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Abstrakt 

 

 Diplomová práce je zaměřena na využití účetních výkazů pro účely zhodnocení 

finanční situace firmy VÁHOSTAV – SK a.s. Teoretická část práce je věnována vymezení 

teoretických podkladů finanční analýzy, které jsou aplikovány v analytické části práce. 

V práci jsou uvedeny základní údaje o společnosti a je provedena finanční analýza účetních 

výkazů. V poslední části je zhodnocení finanční situace podniku.  
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Abstract 

 

The thesis is focused on the use of the financial statements for evaluating the financial 

situation of the company VÁHOSTAV – SK a.s. The theoretical part is devoted to defining 

the theoretical basis of financial analysis, which are applied in the analytical part. Thesis 

present basic information about company. There is realized financial analysis of the    

financial statements. In the last part of thesis is evaluation of the financial situation of the 

company. 
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Úvod 

Pro dosažení hlavního cíle podnikání, kterým je maximalizovat zisk je nevyhnutná 

určitá finanční stabilita podniku. Maximalizace zisku i řešení finanční stability podniku jsou 

předmětem finančního řízení, jehož dílčí součástí je i samotná finanční analýza. Finanční 

analýza a její metody a postupy se využívají pro posuzování finanční situace podniku. 

Finanční analýza vychází ze základních účetních výkazů a na jejich základě hodnotí 

ekonomickou situaci v podniku. Pro hodnocení zkoumaných podniků využívá celou řadu 

ukazatelů a metod.  

Cílem této práce je provedení finanční analýzy ve společnosti VÁHOSTAV – SK a.s., 

na základě účetních výkazů s následným vyhodnocením výsledků a případným navrhnutím 

opatření pro zlepšení finančního zdraví. 

První část práce se zaměřuje na teoretické vymezení finanční analýzy, zdrojů 

informací vstupujících do finanční analýzy, uživatelů analýzy a následně obsahuje vymezení 

vybraných ukazatelů finanční analýzy. Tyto teoretické aspekty jsou dále využity v analytické 

části práce. 

Stručná charakteristika zkoumaného podniku je provedena v druhé částí práce, po 

které již následuje nejzajímavější analytická část. 

V analytické části práce je provedena finanční analýza společnosti VÁHOSTAV – SK 

a.s., prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků 

je provedený komplexní rozbor finančního zdraví podniku  i její celková ekonomická situace, 

ve které se podnik nachází.  

Po analytické části následují vybrané doporučení a návrhy, které by vedly ke zlepšení 

celkového finančního zdraví podniku i stávající situace. 
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1 Teoretické základy finanční analýzy 

1.1 Finanční řízení a rozhodování podniku 

Finanční řízení a rozhodování je vnímáno jako nedílná součást všech aktivit podniku. 

Má nezastupitelnou roli v celkovém podnikovém řízení a jeho rozhodování. Základem jsou 

strategické a dlouhodobé cíle podniku. Prostřednictvím finančních prostředků a finančních 

kategorií lze převádět na společného jmenovatele různé aktivity podniku, ohodnocovat a 

porovnávat rozličné činnosti podniku. Zároveň to umožňuje prostřednictvím financí řídit i 

rozhodovat o směrech vývoje a rozdělení finančních zdrojů v podniku. Finanční řízení je tedy 

podmnožinou firemních financí, která se využívá jako rozhodující nástroj podnikových 

financí. 2 

 Považuje-li se finanční řízení za rozhodující nástroj podnikových financí, je nutné 

definovat funkce, které má tento nástroj uskutečňovat. Standardně se uvádějí tyto hlavní 

funkce podnikových financí a to: 8 

1. financování spočívající v získávání peněz a kapitálu z různých zdrojů; 

2. investování jako funkce alokace peněz a kapitálu do rozličných forem nepeněžního 

majetku; 

3. dividendová politika, která představuje rozdělování zisku podniku; 

4. řízení, evidence, archivace a následná analýza dosažených výsledků finančního řízení.

          

Hlavním cílem finančního řízení je maximalizování hodnoty podniku. Z hodnotového 

hlediska se na podnik nahlíží jako na nástroj zhodnocení vložených zdrojů. 12  

Finanční analýza je specifická oblast představující významnou složku finančního 

řízení podniku. Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku používá různé ukazatele, 

které mají význam pro zhodnocení finanční situace podniku a navržení vhodných doporučení 

pro další vývoj podniku. Umožňuje komplexní posouzení současné finanční situace podniku 

neboli jeho zdraví, posoudit vývoj v podniku do budoucnosti a případně nabídnout příslušná 

opatření pro zlepšení ekonomické situace, které by zajistili kvalitnější rozhodovací procesy a 

neposlední řadě i prosperitu podniku. 2 

 

1.2 Finanční analýza 

Současná doba je charakteristická neustálými změnami ekonomického prostředí, 

přičemž dochází také ke změnám ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Chce-li být 
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firma při svém hospodaření úspěšnou, neobejde se bez analýzy své finanční situace. Z celé 

řady definicí finanční analýzy je nejvýstižnější ta, která říká, že finanční analýza představuje 

uspořádaný rozbor dat, primárně získaných z účetních výkazů podniku. Hlavním smysl 

finanční analýzy je příprava podkladů pro kvalitní rozhodování o fungování podniku. 

Účetnictví a rozhodování podniku jsou úzce spjaté, přičemž účetnictví poskytuje pro finanční 

analýzu přesné hodnoty údajů, které jsou vztaženy pouze k jednomu časovému okamžiku. 

18     

 Jestli mají účetní data sloužit pro hodnocení finančního zdraví podniku, musí se 

podrobit systematickému rozboru, tedy finanční analýze. Data získaná z rozvahy, výkazu 

zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích se většinou v praxi považují za dostatečná pro 

finanční rozhodování podniku. Pro rozhodování finančních manažerů tyto souhrnné údaje 

však nemají dostatečnou vypovídací schopnost. Je tomu tak z důvodu, že tyto údaje 

neposkytují kompletní a detailní obraz o hospodaření podniku, jeho silných a slabých 

stránkách, nebezpečích a příležitostech, ale ani o finančním zdraví. Z tohoto důvodu finanční 

manažeři využívají finanční analýzu, která umožňuje získaná data poměřovat mezi sebou a 

tímto rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. V konečném důsledku finanční analýza pak 

umožňuje stanovit určité závěry o celkovém hospodaření i finanční situaci podniku a 

v návaznosti na ně pak přijímat určitá rozhodnutí. Jednotlivá čísla z účetních výkazů dostávají 

praktický smysl až v okamžiku jejich porovnání s ostatními údaji. 9 

 

1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza a výsledky z ní plynoucí jsou potřebné nejen pro samotný podnik, ale 

i různé další subjekty, které sice nejsou jeho součástí, ale jsou nějakým způsobem s podnikem 

spojeny. Jako důležitý zdroj informací pro rozhodování a posuzování daného podniku 

finanční analýza slouží pro manažery, zaměstnance, investory, banky, obchodní partnery, stát 

a státní orgány i samotnou konkurenci. Před samotným zpracováním finanční analýzy je nutné 

zvážit, pro je vůbec zpracovávaná, protože každá skupina uživatelů má odlišné požadavky na 

výstupní informace. Dle cílové skupiny, která provádí a potřebuje finanční analýzu, ji 

rozdělujeme na externí a interní. Uživatelé finanční analýzy a jejich požadavky na zaměření 

analýza jsou zobrazení na obrázku č. 1. 7, 11 
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Obrázek č. 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele a využití v praxi. 

 

Externí finanční analýza slouží pro interpretování zveřejněných účetních výkazů 

podniku, prostřednictvím kterých externí subjekty posuzují finanční situaci podniku. Při 

analýze tedy vycházejí pouze z veřejnosti dostupných informací. Interní finanční analýza 

bývá prováděná podnikem nebo jinými subjekty, ale pouze pro potřeby podniku. Pro 

zpracování finanční analýzy jsou v tomto případě k dispozici všechny interní informace. 

Management podniku má pro analýzu mnohem více důležitých dat, proto mají výsledky 

interní finanční analýzy vyšší vypovídací schopnost. 6, 7 

 

Mezi externí uživatele se zařazují zejména: 7, 18 

 Investoři – primárními uživateli informací o finanční situaci podniku jsou jeho 

akcionáři a vlastníci, kteří do podniku vložili svůj kapitál a chtějí vědět, jak podnik 

nakládá s kapitálem, který do něj vložili. V případě potenciálních investorů jde o 

ověření, zda se při investování do daného podniku rozhodují správně. Můžeme říct, že 

investoři využívají informace jak z investičního, tak z kontrolního hlediska.  

 Banky a ostatní věřitelé – skupina uživatelů finanční analýzy, na kterou se nahlíží 

dvojím způsobem. Na jedné straně banky jako věřitelé považují za nejdůležitější 

sledovat hlavně dlouhodobou likviditu, hodnocení ziskovosti v dlouhodobém 

horizontu a také schopnost tvorby finančních prostředků a stabilita jejich toků. Na 

straně druhé krátkodobí věřitelé zjišťují, jestli bude podnik schopen dostát svým 
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závazkům a sledují hlavně platební schopnost, strukturu oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků i průběh peněžních toků. Ať se jedná o banku nebo jiného 

věřitele, v zásadě každému z nich jde o vrácení vložených financí, přičemž musí obě 

skupiny brát v úvahu i riziko nesplacení svých nároků. Je to právě toto riziko, které se 

vyhodnocuje prostřednictvím analýz a následně se odráží v ceně neboli úroku 

poskytovaných finančních prostředků. 

 Obchodní partneři – dodavatelé si ověřují zejména schopnost podniku hradit své 

splatné závazky, soustřeďují se na krátkodobou stabilitu. Odběratelé se zaměřují na 

finanční situaci dodávajícího podniku až v případě dlouhodobější spolupráce, je tomu 

tak z důvodu opatrnosti, aby neměli v případě bankrotu svého dodavatele problém se 

zajištěním vlastní výroby. Je tomu tak z důvodu závislosti na svém dodavateli a proto 

sledují schopnost dodavatel hradit své závazky.  

 Stát a státní orgány – zájem o finanční informace mají převážně ze statistických 

důvodů, pro kontrolu daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou 

účastí atd. Tyto informace požadují zejména pro formulaci hospodářské politiky státu 

vůči podnikům.  

 Konkurence – cíleně se zajímají hlavně o finanční informace podobných podniků 

nebo i celého odvětví, v rámci kterého působí a to za účelem srovnání. Porovnávají 

hlavně výsledky hospodaření, ale i rentabilitu, ziskovou marži, obratovost apod.  

 

Interní uživatele finanční analýzy jsou: 6 

 Manažeři – využívají informace, které jim poskytuje finanční účetnictví tvořící základ 

finanční analýzy pro strategické i operativní finanční řízení. Finanční účetnictví 

poskytuje mnohem více informací, než účetní závěrka.  Pro podnikový management 

jsou znalosti o finanční situaci podniku klíčové při rozhodování o různých činnostech 

podniku. Pomocí finanční analýzy mohou odhalovat silné i slabé stránky finančního 

hospodaření podniku a to jim umožňuje přijmout pro další období správný 

podnikatelský záměr. 

 Zaměstnanci a odbory – samotným zaměstnancům jde o zachování svých pracovních 

míst a mzdových podmínek. Z těchto důvodů mají zájem o prosperitu, hospodářskou a 

finanční stabilitu svého zaměstnavatele a často jsou motivování výsledky hospodaření 

jako i řídící pracovníci. Odborové organizace sledují hospodářské výsledky a vliv na 

podnikové řízení místo samotných zaměstnanců.  
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1.4 Zdroje vstupních informací do finanční analýzy 

Kvalitní zpracování a dosažení relevantních výsledků finanční analýzy si vyžaduje 

získání potřebných dat tvořících východisko finanční analýzy. Klíčovým zdrojem vstupních 

dat pro finanční analýzu je finanční účetnictví a z něj zpracované finanční výkazy – rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a 

příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva obsahuje mimo výše uvedených výkazů i celou řadu 

dalších velmi cenných informací. Celou škálu různých informací lze získat ze správ 

vrcholového vedení podniku, ze správ vedoucích pracovníků, z podnikové statistiky 

produkce, odbytu, poptávky, odborného tisku, nezávislých hodnocení apod. Takto získané 

informace, zejména jejich kvalita se následně odrážejí v přesnosti a vypovídací schopnosti 

výsledů finanční analýzy. Sběru a přípravě dat by měla být věnována dostatečná pozornost , 

aby bylo možno zpracovat finanční analýzu s vysokou vypovídací schopností.  11 

Hlavní zdroj informací, tedy účetní výkazy pracují vždy s údaji, které se týkají 

minulosti, a tedy i samotná finanční analýza musí pracovat s těmito údaji. Zároveň musí 

pracovat s rizikem vyplývajícím z toho, že údaje ve výkazech nejsou v dnešní době aktuální, 

hlavně v případech, kdy má k dispozici údaje za „vzdálenější“ minulost. 13 

 

1.4.1 Rozvaha 

Je to základní účetní výkaz, v průběhu historie odvozením potřeby podrobněji sledovat 

vybrané ekonomické charakteristiky podniku vzniky ostatní účetní výkazy. Zachycuje formou 

bilance na jedné straně stav majetku podniku neboli aktiva a na druhé straně zdroje krytí 

majetku neboli pasiva a to k určitému časovému okamžiku. Poskytuje obraz o struktuře aktiv, 

pro kterou se užívá označení majetková struktura podniku a o struktuře pasiv neboli 

kapitálové struktuře podniku. Zjednodušená struktura rozvahy a její základní složky jsou 

uvedeny na obrázku č. 2. 2 

Obvykle rozvaha poskytuje informace o tom, jakou mají aktiva společnosti ziskovou 

kapacitu do budoucnosti a také uvádí, jaké peněžní toky lze očekávat zejména z pohledávek a 

zásob. 17 

Rozvaha představuje přehled o majetku ve statické podobě, a při jejím zkoumání jde o  

získání informací ve třech klíčových oblastech - jsou to informace o: 18 

 majetkové situaci podniku – v rámci této oblasti je klíčové zjistit, v jakých 

konkrétních podobách je majetek vázán, jak je oceněn, jeho opotřebení atd.; 
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 zdrojích financování – údaje o tom, z jakých zdrojů byl majetek pořízen, klíčové jsou 

informace, v jaké výši jsou vlastní a cizí zdroje a samozřejmě jejich struktura; 

 finanční situaci podniku – oblast obsahující informace o zisku, který podnik dosáhl, 

jak jej následně přerozdělil a dále obsahuje informace o schopnosti podniku dostát 

svým závazkům. 

 

Analýza rozvahy má zásadní problém vyplývající z faktu, že rozvaha popisuje stav na 

základě historických cen, z čeho plynou následující úskalí vypovídací schopnosti dat: 18 

 stav hodnot zobrazuje k určitému okamžiku (nemůže dát informace o dynamice 

společnosti); 

 časová hodnota peněz je pojem, se kterým nepracuje, dále neudává přesně současnou 

hodnotu aktiv a pasiv, protože nevkomponovává vliv vnějších faktorů; 

 pro určení reálné hodnoty určitých položek se musí použít odhad.    

 

Obrázek č. 2: Zjednodušená struktura rozvahy 

 

 

 

 

Investiční 

rozhodnutí 

 

 

Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál) 
 

 

 

 

        Finanční  

        rozhodnutí 

 

Dlouhodobý 

majetek 

Vlastní kapitál 

Cizí zdroje (dluhy) 

Oběžná aktiva 
Krátkodobé závazky 

z obchodního styku 

Zdroj: KISSLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 

 

1.4.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát poskytuje informace o finančních výsledcích jednotlivých 

podnikatelských činností podniku za určité časové období.  Z výkazu můžeme také vyčíst 

informace o tom, jaká výše nákladů se spojuje s výnosy za tyto činnosti. Základní vztah 

výkazu říká, že rozdíl mezi výnosy vytvořenými danou činností a náklady, které jsou s ní 

spojeny, udává výši zisku z této aktivity podniku. 17 
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Akruální princip účetnictví považuje za výnosy peněžní částky, které podnik získává 

ze všech svých činností za dané účetní období. O výnosy se jedná bez ohledu na to, zda byly 

v daném účetním období tyto peněžní částky inkasované či nikoliv. Náklady jsou peněžní 

částky, které podnik v tomto účetním období vynaložil, aby mohl získat dané výnosy. Opět 

není důležité, jestli došlo k zaplacení peněžních prostředků ve stejném účetním období.  Je 

tedy důležité, že náklady a výnosy se neopírají o skutečné hotovostní toky neboli příjmy a 

výdaje. Výsledný čistý zisk v tomto případě také nevyjadřuje skutečnou hotovost, která byla 

získaná  hospodařením podniku. 9, 16 

Náklady a výnosy jsou uspořádaný do dílčích oblastí, které tvoří podnikatelské 

aktivity podniku. Jednotlivými oblastmi jsou provozní, finanční a mimořádná. Výsledek 

hospodaření se pak vyčísluje za každou oblast samostatně. Následující obrázek č. 3 

znázorňuje základní strukturu výkazu zisku a ztrát. 2 

 

Obrázek č. 3: Základní struktura výkazu zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát 

+ Obchodní marže 

+ Tržby z prodeje 

 Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření (VHp) 

+ Výnosy z finanční činnosti 

 Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření (VHf) 

 Daň z příjmu za běžnou činnost (DB) 

= Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf  DB) 

+ Mimořádné výnosy 

 Mimořádné náklady 

 Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření (VHM) 

= Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku.   

  

Použití výkazu zisku a ztrát pro potřeby finanční analýzy má své omezení. Tento 

výkaz obsahuje tokové veličiny, kterých změny v čase nemusí být rovnoměrné. Nastává 

problém časového rozlišení nákladů a výnosů, který je spojen s faktem, že výnosy dosažené 

v určitém období a náklady, které se s nimi souvisí, nemusí být vynaloženy ve stejném 
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období. Náklady a výnosy se neopírají o reálné peněžní  toky a proto ani čistý zisk neodráží 

skutečnou úroveň hotovosti získané hospodářskou činností v daném období.  

Z těchto skutečností vyplývá nutnost sestavovat přehled o peněžních tocích, ve kterém 

jsou náklady a výnosy přeměněny do skutečných peněžních toků. Podrobná analýza vyžaduje 

rozlišovat provozní výsledek hospodaření a jeho vztah k peněžním tokům vyplývajícím 

z provozní činnosti. 18 

 

1.4.3 Výkaz cash flow 

Hlavním úkolem analýzy výkazu cash flow neboli přehledu o peněžních tocích je 

objasnění faktorů, které ovlivňují příjmy a výdaje hotovosti a z toho vyplývající stav 

hotovosti k určitému okamžiku. Obdobně jako výkaz zisku a ztrát je přehled o peněžních 

tocích založen na akruálním principu a jeho koncepce je založena na skutečných hotovostních 

tocích. Východisko nalézá v časovém nesouladu mezi výnosy a náklady na jedné straně a na 

straně druhé vznikem skutečného příjmu nebo výdaje peněžních prostředků. 2, 9 

Cash flow můžeme podrobovat analýze přímou metodou, která znamená provádět 

bilanci všech příjmů a výdajů, samotný cash flow se určí jako rozdíl. Druhým výhodnějším a 

přehlednějším způsobem je nepřímá metoda, kterou se sestavuje výkaz cash flow jako součet 

čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a také přírůstků nebo úbytků příslušných 

položek aktiv i pasiv oproti jejich počátečnímu stavu. 2 

Struktura výkazu se zpravidla člení podle základních podnikových aktivit a to na tři 

dílčí částí, a to cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti. 

Provozní činnost je základní výdělečnou činností podniku. Odvozuje se transformací 

výsledku hospodaření z běžné činnosti, který se upravuje o nepeněžní operace, změnu 

pracovního kapitálu, přijaté a zaplacené úroky,  snižuje se o zaplacenou daň z příjmů za 

běžnou činnost. Provozní činnost je klíčová oblast pro existenci nefinančních podniků a je-li 

cash flow z této činnosti několik let po sobě záporné, signalizuje to problémy pro podnik. 

Investiční činnost souvisí hlavně s pořizováním a vyřazováním stálých aktiv 

z důvodu prodeje. Za investiční činnost se také považuje poskytování úvěrů a půjček, které se 

nepovažují za provozní činnost. Kladný cash flow z této činnosti signalizuje prodej částí 

dlouhodobého majetku, naopak u záporného se jedná o investice do majetku. 

Finanční činnost je oblast, které vede ke změnám velikosti a struktury vlastního 

kapitálu a dlouhodobých závazků. Kladný cash flow poukazuje na přítok peněžních 
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prostředků od majitelů nebo věřitelů do podniku, a záporné vyjadřuje odtok finančních 

prostředků ve prospěch majitelů a věřitelů. 11, 18 

Na následujícím obrázku č. 4 je uvedený způsob výpočtu cash flow, v praxi 

využívanější nepřímou metodou. 

 

Obrázek č. 4: Nepřímá metoda sestavení výkazu cash flow 

Výkaz cash flow 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

 Změna stavu zásob 

 Změna stavu pohledávek 

 Změna stavu krátkodobých závazků 

= Cash flow z provozní činnosti (CFprov) 

 Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

= Cash flow z investiční činnosti (CFinv) 

+ Změna bankovních úvěrů 

+ Změna nerozděleného zisku minulých let 

 Dividendy 

+ Emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti (CFfin) 

= Cash flow celkem (CFprov + CFinv + CFfin) 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku.    

 

Můžeme se setkat s případy, kdy podnik vykazuje vysoké tržby i zisk v účetnictví, ale 

na druhé straně může být stav jeho peněžních příjmů i samotných peněžních prostředků nízký. 

Bývá to důsledek obsahového a časového nesouladu mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, 

ziskem a stavem peněžních prostředků. Je tedy nutné sledovat a analyzovat pohyb peněžních 

prostředků, protože samotný růst zisku nemusí nutně znamenat růst peněžních prostředků. A 

právě to je důvod proč se mnohdy finanční informace odvracejí od zisku a akruálního 

principu v účetnictví a přihlížejí více k finančním tokům. 18 

 

1.4.4 Vzájemná provázanost  a souvztažnosti mezi účetními výkazy 

Uvedené finanční výkazy jsou vzájemně propletené a spolu souvisejí. Rozvaha tvoří 

osu tohoto systému, přičemž ostatní výkazy jsou výkazy odvozenými. Rozvaha sleduje stav 

zdrojů financování a strukturu majetku, který je potřebný k realizaci podnikatelské činnosti 

podniku. Proces tvorby zisku je popsán a vysvětlen ve výkazu zisku a ztrát, který jej 
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vysvětluje jako přírůstek vlastního kapitálu tvořícího součást pasiv a také slouží k hodnocení 

schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Výkaz cash flow umožňuje vysvětlit 

změny peněžních prostředků, jako součástí aktiv a také provádět analýzu  peněžních 

prostředků. 11, 18 

V rámci těchto uvedených výkazů probíhají různé transakce, které můžeme rozdělit na 

transakce: 18 

 peněžně účinné – neovlivňují zisk, jsou součástí výkazu cash flow a rozvahy na 

straně aktiv, nezasahují do výkazu zisku a ztrát; 

 ziskově účinné – neovlivňují peněžní prostředky, jsou součástí výkazu cash flow i 

výkazu zisku a ztrát; 

 ziskově i peněžně účinné – transakce probíhající prostřednictvím všech tří účetních 

výkazů; 

 neovlivňující zisk ani cash flow – probíhají jenom v rámci rozvahy a nejčastěji se 

jedná o změny majetkové struktury.  

 

 Jednotlivé popsané vztahy mezi výkazy jsou znázorněny na obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Vzájemná provázanost účetních výkazů 

Výkaz cash flow  Rozvaha  Výkaz zisku a ztrát 

Počáteční 

stav 

peněžních 

prostředků 
Výdaje 

 
Dlouhodobý 

majetek 

Vlastní 

kapitál  

Náklady 

Výnosy 

Výsledek 

hospodaření 

Příjmy 

Oběžná 

aktiva 
Konečný 

stav 

peněžních 

prostředků 

Cizí zdroje 
Výsledek 

hospodaření 
Peněžní 

prostředky 

Zdroj – Knápková, Pavelková, Štekr 

  

Z analytického hlediska má nejdůležitější význam vztah účetního výsledku 

hospodaření a peněžních toků, protože vykázaný výsledek hospodaření nevypovídá o tom, jak 

si firma vede z hlediska finančních prostředků. Při hodnocení podniku není důležitá jenom 

schopnost vytvářet kladný výsledek hospodaření, ale i zajištění dostatečného množství 

peněžních prostředků. Mohou nastat čtyři situace: 18 
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 VH z provozní činnosti je zisk, CF z provozní činnosti je kladný – nejlepší 

varianta, která může nastat. Firma vhodným způsobem hospodaří se svěřenými 

prostředky. 

 VH z provozní činnosti je zisk, CF z provozní činnosti je záporný – firma 

neinkasuje dostatečně rychle finanční prostředky, pro podnik mohou nastat 

komplikace se zajišťováním  finančních prostředků pro běžný chod podniku. Na místě 

jsou obavy související se zajištěním likvidity a aktivity podniku. 

 VH z provozní činnosti je ztráta, CF z provozní činnost je kladný – situace, 

vypovídající o neschopnosti managementu dostatečně zhodnocovat vložený kapitál. 

Signalizace možných problému v budoucnosti spojených s rentabilitou. 

 VH z provozní činnosti je ztráta, CF z provozní činnosti je záporný – nejvíce 

nepříznivá situace z pohledu hospodaření podniku, výkazy signalizují problémy 

v hospodářské oblasti podniku a z dlouhodobého hlediska je tato situace neudržitelná.  

            

1.5 Metody finanční analýzy 

V ekonomické praxi se obvykle rozlišují dva různé přístupy k vyhodnocování 

ekonomických procesů. Těmito přístupy jsou fundamentální a technická analýza.  

Fundamentální analýza je přístup založený na dokonalých znalostech poměrů nejen 

v podniku, ale je charakterizován také důkladnou znalostí všech kontextů podnikání. 

Odvozuje závěry bez algoritmizovaných postupů, na základě analýzy znatelného množství 

informací.  

Technická analýza využívá matematické, matematicko-statistické a jiné 

algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat a následujícímu vyhodnocení 

výsledků z ekonomického pohledu. Tyto dva přístupy jsou si celkem blízké, což vyplývá 

z faktu, že hodnocení výsledků technické analýzy by nebylo možné bez „fundamentálních“ 

informací o ekonomických procesech.  

Finanční analýza se řadí do kategorie technické analýzy, protože pracuje 

s matematickými postupy, které následně vyúsťují až do výkladu získaných hodnot. V rámci 

finanční analýzy se využívají dvě skupiny metod a to metody elementární a metody vyšší. 

Vyšší metody nepatří mezi univerzální metody a jejich použití závisí na podrobnějších 

znalostech z oblasti matematické statistiky, teoretických i praktických ekonomických 

znalostech. Vyšší metody tedy nejsou v praxi běžně využívané a nejsou ani předmětem 

dalšího výkladu této práce. 8, 18 
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1.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní neboli stavové ukazatele vycházejí z vyhodnocování hodnot jednotlivých 

položek účetních výkazů. Analýza absolutních ukazatelů je poměrně omezený přístup, 

protože nezapracovává žádnou matematickou metodu. Tento typ analýzy zahrnuje především  

horizontální a vertikální analýzu. Uvedené způsoby analýzy umožňují vidět souvislosti mezi 

původními absolutními údaji a představují prvotní východisko pro analýzu účetních výkazů a 

orientaci v hospodaření podniku. 7, 18 

Horizontální analýza, někdy nazývaná analýza trendů, má svůj účel v porovnávání 

změn položek jednotlivých účetních výkazů v časové posloupnosti. Ze změn je možno 

vyvozovat pravděpodobný vývoj ukazatelů do budoucnosti. Vývoj je možné předvídat pouze 

v případě, že se bude podnik chovat stejně jako v minulosti. Cílem horizontální analýzy je 

změřit pohyby ukazatelů v absolutním, relativním vyjádření a současně změřit jejich intenzitu. 

Mimo procentní změny je možné vyjádřit změnu indexem. Jedná se o řetězové nebo bazické 

indexy. Bazický index porovnává hodnoty vybraného ukazatele v jednotlivých obdobích 

s hodnotou stejného ukazatele ve zvoleném stejném období, které nazýváme výchozí báze a je 

základem pro srovnávání. Řetězový index srovnává hodnoty určitého ukazatele 

v jednotlivých obdobích s hodnotou stejného ukazatele v období předcházejícím. 7, 13, 18 

Vertikální analýza, nazývaná i procentní, je metody spočívající ve vyjádření 

jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního podílu k zvolené základně, která je 

položena jako 100%. Metoda umožňuje zkoumat relativní strukturu aktiv i pasiv a roli, kterou 

sehrávají jednotlivé činitele na tvorbě zisku. Při analýze rozvahy jsou položky vyjádřeny jako 

procento celkových aktiv resp. pasiv neboli bilanční sumy. U výkazu zisku a ztrát se za základ 

považuje výše celkových výnosů nebo tržeb. 7, 13 

Horizontální i vertikální analýzy mají nevýhodu spočívající v tom, že změny 

konstatují, ale nepoukazují na jejich příčiny. Analýza absolutních ukazatelů je tedy výchozím 

bodem orientace v podniku a upozorňuje na oblasti, které je nutno podrobit dalšímu rozboru. 

7 

 

1.5.2 Poměrové ukazatele finanční analýzy 

Nejpočetnější a zároveň nejvyužívanější skupinou ukazatelů jsou poměrové ukazatele. 

Můžeme je definovat jako podíl různých položek, které jsou obsaženy výhradně v účetních 

výkazech. Analýza prostřednictvím poměrových ukazatelů umožňuje poměrně rychle získat 

představu o finanční situaci podniku. Poměrem různých položek výkazů lze sestavit velký 
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Poměrové ukazatele 

ukazatele likvidity 

ukazatele rentability 

ukazatele zadluženosti 

ukazatele aktivity 

ukazatele tržní hodnoty 

ukazatele cash flow 

počet ukazatelů, v praxi se osvědčilo používání určitých skupin těchto ukazatelů. Ukazatele se 

třídí do skupin podle oblasti hodnocení hospodářského a finančního zdraví podniku. Tyto 

základní skupiny jsou zobrazeny na následujícím obrázku.  11, 18 

 

Obrázek č. 6: Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 

 

1.5.2.1 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své splatné závazky. Jedná se tedy 

o platební schopnost. Podstata likvidity spočívá ve vzájemném vztahu mezi složkami 

oběžného majetku a krátkodobými závazky. Likviditu můžeme také definovat jak souhrn 

všech potenciálně likvidních prostředků, které podnik může použít k úhradě svých splatných 

dluhů. Ve finančním pojetí jde o to, jestli má podnik k určitému okamžiku dostatek peněžních 

prostředku, aby mohl uhradit své splatné závazky. 12 

Ukazatele likvidity  poměřují to, čím je možné platit s tím, co je nutné zaplatit. 

Zaměřují se zejména na nejlikvidnější část aktiv. Rozdělují se podle toho, jakou likvidnost 

mají jednotlivá aktiva z rozvahy dosazována do čitatele. Velká nevýhoda těchto ukazatelů 

spočívá ve faktu, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního majetku, přičemž likvidita 

daleko více závisí na budoucích peněžních tocích. Poměrové ukazatele týkající se likvidity 

jsou běžná, pohotová a okamžitá likvidita. 19 

 

Běžná likvidita (current ratio, likvidita III. stupně) 

Ukazatel zjišťuje, kolikrát oběžná aktiva podniku jsou schopny pokrýt krátkodobé 

závazky. Jinými slovy to znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud 

by své krátkodobá aktiva proměnila na hotovost v daném okamžiku. Ukazatel je citlivý 

zejména na velikost položek aktiv a na jejich dobu obratu. Při výpočtu je nutno zvážit, které 
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aktiva jsou reálná, a naopak ty, které ukazatel jenom uměle vylepšují. Ukazatele vykazuje 

citlivost na strukturu zásob a jejich správné a realistické ocenění vzhledem k jejich 

prodejnosti, na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neuhrazení do doby splatnosti nebo 

nedobytnosti. Doporučená hodnota ukazatele se uvádí v rozmezí od 1,5 do 2,5. 1, 16 

 
   

 

oběžná aktiva
Běžná likvidita

krátkodobé závazky
  

 

Pohotová likvidita (quick ratio, likvidita II. stupně) 

Ukazatel pohotové likvidity je sestaven se snahou odstranit nevýhody předchozího 

ukazatele a vylučuje z oběžného majetku zásoby, tím pádem ponechává v čitateli jenom 

peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Vyloučení zásob je 

z důvodu měření pohotového splacení závazků nevyhnutné. Zbylé složky obchodního majetku 

poměřuje s krátkodobými dluhy. Pro finanční analýzu je dobré zkoumat poměr mezi běžnou a 

pohotovou likviditou, protože výrazně nižší hodnota pohotové likvidity poukazuje na 

nadměrnou výši zásob v rozvaze podniku. Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu se 

pohybují v rozmezí od 1 do 1,5. Výše je však závislá na druhu činnosti podniku, na odvětví ve 

kterém působí i na strategii v oblasti finančního managementu. 1, 2  

  
   

   
 

oběžná aktiva zásoby
Pohotová likvidita

krátkodobé závazky


  

 

Okamžitá likvidita (cash ratio, likvidita 1. stupně) 

Ukazatel likvidity, který je oproti předchozímu výpočtu pohotové likvidity přísnější a 

nebere do úvahy ani krátkodobé pohledávky, protože nejsou k dispozici okamžitě. Při 

samotném výpočtu se počítá jenom s penězi, peněžními ekvivalenty a obchodovatelnými 

cennými papíry. Oproti pohotové a běžné měří okamžitá likvidita schopnost podniku splácet 

své okamžité splatné dluhy. Ukazatel je významný hlavně z krátkodobého hlediska. 

Doporučené minimální hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 0,2. Za ideální rozmezí se 

však považuje interval od 0,9 do 1,1. 1, 18 

    
   

  

peněžní prostředky peněžní ekvivalenty
Okamžitá likvidita

okamžitě splatné závazky


  

 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

I když se jedná o rozdílový ukazatel, doporučují různí autoři doplňovat o něj analýzu 

likvidity. Obecně lze říct, že čím větší má podnik pracovní kapitál, tím je to pro něj lepší. 
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Pracovní kapitál je možné vypočíst jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků 

podniku. Čistý pracovní kapitál představuje část oběžných aktiv, která je financována 

dlouhodobými zdroji. Podnik s čistým pracovním kapitálem může disponovat při realizací 

svých záměrů. Nevýhoda ukazatele spočívá v tom, že není možné jeho použití při 

mezipodnikovém srovnávání. Nepoužitelnost vyplývá z jeho podstaty, protože se jedná o 

absolutní ukazatel, který bude odlišný u dvou různě velkých podniků. 9 

 cov        Čistý pra ní kapitál oběžná aktiva krátkodobé závazky   

 

1.5.2.2 Ukazatele rentability 

Tato skupina poměrových ukazatelů pomáhá hodnotit rentabilitu neboli schopnost 

podniku generovat zisky použitím investovaného kapitálu. Při výpočtu se nejčastěji vychází 

z výkazu zisku a ztrát a z rozvahy. Rentabilitu řadíme mezi nejdůležitější charakteristiky 

činnosti podniku. V časové řadě by měly mít ukazatele rentability rostoucí tendenci. 

Rentabilita vloženého kapitálu je tedy formou pro vyjádření míry zisku, ziskovosti a 

měřítkem pro schopnost vytvářet nové zdroje a dosahování zisku prostřednictvím vloženého 

kapitálu. Ukazatele se využívají pro komplexní posouzení jednak celkové efektivnosti 

činnosti podniku a její výdělečné schopnosti, dále pro měření intenzity využívání majetku a 

v neposlední řadě pro zkoumání reprodukce a zhodnocování kapitálu vloženého do podniku. 

6, 18 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (return on assets – ROA) 

Poměrový ukazatel označovaný i jako rentabilita aktiv. Poměřuje zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podniku bez ohledu na zdroje financování těchto aktiv. Rentabilita 

nezávisí na struktuře kapitálu ani na úrokové a daňové sazbě, jenom na efektivním umístění 

kapitálu do výnosného majetku. Ukazatel měří výdělečnou nebo také produkční sílu podniku.  

6, 19 

     ( )
  

 

zisk před úroky a zdaněním EBIT
ROA

aktiva celkem


 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity – ROE) 

Klíčový ukazatel z pohledu vlastníků. Mírou ziskovosti zjišťují, jestli jejich 

investovaný kapitál přináší dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající 

velkosti investičního rizika, které podstupují. Je žádoucí, aby hodnota byla trvale vyšší než 
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výnosy neboli úroky bezrizikových cenných papírů, protože jinak by do takového podniku 

investoři nevložili svůj kapitál. 18 

   ( )
  

 

zisk po zdanění EAT
ROE

vlastní kapitál


 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (return on capital employed – ROCE) 

Ukazatelem se hodnotí významnost dlouhodobých investic a to na základě určování 

výnosnosti vlastního kapitálu, který je spojen s dlouhodobým kapitálem. Obecně tedy měří 

zvýšení potenciálu vlastníka využitím dlouhodobého cizího kapitálu podniku. Jde o ukazatel 

využívaný především pro mezipodnikové srovnávání. 2, 21 

     ( )
  

    

zisk před úroky a zdaněním EBIT
ROCE

vlastní kapitál dlouhodobé závazky



 

 

Rentabilita tržeb (return on sales – ROS) 

Rentabilita tržeb slouží k vyjádření schopnosti podniku dosahovat zisku při dané 

úrovní tržeb, tj. kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na jednu korunu tržeb. Ukazatel 

pracuje s různými kategoriemi zisku – čistým ziskem, čistým ziskem po zdanění i ziskem před 

úroky a zdaněním. Užití zisku před zdaněním je vhodné zejména při výpočtu cenových 

kalkulací a pro mezipodnikové srovnávání je dobré vyloučit zkreslující vliv skladby kapitálu a 

užít zisk před úroky a zdaněním. 

  
zisk

ROS
tržby

  

 

Rentabilita nákladů (return on costs – ROC) 

Doplňkový ukazatel k ukazateli rentability tržeb. Obecně pro rentabilitu nákladů platí, 

čím je nižší její hodnota, tím lepší výsledky hospodaření podnik dosahuje, protože jednu 

korunu tržeb vytvořil s menšími náklady. Zvyšování absolutní hodnoty zisku je možné 

snižováním nákladů, ale i zvyšováním odbytu. 

     ( )
  1   

zisk před úroky a zdaněním EBIT
ROC

tržby
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1.5.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Podnik má pro zajištění své činnosti k dispozici aktiva v určité výši a struktuře. 

Z rozvahy můžeme zjistit, že dlouhodobý a oběžný majetek je krytý konkrétními zdroji, které 

jsou vlastní nebo cizí. Poměr vlastních a cizích zdrojů je stěžejní pro finanční stabilitu i 

zadluženost podniku. Každý podnik by měl usilovat o optimální finanční strukturu, tzn. 

nejvhodnější poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, protože právě ten rozhoduje o výši 

nákladů na kapitál podniku. Kapitál by měl být pořizován co nejvýhodněji. Analýza 

zadluženosti srovnává položky rozvahy a poukazuje na zdroje, ze kterých jsou financována 

aktiva podniku, nebo srovnává položky výkazu zisku a ztrát, přičemž určuje, kolikrát jsou 

náklady na cizí kapitál pokryty dosaženým ziskem. 11, 15 

 

Celková zadluženost (debt ratio) 

 Ukazatel věřitelského rizika je základním ukazatelem zadluženosti. Představuje podíl 

celkového dluhu na aktivech společnosti. Měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu 

společnosti, ze kterého je financován majetek společnosti. Zadluženost ovlivňuje nejen 

věřitelské riziko, ale i výnosnost podniku. Doporučené hodnoty ukazatele jsou na úrovni 30 – 

60% v závislosti na odvětví, ve kterém podnik působí. 2 

 
 

   
 

cizí zdroje
Celková zadluženost

aktiva celkem


 

 

Míra zadluženosti (equity ratio) 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu neboli koeficient samofinancování je 

doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika. Vyjadřuje podíl aktiv, jenž je financován 

vlastníky podniku. Součet celkové zadluženosti a míry zadluženosti je roven 1 resp. 100%. 

18 

 
 

   
vlastní kapitál

Míra zadluženosti
aktiva

  

 

 

Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) 

 Ukazatel má obdobnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluženosti. Oba 

ukazatele se mění spolu s rostoucím podílem dluhů ve finanční struktuře podniku. Zatímco 

celková zadluženost roste lineárně k 100%, tak koeficient zadluženosti roste exponenciálně do 

nekonečna. Koeficient zadluženosti udává poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu. Ve 
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finanční analýze je možné použít i obrácenou hodnotu ukazatele, pak se jedná o míru finanční 

samostatnosti podniku. 19 

 
   

 

cizí kapitál
Koeficient zadluženosti

vlastní kapitál
  

 

Úrokové krytí (interest coverage) 

Ukazatel úrokového krytí charakterizuje výši zadluženosti podniku prostřednictvím 

schopnosti podniku splácet úroky. Udává, kolikrát jsou úroky kryty vytvořeným ziskem. 

Doporučená hodnota ukazatele je 5 a více. Hodnota rovná 1 poukazuje na situaci, kdy podnik 

vydělává pouze na úhradu úroků a vytvořený zisk je nulový. 2, 11 

     ( )
   

 

zisk před úroky a zdaněním EBIT
Úrokové krytí

nákladové úroky
  

 

Maximální úroková míra  

Využívá se pro posouzení dalšího zadlužení podniku. Ukazatel není samotný 

zajímavý, proto se porovnává s rentabilitou vypočtenou jako poměr mezi ziskem před úroky a 

zdaněním (EBIT) a celkovými aktivy. Tímto porovnání se získá ukazatel podmínek pro 

zadlužení. Je-li vypočtená rentabilita vyšší než maximální úroková míra, jsou další možnosti 

pro zadlužování podniku. V případě nižší rentability než maximální úrokové míry se další 

zadlužování již nedoporučuje, hlavně z důvodu zvyšování rizika možné insolvence. 18 

 
 

 
    

      

finanční náklady
Maximální úroková míra

vlastní kapitál bankovní úvěry obligace


 
 

 

1.5.2.4 Ukazatele aktivity 

Využití mají hlavně pro řízení aktiv. Jsou tu zastoupeny ukazatele, které dávají do 

poměru různé položky rozvahy – majetek a výkazu zisku a ztrát – tržby. Měří schopnost 

podniku využívat investované prostředky a vázanost složek kapitálu v různých druzích aktiv 

případně pasiv. V zásadě se pracuje s ukazateli aktivity dvojího typu vyjádřenými počtem 

obratů nebo dobou obratu. 5, 9 
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Obrat aktiv (total assets turnover ratio) 

Ukazatel měřící efektivitu využívání celkových aktiv podniku. Vyjadřuje, kolikrát se 

aktiva obrátí za rok do tržeb. Hodnota obratu aktiv by měla být minimálně 1. Nízká hodnota 

vyjadřuje neúměrné vybavení podniku majetkem a jeho neefektivním využíváním.  7 

      Obrat aktiv tržby aktiva celkem  

 

Obrat dlouhodobého majetku (fixed assets turnover) 

Oproti předcházejícímu ukazateli se omezuje jenom na investiční majetek podniku. 

Ukazatel je ovlivněn odpisováním majetku – při stejné výši tržeb je výsledek ukazatele lepší 

v případě větší odepsanosti majetku. 7, 11 

      Obrat aktiv tržby dlouhodobý majetek  

 

Obrat zásob (inventory turnover ratio) 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát byla každá položka zásob v průběhu roku prodána a opět 

naskladněna. Nízký počet obrátek signalizuje nebezpečí platební neschopnosti podniku. Je-li 

hodnota v porovnání s průměry lepší, podnik nemá zbytečné zásoby a nedochází k vázání  

kapitálu s nulovou výnosnosti. 7, 9 

     Obrat zásob tržby zásoby  

 

Doba obratu zásob (inventory turnover) 

Ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, po který jsou zásoby vázány do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje. V případě zásob výrobků a zboží se jedná o indikátor 

likvidity, protože udává počet dnů, za který se tyto zásoby promění v peněžní prostředky nebo 

pohledávku. Výhodná situace pro podnik nastává, když se obratovost zásob zvyšuje a doba 

obratu snižuje. 19  

    
360

zásoby
Doba obratu zásob

tržby
  

 

Doba obratu pohledávek (average collection period) 

Průměrná doba splatnosti pohledávek je ukazatel vypovídací o počtu dní, během 

kterých je inkasování peněz za každodenní tržby zadrženo ve formě pohledávek. Tuto dobu 

musí podnik čekat na úhradu za své již prodané výrobky, zboží nebo provedené služby. 19 
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  360

pohledávky
Doba obratu pohledávek

tržby
  

 

Doba obratu krátkodobých závazků (creditors payment period) 

 Ukazatel udává dny, po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, a tím pádem 

podnik využívá bezplatní obchodní úvěr. Rozdíl mezi dobou splatnosti a dobou úhrady 

krátkodobých závazků vyjadřuje počet dnů, které musí podnik profinancovat. 9 

 
     

 360

krátkodobé závazky
Doba obratu krátkodobých závazků

tržby  
  

 

1.5.2.5 Ukazatele cash flow 

Ukazatele na bázi cash flow se využívají k poměřování a analýze postavení peněžních 

toků ve finanční situaci podniku. CF bývá zpravidla stanoveno jako rozdíl mezi příjmy a 

výdaji, které souvisejí s běžnou činností podniku. Takto pojaté CF nahrazuje u poměrových 

ukazatelů zisk nebo  se může používat souběžně se ziskem. Výhodou CF oproti zisku je, že 

abstrahuje od vlivů vyplývajících z účetních principů a je méně citlivé na inflaci. Z množství 

ukazatelů, které se konstruují na bázi CF, se nejčastěji v praxi používají následující. 19 

 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel vyjadřující finanční výkonnost podniku, jeho pokles indikuje zvýšení výnosů 

nebo snížení vnitřního finančního potenciálu podniku. Je méně ovlivněný investičními cykly, 

stupněm novosti nebo odepsanosti aktiv. Z tohoto důvodu je vhodné o něj doplňovat ukazatel 

ziskové rentability. 19 

CF z provozní činnosti
Rentabilita tržeb = 

tržby
 

 

Rentabilita celkového kapitálu  

V případě, kdy je rentabilita měřená pomocí CF nižší, než průměrná úroková míra 

placená za úvěry, indikuje to situaci, kdy aktiva podniku nejsou schopna vyprodukovat 

dostatek prostředků na splácení úvěrů. Dosahuje-li podnik vyšší rentabilitu, je pro něj 

výhodné mít co nejvíce úvěrů, protože pozitivně působí na jeho růst. 19 

CF z provozní činnosti
Rentabilita celkového kapitálu = 

kapitál
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Stupeň oddlužení 

Stupeň oddlužení je ukazatel vypovídající o schopnosti podniku hradit své závazky 

z vlastní finanční síly.  Za přijatelnou výši ukazatele se považuje rozmezí 20 – 30%, větší 

vypovídací schopnost má v porovnání v čase, klesající hodnota může signalizovat finanční 

napjatost v podniku. Ukazatel bývá interpretován i jako převrácená hodnota doby návratnosti 

úvěru. 18 

CF z provozní činnosti
Stupeň oddlužení = 

cizí kapitál
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Doplňkový ukazatel k ukazateli rentability vlastního kapitálu, který není ovlivněn 

odpisy a tvorbou dlouhodobých rezerv. I na tomto místě je však rentabilita ovlivněna 

strukturou zdrojů financování. 13 

CF z provozní činnosti
Rentabilita vlastního kapitálu = 

vlastní kapitál  

 

1.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Cílem souhrnných indexů hodnocení je vyjádření souhrnné charakteristiky celkové 

finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku a to prostřednictvím jednoho čísla. 

Vypovídací schopnost těchto ukazatelů je nižší a je vhodná zejména pro rychlé a globální 

srovnávání řady podniků. Podstata konstrukce soustav poměrových ukazatelů je sestavení 

jednoduchého modelu, který zobrazuje vzájemné vazby dílčích ukazatelů vyššího řádu. Model 

vytváří souhrn ukazatelů, které je možno dále rozkládat na dílčí ukazatele až k podrobným 

detailům. 18 

Při vytváření souhrnných ukazatelů se rozlišují dvě základní skupiny a to: 18, 19 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – typický příkladem těchto soustav 

ukazatelů jsou pyramidové soustavy sloužící k rozpoznání logických a ekonomických 

vazeb mezi jednotlivými ukazateli jejich rozkladem. Mezi ukazatelem představujícím 

vrcholem pyramidy a jeho rozkladem existuje matematická provázanost.  

2. Účelové výběry ukazatelů – podstata těchto ukazatelů spočívá v sestavení výběrů 

ukazatelů, které by kvalitně diagnostikovali finanční situaci podniku, resp. umožňovali 

předvídat jeho krizový vývoj. 
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1.6.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Pyramidová soustava ukazatelů rozkládá aditivní (součin nebo rozdíl dvou a více 

ukazatelů) nebo multiplikativní (součin nebo podíl dvou a více ukazatelů) metodou ukazatel 

tvořící vrchol pyramidy. Cílem těchto soustav je popis závislostí jednotlivých ukazatelů 

navzájem a také analýza vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Zásah do jednoho ukazatele se 

následně projeví v celé soustavě.  

Nejtypičtější pyramidový rozklad využívaný v praxi je Du Pont rozklad zaměřený na 

rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení položek vstupujících do tohoto ukazatele.  

Zjednodušená podoba Du Pontova rozkladu je uvedená na následujícím obrázku č. 7, uvedený 

rozklad je možno dále rozkládat. Podrobnější Du Pont rozklad je aplikovaný v analytické části 

této práce. 3, 18 

Obrázek č. 7: Zjednodušená podoba Du Pontova rozkladu ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 

 

1.6.2 Účelové výběry ukazatelů 

Do soustav účelově vybraných ukazatelů patří bankrotní a bonitní modely. Tyto 

modely souží pro rychlou orientaci investorů a věřitelů podniku. Bonitní modely odrážejí 

kvalitu firmy z hlediska její výkonnosti jako zdroje peněz a jsou orientovány na vlastníky a 

investory. Bankrotní modely slouží především pro věřitele podniku, které zajímá schopnost 

podniku hradit své závazky. 14 

 

1.6.2.1 Bankrotní modely 

Informují věřitelé, zda hrozí v blízké době podniku bankrot. Modely vycházejí 

z poznatku, že každá firma ohrožená bankrotem již po určitou dobu před samotným 

bankrotem vykazuje symptomy typické pro bankrot. 18 

EAT tržby / aktiva 

celkem 

tržby  / 

zisková marže obrat aktiv      x 

RENTABILITA VLASTNÍHO 

KAPITÁLU 

aktiva celkem / vlastní kapitál ROA   x 



24 
 

Altmanův index důvěryhodnosti 

Jedna z možností, jak vyhodnotit souhrnně finanční situaci podniku. Stanovuje se 

prostřednictvím jednoho čísla, tzv. Z-skóre, které je sestaveno z pěti různých ukazatelů. 

Zahrnuje rentabilitu, zadluženost, likviditu a strukturu kapitálu. Ukazatelům jsou na základě 

rozsáhlých průzkumů přiřazeny jejich váhy. Existují dvě modifikace modelu – jedna je pro 

podniky obchodovatelné na kapitálovém trhu a druhá pro podniky, které nejsou veřejně 

obchodovatelné. Protože předmětem analýzy této práce je podnik veřejně neobchodovatelný, 

bude popsán výpočet jenom pro tento typ podniku. 4, 20 

 

1 2 3 4 5Z = 0,717× X +0,847× X +3,107× X +0,42× X +0,998× X , 

kde X1 čistý pracovní kapitál / aktiva celkem, 

 X2  nerozdělený zisk minulých let / aktiva celkem, 

 X3  zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / aktiva celkem, 

 X4  vlastní kapitál / cizí zdroje, 

 X5  tržby / aktiva celkem. 

 

Následná interpretace výsledků je: 20 

 Z > 2,9  podnik je finančně zdravý a není ohrožen bankrotem, 

 1,23 < Z < 2,89 „šedá zóna“, kdy není možné jednoznačně rozhodnout, 

 Z < 1,23  pásmo bankrotu podniku.    

 

Tafflerův model 

Je to další model indikující riziko bankrotu podniku. Existuje základní i modifikovaný 

tvar, podle čeho se následně interpretují výsledky výpočtů a celkové bodové hodnocení. Jak 

základní tak modifikovaná verze používají čtyři poměrové ukazatele. 18 

1. Základní tvar Tafflerova modelu 

ZT(z) = 0,53×EBT / KD + 0,13×OA / CZ + 0,18×KD / CA + 0,16× (FM - KD) / PN , 

 

2. Modifikovaný tvar Tafflerova modelu 

ZT(z) = 0,53×EBT / KD + 0,13×OA / CZ + 0,18×KD / CA + 0,16× T / CA, 

kde EBT zisk před zdaněním, 

 KD krátkodobé dluhy, 
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OA oběžná aktiva, 

CZ cizí zdroje, 

CA celková aktiva, 

FM finanční majetek, 

PN provozní náklady, 

 T tržby. 

Vyhodnocení Tafflerova modelu: 18 

 výsledek ZT < 0 (0,2 u modifikovaného) znamená velkou pravděpodobnost bankrotu, 

 výsledek ZT > 0 (0,3 u modifikovaného) znamená malou pravděpodobnost úpadku. 

 

1.6.2.2 Bonitní modely 

Jsou to modely vycházející z diagnostiky finančního zdraví podniku, za cíl si kladou 

stanovení, jestli je možno podnik zařadit mezi dobré nebo špatné podniky. Umožňují 

srovnávat různé firmy v rámci jednoho odvětví. 18 

 

Kralickův Quicktest 

Rychlý test je sestaven ze soustavy čtyř rovnic, na základě kterých se hodnotí situace 

podniku. První dvě rovnice slouží pro hodnocení stability a další dvě hodnotí výnosovou 

situaci podniku. 10, 18 

vlastní kapitál (cizí zdroje - peníze - účty v bankách)
R1 =           R2 = 

aktiva celkem provozní CF

EBIT provozní CF
R3 =           R4 = 

aktiva celkem výkony  

 

 Výsledkům, které jsou  vypočteny podle předcházejících rovnic, se přiřadí bodové 

hodnoty dle následující tabulky. 

 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

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

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 
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Po při přiřazení bodů jednotlivým výsledkům se provede celkové hodnocení podniku, 

které spočívá ve třech krocích: 18 

1. hodnocení finanční stability = (R1 + R2) / 2, 

2. hodnocení výnosové situace = (R3 + R4) / 2, 

3. hodnocení celkové situace podniku = (finanční stabilita + výnosová stabilita) / 2. 

 

Po vyhodnocení celkové situace podniku, je nutno tuto situaci interpretovat podle 

výsledků hodnocení celkové situace podniku: 18 

 celkové hodnocení > 3, jedná se o bonitní firmu, 

 celkové hodnocení v rozmezí 1 – 3, jde o „šedou zónu“ a nedá se přesně určit situace, 

 celkové hodnocení < 1 signalizuje problémy ve finančním zdraví podniku. 

 

Index bonity 

Index bonity neboli jinak nazývaný také indikátor bonity je založen na multivariační 

diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Index pracuje se šesti ukazateli. 19 

i i1 i2 i3 i4 i5 i6B = 1,5 × x  + 0,08 × x  + 10 × x  + 5 × x  + 0,3 × x  + 0,1 × x , 

kde  xi1= CF / cizí zdroje 

 xi2 = aktiva celkem / cizí zdroje 

 xi3 = zisk před zdaněním / aktiva celkem 

 xi4 = zisk před zdaněním / celkové výnosy 

 xi5 = zásoby / celkové výkony 

 xi6 = celkové výkony / aktiva celkem 

 

Výsledek indexu bonity je tím lepší, čím větší hodnotu dosáhne, protože pak je i 

finančně-ekonomická situace podniku lepší. Konkrétně můžeme výsledky interpretovat 

pomocí hodnotící stupnice: 19 

 

 extrémně 

špatná 

velmi 

špatná 

špatná určité 

problémy 

dobrá velmi 

dobrá 

extrémně 

dobrá 

 

        

   - 3               - 2             - 1               0               + 1           + 2             + 3         
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2 Technicko-ekonomická charakteristika podniku 

Společnost VÁHOSTAV – SK a.s., má dlouholetou tradici a s výsledky své činnosti je 

známe nejenom na Slovensku, ale i na zahraničních trzích. Vzhledem k tomu, že společnost 

poskytuje komplexně vykonávané stavební práce a také svými výsledky se řadí mezi 

nejvýznamnější stavební společnosti v Slovenské republice. 

 

Svou stavební výrobu společnost zaměřuje na realizaci inženýrských staveb a 

pozemních staveb. V rámci inženýrských staveb je stěžejním stavebním odvětvím společnosti 

realizace dopravních staveb, přičemž tato činnost obsahuje zejména realizaci dálnic, silnic, 

železnic, jejich mostných a tunelových objektů. Dalším klíčovým odvětvím v rámci 

inženýrských staveb je výstavba vodohospodářských, ekologických a průmyslových staveb. 

Pozemní stavby společnost realizuje prostřednictví odštěpného závodu Pozemní stavby, který 

se zaměřuje hlavně na výstavbu obytných domů, polyfunkčních objektů, logistických center a 

objektů občanské vybavenosti. V roce 2011 pokračoval závod s programem komplexní 

obnovy bytových domů, čímž se snažil pokrýt zvyšující se poptávku trhu v oblasti zateplení 

starých panelových domů, škol a nemocnic a tímto vykrýt propad v jiných oblastech stavební 

produkce. 

 

Významným faktorem úspěchu společnosti jsou i její dcerské společnosti, které 

zabezpečují specializované činnosti a jsou předpokladem vysoké flexibility a komplexnosti 

při řešení požadavků investorů. Jednotlivé dcerské společnosti a jejich zaměření jsou: 

 VÁHOSTAV-SK-PREFA – zaměření na výrobu betónových prefabrikátů; 

 CONTROL-VHS-SK – terénní a laboratorní zkoušky; 

 VHS-SK-PROJEKT – komplexní projekční činnost; 

 GEOtrans LOMY – těžba a zpracování kameniva. 

 

O vysoké úrovni odbornosti a kvality společnosti svědčí i fakt, že má zavedený a 

certifikovaný integrovaný manažerský systém dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001!2004 a 

Bsi OHSAS 18001. Strategickým cílem společnosti je dosahovat zlepšování kvality výstavby 

s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Při výstavbě společnost používá 

nejmodernější technologie a pracovní postupy, co vyžaduje vysokou odbornost zaměstnanců. 

Z tohoto důvodu je pro zaměstnance zabezpečen široký program zvyšování vzdělanostní 

úrovně v oblasti odborní způsobilosti i speciálních znalostí. 22  



28 
 

3 Finanční analýza podniku – analytická část 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů vychází přímo z údajů získaných z účetních výkazů. 

Absolutní ukazatele bývají využívány zejména pro analýzu vývojových trendů a 

k procentnímu rozboru komponent. Pozornost této části práce je zaměřena na horizontální a 

vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

 

3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Podstatou horizontální analýzy rozvahy je analyzovat změny jednotlivých položek 

aktiv i pasiv v čase, v období od roku 2008 do roku 2011. Změny jednotlivých položek jsou 

vyjádřeny v absolutních hodnotách i procentním vyjádření změn. Horizontální analýza je 

zpracována jako řetězový index, tedy porovnána vývoj položek v jednotlivých obdobích 

s jeho hodnotou v období předcházejícím.  

 

3.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předcházejícím období 

Procentuální změna = (absolutní změna x 100) / hodnota předchozího období 

  

Tabulka č. 1: Horizontální analýza rozvahy - strana aktiv 

Položka 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Aktiva (v tis. €) 
absolutní 

změna 

% 

změna 

absolutní 

změna 

% 

změna 

absolutní 

změna 

% 

změna 

              

Stálá aktiva 561 1,69 2 806 8,31 3 615 9,88 

DHM -217 -1,02 -1 442 -6,85 1 516 7,74 

DNM 145 38,36 13 2,49 -49 -9,14 

DFM 633 5,47 4 235 34,70 2 148 13,07 

              

Oběžná aktiva 5 905 4,48 -25 649 -18,64 -23 109 -20,64 

Zásoby -1 883 -25,38 -461 -8,33 403 7,94 

Dlouhodobé pohledávky -3 659 -36,90 -2 924 -46,74 406 12,18 

Krátkodobé pohledávky 10 592 9,83 -16 245 -13,73 -24 664 -24,17 

Krátkodobá finanční 

majetek 

968 15,47 -6 017 -83,28 616 50,99 

Ostatní oběžná aktiva -113 -29,66 -2 -0,75 130 48,87 

              

Aktiva celkem 6 466 3,92 -22 843 -13,33 -19 494 -13,13 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 
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Z výše uvedené tabulky je patrný nepravidelný vývoj celkových aktiv. V prvním 

sledovaném období je nárůst aktiv na úrovni téměř 6 500 tis. €. V dalších dvou letech je však 

pokles celkových aktiv ve výši 22 843 tis. € a 19 494 tis. €. Snížení v obou letech je 

zapříčiněno zejména klesající tendencí oběžných aktiv.  

Stálá aktiva v meziročním porovnání každoročně rostla. Navýšení stálých aktiv však 

nebylo v dostatečné výši, aby kompenzovalo pokles oběžných aktiv. To je hlavním důvodem 

klesající tendence celkových aktiv v letech 2010 a 2011.  Pokles byl nejvíce ovlivněn 

snížením stavu krátkodobých pohledávek, přičemž v roce 2011byl růst ostatních položek 

aktiv téměř zanedbatelný oproti vývoji krátkodobých pohledávek a jejich snížení.  

Meziroční snižování stavu krátkodobých pohledávek bylo zapříčiněno na jedné straně 

splacením podstatné částí dluhů věřiteli, a na straně druhé poklesem celkové produkce 

společnosti a tedy i pohledávky nenarůstali, jako tomu bylo v roce 2009. Splácení pohledávek 

bylo realizováno ve výrazně vyšší míře než jejich tvorba.  

Nejpozitivnějším vývojem v letech 2008 – 2009 přecházel dlouhodobý finanční 

majetek, který byl každoročně navyšován a jako jediná položka všech aktiv neměl tento 

majetek ani jednou negativní vývoj v žádném roku sledovaného období.  

Popsané skutečnosti jsou doplněny o grafické znázornění na grafu č. 1, který vyjadřuje 

strukturu aktiv v letech 2008 – 2011. Z jednotlivých položek stálých a oběžných aktiv jsou 

v něm zahrnuty pouze krátkodobé pohledávky, které mají na vývoj celkových aktiv v čase 

nejvýraznější vliv.  

 

Graf č. 1: Struktura aktiv v letech 2008 - 2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 



30 
 

3.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza rozvahy - strana pasiv 

Položka 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Pasiva (v tis. €) 
absolutní 

změna 

% 

změna 

absolutní 

změna 

% 

změna 

absolutní 

změna 

% 

změna 

              

Vlastní kapitál 3992 13,61 3257 9,77 -1083 -2,96 

Základní kapitál 84 0,42 0 0 0 0 

Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 

Zákonný rezervní fond 657 38,58 566 23,98 326 11,14 

Nerozdělený zisk minulých 

let 3251 42,36 2691 24,63 -1409 -10,35 

              

Cizí zdroje 2474 1,83 -26100 -18,91 -18411 -16,45 

Rezervy 54 6,68 106 12,30 0 0 

Dlouhodobé závazky 2145 17,26 -9133 -62,67 -1936 -35,58 

Krátkodobé závazky -5695 -6,06 -14029 -15,89 -14763 -19,88 

Bankovní úvěry a výpomoci 5970 21,06 -3044 -8,87 -1712 -5,47 

              

Pasiva celkem 6466 3,92 -22843 -13,33 -19494 -13,13 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Horizontální analýza pasiv poukazuje na výrazně změny, které se staly v roce 2010. 

V daném roce došlo k výraznému propadu výše krátkodobých i dlouhodobých závazků 

podniku.   

Ve zkoumaném  časovém období docházelo ke snižování dluhů, nejvýraznější se právě 

rok 2010, kdy se snížili dlouhodobé závazky o 62,67% a krátkodobé o 15,89%.  

V následujícím roku byl pokles znatelný opět, i když v menší míře. Na základě vypočtených 

výsledků se právě snižování závazků jeví jako nejvíce ovlivňující vývoj celkových pasiv.  

V rámci cizích zdrojů došlo k nevětšímu poklesu  v letech 2008 – 2011. Dluhy 

podniku se snížili celkově o částku 26 100 tis. €, v předcházejícím roku byla situace odlišná, 

nakolik kromě krátkodobých dluhů se všechny ostatní položky zvyšovali.  

Pohled na vlastní kapitál napovídá o rostoucí tendenci této skupiny pasiv, míra růstu se 

však v průběhu let postupně snižovala. U vlastního kapitálu se zlomovým jeví rok 2011, kdy 

došlo k poklesu vlastního kapitálu, přičemž pokles byl zapříčiněný snížením položky 

nerozděleného zisku minulých let. 
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Nejpozitivnějším vývojem v čase prošly zejména krátkodobé závazky podniku, 

následované dlouhodobými závazky. Z pohledu podniku se jedná o situaci na jedné straně 

výhodnou, protože snížila své zadlužení. Na straně druhé je výše dluhů ovlivněna i snižující 

se produkcí, a proto nedochází ke zvyšování využívání cizích zdrojů při hospodářské činnosti.  

Výsledky horizontální analýza pasiv jsou znázorněny na grafu č. 2. Graf znázorňuje 

strukturu pasiv v jednotlivých letech, přičemž z konkrétních položek jsou v něm uvedeny 

pouze krátkodobé dluhy, které mají největší vliv na vývoj pasiv. 

 

Graf č. 2: Struktura pasiv v letech 2008 - 2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 
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3.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Pro zpracování horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát bylo vybráno jenom několik 

položek výkazu. Kompletní horizontální analýzy výkazu je uvedena jako příloha č. 3 k této 

práci. 

 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

Položka 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

(v tis. €) 
absolutní 

změna 

% 

změna 

absolutní 

změna 

% 

změna 

absolutní 

změna 

% 

změna 

              

Výkony -41 038 -17,93 -31 371 -16,70 -27 909 -17,84 

Výkonová spotřeba -37 389 -19,96 -27 315 -18,22 -15 618 -12,74 

Přidaná hodnota -3 649 -8,78 -4 056 -10,70 -12 291 -36,31 

Osobní náklady -1 049 -3,86 -986 -3,78 -7 729 -30,78 

Odpisy DHM a DNM -844 -15,29 -1 782 -38,12 -771 -26,65 

              

Provozní VH -1 756 -19,75 -1 288 -18,05 -3 791 -64,84 

Finanční VH 680 55,92 -700 -130,60 200 16,18 

VH za běžnou činnost -1 076 -14,02 -1 988 -30,13 -3 591 -77,88 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Na základě výsledků horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát je možné pozorovat 

nepříznivou situaci pro podnik. Na meziročním srovnávání je vidět každoroční pokles 

výkonů, s čím přímo souvisí i pokles výkonové spotřeby i dalších položek jako jsou mzdové 

náklady, přidaná hodnota apod.  

Za hlavní činnost analyzované společnosti lze považovat stavební činnost. Celkové 

výkony jsou tvořeny téměř výhradně touto stavební činností, přičemž ostatní vykonávané 

činnosti jsou pouze okrajové z hlediska výnosů. V roce 2009 pozorujeme pokles výkonů o 

41 038 tis. €, v roce 2010 je to 31 371 tis. € a rok 2011 je ukončený snížením výkonů o 

27 909 tis. €. Z hlediska výkonů je největší propad v roce 2009, od tohoto toku je pokles 

přetrvávající, avšak míra poklesu je klesající.  

Za nejvíce negativní vývoj lze považovat klesající vývoj, jaký má výsledek 

hospodaření před zdaněním. Jak je vidět ve výše uvedené tabulce, v roce 2011 je pokles o 

77,88% oproti roku předcházejícímu. Jediný pozitivní vývoj má finanční výsledek 
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hospodaření, který kromě roku 2010 rostl. Právě v roku 2010 došlo k jeho poklesu až o 

130,6%.   

Výraznou změnu prošly osobní náklady v roce 2011. Oproti předcházejícímu roku 

nastal jejich pokles o více než 30%. Tento pokles byl zapříčiněný snížením počtu 

zaměstnanců o 470. 

 

Graf č. 3: VH před zdaněním a jeho složky 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Na grafu č. 3 můžeme názorně vidět klesající tendenci výsledku hospodaření před 

zdaněním i provozního výsledku hospodaření. Finanční výsledek hospodaření se pohybuje 

kolísavě v průběhu let, přičemž v každém období dosahuje záporných hodnot. 
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3.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza bývá nazývána i procentní, protože tato metoda spočívá ve 

vyjádřené jednotlivých položek účetního výkazu jako procentního podílu k zvolené základně. 

Při analýze rozvahy jsou jednotlivé položky vyjádřeny jako procento celkových aktiv resp. 

celkových pasiv. 

 

3.1.3.1 Vertikální analýza aktiv 

 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza rozvahy - strana aktiv 

Položka (v tis. €) 2008 2009 2010 2011 

          

Stálá aktiva 20,14% 19,70% 24,62% 31,15% 

DHM 12,89% 12,28% 13,20% 16,36% 

DNM 0,23% 0,31% 0,36% 0,38% 

DFM 7,02% 7,12% 11,07% 14,41% 

          

Oběžná aktiva 79,86% 80,30% 75,38% 68,85% 

Zásoby 4,50% 3,23% 3,42% 4,25% 

Dlouhodobé pohledávky 6,01% 3,65% 2,24% 2,90% 

Krátkodobé pohledávky 65,32% 69,04% 68,72% 59,99% 

Krátkodobý finanční majetek 3,79% 4,22% 0,81% 1,41% 

Ostatní oběžná aktiva 0,23% 0,16% 0,18% 0,31% 

          

Aktiva celkem  100% 100% 100% 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 
 

Vertikální analýza aktiv popisu strukturu jednotlivých položek a jejich zastoupení na 

celkové sumě aktiv. Nejvýznamnější složkou aktiv jsou v průběhu let 2008 – 2011 oběžná 

aktiva, která od roku 2009 mají klesající tendenci, oproti tomu stálá aktiva mají rostoucí 

vývoj. 

Nejvýznamnější položkou oběžných aktiv jsou jednoznačně krátkodobé pohledávky, 

kterých podíl na celkových aktivech od roku 2009 klesají, čemu je podřízen i samotný vývoj 

oběžných aktiv. V roce 2009 jsou krátkodobé pohledávky ve výši 69,04% z celkových aktiv, 

v průběhu let se jejich hodnota snížila na 59,99% v roce 2011.  

Ze stálých aktiv je výrazně zastoupen v aktivech podniku dlouhodobý hmotný 

majetek, který v letech 2010 a 2011 rostl, z důvodu nákupu nového hmotného majetku. 

Zanedbatelný podíl na stálých aktivech má položka dlouhodobého nehmotného majetku, které 
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se v každém roce pohybuje pod úrovní jednoho procenta. Z hlediska míry růstu je výrazný i 

dlouhodobý finanční majetek, kterého podíl se z roka na rok zvětšuje větší mírou než je tomu 

u hmotného majetku. 

Struktura celkových aktiv je znázorněná na obrázku č. 4, ze kterého je patrné 

převládající postavení oběžných aktiv nad stálými aktivy. Je rozpoznatelný ale i rostoucí 

vývoj stálých aktiv v průběhu let a jejich postupné rostoucí zastoupení na celkových aktivech 

podniku. 

 

Graf č. 4: Struktura aktiv 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 
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3.1.3.2 Vertikální analýza pasiv 

 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza rozvahy - strana pasiv 

Položka (v tis. €) 2008 2009 2010 2011 

          

Vlastní kapitál 17,79% 19,45% 24,63% 27,51% 

Základní kapitál 12,08% 11,67% 13,47% 15,50% 

Emisní ážio 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 

Zákonný rezervní fond 1,03% 1,38% 1,97% 2,52% 

Nerozdělený zisk minulých let 4,65% 6,38% 9,17% 9,46% 

          

Cizí zdroje 82,21% 80,55% 75,37% 72,49% 

Rezervy 0,49% 0,50% 0,65% 0,75% 

Dlouhodobé závazky 7,54% 8,50% 3,66% 2,72% 

Krátkodobé závazky 56,99% 51,52% 49,99% 46,10% 

Bankovní úvěry a výpomoci 17,19% 20,03% 21,06% 22,92% 

          

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Z vertikální analýzy pasiv je patrné, že se poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů 

každoročně mění. Trend je snižování cizích zdrojů a zvyšování vlastního kapitálu. V roce 

2008 byl, poměř vlastního kapitálu a cizích zdrojů přibližně 18% k 82%, kdežto v roce 2011 

byl již 28% k 72%. 

Od roku 2008 se každým rokem zvyšuje podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech. Tento vývoj je nejvýrazněji ovlivněn růstem nerozděleného zisku minulých let a 

základního kapitálu, který kromě roku 2009 taky rostl. Základní kapitál má z položek 

vlastního kapitálu nejvyšší míru zastoupení v celkových pasivech.  

Cizí zdroje vykazují opačný trend, než jaký má vlastní kapitál. Každým rokem dochází 

k jejich poklesu a tedy i jejich zastoupení v celkových pasivech. Všechny položky však 

nevykazují pokles svých hodnot. Rezervy každoročně rostly, no jejich podíl na pasivech 

představuje méně než 1%. Další položkou cizích zdrojů, která rostla, jsou bankovní úvěry a 

výpomoci z počátečních 17,19% v roce 2008 na 22,92% v roce 2011. Růst bankovních úvěrů 

společně s růstem rezerv nepřevyšuje hodnotu poklesu krátkodobých závazků, proto cizí 

zdroje každoročně vykazují nižší hodnotu. Krátkodobé závazky představují dominantní podíl 

na celkových pasivech. Ve zkoumaném období dochází meziročně k poklesu hodnot těchto 
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dluhů podniku. I přes tyto skutečnosti hodnota krátkodobých dluhů přesahuje 46% podílu na 

celkových pasivech roku 2011. 

Následující graf č. 5 zobrazuje popsaný vývoj, kdy vlastní kapitál každým rokem 

zvyšuje svůj podíl na celkových pasivech. 

 

Graf č. 5: Struktura pasiv 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 
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3.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát je rozdělená na 2 části. První část je zaměřená 

na analýzu výnosů, kde jsou za základnu zvolené celkové výnosy. V druhé částí je zpracována 

analýza nákladů, ve které byly základnou zvolené celkové náklady.  

 

3.1.5 Vertikální analýza výnosů 

 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát - výnosy 

Položka (v tis. €) 2008 2009 2010 2011 

          

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 89,45% 87,64% 92,86% 92,77% 

Aktivace 2,16% 1,76% 1,43% 1,81% 

Ostatní provozní výnosy 7,98% 9,71% 5,42% 5,30% 

Ostatní finanční výnosy 0,41% 0,88% 0,29% 0,13% 

          

Výnosy celkem 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Z výnosových položek mají největší zastoupení v celkových výnosech tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Podíl této položky od roku 2009 pravidelně roste, v roce je to 

92,77% celkových výnosů. 

Nejnižší výnosy podnik dosahuje ve finanční oblasti. Finanční výnosy tvoří pouze 

velmi malou část celkových výnosů. Ve sledovaném období se pohybují pod úrovní 1% 

celkových výnosů. 
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3.1.6 Vertikální analýza nákladů 

 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát - náklady 

Položka (v tis. €) 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba materiálu a energie 33,19% 28,87% 26,55% 23,99% 

Služby 35,92% 39,59% 37,89% 45,60% 

Osobní náklady 12,12% 14,15% 16,34% 13,60% 

Odpisy DHM a DNM 2,46% 2,53% 1,88% 1,66% 

Ostatní provozní náklady 14,53% 12,82% 15,35% 14,12% 

Nákladové úroky 0,89% 1,01% 0,96% 0,82% 

Ostatní finanční náklady 0,07% 0,18% 0,15% 0,12% 

Daň z příjmu 0,82% 0,84% 0,88% 0,08% 

          

Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Z výsledků vertikální analýzy je patrný meziroční pokles spotřeby materiálů a energií 

a nárůst spotřebovaných služeb. Je to zapříčiněno faktem, že daný podnik velkou část své 

produkce zabezpečuje ve formě subdodávek od jiných podniků. V roce 2008 byla spotřeba 

materiálu a energií na úrovní 33,19% veškerých nákladů, zatímco v roce 2011 to bylo jenom 

23,99%. Vývoj spotřebovaných služeb na celkových nákladech je přesně opačný, z původních 

35,92% v roce 2008 na 45,6% v roce 2011. 

Při pohledu na nákladové úroky je vidět pokles hodnot těchto nákladů od roku 2009, 

který je spojen s vývojem závazků společnosti, který byl popsán v podkapitole o vertikální 

analýze pasiv. V tomto období docházelo ke snižování úrovně dluhů, z čeho vyplývá i nižší 

podíl nákladových úroků na celkových nákladech. 
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3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato část práce se zabývá nejvíce využívanými ukazateli v rámci finanční analýzy, 

kterými jsou poměrové ukazatele. V rámci práce jsou podrobněji rozebrány ukazatele 

likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a ukazatele na bázi cash flow. 

 

3.2.1 Ukazatele likvidity 

 

Tabulka č. 8: Vývoj ukazatelů likvidity 

Ukazatel Výpočet 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita OA / KZ 1,40 1,56 1,51 1,49 

Pohotová likvidita (OA - zásoby) / KZ 1,32 1,50 1,44 1,40 

Okamžitá likvidita (peníze + peněžní ekvivalenty) / KZ 0,07 0,08 0,02 0,03 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Pro ukazatel běžné likvidity se doporučená hodnota uvádí z intervalu 1,5 – 2,5. 

V průběhu let dosahuje podnik doporučených hodnot v letech 2009 a 2010, rok 2011 je mírně 

pod hranicí. Mimo doporučené ho hodnoty se běžná likvidita nachází v roce 2008, tento 

výkyv byl zapříčiněný výši krátkodobých závazků.  

U pohotové likvidity je interval doporučených hodnot 1 – 1,5. Ve všech letech 

zkoumaného období je dosaženo optimálních hodnot. V roce 2009 je hodnota pohotové 

likvidity na hranici doporučení. Situace je způsobena nárůstem oběžných aktiv, poklesem 

zásob i výše krátkodobých dluhů. 

V případě okamžité likvidity se podnik nachází mimo doporučené hodnoty z rozmezí, 

dokonce se nachází pod hodnotou 0,2, která je označována za kritickou. Tato situace 

v každém roce nastala kvůli nízkému stavu krátkodobého finančního majetku a 

několikanásobně vyšší úrovní krátkodobých závazků. Tento stav ještě neznamená pro podnik 

zlé finanční zdraví, neboť může využívat jiné formy financování svých okamžitých potřeb 

v případě nedostatku finančních prostředků. 
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Graf č. 6: Grafický vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Grafický vývoz ukazatelů likvidity zobrazený na grafu č. 6, znázorňuje postupný 

klesající vývoj ukazatelů likvidity od roku 2009.  

 

 

3.2.2 Ukazatele rentability 

 

Tabulka č. 9: Vývoj EBIT-u a EAT-u v letech 2008 - 2011 

Položka (v tis. €) 2008 2009 2010 2011 

EBIT 9 676 8 460 6 079 2 070 

EAT 5 848 3 842 3 257 619 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Tabulka č. 10: Vývoj ukazatelů rentability 

Ukazatel 

v % 
Výpočet 2008 2009 2010 2011 

ROA EBIT / aktiva celkem 6% 5% 4% 2% 

ROE EAT / vlastní kapitál 20% 12% 9% 2% 

ROCE EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé závazky 23% 18% 14% 5% 

ROS EBIT / tržby 5% 5% 4% 2% 

ROC 1 - (EBIT / tržby) 95% 95% 96% 98% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) se v průběhu let postupně 

snižovala z 6% v roce 2008 na 2% dosažené v roce 2011. Obecně můžeme o ukazateli  ROA 

říct, že čím vyšších hodnot se dosahuje, tím je kapitál podniku výnosnější. Situace ve 

zkoumaném období vypovídá o postupném snižování výnosnosti kapitálu. 

Klíčovým ukazatelem z pohledu vlastníků je rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

Situace v roce 2008 je příznivá, neboť je rentabilita na úrovni 20%.  V dalších letech, 

obdobně jako u ukazatele ROA, došlo k poklesu. Rok 2011 se vyznačuje velice nízkou 

hodnotou rentability vlastního kapitálu, ve výši jenom 2%.  Jedná se tedy o velice nízkou 

hodnotu tohoto ukazatele a přínos pro vlastníky je téměř žádný v porovnání s rokem 2008. 

Měření zvýšení potenciálu vlastníků využitím dlouhodobého cizího kapitálu se 

provádí rentabilitou celkového investovaného kapitálu (ROCE). V roce 2008 je hodnota 

rentability 23%, zatímco v roce 2011 jenom 5%. Od počátečního roku 2008 výsledné hodnoty 

neustále klesají, tento jev je zapříčiněný každoročním poklesem výsledného zisku před 

zaplacením úroků a zdaněním.  

Ukazatel rentability tržeb (ROS) měří, kolik podnik získá z 1€ tržeb výsledného 

zisku. V období 2008 – 2010 je rentabilita tržeb poměrně stabilní na úrovní 5%. V roce 2011 

dochází pokles a z každého eura tržeb připadají na zisk pouze 2%.  

Doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb je ukazatel rentability nákladů (ROC). Pro 

tento ukazatel je žádoucí snižující trend. V případě zkoumaného podniku je však opačný a 

rentabilita nákladů se v průběhu období zvyšovala z počátečních 95% na konečných 98% 

v roce 2011. Tato hodnota vypovídá o tom, že z jednoho eura tržeb jsou náklady kryty ve výši 

98% a na tvorbu zisku jde pouze část ve výši 2%. 

 Na následujícím grafu č. 7 je vidět výrazné snížení ukazatele rentability vlastního 

kapitálu i rentability celkového investovaného kapitálu v roce 2009. Následující propad obou 

zmíněných ukazatelů je pozorovatelný v roce 2011. 
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Graf č. 7: Vývoj vybraných ukazatelů rentability v letech 2008 - 2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

 

3.2.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Tabulka č. 11: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel Výpočet 2008 2009 2010 2011 

Celková 

zadluženost 
cizí zdroje / aktiva celkem 82% 81% 75% 72% 

Míra 

zadluženosti 
vlastní kapitál / aktiva celkem 18% 19% 25% 28% 

Koeficient 

zadluženosti 
cizí kapitál / vlastní kapitál 462% 414% 306% 263% 

Úrokové krytí EBIT / nákladové úroky 4,8 4,5 4,1 2,0 

Maximální 

úroková míra 

finanční náklady / (vlastní kapitál + 

bankovní úvěry + obligace) 
3,73% 3,26% 2,49% 1,84% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Ukazatel věřitelského rizika neboli celková zadluženost prochází v průběhu let 

pozitivním vývojem, protože dochází k poklesu hodnoty ukazatele. V roce 2008 je celková 

zadluženost kapitálu společnosti na úrovni 82%. Zadluženost je vysoká především kvůli výši 

krátkodobých závazků. Tyto závazky jsou zastoupeny největším podílem na cizích zdrojích, 

důvodem je realizace produkce prostřednictvím subdodávek od jiných firem, z čehož 

vyplývají vykazované závazky podniku. I když podnik v roce 2011 dosáhl zadluženost na 

úrovni 72%, pořád se ještě nenachází v doporučených hodnotách na úrovni 30 – 60%. 
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Doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti je koeficient samofinancování. 

Představuje podíl aktiv, jenž je financován vlastníky podniku. Spolu s ukazatelem celkové 

zadluženosti musí dávat 100%. Z toho pravidla vyplývá, že jeho vývojová tendence je opačná. 

Od roku 2008 meziročně stoupá z hodnoty 18% až na 28% v roce 2011. Vzájemný vztah mezi 

celkovou zadlužeností a koeficientem samofinancování zobrazuje graf č. 8. 

Pomocí koeficientu zadluženosti je jasný fakt, že podnik je závislý na cizích zdrojích. 

Pozitivní je klesající vývoj, kdy od 462% v roce 2008 byl podnik schopen snížit svou 

závislost na cizích zdrojích na hodnotu 263% v roce 2011. Hodnoty popisují, v jak vysokém 

poměru jsou cizí zdroje k vlastnímu kapitálu. 

Doporučenou hodnotou pro ukazatel úrokového krytí je 5. Této hodnoty podnik ve 

sledovaném období nedosáhl ani jednou, nejblíže byl v roce 2008, kdy dosáhl hodnoty 4,8. 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát jsou nákladové úroky kryty vytvořeným ziskem. Výše úrokového 

krytí se postupem času vyvíjela negativním směrem a v roce 2011 byla na úrovní 2. Znamená 

to, že úroky byly kryty vytvořeným ziskem pouze 2 krát. Tento vývoj nastal i navzdory tomu, 

že nákladové úroky meziročně pořád klesaly. Jejich pokles však nebyl dostatečně vysoký, aby 

vyrovnal míru poklesu vytvořeného zisku. V roce 2011 měly nákladové úroky něco málo přes 

50% hodnoty roku 2008, no zisk byl oproti roku 2009 nižší již o téměř 80%. 

Maximální úroková míra je ukazatel, nemající sám o sobě vypovídací zajímavou 

schopnost. Porovnává se s ukazatelem rentability celkového vloženého kapitálu. V roce 2008 

je rentabilita ve výši 6% a maximální úroková míra 3,73%. V tomto případě je rentabilita 

vyšší, a proto existují pro podnik další možnosti zadlužování. V dalších letech maximální 

úroková míra i rentabilita postupně klesaly až do roku 2011. V posledním roce rentabilita 

jenom o něco málo převyšovala maximální úrokovou míru, proto lze konstatovat, že již 

neexistují další možnosti pro zadlužování podniku.   
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Graf č. 8: Vzájemný vztah celkové zadluženosti a míry zadluženosti 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

 

3.2.4 Ukazatele aktivity 

 

Tabulka č. 12: Vývoj ukazatelů aktivity 

Ukazatel Výpočet 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv tržby / aktiva celkem 1,25 0,97 0,98 0,93 

Obrat dlouhodobého 

majetku 
tržby / dlouhodobý majetek 6,19 4,92 3,98 2,97 

Obrat zásob tržby / zásoby 27,70 29,99 28,70 21,79 

            

Doba obratu zásob zásoby / (tržby/360) 13,00 12,00 12,54 16,52 

Doba obratu pohledávek pohledávky / (tržby/360) 206,05 270,05 260,45 244,67 

Doba obratu 

krátkodobých závazků 

krátkodobé závazky / 

(tržby/360) 
164,60 191,38 183,48 179,38 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Obrat aktiv je ukazatel, který vypovídá o schopnosti podniku využívat celková 

aktiva. Doporučená hodnota je minimálně 1. Jak je možné vidět ve výsledcích výše uvedené 

tabulky, dobrá situace je jenom v roce 2008. Následující roky jsou mírně pod hodnotou 1, co 

je signálem, který poukazuje na neúměrné vybavení podniku majetkem, který není efektivně 

využíván.  
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Ve sledovaném období let 2008 – 2011 dochází k postupnému snižování ukazatele 

obratu dlouhodobého majetku z hodnoty 6,19 krát na 2,97 krát. Tyto údaje napovídají o 

neefektivním využívání majetku. Z hlediska výrobních kapacit existují určité volné kapacity, 

které nejsou využívány. Pro management podniku tato situace znamená zastavení investic do 

dlouhodobého majetku. 

Ukazatel obratu zásob má v průběhu let kolísavý vývoj, přičemž nejvyšší změna 

nastala v roce 2011, kdy byl obrat na nejnižší úrovni a to 21,79 krát. Za tímto poklesem stojí 

zejména propad tržeb v roce 2011. I tak má podnik dostatečná obrat zásob a tedy nedochází u 

něj k vázání kapitálu s téměř nulovou výnosnosti.  

U doby obratu zásob dochází k nepříznivému vývoji, protože pravidelně od roku 

2009 dochází k zvyšování počtu dní, za které se zásoby promění v peníze nebo pohledávky. 

V roce 2009 je to 12 dnů, ale v roce 2011 již 16,52 dne. Tento nárůst je způsobený klesajícím 

objemem produkce a tím pádem i tržeb.  

Situace u doby obratu pohledávek je přesně opačná než by měla být. Pro tento 

ukazatel se uvádí, že lepší hodnoty jsou ty nižší a měl by mít klesající tendenci v časovém 

porovnávání. Od roku 2008 se hodnoty pořád zvyšují od 206 dnů přes 270 dnů, a pokračují do 

260 dnů v roce 2010. Zlom nastává v roce 2011, kdy je doba obratu pohledávek snížená na 

244 dnů. Kratší doba je výhodnější, protože po dobu neinkasování peněz má podnik své 

finanční prostředky vázaný v pohledávkách.  

S ukazatelem doby obratu krátkodobých závazků souvisí doba splatnosti, protože 

rozdíl mezi nimi určuje dobu, kterou musí podnik profinancovat. V porovnání s dobou obratu 

pohledávek je tento ukazatel na nižších úrovních v každém roce, co znamená, že podnik 

poskytuje svým odběratelům delší obchodní úvěr, než sama využívá u svých dodavatelů. 

Vývoj mají tyto ukazatele stejný, protože v každém roce rostou s výjimkou roku 2011, kdy 

obě hodnoty klesly.  

Názorný vývoj doby obratu pohledávek a krátkodobých závazků zobrazuje následující 

graf č. 9, kde je zřetelně poznat, že doba obratu pohledávek je v každém roce vyšší než doba 

obratu krátkodobých závazků. 
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Graf č. 9: Vývoj doby obratu pohledávek a doby obratu krátkodobých závazků 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

 

3.2.5 Ukazatele na bázi cash flow 

 

Tabulka č. 13: Vývoj ukazatelů na bázi cash flow 

Ukazatel Výpočet 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita tržeb CF z provozní činnosti / tržby 9,17% 4,35% 2,14% 10,38% 

Rentabilita 

celkového kapitálu 

CF z provozní činnosti / 

kapitál 
11,42% 4,21% 2,10% 9,60% 

Stupeň oddlužení 
CF z provozní činnosti / cizí 

kapitál 
13,90% 5,23% 2,78% 13,25% 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 

CF z provozní činnosti / 

vlastní kapitál 
64,22% 21,67% 8,52% 34,90% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Rentabilita tržeb počítána pomocí CF z provozní činnosti má v letech 2009 a 2010 

klesající tendenci. Rok 2011 zaznamenal skokovou změnu z 2% roku předcházejícího na 

10%. Tento nárůst rentability byl způsobený zejména zvýšenou hodnotou CF z provozní 

činnosti oproti předcházejícímu roku o 9 000 tis. €.  

Roky 2008 a 2011 se vyznačují vysokou rentabilitou celkového kapitálu, proto bylo 

pro podnik výhodné mít v těchto letech vyšší podíl bankovních úvěrů. Tyto úvěry jsou 

výhodné, protože  působí jako nástroj růstu pro podnik. V letech 2009 a 2010 je rentabilita na 

nízké úrovni, což značí nedostatečnou produkci aktiv podniku. V této situaci aktiva 
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neprodukují dostatek prostředků na pokrytí splátek úvěrů a ty se následně mohou stát pro 

podnik nebezpečnými. Nebezpečí plynoucí z neschopnosti pominulo již v následujícím roce, 

kdy se rentabilita zvýšila na téměř 10%. 

Stupeň oddlužení nám říká, kolik vzniklých závazků je podnik schopen uhradit ze 

svých sil. V roce 2009 je schopen hradit necelých 14%, zatímco v následujících letech to je 

jenom 5% a 3%. Zlepšení situace opět nastává v roce 2011, kdy je již schopen hradit více než 

13% závazků. 

Rentabilita vlastního kapitálu na bázi CF je doplňující ukazatel rentability vlastního 

kapitálu, není však ovlivněn odpisy ani tvorbou rezerv. Co jej však ovlivňuje je struktura 

zdrojů financování. U analyzovaného podniku je však tento ukazatel v největší míře ovlivněn 

vývojem peněžních toků z provozní činnosti. V roce 2010 kdy rentabilita dosahuje 8,52% 

vykazoval podnik nejnižší CF jenom ve výši 3 116 tis. €, zatímco v roce 2008 to bylo 

necelých 19 000 tis. € a rentabilita byla 64,22%. 
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3.3 Souhrnné indexy hodnocení 

Cílem těchto hodnotících indexů je pomocí jednoho čísla vyjádřit výkonnostní, 

finanční a ekonomickou situaci podniku. 

 

3.3.1 Bankrotní modely 

Tyto modely informují o tom, jestli podniku v blízké době hrozí bankrot. Pro 

zhodnocení situace byly vybrány dva bankrotní modely – Altmanův index důvěryhodnosti a 

Tafflerův model. 

 

3.3.1.1 Altmanův index důvěryhodnosti 

 

Tabulka č. 14: Altmanova Z-skóre v průběhu let 2008 - 2011 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

X1 - čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 0,16 0,21 0,18 0,16 

X2 - nerozdělený zisk minulých let / aktiva celkem 0,04 0,05 0,08 0,08 

X3 -  EBIT / aktiva celkem 0,18 0,15 0,13 0,05 

X4 - vlastní kapitál / cizí zdroje 0,09 0,10 0,14 0,16 

X5 - tržby / aktiva celkem 1,24 0,97 0,98 0,92 

Altmanovo Z -skóre 1,72 1,48 1,50 1,38 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Ve sledovaném období let 2008 – 2011 se podnik podle Altmanova indexu 

důvěryhodnosti nachází v tzv. šedé zóně a není možné jednoznačně určit, zda mu 

bezprostředně hrozí bankrot.  

Nejblíže ke kritické hodnotě se nachází rok 2011 s hodnotou Z-skóre 1,38. I tato 

hodnota je však v rámci šedé zóny a více by napovědělo Z-skóre vypočtené za rok 2012, 

přičemž tento rok již není předmět této práce. 
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Graf č. 10. Vývoj Altmanova Z-skóre 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

 

3.3.1.2 Tafflerův model 

V této části práce byl pro výpočet a analýzu situace podniku použitý modifikovaný 

tvar Tafflerova modelu. 

 

Tabulka č. 15: Vývoj Tafflerova modifikovaného modelu v letech 2008 - 2011 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

EBT / krátkodobé závazky 0,04 0,04 0,03 0,01 

oběžná aktiva / cizí zdroje 0,13 0,13 0,13 0,12 

krátkodobé závazky / aktiva celkem 0,10 0,09 0,09 0,08 

tržby / aktiva celkem 0,20 0,16 0,16 0,15 

ZT(z) 0,47 0,42 0,41 0,36 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Na základě výpočtu modifikovaného Tafflerova modelu můžeme zhodnotit situaci 

podniku jako zdravou, nacházející se mimo ohrožení bankrotem v každém sledovaném roce. 

Stejně, jako tomu bylo u výpočtu Altmanova indexu důvěryhodnosti i u Tafflerova modelu se 

výpočet nejvíce blížil ke kritické hodnotě 0,3 výsledek roku 2011. I navzdory této skutečnosti 

zůstala hodnota pořád před hranicí hrozícího bankrotu. Na následujícím grafu č. 11 je vidět 

postupný meziroční pokles hodnoty Tafflerova modelu.  
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Graf č. 11: Vývoj hodnot Tafflerova modelu 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

 

3.3.2 Bonitní modely 

Cílem bonitních modelů je na základě diagnostiky finančního stavu podniku stanovit, 

jestli se podnik řadí mezi dobře nebo špatně hospodařící podniky. Pro hodnocení byly 

vybrány Kralickův Quicktest a Index bonity. 

 

3.3.2.1 Kralickův Quicktest 

 

Tabulka č. 16: Vývoj Kralickova Quicktestu v letech 2008 -2011 

Výpočet ukazatele 2008 2009 2010 2011 

R1 = 

vlastní kapitál / aktiva celkem 0,18 2 b 0,19 2 b 0,25 3 b 0,28 3 b 

R2 =  

(cizí zdroje - peníze - účty) / provozní CF 6,86 2 b 18,12 3 b 35,53 4 b 7,40 2 b 

R3 =  

EBIT / aktiva celkem 0,06 1 b 0,05 1 b 0,04 1 b 0,02 1 b 

R4 =  

provozní CF / výkony 0,09 3 b 0,04 1 b 0,02 1 b 0,10 3 b 

Celkové hodnocení 2 1,75 2,25 2,25 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Po vypočtení výsledků jednotlivých ukazatelů jim bylo přiřazeno bodové hodnocení 

podle bodovací tabulky, která byla uvedená v teoretické části práce. Ze získaných bodů byla 

pomocí obodovaných ukazatelů provedena analýza, výsledky které nejsou příznivé, ale ani 
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špatné pro podnik. Nastala situace, kdy v každém roce výsledné hodnocení podniku spadlo do 

tzv. šedé zóny, a proto není možné jednoznačně rozhodnout. Výsledky kolísají kolem střední 

hodnoty šedé zóny. 

 

3.3.2.2 Index bonity 

 

Tabulka č. 17: Vývoj Indexu bonity v letech 2008 - 2011 

Ukazatel Výpočet 2008 2009 2010 2011 

X1  CF / cizí zdroje 2,49 2,02 2,07 2,03 

X2   aktiva celkem / cizí zdroje 0,10 0,10 0,11 0,11 

X3   EBT / aktiva celkem 0,47 0,39 0,31 0,08 

X4   EBT / celkové výnosy 0,17 0,18 0,15 0,04 

X5   zásoby / celkové výkony 0,01 0,01 0,01 0,01 

X6   celkové výkony / aktiva celkem 0,13 0,10 0,10 0,09 

Index bonity 3,36 2,79 2,75 2,36 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 

 

Nejlepší výsledek indexu bonity byl dosažený v prvním roce analýzy, kdy 

představoval hodnotu 3,36. Tuto hodnotu řadíme do kategorie extrémně dobré situace 

podniku. V dalších třech letech index postupně klesal až na hodnotu 2,36 v roce 2011. 

Z hlediska hodnocení si podnik pohoršil v těchto třech letech a byl zařazen do kategorie 

podniku s velmi dobrou situací. 

 

Graf č. 12: Vývoj hodnot Indexu bonity 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv z let 2008 – 2011 
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3.3.3 Du Pontův rozklad ROE 

V rámci skupiny hierarchicky uspořádaných ukazatelů byl vybrán Du Pontův rozklad 

rentability vlastního kapitálu. Tento rozklad vymezuje položky vstupující do tohoto ukazatele, 

cílem je popis závislostí jednotlivých ukazatelů navzájem mezi sebou a také analýza uvnitř 

pyramidy.  
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4 Návrhy a doporučení 

 

U likvidity společnosti je viditelný nepříznivý stav. Zejména u běžné likvidity je 

negativní vývoj, protože ve sledovaném období se pohybuje na hranici doporučených hodnot. 

Likvidita je ohrožené zejména neúměrnou výši krátkodobých závazků podniku. Pro zlepšení 

ukazatelů likvidity by bylo výhodné mírně snížit dobu úhrady závazků, ale se současným 

výraznějším  požadavkem na rychlejší úhradu vlastních věřitelů. Těmito prostředky by 

následně mohla společnost hradit své závazky rychleji. 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu i vlastního kapitálu se v průběhu let výrazně 

snižovala, příčinou tohoto negativního vývoje je značný pokles EBIT-u v průběhu let. 

Nejvýhodnější by pro firmu bylo vyhledávat nové příležitosti na trhu a pokusit se zvýšit své 

výnosy a tím i EBIT. Obdobně se snižovala i rentabilita tržeb resp. rentabilita nákladů, která 

přímo s rentabilitou tržeb souvisí. Doporučení pro tuto oblast jednoznační zní zvýšit výnosy 

na co nejvyšší hodnotu. 

 

Doba obratu pohledávek má od roku 2009 snižující se trend, co je pozitivní pro 

finanční situaci firmy, avšak v porovnání s dobou obratu závazků je o více než 60 dnů delší. 

Tato situaci mimo jiné znamená, že podnik poskytuje delší obchodní úvěr pro své odběratele, 

než sám využívá u  svých dodavatelů. Tuto dobu musí podnik profinancovat jinými zdroji. 

Proto by bylo pro finanční situaci výhodné, aby se doba obratu pohledávek snižovala vyšším 

tempem, než je tomu u krátkodobých závazků. Nejpozitivnější by bylo, kdyby se dostala pod 

hodnotu doby obratu krátkodobých závazků. 

 

Doba obratu aktiv dosahuje dobrých hodnot jenom v roce 2008, kdy se pohybuje nad 

hodnotou 1. V dalších letech sestoupila pod tuto hodnotu, co signalizuje neúměrné vybavení 

podniku majetek, který není efektivně využíván. Nejlepším řešením této situace by bylo 

zvýšení tržeb. Pokud nedojde ke zvýšení tržeb, bylo by pro podnik výhodné prodat část 

majetku, protože ten není efektivně využíván.  
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Celková zadluženost podniku prochází v průběhu let pozitivním vývojem, protože 

meziročně klesá. Na druhou stranu nutno poznamenat, úroveň zadlužení se pořád pohybuje 

nad doporučenou maximální úrovní, tedy 60%. Cesta ke snížení celkové zadluženosti vede 

přes snížení výše cizích zdrojů, zejména krátkodobých závazků. K tomu by posloužilo, jak již 

bylo zmíněno, rychlejší splácení dluhů. Závislost na cizích zdrojích vyjadřuje i koeficient 

zadluženosti a jak je patrné, pohybuje se na úrovni od 462 – 263%. Krytí úroků společnosti se 

postupně blíží hodnotě 1, což je nebezpečná hranice, protože v této situaci by podnik tvořil 

zisk jenom na úhradu nákladů a nic by mu nezbylo pro další rozvoj. Je to zapříčiněno klesající 

hodnotu EBIT-u. Doporučit lze jenom jediné, zvýšit výnosy nebo snížit hodnotu nákladových 

úroků splacením většího podílu svých dluhů. 
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit finanční zdraví podniku prostřednictvím 

finančních výkazů a následné vyhodnocení analýzy pro potřeby řízení a hodnocení 

efektivnosti podniku. Finanční analýza byla řešena ve společnosti VÁHOSTAV – SK a.s., 

která působí ve stavebnictví a řadí se mezi tři největší slovenské stavební firmy.  

Východiskem pro zpracování finanční analýzy mi byly k dispozici výroční zprávy z období 

let 2008 – 2011.  

V teoretické části práce jsou zpracované informace o finanční analýze, přičemž tato 

část práce se následně stala podkladem pro analytickou část. Dostupná data z výročních zpráv 

byly použity pro sestavení vybraných částí finanční analýzy, kterými jsou jednak horizontální 

a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát, poměrové ukazatele,  pyramidový 

rozklad, bankrotní a bonitní modely.  

Po nahlédnutí na výsledky analýzy podniku je možné konstatovat, že daná společnost 

se nachází ve složité situaci. Tato je jednak způsobena globální hospodářskou krizi, která je 

doprovázena propadem hospodářství nejen na Slovensku, ale i celém světě. Největší propad 

zaznamenalo právě stavebnictví, které je předmětem podnikání této společnosti.  

Projevy krize jsou viditelné na každoročním propadu výnosů společnosti, které 

neustále klesají a v roce 2011 dosahují zhruba 60% výsledků roku 2008. Tento propad se 

poznamenal mimo jiné i na propuštění několik set zaměstnanců v roce 2011. V závislosti na 

propadu výsledků hospodaření se snižovali i ukazatele rentability, ale i aktivity. Některé 

ukazatele však vykazovali pozitivní vývojový trend, zejména ukazatele zadluženosti.  

Na základě bankrotních a bonitních modelů můžeme říct, že podnik se nenachází 

přímo v pásmech, kdy je bezprostředně ohrožen bankrotem, no trend ve zkoumaných letech 

byl, že se k této hranici blíží.  

Celkové hodnocení podniku není možné hodnotit pozitivně, protože klesající trend 

některých vybraných ukazatelů je již přímo alarmující a zastiňuje pozitivní vývoj jiných 

ukazatelů. Návrhy na zlepšení situace byly představeny v poslední kapitole této práce. 

Finanční analýza bývá v některých podnicích často opomíjená, co je možné považovat 

za velký nedostatek při řízení podniku. Doporučení pro společnost je využívat finanční 

analýzu při řízení podniku a zkoumat vývojové tendence dosažených výsledků, na základě 

čeho by bylo možné reagovat a pokusit se změnit nepříznivý vývoj u určitých oblastí, na 

druhé straně podpořit pozitivní vývoj jiných oblastí finančního řízení a plánování.  
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CF  Cash flow 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 
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DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBT  zisk před zdaněním 

KZ  krátkodobé závazky 

OA  oběžná aktiva 

ROA  rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROCE  rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

ROC  rentabilita nákladů 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

tis. €  tisíc eur 

tzn.   to znamená 

   



60 
 

Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření ........................................................ 4 

Obrázek č. 2: Zjednodušená struktura rozvahy ....................................................................... 7 

Obrázek č. 3: Základní struktura výkazu zisku a ztrát ............................................................. 8 

Obrázek č. 4: Nepřímá metoda sestavení výkazu cash flow .................................................. 10 

Obrázek č. 5: Vzájemná provázanost účetních výkazů .......................................................... 11 

Obrázek č. 6: Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů ... 14 

Obrázek č. 7: Zjednodušená podoba Du Pontova rozkladu ROE........................................... 23 

  



61 
 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza rozvahy - strana aktiv ..................................................... 28 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza rozvahy - strana pasiv .................................................... 30 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát ......................... 32 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza rozvahy - strana aktiv ........................................................ 34 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza rozvahy - strana pasiv ........................................................ 36 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát - výnosy ............................................. 38 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát - náklady ............................................ 39 

Tabulka č. 8: Vývoj ukazatelů likvidity ................................................................................ 40 

Tabulka č. 9: Vývoj EBIT-u a EAT-u v letech 2008 - 2011 .................................................. 41 

Tabulka č. 10: Vývoj ukazatelů rentability ........................................................................... 41 

Tabulka č. 11: Vývoj ukazatelů zadluženosti ........................................................................ 43 

Tabulka č. 12: Vývoj ukazatelů aktivity ............................................................................... 45 

Tabulka č. 13: Vývoj ukazatelů na bázi cash flow ................................................................ 47 

Tabulka č. 14: Altmanova Z-skóre v průběhu let 2008 - 2011 .............................................. 49 

Tabulka č. 15: Vývoj Tafflerova modifikovaného modelu v letech 2008 - 2011 ................... 50 

Tabulka č. 16: Vývoj Kralickova Quicktestu v letech 2008 -2011 ........................................ 51 

Tabulka č. 17: Vývoj Indexu bonity v letech 2008 - 2011 ..................................................... 52 

  



62 
 

Seznam grafů 

 

Graf č. 1: Struktura aktiv v letech 2008 - 2011 ..................................................................... 29 

Graf č. 2: Struktura pasiv v letech 2008 - 2011 ..................................................................... 31 

Graf č. 3: VH před zdaněním a jeho složky .......................................................................... 33 

Graf č. 4: Struktura aktiv ...................................................................................................... 35 

Graf č. 5: Struktura pasiv ..................................................................................................... 37 

Graf č. 6: Grafický vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity ................................................... 41 

Graf č. 7: Vývoj vybraných ukazatelů rentability v letech 2008 - 2011 ................................. 43 

Graf č. 8: Vzájemný vztah celkové zadluženosti a míry zadluženosti ................................... 45 

Graf č. 9: Vývoj doby obratu pohledávek a doby obratu krátkodobých závazků ................... 47 

Graf č. 10. Vývoj Altmanova Z-skóre .................................................................................. 50 

Graf č. 11: Vývoj hodnot Tafflerova modelu ........................................................................ 51 

Graf č. 12: Vývoj hodnot Indexu bonity ............................................................................... 52 

  



63 
 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát 

Příloha č. 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 


