součet bodové 

R3 a R4 dělený 2) a v posledním kroku hodnotíme situaci jako celek (hodnocení celkové 

situace – součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2). [4]     

Interpretace bodového hodnocení se pak podobá předchozím soustavám, V tomto 

případě hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují firmu, která je bonitní, 

hodnoty v intervalu 1 – 3 prezentují opět šedou zónu, hodnoty nižší než 1 signalizují 

potíže ve finančním hospodaření firmy. [4]     
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4. Finanční analýza v podmínkách společnosti 

Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou finančního zdraví společnosti 

MSA, a.s. v letech 2007 - 2011. Pro zjištění finančního zdraví firmy byla provedena 

finanční analýza pomocí absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů, bankrotních             

a bonitních modelů. Mezi poměrové ukazatele jsou zařazeny ukazatele likvidity, 

rentability, zadluženosti a aktivity. Mezi bankrotní modely Altmanovo Z-scóre, Tafflerův 

model a bonitní model Kralickův Quick test.  

Data byla čerpána z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow společnosti 

MSA, a.s., jež jsou součástí přílohy diplomové práce. 

Následující tabulka obsahuje údaje z rozvahy pro výpočet ukazatelů finanční 

analýzy za účetní období 2007 - 2011.  

Tabulka 6: Vstupní data (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 1 468 866 1 201 354 973 716 960 560 836 430 

Dlouhodobý majetek 284 996 322 430 288 763 274 101 221 473 

Oběžná aktiva 1 065 470 870 447 675 952 678 629 609 442 

Zásoby 661 775 495 683 372 956 335 449 291 140 

Krátkodobé pohledávky 362 983 335 212 241 323 289 141 220 377 

Krátkodobý finanční majetek 38 621 39 552 61 673 54 039 95 998 

Pasiva celkem 1 468 866 1 201 354 973 716 960 560 836 430 

Vlastní kapitál 128 570 138 233 197 313 74 976 340 916 

Základní kapitál 23 019 23 019 23 019 23 019 351 172 

Cizí zdroje 1 339 637 1 063 020 775 487 885 461 495 271 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 1 217 

Krátkodobé závazky 930 951 725 994 668 640 817 699 426 041 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková aktiva v čase klesají vlivem snižování objemu oběžných aktiv.  V roce 

2007 jsou celková aktiva nejvyšší z důvodu nárůstu zásob a pohledávky za upsaný 

základní kapitál, které vznikly společnosti z procesu fúze se společností ASM 

Holding, a.s., která byla zároveň zanikající společností.  

Výši vlastního kapitálu v roce 2007 ovlivnily oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách způsobené už zmíněnou fúzí. V roce 2008 narostl vlastní kapitál 

z důvodu výsledku hospodaření z minulých let.  

Firma MSA, a.s. v rámci své kapitálové struktury má zejména krátkodobé 

závazky z čeho společnost financuje oběžný majetek, hlavně zásoby. Dlouhodobé 

závazky vykazuje až podnik poslední sledovaný rok., Dlouhodobý majetek je 

financován z 90 % leasingem a 10 % z vlastních zdrojů. 

Základní kapitál byl v roce 2011 výrazně navýšen oproti předchozímu období -  

o 328 152 690 Kč, a to upsáním nových akcií. Učinil tak jediný akcionář, společnost 

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant, který byl zároveň předem 

určeným zájemcem. Bylo vydáno 3 646 141 kusů nových listinných, kmenových akcií 

na jméno o jmenovité hodnotě 90 Kč/1 ks akcie. Emisní kurz všech upsaných akcií ve 

výši 328 152 693,01 Kč byl splacen započtením oproti pohledávce společnosti Joint 

Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant z titulu dohody o úhradě úvěru                

a úroků z úvěru uzavřené dne 31. 1. 2011 mezi upisovatelem a MSA, a.s. [5] 

Změny ve vlastním kapitálu ovlivnil nejen výsledek hospodaření společnosti za 

rok 2011 a přecenění dlouhodobého finančního majetku, zejména dceřiné společnosti 

LOZNICA-GAS, ale hlavně zvýšení základního kapitálu o 328 153 tis. Kč a poskytnutí 

příplatku mimo základní kapitál ve výši 5 105 tis. Kč jediným akcionářem z důvodu 

posílení finanční stability MSA, a.s. V hospodářském roce 2011 nebyly vyplaceny 

žádné dividendy. 

Celosvětová ekonomická krize nastala v roce 2008. Společnosti MSA, a.s. se 

dotkla až v roce 2010 z důvodu dlouhodobých projektů, které byly naplánovány v roce 

2006. 

V následující tabulce 7 jsou položky výkazu zisku a ztrát pro výpočet ukazatelů 

používaných ve finanční analýze. Lze z ní vyčíst průběh vývoje hospodářského 

výsledku před odečtením daní a úroků (EBIT), dále čistého zisku a tržeb za prodej zboží 
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a vlastních výrobků a služeb. Z tabulky je zřejmé, že v posledních dvou sledovaných 

letech se společnost ocitla ve ztrátě. 

Tabulka 7: Vstupní data z výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

EBIT 133 385 107 035 100 846 -86 463 -37 604 

Čistý zisk 128 689 9 610 39 735 -122 589 -51 140 

Tržby za prodej zboží 1 424 729 1 505 571 1 376 685 1 088 697 1 189 001 

Tržby za prodej vlast. 
výrobků a služeb 

1 405 147 1 483 434 1 345 483 1 068 163 1 167 603 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Všechny kompletní výpočty k jednotlivým ukazatelům finanční analýzy jsou 

umístěny v Příloze č. 8. 

4.1.  Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy je uvedena v Příloze č. 4 a v Příloze 

č. 5. Horizontální analýza byla provedena pro porovnání změn položek rozvahy mezi 

jednotlivými roky. Výsledky jsou vyhodnocené pomocí absolutních a relativních změn 

položek „po řádcích“. Ve vertikální analýze rozvahy jde o procentní rozbor jednotlivých 

položek vztažené k celkovým aktivům, které se podílejí na hospodaření podniku. 

V horizontální analýze lze vidět, jak docházelo k výrazným změnám v období 

2009 – 2010, jelikož dopad světové ekonomické krize nastal pro podnik v roce 2010. 

V horizontální analýze rozvahy jednou z takových položek, u kterých došlo k velké 

změně, jsou oběžná aktiva. Ty podnik potřebuje pro vytváření svých výrobků, tudíž 

usuzuji, že postupné ubývání oběžných aktiv zapříčinila jejich spotřeba pro splnění 

obchodních zakázek, které jsou plánované několik let dopředu. V roce 2010 klesl vlastní 

kapitál o 122 337 tis. Kč. Ostatní roky vykazoval růst. Cizí zdroje první tři roky klesaly, 

v roce 2010 došlo k nárůstu (109 974 tis. Kč) a poslední rok opět došlo k poklesu a to           

o 390 190 tis. Kč. 
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Z vertikální analýzy lze usoudit, že společnost využívá více oběžných aktiv 

oproti aktivům stálým. Největší procento celkových aktiv je zastoupeno v zásobách pro 

svou výrobní činnost, a to ve všech pěti sledovaných letech.  

Největší objem peněz u dlouhodobého hmotného majetku, jsou vázány ve 

stavbách.  

Velký podíl pasiv tvoří cizí zdroje. Nejvyšší podíl cizích zdrojů na celkových 

pasivech byly v roce 2010 (92,18%) a nejnižší podíl cizích zdrojů na pasivech v roce 

2011 (59,21).  

4.2.  Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Výpočty horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát jsou uvedeny 

v Příloze č. 6 a v Příloze č. 7. 

I v horizontální analýze VZZ lze vidět, jak první tři roky docházelo k nárůstu 

mnoha položek a v roce 2010 – vlivem ekonomické krize zase k velkému poklesu. 

Klesaly především tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Provozní výsledek 

hospodaření měl dost proměnlivý vývoj. Finanční výsledek hospodaření byl v celém 

sledovaném období záporný, a tedy ve ztrátě. Výsledek hospodaření za účetní jednotku 

klesl v roce 2008 o 119 079 tis. Kč. V roce 2009 narostl o 30 125 tis. Kč a v roce 2010 

klesl oproti předcházejícímu roku o 162 324 tis. Kč. Poslední sledovaný rok narostl            

o 71 449 tis. Kč a tím snížil podnik svou ztrátu.  

Ve vertikální analýze jsou položky VZZ poměřovány k výkonům. Největší podíl 

na výkonech ve sledovaném období mají tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

V roce 2011 měly největší podíl (100,83%) a v roce 2007 nejmenší podíl (84,64%).  

4.3.  Ukazatele likvidity 

Okamžitá likvidita dle vztahu (1) měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1 pro 

budoucí solventnost podniku. Ve společnosti MSA, a.s. vykazuje nejnižší hodnotu rok 

2007 s výsledkem 0,04. Znamená to, že výsledek je pod kritickou hranicí. V tomto roce 

byly pohotové platební prostředky nejnižší a krátkodobé závazky nejvyšší za sledované 

období. Následující roky vykazovaly jen nepatrný nárůst oproti 2007. Nejvyšší výsledek 
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okamžité likvidity byl v roce 2011 (0,23), kdy krátkodobý finanční majetek byl skoro 

dvojnásobný oproti minulým let a krátkodobé závazky jsou oproti minulým let 

dvojnásobně nižší.  

Běžná likvidita dle vztahu (2) by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. Ve 

sledovaném období této hodnoty podnik nedosáhl. Nejblíže k doporučené hodnotě byl 

rok 2011, kdy hodnota běžné likvidity byla 0,74. V tomto roce byly pohledávky nejnižší 

a krátkodobý finanční majetek nejvyšší z důvodu přírůstku peněz na účtech.  

Celková likvidita dle vztahu (3) by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 - 2,5. 

V čitateli jsou oběžná aktiva, která zahrnují zásoby, krátkodobý finanční majetek            

a krátkodobé pohledávky. V žádném roce nebylo dosaženo ani spodní hranice 

doporučené hodnoty. Nejblíže byl rok 2011, kdy celková likvidita byla 1,43. V tomto 

roce byla oběžná aktiva a krátkodobé závazky nejnižší.  

Všechny výpočty v oblasti likvidity jsou umístěny v Příloze č. 8.  

Tabulka 8: Ukazatele likvidity 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita 0,04 0,05 0,09 0,07 0,23 

Běžná likvidita 0,43 0,52 0,45 0,42 0,74 

Celková likvidita 1,14 1,20 1,01 0,83 1,43 

Zdroj: Vlastní výpočty  

 

Výsledky jsou také graficky znázorněny v níže uvedeném grafu č. 1, ve kterém lze 

sledovat, jak se měnila celková likvidita, běžná likvidita a okamžitá likvidita ve 

sledovaném období 2007 - 2011.  Výsledky ukazatelů likvidity jsou dost proměnlivé           

a v žádném roce nedosáhly alespoň spodních doporučených hranic. 
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Graf 1: Grafické znázornění vývoje ukazatelů likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.  Ukazatelé aktivity  

Obrátka zásob dle vztahu (4) vyjadřuje intenzitu využívání zásob, neboli kolikrát 

se za rok spotřebují a znovu doplní zásoby. V roce 2011 (4,08) dosáhla společnost 

MSA, a.s. nejvyšší obrátky zásob, což bylo způsobeno nižšími tržbami, ale hlavně 

nejnižšími zásobami ve sledovaném období. Nejnižší hodnotu vykazoval rok 2007 

(2,15), a to z důvodu největších zásob podniku.  

Doba obratu zásob dle vztahu (5) udává, za kolik dnů podnik prodá své zásoby. 

Zásoby na skladě na sebe vážou finanční prostředky. Nejkratší dobu, za kterou podnik 

prodal své zásoby, bylo v roce 2011 (88,15 dnů), což vypovídá o jejich efektivnějším 

využití. Nejdéle byl kapitál vázán ve formě zásob v roce 2007 (167,22 dnů), kdy došlo 

k nejnižšímu počtu obrátek zásob za rok.  

Obrátka pohledávek dle vztahu (6) udává, kolikrát ročně jsou pohledávky 

splaceny odběrateli. Nejčastěji byly splaceny v roce 2009 (5,70) a 2011 (5,40). Další 

roky byly uhrazeny zákazníky průměrně čtyřikrát ročně. 

Doba obratu pohledávek dle vztahu (7) udává průměrnou dobu, po kterou 

pohledávka zůstává neuhrazena odběratelem. Nejrychleji odběratelé platili své závazky 

v roce 2009. Nejdéle jim to trvalo v roce 2010 (95,61 dnů). Bylo to způsobeno 
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nejnižšími tržbami, které byli oproti předcházejícímu roku o 21% nižší a poklesem 

pohledávek o 10%. V roce 2011 byla doba obratu závazků jen o 3 dny delší než v roce 

2009 (63,11 dnů).  

Obrátka závazků dle vztahu (8) udává, kolikrát ročně jsou závazky podnikem 

uhrazeny. V roce 2007 podnik zaplatil svým dodavatelům 3,58 krát za rok. V roce 2008 

byl schopen podnik hradit své závazky 5,90 krát, což bylo nejvíce krát za sledované 

období. V roce 2009 se podnik ve svém placení pohoršil jen nepatrně. 

Doba obratu závazků dle vztahu (9) udává průměrnou dobu, za kterou podnik 

splatí své závazky vůči dodavatelům. Nejdéle podniku trvalo splatit své závazky v roce 

2007 a to za 100,46 dnů. Následující rok se podařilo dobu obratu závazků snížit na 

60,97 dnů. Příčinou bylo velké snížení závazků z obchodních vztahů a nárůst denních 

tržeb o 5%.   

Všechny výpočty v oblasti aktivity jsou umístěny v Příloze č. 8. 

Tabulka 9: Ukazatele aktivity 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob (dny) 167,22 118,52 97,53 110,92 88,15 

Obrátka zásob 2,15 3,04 3,69 3,25 4,08 

Doba obratu pohledávek (dny) 91,72 80,15 63,11 95,61 66,72 

Obrátka pohledávek 3,93 4,49 5,70 3,77 5,40 

Doba obratu závazků (dny) 100,46 60,97 63,43 89,06 72,06 

Obrátka závazků 3,58 5,90 5,68 4,04 5,00 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Výsledky doby obratu zásob, závazků a pohledávek jsou také graficky znázorněny 

v níže uvedeném grafu č. 2, ve kterém lze sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů 

aktivity v čase. Doba obratu zásob a doba obratu pohledávek v prvních třech letech 

klesala. V roce 2010 došlo k nárůstu, ale poslední rok hodnoty těchto dvou ukazatelů 

opět klesly. Výsledky doby obratu závazků měly kolísavé výsledky. 
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4.5.  Ukazatele zadluženosti  

Celková zadluženost se počítá dle vztahu (10) uvedeného v teorii. Čím je vyšší 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko pro věřitele. Celková aktiva společnosti 

MSA, a s. ve sledovaném období mají klesající průběh stejně jako cizí kapitál, který se 

jen v roce 2010 navýšil. V následující tabulce lze vidět, že i výsledky celkové 

zadluženosti společnosti mají klesající průběh. 

 V letech 2007 - 2010 dosahuje hodnota tohoto ukazatele vysokých hodnot 

(79,64% a 92,18%), což je nepříznivé pro věřitele, neboť narůstá riziko z nesplnění 

závazků společnosti. Důvodem byly vysoké cizí zdroje, především krátkodobé závazky, 

které tvoří nejdůležitější část struktury cizího kapitálu.  

V roce 2010 dosáhl výsledek celkového zadlužení nejvyšší hodnoty (92,18%), 

kdy se věřitelé podíleli 92,18% na celkovém kapitálu, z kterého je financován majetek 

firmy.  

V roce 2011 došlo ke značnému snížení tohoto ukazatele, a to na 59,21%. Cizí 

zdroje se oproti roku 2010 snížily o 44% vlivem poklesu krátkodobých závazků, a to 

zejména závazků k ovládaným a řízeným osobám.  

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 2: Grafické znázornění vývoje ukazatelů aktivity 
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Úrokové krytí dle vztahu (11) udává, kolikrát zisk pokryje úrokové platby. 

Pokud se hodnota ukazatele rovná 1 znamená to pro podnik, že si vydělá pouze na 

úroky. Je-li nižší než 1, znamená to, že si podnik nevydělal ani na úroky. Je tedy třeba, 

aby hodnota úrokového krytí byla vyšší než 1. Doporučuje se trojnásobek a více.  

Podnik splňuje podmínku pro placení nejen svých úroků v letech 2007 – 2009. 

Nejlépe se podniku dařilo v roce 2007 díky vysokému zisku, kdy EBIT převyšuje své 

placené úroky více jak trojnásob (3,47). Poslední dva roky je výsledek záporný 

z důvodu ztráty, kterou podnik vykazoval.  

Kompletní výpočty ukazatelů zadluženosti jsou uvedeny v Příloze č. 8. 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost (%) 91,20 88,49 79,64 92,18 59,21 

Úrokové krytí 3,47 2,17 2,18 -2,33 -2,78 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Výsledky jsou také grafický znázorněny v níže uvedeném grafu č. 3, ve kterém lze 

sledovat, jak se měnily výsledky celkové zadluženosti a úrokového krytí ve sledovaném 

období.  
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Graf 3: Grafické znázornění vývoje ukazatelů zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování
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4.6.  Ukazatele rentability  

Rentabilita tržeb dle vztahu (12) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku 

při dané úrovni tržeb. Výsledky kolísají stejně jako předešlé ukazatele rentability 

z důvodu kolísání čistého zisku. Tržby za prodej zboží byly nejnižší v roce 2007 a díky 

vysokému čistému zisku byl tento rok pro podnik nejlepší ve sledovaném období 

(9,03%). V roce 2008 se tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků            

a služeb oproti minulému roku zvýšily, ale velký pokles čistého zisku snížil sledovaný 

ukazatel na 0,64%. Poslední dva roky byly opět poznamenány zápornými výsledky. 

Rentabilita celkového kapitálu dle vztahu (13) ukazuje efektivní vytváření zisku 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů tento zisk tvoří, jestli se jedná o vlastní či cizí zdroje. 

Počítá se dle vztahu (10). Za sledované období vykazoval nejvyšší RCK rok 2007 a to 

8,76%. Ovlivnil to vysoký čistý zisk, jak už jsem výše zmínila. Celková aktiva měla za 

sledované období klesající průběh. Výsledky ovlivnila proměnlivá výše čistého zisku. 

Poslední dva roky byla rentabilita celkového kapitálu opět v záporných hodnotách.  

Rentabilita vlastního kapitálu dle vztahu (14) vyjadřuje výnosnost vloženého 

kapitálu akcionáři či vlastníky podniku.  Lze jej považovat za nejdůležitější ukazatel pro 

měření výkonnosti podniku z pohledu vlastníků. 

Nejlépe se ve sledovaném období dařilo společnosti MSA, a.s. v roce 2007 

(100,09%). Tento rok přinesl akcionářům 100% výnosnost neboli 1Kč vloženého 

kapitálu jim přineslo 1Kč čistého zisku. Čistý zisk byl velmi vysoký v porovnání 

s dalšími roky. Jeho výši ovlivnil finanční výsledek hospodaření, který sice jako ostatní 

roky byl v záporné hodnotě, ale byl nejblíže k nule. Dále co ho ovlivnilo, byla daň 

z příjmů za běžnou činnost, která byla -33 751 tis. Kč.  

V roce 2008 RVK značně poklesla (na 6,95%), což zapříčinil velký propad 

čistého zisku. Největší rozdíl oproti předcházejícímu roku bylo ve výkazu zisku a ztrát 

v položkách finančního výsledku hospodaření, který pokles ještě hlouběji do záporných 

hodnot a to o 685%. Daň z příjmů za běžnou činnost se snížil na -879 tis. Kč. 

Mimořádný výsledek hospodaření vykazoval záporných hodnot a to -48 908 tis. Kč.  

V roce 2009 se RVK zvýšila na hodnotu 20,14%, což znamená, že 1Kč vloženého 

kapitálu vynesla akcionářům 0,2014 Kč.  
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Rok 2010 byl pro podnik špatný a zároveň nejhorší za celé sledované období        

(-163,50%). Tento i nadcházející rok vykazoval záporný výsledek hospodaření za 

běžnou činnost a tudíž i RVK vyšlo v záporných hodnotách.  

V roce 2011 výsledek ukazatele zaznamenal vzhledem k předchozímu roku 

výrazný posun (-15%).  Zapříčilo to zlepšení výsledku hospodaření z důvodu snížení 

nákladových úroků a ostatních finančních výnosů a nákladů. Vlastní kapitál se zvýšil 

díky navýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.   

Všechny výpočty v oblasti rentability jsou umístěny v Příloze č. 8. 

Tabulka 11: Ukazatele rentability (v %) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita tržeb 9,03 0,64 2,89 -11,26 -4,30 

Rentabilita celkového kapitálu 8,76 0,80 4,08 -12,76 -6,11 

Rentabilita vlastního kapitálu 100,09 6,95 20,14 -163,50 -15,00 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Výsledky jsou také grafický znázorněny v níže uvedeném grafu č. 4, ve kterém lze 

sledovat, jak se měnily ukazatele rentability vlastního kapitálu, rentability celkového 

kapitálu a rentability tržeb ve sledovaném období. Jsou zde patrné dramatické změny 

především ve výsledcích rentability vlastního kapitálu. 
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4.7.  Altmanův index 

Společnost MSA, a.s. není obchodovatelná na kapitálovém trhu, tedy pro 

výpočet bude použita druhá verze modelu, viz vztah (16). 

V letech 2007 – 2009 se společnost MSA a.s. nachází v tzv. šedé zóně. Může to 

znamenat, že podnik není příliš zdravý a může dojít drobným finančním potížím. Tyto 

tři roky měl Altmanův index stoupající tendenci. V roce 2010 se však vzhledem 

k finančním problémům dostala společnost pod hodnotu 1,2, což signalizovalo vysokou 

pravděpodobnost bankrotu v budoucnu. Poslední sledovaný rok však došlo k nárůstu                

a Altmanův index se dostal zpět do šedé zóny. 

Dále je možné konstatovat, že nejlépe se dařilo podniku v roce 2009. Největší vliv 

na výsledek 1,88 měl ukazatel X5 (tržby/celková aktiva). Tento ukazatel aktivity byl 

jediným ukazatelem ve sledovaném období, který byl větší než 1.   

V roce 2010 byl pro firmu problémový rok, který zapříčinila světová hospodářská 

krize. Největší vliv na výsledek Z skóre, který byl ve sledovaném období nejnižší 

(0,68), měli první tři ukazatelé, které byly v záporných hodnotách. Ukazatel X1 byl 

záporný z důvodu záporného čistého pracovního kapitálu, kdy krátkodobé závazky 

převýšily oběžná aktiva. Další dva ukazatele X2 a X3 ovlivnil záporný hospodářský 

výsledek dosažený v tomto roce.  

Následující rok 2011 se zvýšili všechny hodnoty Altmanova indexu a tak se 

Z skóre dostalo zpět z pásma bankrotu do pásma šedé zóny.  

 Kompletní výpočty Altmanova indexu jsou umístěny v Příloze č. 9. 

Tabulka 12: Altmanův index 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,09 0,12 0,01 -0,14 0,22 

X2 0,09 0,01 0,04 -0,13 -0,06 

X3 0,09 0,09 0,10 -0,09 -0,04 

X4 0,10 0,13 0,25 0,08 0,69 

X5 0,97 1,25 1,41 1,13 1,42 

Z - skóre 1,43 1,68 1,88 0,68 1,68 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.8. Tafflerův test  

Tento bankrotní model se zabývá čtyřmi poměrovými ukazateli, které se dosazují 

do Tafflerovy rovnice dle vztahu (18) pod různými vahami.  

Podle hodnocení Tafflerova modifikovaného modelu se společnost MSA, a.s. 

nedostala v pětiletém sledovaném období do pásma s velkou pravděpodobností 

bankrotu, což by dle teorie nastalo, kdyby ZT(z) < 0,2.   

Do roku 2009 všechny ukazatelé mají spíše rostoucí tendenci. V roce 2010 

hodnoty ukazatelů poklesly, výjimkou byl třetí ukazatel, který byl o 0,16 vyšší než 

předchozí rok. Tento rok narostly podniku krátkodobé závazky a celková aktiva klesala. 

V rozvaze lze vyhledat, že položka Jiný dlouhodobý hmotný majetek nejvíce ovlivnil 

pokles celkových aktiv.  

V roce 2011 se situace obrátila a až na třetí ukazatel ostatní tři ukazatelé stoupli. 

První ukazatel byl  stále záporný, kvůli zápornému hospodářskému výsledku v tomto 

roce před odečtením úroků a daní. 

Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 2010, jelikož první ukazatel byl záporný, 

protože společnost vykazovala ve výsledku hospodaření ztrátu. Za nejvíce úspěšný lze 

považovat rok 2009, kdy hodnota Tafflerova modelu byla 0,54. Přispěl k tomu ukazatel 

aktivity (tržby/celková aktiva).   

Všechny výpočty Tafflerovy rovnice jsou obsahem Přílohy č. 9. 

Tabulka 13: Tafflerův test 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

á é	 á
 0,14 0,15 0,15 -0,11 -0,09 

ěž á	

í	
 0,80 0,82 0,87 0,77 1,23 

á é	 á

á	
 0,63 0,60 0,69 0,85 0,51 

ž

á	
 0,97 1,25 1,41 1,13 1,42 

ZT(z) 0,45 0,49 0,54 0,38 0,43 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.9. Kralickův Quick test  

Podle interpretace bodového hodnocení dle tabulky č. 5 se podnik nedostal nad 

úroveň 3, což prezentuje bonitní firmu. Podnik se pohybuje především v šedé zóně, což 

je zóna neutrální a nelze úplně předpokládat, jakým směrem se bude finanční situace 

dále vyvíjet.  

V letech 2007 – 2009 byla hodnocena finanční stability jako dobrá. V roce 2010, 

kdy byl pro podnik MSA, a.s. špatný, byla finanční stabilita pouhých 0,5. Pro rok 2011 

dosáhla společnost nejlepšího výsledku finanční stability, která byla hodnocena jako 

velmi dobrá (3). Co se týče hodnocení výnosové situace, v prvních třech letech stoupala 

o celou jednotku. V roce 2007 získala hodnocení mezi špatná a dobrá (1,5) vlivem 

nízkého hodnocení cash flow v tržbách. V roce 2008 se výnosová situace zlepšila na 

dobrou až velmi dobrou a v roce 2009 na velmi dobrou až výbornou. V roce 2010 byla 

výnosová situace nulová (0) a v roce 2011 bylo hodnocení mezi ohrožením insolvence        

a špatný (0,5). 

V roce 2009 dosáhla firma nejlepšího výsledku (2,75), což se dá interpretovat jako 

velmi dobré až dobré. V tomto roce byla nejlépe hodnocena výnosová situace 

společnosti (3,5), kterou ovlivnila výše rentability celkového kapitálu.  

Nejhůře se vedlo společnosti MSA, a.s. v roce 2010 kdy se společnosti dotkla 

světová ekonomická krize. V tomto roce hodnocení celkové situace bylo 0,25, což 

signalizuje ohrožení insolvencí. 

V roce 2011 se podařilo společnosti dostat se zpět do šedé zóny (1,75), a to díky 

velmi dobré finanční stabilitě, na kterou měla vliv kvóta vlastního kapitálu. Ta měla 

bodové hodnocení 4, což je „výborný“.    

Kompletní výsledky Kralickova testu jsou obsahem Přílohy č. 10. 
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Tabulka 14: Kralickův test 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

R1 Kvóta vlastního kapitálu 0,09 0,12 0,20 0,08 0,41 

R2 Doba splácení dluhu z CF 16,91 8,13 3,76 -20,45 9,87 

R3 Cash Flow v % tržeb 0,05 0,09 0,14 -0,04 0,03 

R4 Rentabilita celkových aktiv 0,09 0,09 0,10 -0,09 -0,04 

BODOVÉ HODNOCENÍ 

R1  1 2 3 1 4 

R2  3 2 1 0 2 

R3  1 2 3 0 1 

R4  2 3 4 0 0 

Hodnocení finanční stability 2 2 2 0,5 3 

Hodnocení výnosové situace 1,50 2,50 3,5 0 0,5 

Hodnocení celkové situace 1,75 2,25 2,75 0,25 1,75 

Zdroj: Vlastní výpočty 

4.10. Návrhy a doporučení 

Rentabilita a likvidita (platební schopnost) představují základ finančního zdraví 

každého podniku. Další oblasti, které je třeba sledovat, jsou zadluženost podniku           

a aktivita.  Na základě výsledků finanční analýzy v letech 2007 - 2011 bych společnosti 

MSA, a.s. doporučila následující opatření: 

 

Oblast rentability 

          Rentabilita patří k nejsledovanějším ukazatelům, jelikož vypovídá o výkonnosti 

podniku, tedy jak efektivně využívá investovaný kapitál vlastníky či investory                    

k dosažení zisku.  

Rentabilita kapitálu společnosti dosahuje proměnlivých výsledků ve sledovaném 

období. Kolísání zisku bylo způsobeno různou výši výnosů a zvyšujícími se náklady. V 

roce 2007 rentabilita vlastního kapitálu výrazně převyšuje ostatní sledované roky. 
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Velmi vysoké výsledky byly zapříčiněny vysokými tržbami způsobenými především 

zavedením nového výrobku - deskových šoupátek, ale také nižšími náklady, čímž se 

dosáhlo vysokého hospodářského výsledku, který byl výrazně vyšší než další roky. 

Také výše rentability vlastního kapitálu byla ovlivněna nízkým stavem 

vlastního kapitálu, který způsobily oceňovací rozdíly z přecenění v rámci fúze v roce 

2007. Následující rok klesly hodnoty ukazatelů vlivem výrazného poklesu zisku oproti 

předcházejícímu roku. Důvodem byli vyšší finanční náklady a vysoké mimořádné 

náklady způsobené měnou ocenění hotových výrobků a nedokončené výroby. Nejhůř se 

dařilo společnosti v roce 2010, kdy se společnost MSA, a.s. naplno potýká s dopady 

celosvětové finanční krize, a to zejména na zámořských trzích, kde byly mnohé projekty 

zrušeny nebo pozastaveny. Proto poslední dva roky byla společnost MSA, a.s. ve ztrátě.  

Rentabilita tržeb lze zvýšit snížením nákladů nebo zvýšením tržeb. Tržby 

společnosti MSA, a.s. jsou z 90% tvořeny tržbami z prodeje vlastních výrobků, kterými 

jsou zejména armatury, jako např. kulové kohouty, desková šoupátka, armatury pro 

jadernou energetiku. Tyto výrobky mají vysokou marži a společnost by se měla zaměřit 

na prodej těchto výrobků v rámci svých výrobních kapacit a tak navýšit svůj 

hospodářský výsledek. Největší marži mají armatury pro jadernou energetiku, největší 

část tržeb tvoří kulové kohouty a méně nákladové jsou desková šoupátka. Pokud by 

společnost rozšířila jejich výrobu třeba i na úkor málo ziskových výrobků, dosáhla by 

společnost vyšších tržeb, vyššího hospodářského výsledku a tím i vyšší rentability tržeb. 

Odrazilo by se to i v ostatních ukazatelích rentability.   

 

Oblast likvidity 

Likvidita neboli schopnost splácet své závazky je dalším důležitým znakem 

finančního zdraví podniku. 

Výsledky likvidity ve sledovaném období 2007 – 2011 nedosahují ani spodních 

hranic, které jsou doporučeny v literatuře. Společnost by se měla snažit dosáhnout 

alespoň spodní hranice doporučených hodnot.  

Celkovou likviditu lze zvýšit například snížením krátkodobých dluhů.  
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Běžná likvidita společnosti je značně nižší než celková likvidita, z čehož lze 

usoudit, že společnost váže značnou část finančních prostředků v zásobách. Společnost 

by měla zvýšit běžnou likviditu nad hranici 1, jak je doporučeno v literatuře, aby byla 

schopna uhradit své krátkodobé závazky bez přeměny zásob v peněžní prostředky. Dále 

by měla snížit vázanost finančních prostředků v zásobách, u kterých nedochází                      

k efektivnímu zhodnocení.  

Okamžitá likvidita by měla být alespoň nad spodní hranici 0,9. Aby společnost 

zvýšila svou okamžitou likviditu, která může být signálem platební neschopnosti v čas 

splatit své krátkodobé závazky, musela by zvýšit svůj finanční majetek nebo snížit 

krátkodobé dluhy. 

 

Oblast zadluženosti 

Společnost MSA, a.s. je ve sledovaném období značně zadlužená a pro věřitele 

vysoce riziková. Problém je ve výši krátkodobých závazků. Je třeba, aby se zadluženost 

a doba splácení závazků snížila, a tím se společnost nedostala do ještě větších problémů 

a také proto, aby zadluženost společnosti nebyla ještě větší.  

  První čtyři sledované roky má společnost velmi nízký stav vlastního kapitálu, 

který v roce 2011 byl navýšen emitováním nových akcií. Tím se snížila celková 

zadluženost podniku. Dále lze vlastní kapitál zvýšit vyšším hospodářským výsledkem                      

a to vyššími tržbami, nebo snížením nákladů popřípadě kombinací hospodárnosti           

a efektivnosti.  

Vysoká zadluženost se pozitivně projevila v roce 2007, kdy dosáhla společnost 

100% výnosnosti vlastního kapitálu, ale likvidita s růstem krátkodobých dluhů se 

projevila negativně. Společnost by měla najít rovnováhu mezi zhodnocením vlastního 

kapitálu a platební schopností a tím uspokojit požadavky akcionářů a věřitelů.  

 

Oblast aktivity 

Společnost má poměrně nízkou obrátku oběžných aktiv. Hlavní položkou 

oběžných aktiv jsou zásoby, které společnost udržuje na skladě ve vyšším množství, aby 

mohli rychle reagovat na objednávky svých zákazníků. Společnost by měla využít jednu 
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z metod pro efektivnější řízení zásob, jako je ABC analýza. Je to způsob jak řešit 

problém spojený s udržováním nadměrného stavu zásob. Provádí se diferenciací zásob 

na tři skupiny (A, B, C), podle různých kritérií. Nejběžněji se do skupiny A zařazují 

zásoby s nejmenším počtem položek s nejvyšším podílem na celkové hodnotě spotřeby. 

Dalším kritériem pro rozdělení zásob, může být lhůta dodání od dodavatelů. Tuzemští 

dodavatelé mohou dodat objednávku v kratší době než zahraniční dodavatelé. 

Společnost MSA, a.s. se zabývá zakázkovou výrobou, tudíž by měly mít na skladě jen 

ty položky, které se vyplácí objednávat na každou zakázku zvlášť. Další potřebný 

materiál by měl být objednán až po závazné objednávce. 

Doba obratu pohledávek by měla být co nejkratší oproti době obratu závazků, 

která by měla být co nejdelší. Plnění požadavku na zkrácení doby obratu pohledávek, 

která má vliv na kapitálovou potřebu v oblasti oběžného majetku, vyžaduje aktivní 

spolupráci s odběrateli. Společnost by měla přijímat zálohy před započetím práce na 

kontraktu. 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provedení analýzy finančního zdraví společnosti 

MSA, a.s. v období 2007 – 2011. Každá firma by se měla zajímat o své finanční zdraví, 

obzvláště v dnešní době, kdy ekonomická krize zasáhla světovou ekonomiku. Za 

finančně zdravý podnik je považován takový, který je schopen zhodnotit vložený kapitál 

v takové míře, který investor očekává a s takovým rizikem, který je s tímto podnikáním 

spjat.  

Základním měřítkem pro posouzení finančního zdraví podniku je vytvoření 

finanční analýzy, díky které lze včas identifikovat varovné signály, pro odhalení 

různých problémů ve fungování společnosti a mít tak možnost je odstranit.  

V úvodu diplomové práce bylo naznačeno, jak určit zda je podnik finančně 

zdravý. Dále proč je důležité, aby podnik byl finančně zdravý, jakým způsobem bude 

provedena finanční analýza a pro koho jsou důležité informace zjištěné finanční 

analýzou. 

V druhé kapitole jsem představila společnost MSA, a.s. Uvedla jsem o tomto 

podniku základní údaje jako je sídlo firmy, jméno vlastníků, informace o akciích, 

předmět podnikání, profil a historii společnosti. 

Třetí kapitola byla zaměřena na teoretická východiska. Bylo zde popsáno co je 

finanční analýza, z jakých zdrojů se čerpá a všechny metody, které jsou použity 

v následující kapitole. 

Čtvrtá kapitola je praktickou částí diplomové práce, kde je provedena finanční 

analýza společnosti MSA, a.s. Použila jsem několik metod, mezi které patří horizontální 

a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát, následně jsem použila poměrové 

ukazatele, do kterých se řadí ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

Dalšími metodami užitými v této kapitole jsou bankrotní modely, mezi které patří 

Altmanův test a Tafflerův test a poslední užitou metodou byl bonitní model Kralickuv 

test.   

Společnosti MSA, a.s. se nejlépe dařilo za sledované období v roce 2007, kdy 

dosáhl podnik vysoké rentability, díky vysokým tržbám a nízkým nákladům. Nejhůř se 

dařilo společnosti v roce 2010, kdy zasáhla podnik světová ekonomická krize, která 
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nastala ve světě v roce 2008. Důvodem proč podnik oddálil ekonomickou krizi, bylo 

nasmlouvání dlouhodobých zakázek v roce 2006. V roce 2011 došlo k mírnému oživení 

trhu a společnost získala větší množství zakázek. 

Altmanovým bankrotním modelem jsem zjistila, že za pěti leté sledované období 

se podnik pohyboval v neutrální šedé zóně. Pomocí Tafflerovy rovnice jsem vypočetla, 

že podnik nepatří do pásma s velkou pravděpodobností bankrotu. Bonitní Kralickuv 

model určil podnik, který je v šedé zóně a za velmi dobrý se dal hodnotit rok 2009, 

který se přiblížil k úrovni bonitní firmy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Anděla Pešová: Analýza finančního zdraví společnosti MSA, a.s. 

2013  43 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. 5 vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 

2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.  

 

[2] DVOŘÁČEK, J. Analýza hospodářské činnosti báňského podniku. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava ČSVTS, 1997. 156 s. ISBN 80-7078-515-2 (váz.). 

 

[3] DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita.  2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-

86929-44-6. 

 

[4] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. 

aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 143 s. ISBN 978-80-247-3916-8.  

 

[5] Výroční zprávy společnosti MSA, a.s. [on-line]. 2013 [citováno 2013-03-28]. 

Dostupné z URL: < http://msa.cz/cs/o-firme/nase-vysledky > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Anděla Pešová: Analýza finančního zdraví společnosti MSA, a.s. 

2013  44 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Interpretace výsledků – akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu .... 19 

Tabulka 2: Interpretace výsledků – akcie nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu 20 

Tabulka 3: Interpretace výsledků Tafflerova modelu ..................................................... 20 

Tabulka 4: Interpretace výsledků Tafflerova modifikovaného modelu .......................... 21 

Tabulka 5: Bodové hodnocení ........................................................................................ 22 

Tabulka 6: Vstupní data (v tis. Kč) ................................................................................. 23 

Tabulka 7: Vstupní data z výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) ............................................ 25 

Tabulka 8: Ukazatele likvidity ........................................................................................ 27 

Tabulka 9: Ukazatele aktivity ......................................................................................... 29 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti ............................................................................... 31 

Tabulka 11: Ukazatele rentability (v %) ......................................................................... 33 

Tabulka 12: Altmanův index ........................................................................................... 34 

Tabulka 13: Tafflerův test ............................................................................................... 35 

Tabulka 14: Kralickův test .............................................................................................. 37 

 

 SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Grafické znázornění vývoje ukazatelů likvidity .................................................. 28 

Graf 2: Grafické znázornění vývoje ukazatelů aktivity ................................................... 30 

Graf 3: Grafické znázornění vývoje ukazatelů zadluženosti ........................................... 31 

Graf 4: Grafické znázornění ukazatelů rentability ......................................................... 33 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Šoupátko v litém provedení ............................................................................ 4 

 

 



Bc. Anděla Pešová: Analýza finančního zdraví společnosti MSA, a.s. 

2013  45 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MSA, a.s. 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti MSA 

Příloha č. 3: Cash flow společnosti MSA, a.s. 

Příloha č. 4: Horizontální analýza rozvahy 

Příloha č. 5: Vertikální analýza rozvahy 

Příloha č. 6: Horizontální analýza VZZ 

Příloha č. 7: Vertikální analýza VZZ 

Příloha č. 9: Výpočty bankrotních modelů 

Příloha č. 10: Výpočet bonitního modelu 



 

 

 


