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Abstrakt 

Hlavním cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy podniku XY. Práce se 

skládá ze dvou částí. První část je teoretická, zabývá se obecným pohledem na finanční 

analýzu. Jsou zde představeny účetní výkazy a poměrové ukazatele. Část druhá je 

praktická, kde je představena analyzovaná firma. Dále se zabývá výpočtem a 

vyhodnocením poměrových ukazatelů. Na závěr práce je provedeno shrnutí a doporučení 

ke zlepšení některých ukazatelů.  

 

Klíčová slova: 

finanční analýza, výkazy, finanční poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, aktivita, 

zadluženost 

 

 

Abstract 

The main aim of this thesis is to perform financial analysis XY. The work consists of two 

parts. The first part is theoretical and deals with a general focus on financial analysis. It 

presents financial statements and ratios. The second part is practical, where it is presented 

analyzed company. It also deals with the calculation and evaluation of financial ratios. The 

last part is a summary and recommendations for improvement of some indicators. 

 

Key words: 

financial analysis, statement, financial ratios, profitability, liquidity, activity, indebtedness 
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Úvod 

  

 Finanční analýza je jednou z možností, jak dosáhnout efektivního rozhodování a 

řízení podniku a tím dosáhnout uspokojivého finančního zdraví podniku. Za nejvýstižnější 

definicí považuji tu, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finančně zdravý je 

podnik, který je schopen naplnit smysl své existence a dosahovat co největší rentability 

neboli zisku. Je to metoda, která třídí, agreguje a poměřuje získaná data mezi sebou 

navzájem, čímž tak rozšiřuje vypovídací schopnost dat. Data získaná finanční analýzou 

informují o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, což vede k přijetí 

sofistikovaných rozhodnutí. Finanční analýza je v dnešní době zbraní téměř každé 

perspektivní firmy, která sleduje své slabé a silné stránky. Finanční analytik, po 

vyhotovení finanční analýzy pomocí finančních dat, poskytuje managementu firmy jakýsi 

start pro plánování a kontrolu podnikových aktiv. 

 Primárním cílem této bakalářské práce je aplikovat metody finanční analýzy. 

V praxi, na konkrétním případě, u výrobního podniku. 

 Hlavní pozornost budu věnovat analýze technické, kterou použiju na výrobní podnik XY. 

Po aplikaci finanční analýzy můžu konstatovat situaci firmy, určit a využít silné stránky a 

zároveň eliminovat slabé stránky. Vzhledem k žádosti jednatele firmy, pro kterou finanční 

analýzu zpracovávám, se hlavně zaměřím na analýzu technickou s důrazem na analýzu 

poměrových ukazatelů. Poměrové ukazatele naznačí výrobnímu podniku, v jaké situaci se 

nachází a co by měl zlepšit ve struktuře majetku. 

 Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a na praktickou část. 

V teoretické části jsou specifikovány metody finanční analýzy. V této části práce se 

zmíním jak o předmětu a cíli finanční analýzy, tak i o zdrojích informací pro finanční 

analýzu. V neposlední řadě se zaměřím na některé poměrové ukazatele, které poskytnou 

analyzované firmě informace o situaci, ve které se nachází. Základním pilířem těchto 

finančních pojmů je účetnictví. Účetnictví vypovídá o finanční situaci firmy a plyne z něj 

celá řada dat, které jsem získal z účetních výkazů. 
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V části praktické stručně představím výrobní podnik, na kterém budu aplikovat vybrané 

poměrové ukazatele. Po výpočtech vyhodnotím, zda-li jsou získané hodnoty vyhovující, 

nebo naopak nevyhovující. Pokud výsledek bude nevyhovující, budu se snažit podchytit, 

kde problém vznikl a hledat východisko pro jeho optimální řešení. Vzhledem k faktu, že 

samotné výsledky nemají tak vysokou vypovídací hodnotu, pokusím se je co nejlépe 

interpretovat. Při zpracování této části budu vycházet, jak z různých knih o finanční 

analýze, tak i z internetových zdrojů. 

S jednatelem výrobního podniku jsme se domluvili na užití fiktivního jména podniku. 

Důvodem je citlivost poskytnutých účetních údajů. Výrobní podnik budu v bakalářské 

práci prezentovat pod názvem XY.    
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1 Předmět a cíl finanční analýzy 

   

 Finanční analýza je chápána jako komplexní metoda hodnocení finanční situace 

podniku. Nejvýstižnější definicí finanční analýzy uvádí ve své monografii Zdeněk Sid 

Blaha a Irena Jindřichovská:            

,,Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny, na které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat 

silné stránky, na kterých by firma mohla stavět“.       [1] 

 V zahraniční definují finanční analýzu, jako sběr a prezentaci aktuálních a 

historických informací o společnosti a základem optimálních výsledků analýzy je finanční 

analytik. Ten musí určit, jaké informace analyzovat a kolik informací přezkoumat. K tomu 

mu slouží mnoho nástrojů dostupných v analýze finančních informací.    [1] 

V České republice se stala oblíbeným nástrojem při hodnocení ekonomické situace 

podniku. Pomáhá dospět k určitým závěrům o hospodárnosti a finanční situaci podniku, 

proto se stává důležitým podkladem pro rozhodování managementu podniku, ale také i pro 

zainteresované subjekty – banky, investory, věřitele, stát a jiné orgány, zaměstnance a 

obchodní partnery. Aby byl podnik prosperující, potřebuje přidávat nové výkony, rozvíjet 

schopnosti, být konkurenceschopnější, umět prodávat tam, kde většina konkurence 

neuspěla a udržovat kredibilitu. Charakteristickými znaky podniku je ekvifinalita a 

inverzibilita. Ekvifinalita znamená, že určitého konečného stavu může být docíleno 

různými cestami, a inverzibilita, je nevratnost ekonomických procesů. V podnikatelské 

praxi se často skloňuje pojem finanční zdraví podniku. Podstatná podmínka finančního 

zdraví je likvidita a rentabilita podniku, a to v daném stupni naléhavosti.         [2] [3] 

Mezi základní cíle finančního řízení podniku je možno zařadit dosahování finanční 

stability, která se může hodnotit pomocí dvou základních kritérií: 

· Schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený 

kapitál – toto kritérium je obecně považováno za nejdůležitější, neboť vystihuje 

podnikání jako takové. 
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· Zajištění platební schopnosti podniku. Bez platební schopnosti většinou neexistuje 

alternativa dalšího fungování podniku a hrozí konec podnikatelské činnosti firmy. 

           [4] 

Finanční analýza má svůj smysl nejen uvnitř firmy, ale také při pohledu zvenčí. Jako 

příklad vnitřní finanční analýzy je vliv na zaměstnance, kterým ukazuje kam směřovat 

hodnocení firemní likvidity nebo možnosti diverzifikace výroby.     [4] 

Dalším příkladem je význam pohledu zvenčí na finanční analýzu firmy, který může 

podmínit úvěrový nebo investiční potenciál firmy. Při provádění finanční analýzy 

je nutností brát v potaz podmínku aplikovatelnosti (použité metody jsou adekvátní 

praktickým možnostem a podmínkám podniku), efektivnosti (vynaložené náklady 

na zpracování by měly být co nejnižší), účelnosti (je realizována k předem stanovenému 

cíli).                  [3] [4] 

1.1 Metody finanční analýzy 

 Klasická finanční analýza se dělí na dvě části: 

a) kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

b) kvantitativní, tzv. technickou analýzu 

Díky těmto dvěma metodám je možno zjistit silné a slabé stránky finančního zdraví 

výrobního podniku.           [3] 

1.1.1 Fundamentální analýza 

 Fundamentální analýza je postavena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Dále na zkušenostech 

odborníků (nejen pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Východiskem fundamentální 

analýzy podniku je identifikace prostředí, analyzuje se zejména vlivy vnitřního nebo 

vnějšího ekonomického prostředí podniku. Metodami analýzy jsou BCG matice nebo 

SWOT analýza, která je založena na verbálním hodnocení.     [3] 
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1.1.2 Technická analýza 

 Technická analýza používá matematické, statistické a další algoritmizované 

metody. Obě analýzy, jak fundamentální, tak i technická, jsou si dost blízké a proto 

je vhodné oba typy analýzy vzájemně propojit, aby hodnocení technické analýzy bylo co 

nejoptimálnější. Při aplikaci finanční analýzy se ve velké míře využívají dvě metody. První 

metoda se nazývá elementární a druhá vyšší. Vyšší metody finanční analýzy využívají 

znalosti matematické statistiky. K aplikaci těchto metod je zapotřebí specifické softwarové 

vybavení, které v praxi není běžně používáno. Těmito metodami se zabývají 

specializované firmy.               [3] [4] 

 Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která používá, se rozlišují tyto 

elementární metody finanční analýzy:  

1. Analýza absolutních dat 

· analýza trendů (horizontální analýza) 

· procentní analýza (vertikální analýza) 

2. Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

· čistý pracovní kapitál 

· čisté pohotové prostředky 

· čistý peněžně-pohledávkový fond 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

· rentability 

· aktivity 

· likvidity  

· zadluženosti a finanční struktury 

· kapitálového trhu  

· provozní činnosti 
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· cash flow 

4. Analýza soustav ukazatelů 

· pyramidové rozklady 

· kombinace metod  

· matematicko-statistické metody        [3] 

 

1.2  Uživatelé finanční analýzy 

 O finanční situaci podniku se zajímá nejen management, ale taky řada jiných 

subjektů. Hlavní skupinou uživatelů, které zajímá finanční situace podniku, jsou 

management podniku, vlastníci a věřitelé. Management primárně sleduje platební 

schopnost podniku a snaží se maximalizovat hodnotu akcií. Pro management je finanční 

analýza velmi důležitá. Pomáhá k identifikaci silných a slabých stránek firmy a na základě 

jejich znalosti přijmout opatření ve finančním plánu dalšího období. Vlastníci (nebo také 

investoři) si finanční analýzou ověřují, jak rentabilitu, tak i zda-li investované prostředky 

jsou optimálně zhodnocovány a řádně využívány. Z jejich hlediska je hlavním cílem 

maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti. Věřitelé vyžadují co nejvíce 

informací o finančním stavu dlužníka, aby rozhodli o možném poskytnutí úvěru, a to v jaké 

výši a za jakých podmínek. Z hlediska bank jako věřitelů je největší pozornost kladena 

na dlouhodobou likviditu a hodnocení ziskovosti v dlouhém časovém horizontu. Z hlediska 

krátkodobých věřitelů se klade důraz na platební schopnost, struktura oběžných aktiv, 

krátkodobých závazků a také průběh cash flow. Kromě již uvedených cílových skupin 

je možno se setkat i s jinými skupinami např. dodavatele, stát a jeho orgány, zaměstnanci, 

veřejnost. U těchto skupin se analýza buď nezpracovává, nebo se zpracovává, ale na jiné 

úrovni.                 [4] [13] 
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2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

  

 Rozhodující zdrojem finanční analýzy je kvalita informací, která mají docílit 

finančního zdraví podniku. Do značné míry taky zaleží na kvalitě i komplexnosti vstupních 

informací. Proto je důležité podchytit všechna možná data, která by mohla ve výsledku 

hodnocení finanční situace podniku nějakým způsobem zkreslit. Finanční analytik by se 

měl při aplikaci finanční analýzy seznámit s obecným popisem ekonomické situace 

podniku. Základní data analytik čerpá z účetních výkazů.           [1] [4] 

Účetní výkazy jsou dokumenty, které poskytují informace o finanční situaci podniku. U 

účetních výkazů si musíme být vědomi, že mají také i slabé stránky a musíme s nimi 

počítat. Zajdeme-li o něco víc do hloubky, lze výkazy rozdělit do dvou základních skupin. 

První skupinou jsou účetní výkazy finanční a druhou účetní výkazy vnitropodnikové. 

Účetní výkazy finanční poskytují informace především bankéřům, investorům, věřitelům a 

dalším externím uživatelům. Dávají přehled o stavu majetku, budoucím výsledku 

hospodaření, peněžních tocích a zdrojích krytí. Tyto aspekty je možno označit jako zdroj 

informací jak pro finanční analýzu firmy, tak i pro veřejnost a to i vzhledem k faktu, že 

firma je povinna tyto zdroje informací alespoň jednou za rok zveřejnit.    [4] 

Vnitropodnikové účetní výkazy si podnik vypracovává nezávisle na právních předpisech a 

vycházejí z interních potřeb každého podniku. Vnitropodnikové informace jsou důležité 

pro zpřesnění výsledku finanční analýzy a tím eliminují riziko vybočení od skutečnosti, 

protože časté sestavování účetních výkazů umožňuje budovat podrobnější časový řád a ten 

je z hlediska finanční analýzy velmi podstatný.                 [4] 

 Pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou využívány základní účetní výkazy: 

1. rozvaha (bilance) 

2. výkaz zisku a ztrát (výsledovka) 

3. výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) 

 Rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou podle zákona o účetnictví závaznou součástí 

účetní závěrky.  
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K účetní závěrce nesmí chybět také příloha, která je nositelem mnoha údajů vypovídajících 

o podniku, například použití účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování. 

            [4] 

2.1 Rozvaha 

 Rozvaha neboli bilance je účetním výkazem, který informuje o finanční situaci 

podniku. Zachycuje na levé straně stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

(aktiva) a na pravé straně zdroje jejich financování (pasiva) vždy k určitému dni. Vždy by 

mělo platit, že aktiva se rovnají pasivům. Pomocí rozvahy lze získat obraz situace 

v oblastech majetku, financí a zdrojů financování podniku.     [4] 

Levá strana rozvahy ukazuje aktiva společnosti neboli strukturu majetku podniku. 

Struktura aktiv znamená, co podnik vlastní a co mu ekonomické subjekty dluží. 

Z ekonomického pohledu to jsou zdroje, jimiž společnost disponuje.    [1] 

 Struktura strany aktiv rozvahy:  

· pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

· dlouhodobý majetek  

· oběžná aktiva  

· ostatní aktiva          [5] 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál znamenají pohledávky za společníky nebo 

upisovateli za dosud zcela neuhrazené vklady ve společnostech s ručením omezeným 

nebo za upsané akcie v akciových společnostech. U déle fungujících podniků se tato 

položka v rozvaze obvykle nevyskytuje, pokud však nedochází ke změně základního 

kapitálu.           [6] 

Dlouhodobý majetek lze rozdělit do třech skupin: dlouhodobý hmotný majetek, 

dlouhodobý nehmotný majetek a finanční investice. Dlouhodobý hmotný majetek se 

pořizuje z hlediska běžného provozu podniku. Příkladem hmotného majetku jsou budovy, 

pozemky, stavby, stroje a zařízení.  
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Hmotný majetek slouží podniku dlouhodobě a nespotřebovává se najednou, ale postupně a 

ve formě odpisů, kterými se hodnota přenáší úměrně jejich amortizaci do nákladů podniku. 

                      [4] 

Dlouhodobý nehmotný majetek jsou například licence, ochranné známky, know-how a 

dnes často využívaný software. K nehmotnému majetku patří i goodwill a nezáleží na výši 

jeho ocenění.            [4]  

Finanční investice jsou v mnoha monografiích označovány za finanční dlouhodobý 

majetek. Není pořizován pro hospodářskou činnost, ale pro získání výnosů. Za finanční 

investici se považují cenné papíry, vklady a půjčky poskytnuté jiným subjektům.  [4] 

Oběžná aktiva jsou tvořena krátkodobými a dlouhodobými pohledávkami, zásobami a 

finančním majetkem. Oběžná aktiva tvoří například suroviny, materiál, polotovary a 

rozpracované výrobky. Tyto aktiva se snažíme přeměnit v peněžní prostředky během 

jednoho roku. Oběžná aktiva jsou součásti krytí závazků. Určitá míra aktiv je pro podnik 

nepostradatelná, aby nenastalo narušení kontinuity provozu podniku.         [2] [4] 

Do ostatních aktiv patří účty časových rozlišení. Můžeme hovořit o nákladech příštích 

období, například za provedené služby, které nebyly dosud uhrazeny. Ostatní aktiva tvoří 

v podstatě nepatrnou část celkových aktiv, takže nesignalizují nic, co by mělo vliv na chod 

firmy.             [4] 

Na pravé straně rozvahy jsou pasiva ve finanční praxi označována za stranu zdrojů 

financování podniku, jakým způsobem se financují aktiva podniku. Pasiva se definují 

do dvou častí, první část jako firemní dluh vůči ekonomickým subjektům, druhá část jako 

vlastní kapitál.           [1] 

 Struktura strany pasiv rozvahy:  

· vlastní kapitál 

· cizí kapitál  

· ostatní pasiva          [5] 
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Vlastní kapitál je položkou obsahující základní kapitál, který představuje peněžní vyjádření 

souhrnu peněžních a nepeněžních vkladů společníků do dané společnosti, vytváří se dle 

obchodního zákoníku a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Vlastní kapitál 

je široký pojem, nespadá tam jenom základní kapitál, ale i kapitálové fondy, které podnik 

vytváří z dotací, darů a ostatních kapitálových vkladů. Dále fondy ze zisku, například 

rezervní fond. Pomáhá firmě krýt ztráty a překonat nepříznivé hospodaření. Výsledek 

hospodaření minulých let je nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let. 

Výsledek hospodaření běžného období, znamená vykázaný zisk nebo ztráta při uzavírání 

účetního období.           [4] 

Cizí kapitál představuje dluh firmy, který musí uhradit do předem stanovené doby. 

Vzhledem k faktu, že firma si půjčí cizí kapitál, tak je zřejmé, že za něj platí všechny 

výdaje spojené s jeho získáním, ale hlavně platí úroky. V cizím kapitálu jsou zahrnuty 

rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry.    [4] 

Ostatní pasiva obsahují časové rozlišení. Hrají z analytického hlediska podobnou roli jako 

ostatní aktiva. Jde o výdaje a výnosy příštích období, plus dohadné účty.   [4] 

 

2.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztrát bývá nazýván výsledovka. Ta dává účetní jednotce přehled o 

nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za určité období. Náklady vyjadřují, kolik 

peněžních prostředků firma vydala během určitého období za daně, materiál nebo 

zaměstnance. Výnosy jsou opakem nákladů a vyjadřují, kolik peněžních prostředků firma 

získala za dané účetní období z prodeje svých služeb a výrobků. Ve výsledovce se 

výsledek hospodaření člení na hospodářský výsledek provozní, z finančních operací, za 

běžnou činnost, mimořádný, za účetní období a před zdaněním.     [4] 
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2.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

 V České republice se tomu to výkazu říká i výkaz cash flow. Tento výkaz se stal 

velmi moderní ve finanční analýze. Výkaz cash flow je účetní výkaz, který dává přehled 

o peněžních tocích ve firmě a poskytuje informace o tvorbě příjmů a výdajů peněžních 

prostředků. Vypovídá o tom, kolik peněžních prostředků společnost vytvořila a  jak s nimi 

naložila. Za peněžní prostředky se považují peníze na běžném účtu nebo i hotovost a další. 

            [4] 

Výkaz se dělí na tři základní části:  

· provozní činnost 

· investiční činnost 

· finanční činnost 

Provozní činnost je nejdůležitější části výkazu cash flow. Přináší podniku výnosy, proto 

je hlavním prostředkem vnitřního financování. Peníze vytvořené v rámci provozní činnosti 

se užijí na úhradu dividend, nájemného, úroků a pod. Jde jak o provozní činnost, ale taky 

i o změny zásob, úhrady od odběratelů za výrobky, změny závazků vůči dodavatelům 

apod.             [4] 

Investiční činnost ukazuje rozsah příjmů z prodaného investičního majetku a výdaje 

týkající se prodaného majetku. Tato oblast cash flow informuje o tom, jak společnost 

investuje do dlouhodobých aktiv, která jsou pro podnik důležitá v rámci vytváření 

budoucích zisků.           [4] 

Finanční činnost je oblast, ve které se hodnotí pohyb dlouhodobého kapitálu, což znamená 

splácení úvěrů, výplaty dividend, příjmy z peněžních darů a přijatých úvěrů.   [4] 

Výkaz cash flow je možné sestavit dvěma metodami. Přímou metodu lze určit odečtením 

příjmů a výdajů. Nepřímá metoda počítá, kdy je čistý zisk za období korigován 

o nesoulady mezi výnosy, náklady a skutečnými penězi.      [7] 
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3 Poměrové ukazatele 

  

 Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Často vycházejí 

z údajů rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Poměrové ukazatele jsou nejčastější a také 

nejrozšířenější metodou finanční analýzy. Díky této metodě lze získat rychlý a nenákladný 

obraz o základních finančních charakteristikách podniku. V praxi se osvědčilo pouze pár 

základních ukazatelů, roztříděných do skupin podle jednotlivých oblastí hodnocení 

hospodaření a finančního zdraví podniku. Ve velké míře to jsou skupiny ukazatelů 

zadluženosti, rentability, aktivity, ukazatele kapitálového trhu a další ukazatelé. Důvodů, 

které vedly k rozšíření a oblíbenosti poměrových ukazatelů, je mnoho. Například umožňují 

provádět analýzu časového vývoje finanční situace podniku nebo slouží jako vhodný 

nástroj prostorové (průřezové) analýzy, což znamená porovnávání více podobných firem 

mezi sebou (komparativní analýza). Bankovní pracovníci používají poměrovou analýzu 

k zjištění schopnosti firmy splácet půjčky a úroky. Analytici na trzích dluhopisů sledují 

výkazy a poměrové ukazatele firem z hlediska bezpečnosti investice. Jednou z nevýhod 

poměrových ukazatelů je nízká schopnost vysvětlovat jevy. Z pohledu managementu firmy 

je finanční analýza impuls pro vytvoření optimální finanční a obchodní strategie. [2] [4] [5] 

 

3.1 Ukazatele likvidity 

 Likvidita je definována jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, 

které má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Charakterizuje schopnost 

podniku dostát svým závazkům. Solventnost se definuje jako připravenost podniku hradit 

své dluhy, když nastala jejich splatnost, a je tedy jednou ze základních podmínek existence 

podniku. Důležitou podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část majetku vázánu ve 

formě, jíž může platiti, tedy ve formě peněz (nebo alespoň ve formě pohotově 

přeměnitelné v peníze). Jinak řečeno, podmínkou solventnosti je likvidita. Likvidita 

je velmi důležitá pro finanční rovnováhu firmy, neboť jen dostatečně likvidní podnik 

je schopen dostát svým závazkům. Na druhou stranu nadměrná míra likvidity 

je nepříjemná pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, 

která nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků a snižují tak 

rentabilitu.  
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Je tedy potřeba hledat vyváženou likviditu, která zaručí jak dostačující zhodnocení 

prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity vysvětlují vztah 

mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky a ukazují schopnost podniku dostát včas 

svým závazkům. Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního 

(oběžného) majetku, ale ve vyšší míře závisí na budoucích cash flow.   [2] [3] [4] 

1. Běžná likvidita (current ratio)  

   běžná likvidita =  
závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
                                  (3.1)                                                       

 Běžná likvidita je též likviditou 3. stupně. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná 

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

jedna jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá o tom, jak by byl schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnil všechny oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím 

je hodnota ukazatele vyšší, tím je větší pravděpodobnost zachování platební schopnosti 

podniku. Lze taky podotknout, že vypovídací schopnost tohoto ukazatele je v určité míře 

omezena, a to např. fakt, že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich 

likvidnosti a dále nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby 

splatnosti. Pro běžnou likviditu platí, že výsledek by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. 

            [4] 

2. Pohotová likvidita (quick ratio)  

   pohotová likvidita =  
závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná -
          (3.2) 

 Pohotová likvidita je často označovaná jako likvidita 2. stupně. Pro pohotovou 

likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, a to v poměru 1 : 1, případně 

1,5 : 1. Z doporučených hodnot pro tento ukazatel je zřejmé, že pokud by byl poměr 1 : 1, 

podnik by byl schopen se vypořádat se svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby. 

Vyšší hodnota ukazatele znamená pro akcionáře nepříznivý stav, naopak pro věřitele 

příznivý. Nadměrný objem oběžných aktiv vázaných ve formě pohotových prostředků 

přináší jen malý nebo žádný úrok. Pro pohotovou likviditu platí, že výsledná hodnota by 

se měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5.        [4] 
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3. Okamžitá likvidita (cash ratio) 

   okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

majetekfinancnikrátkodobý
                  (3.3) 

 Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně. Představuje to nejužší 

vymezení likvidity. Do okamžité likvidity vstupují jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. 

V čitateli se objevují pohotové platební prostředky, ty si je nutno představit jako sumu 

peněz na běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné 

cenné papíry, šeky (tedy ekvivalenty hotovosti). Ukazatel by měl nabývat hodnot 

v rozmezí 0,9-1,1. Toto rozmezí je přejato z americké literatury. V České republice tento 

interval až tak neplatí, dolní mez je rozšiřována a to až na hodnotu 0,2, jak uvádí některé 

zdroje.                 [4] [5] 

 

3.2 Ukazatele rentability 

 Účetní výkazy odrážejí události, které se staly v minulosti, ale také poskytují 

vodítka o tom, co je opravdu důležité a to, co je pravděpodobné, že se v budoucnu stane. 

Likvidita, řízení aktiv a zadluženost se vztahují ve velké míře k rentabilitě, což vypovídá 

něco o firemní politice a operacích. Nyní se obrátím na ukazatele rentability, které odráží 

čistý výsledek na finanční politiku a provozních rozhodnutí podniku.      [8] 

Rentabilita, neboli též výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. V praxi patří 

k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že informují o efektu, jakého bylo 

dosaženo vloženým kapitálem. Ukazatele rentability vycházejí nejčastěji ze dvou 

základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztrát a z rozvahy. Větší důraz se klade 

samozřejmě na výkaz zisku a ztrát už jen fakt, že rentabilita bývá zaměňována za výraz 

,,ziskovost‘‘. V čitateli se vyskytuje nějaká položka odpovídající výsledku hospodaření a 

ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, respektive tržby. Ukazatele slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti činnosti. Jednoznačně budou nejvíc zajímat akcionáře a potencionální 

investory. Obecně je rentabilita popisována jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu. 

                 [4] [9] 
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Ve finanční analýze jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které je možno vyčíst z výkazu 

zisku a ztráty. První kategorie je EBIT, což je zisk před odečtením úroků a daní. Odpovídá 

provoznímu výsledku hospodaření. Druhou kategorií je EAT – zisk po zdanění nebo také 

čistý zisk. Faktem je, že jde o tu část zisku, která se dělí na zisk k rozdělení a zisk 

nerozdělený. V zásadě jej nalezneme ve výkazu zisku a ztrát jako výsledek hospodaření 

za běžné účetní období. Třetí kategorii je EBT - uváděn jako zisk před zdaněním, tedy 

provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, 

od kterého ještě nebyly odečteny daně.        [4] 

1. ROI (return on investment) - rentabilita vloženého kapitálu  

                              ROI =  
kapitálcelkový

úrokynákladovézdaněnímpředzisk +
                               (3.4) 

 Tento ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností pracuje celkový kapitál vložen 

do podniku, nezávisle na zdroji financování. Ukazatel hodnotí celkovou efektivnost firmy. 

Vyjadřuje míru zisku za určité období, v němž byly vložené prostředky vázány.        [3] [4] 

2. ROA (return on assets) - rentabilita celkových vložených aktiv  

    ROA =  
aktiva

EBIT
                        (3.5) 

 Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez jakéhokoliv ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (cizích, vlastních 

krátkodobých, dlouhodobých). Hodnotí výnosnost celkového vloženého kapitálu a 

je použitelný pro měření celkové efektnosti firmy.               [10] 

3. ROE (return on common equity) - rentabilita vlastního kapitálu 

    ROE =  
kapitálvlastní

EAT
            (3.6) 

 Pomocí tohoto ukazatele mohou vlastníci (akcionáři, společníci, podílníci a další 

investoři) zjistit, zda jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku. 

Růst tohoto ukazatele může mít za příčinu např. zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení 

podílu vlastního kapitálu v podniku nebo také pokles úročení kapitálu.  
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Za optimální je považováno dosahování vyšších hodnot, než je úroková míra 

bezrizikových cenných papírů.                 [10] 

4. ROCE (return on capital employed) - rentabilita dlouhodobých zdrojů, 

rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

   ROCE =  
kapitálvlastnízávazkydlouhodobé

úrokyziskčistý

+

+
           (3.7) 

 Jde o ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv firmy financovaných 

vlastní i cizím dlouhodobým kapitálem. Na tento ukazatel je potřeba pohlížet z pohledu 

strany pasiv v rozvaze a do ukazatele nám budou vstupovat dlouhodobé dluhy, ke kterým 

patří emitované obligace, dlouhodobé bankovní úvěry a také vlastní kapitál. Obvykle 

výsledek tohoto ukazatele bývá menší než 1.            [3] [4] 

5. ROS (return on sales) - rentabilita tržeb 

       ROS =  
tržby

zisk
             (3.8) 

 Ukazatel charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Do čitatele je zahrnut výsledek 

hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli se objevují veškeré tržby. Ukazatel 

představuje schopnost firmy dosahovat zisku při určité úrovni tržeb, tedy kolik dokáže 

firma vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Tento ukazatel se občas v praxi nazývá ziskové 

rozpětí. Zda-li hodnoty tohoto ukazatele jsou nižší než oborový průměr, pak jsou ceny 

výrobků poměrně nízké a náklady dost vysoké.            [3] [4] 

6. PMOS (profit margin on sales) - zisková marže, ziskové rozpětí 

    PMOS =  
tržby

zdaněnípoziskčistý
           (3.9) 

 Ukazatel ziskové marže vyjadřuje zisk na korunu obratu, udávaný v halířích. 

Je modifikací ukazatele ROS, avšak v čitateli se objevuje čistý zisk po zdanění. Pokud 

je ukazatel pod oborovým průměrem, znamená to, že jsou ceny výrobků nízké, nebo 

náklady jsou vysoké.           [2] 
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7. 1-ROS - nákladovost tržeb 

    1-ROS = 
tržby

zisktržby

tržby

zisk -
=-1          (3.10) 

 Ukazatel nákladovosti se počítá jako poměr zisku a nákladů. Obecně platí, že čím 

nižší hodnota tohoto ukazatele, tím jsou optimálnější výsledky hospodaření podniku, 

protože 1 Kč tržeb vytvořil s nižšími náklady. Zisk lze zvyšovat nejen snižováním nákladů, 

ale i zvýšením obratu.              [4] [11] 

 

3.3 Ukazatele aktivity 

 Tato skupina ukazatelů měří, jak efektivně firma využívá svá aktiva. Důvod proč 

vysoká aktivita nemusí být vždy optimální v dlouhodobém výhledu je ten, že firma nemusí 

být schopna se přizpůsobit ještě vyšší úrovni aktivity, a proto může přijít o tržní 

příležitosti. Ukazatele řízení aktivity využívají údaje jak z rozvahy, tak i z výkazu zisku a 

ztrát.                [2] [12] 

1. Vázanost celkových aktiv (total assets turnover) 

   vázanost celkových aktiv =  
tržbyroční

aktiva
         (3.11) 

 Ukazatel podává informace o výkonnosti, s níž podnik využívá aktiv s cílem 

dosáhnout tržeb. Měří celkovou produkční efektivnost firmy. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele není konkrétní, ale čím nižší, tím lépe. Při posuzování je potřeba brát v úvahu 

vlivy používaného způsobu oceňování aktiv a odpisů.      [4] 

2. Relativní vázanost stálých aktiv (turnover of fixed assets ratio) 

   relativní vázanost stálých aktiv =  
tržbyroční

aktivastálá
        (3.12) 

 Tento ukazatel je odvozen z ukazatele vázanosti celkových aktiv. Jestliže se uvádí 

v čitateli zůstatková hodnota stálých aktiv, ukazatel se postupem času zlepšuje zcela 

automaticky bez jakéhokoliv přičinění podniku. Zde se opět projevují vlivy odpisů, které 

jsou vypočteny z historických cen.         [3] 
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3. Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

   obrat celkových aktiv =  
aktiva

tržbyroční
         (3.13) 

 Obrat celkových aktiv měří obrat neboli intenzitu použití všech aktiv. Tento 

ukazatel se počítá jako tržby dělené celkovými aktivy. Jestliže je intenzita využívání aktiv 

výrobní firmy nižší než počet obrátek celkových aktiv posouzených jako oborový průměr, 

měly by být zvýšeny tržby nebo prodána některá aktiva.      [2] 

4. Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover) 

    obrat stálých aktiv =  
aktivastálá

tržbyroční
         (3.14) 

 Je převráceným ukazatelem relativní vázanosti stálých aktiv a tedy trpí stejnými 

problémy. Význam tohoto ukazatele spočívá v tom, že při rozhodování o tom, zda pořídit 

další produkční dlouhodobý majetek. Nižší hodnota ukazatele než průměr v oboru 

je upozorněním pro výrobu, aby začala více využívat výrobních kapacit.    [3] 

5. Obrat zásob (inventory turnover ratio) 

    obrat zásob =  
zásoby

tržbyroční
          (3.15) 

 Občas bývá nazýván ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu 

roku každá položka zásob podniku prodána a opět uskladněna. Slabou stránkou tohoto 

ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových 

cenách. Proto je často obrátka nadhodnocována. Zda-li u ukazatele vychází vyšší hodnota 

než je oborový průměr, znamená to, že podnik nemá zbytečné zásoby na skladě, které 

by nepřinášely žádný výnos, pouze náklad.                [10] 

6. Doba obratu zásob (inventory turnover) 

   doba obratu zásob =  
tržbydenníprůměrné

zásobaprůměrná
        (3.16) 

 Podává informace o průměrném počtu dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby (jde-li o materiál a suroviny) nebo do doby jejich 
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prodeje (u zásob vlastní výroby).  Zejména u zásob výrobků a zboží je ukazatel jakýmsi 

indikátorem likvidity, jelikož udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo 

pohledávku.            [3] 

7. Doba obratu pohledávek (average collection period)  

  doba obratu pohledávek =  
fakturunatržbydenní

stykuobchodníhozpohledávky
       (3.17) 

 Je vyjadřována jako poměr průměrného stavu pohledávek k průměrným denním 

tržbám. Výsledkem ukazatele je počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní 

tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu firma čeká na inkaso plateb 

za své již provedené tržby. Avšak je-li tato doba delší než běžná doba splatnosti, lze říct, 

že obchodní partneři neplatí své účty včas.             [3] [4] 

8. Doba obratu závazků (payables turnover ratio)  

  doba obratu závazků =  
fakturunatržbydenní

stykuobchodníhozzávazky
                           (3.18) 

 Další ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky podniku. 

Lze konstatovat, že tento ukazatel může být velmi užitečný pro věřitele či potencionální 

věřitele, kteří z něj mohou usoudit, jak podnik dodržuje obchodně-úvěrovou politiku.  [4] 

 

3.4 Ukazatele zadluženosti 

 Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že firmy využívá k financování aktiv ve 

své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice nepřichází v úvahu, že by podnik 

financoval veškerá svá aktiva z vlastního anebo opačně jen z cizího kapitálu. Použití 

výhradně vlastního kapitálu vede ke snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. 

Naopak při použití financování s cizích zdrojů by bylo pravděpodobně spojeno s obtížemi 

při jeho získávání. Hlavní podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu 

mezi vlastním a cizím kapitálem v publikacích uváděno jako kapitálová struktura.  
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Kapitálová struktura bývá definována jako struktura dlouhodobého kapitálu, ze kterého 

je financován dlouhodobý majetek. Existuje mnoho pohledů na kapitálovou strukturu 

podle zainteresovanosti, mezi nejpodstatnějšími jsou pohledy věřitelů a akcionářů. 

K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů, které jsou odvozeny především z údajů 

v rozvaze.           [4] 

1. Celková zadluženost (debt ratio)  

   celková zadluženost =  
aktivacelková

kapitálcizí
         (3.19) 

 Základní ukazatel vyjadřuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům, který 

bývá v různých pramenech finančních teorií nazýván ukazatel věřitelského rizika. Obecně 

platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.    [4] 

2. Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio)  

   kvóta vlastního kapitálu =  
aktivacelková

kapitálvlastní
         (3.20) 

 Kvóta vlastního kapitálu vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Tento ukazatel 

je pouze doplňkem celkové zadluženosti. Je používán k hodnocení celkové finanční situace 

podniku, ale faktem je, že návaznost na ukazatele rentability je nezanedbatelná. Součet 

celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu by měl být roven 1.         [3] [4] 

3. Úrokové krytí (interest coverage) 

    úrokové krytí =  
úroky

EBIT
          (3.21) 

 Ukazatel úrokové krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Pokud společnost 

není schopná zaplatit své úrokové povinnosti, můžou věřitelé navrhnout společnost 

do konkursního řízení. Zda-li je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků 

je třeba celého zisku. V literaturách se uvádí za postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 

3x až 6x.                 [2] [4] 
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4. Dlouhodobé krytí stálých aktiv  

 dlouhodobé krytí stálých aktiv = 
aktivastálá

kapitálcizídlouhodobýkapitálvlastní +
 (3.22) 

 Tento ukazatel vyjadřuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Pokud 

hodnota ukazatele je vyšší než 1, dochází k překapitalizaci, která vede k vyšší stabilitě 

firmy, ale snižuje se celková efektivnost podnikání. Doporučovaná hodnota 100% a více.

            [3] 

5. Dlouhodobá zadluženost 

   dlouhodobá zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
       (3.23) 

 Ukazatel vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. 

Pomáhá najít optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Mezi 

dlouhodobými cizími zdroji se vyskytují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

Ukazatel by se měl pohybovat pod 25 %.        [3] 

6. Běžná zadluženost 

   běžná zadluženost =  
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
        (3.24) 

 Běžná zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Čitatel 

je tvořen krátkodobými závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné 

položky.                    [10] 
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4 Představení podniku XY 

 

 Firma XY vznikla v roce 2011, po převzetí předchozího podniku AB. Firma je 

zaměřená na distribuci pekařských a cukrářských výrobků. V současné době zaměstnává 

zhruba 21 zaměstnanců a řadí se tak mezi malé podniky. Nejčastější odběratelé firmy jsou 

školy, školky, neziskové organizace, kantýny, večerky a vlastní obchody. Výrobky 

společnosti obsahují denní pečivo od rohlíků, koblih, koláčů až po výrobky z listového 

těsta, chlebové výrobky, dále jsou to cukrářské výrobky (věnečky, svatební koláčky a tak 

dále), lahůdky. 

 Podnikových výhod není mnoho. Jako jednu z výhod bych viděl v tom, že firma již 

měla vybudovanou síť odběratelů a dodavatelů. Nevýhody firmy jsou rozsáhlejší. První 

nevýhoda je obdobná jako u řady jiných subjektů, a to vysoká míra konkurence v této 

oblasti. Další nevýhody spatřuji v nulových nákladech na reklamu a marketing, a taktéž 

v existenci odběrních míst, kde je uskutečňována distribuce za cenu vysokých přepravních 

nákladů, což lze přisoudit chybné logistice. Další aktivitou podniku jsou vlastní prodejny, 

prostřednictvím kterých je docíleno každodenního přísunu hotových peněz do podniku za 

prodané výrobky. Součástí prodeje je i předprodej zboží. V poslední řadě podnik provozuje 

kavárnu, zacílenou na kvalitní obsluhu s distribucí vlastních výrobků. 
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5 Finanční analýza podniku XY 

 

Nyní přistoupím k samotné analýze účetních dat podniku XY, kde se primárně 

zaměřím na činnost podniku za rok 2011. Vzhledem k tomu, že firma vznikla v roce 2011, 

mám k dispozici pouze zdroje dat za minulé účetní období, a proto nelze provést 

srovnávací analýzu. Jednotlivé podkapitoly se tedy budou věnovat konkrétně vybraným 

poměrovým ukazatelům, které podniku naznačí jeho finanční zdraví. Při vyhodnocování 

výpočtů budu využívat limitů a nastíním doporučené hodnoty, kterých by podnik měl 

dosahovat. 

5.1  Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity odhalí schopnost výrobního podniku XY včas splácet své 

krátkodobé závazky. V této části vyhodnotím ukazatele běžné, pohotové a okamžité 

likvidity. 

Tab. č. 1 Analýza ukazatelů likvidity (k 31.12.2011) 

Položka v rozvaze (Kč) 

Oběžná aktiva 65,452995  

Zásoby 69,097142  

Krátkodobý finanční majetek 67,54557  

Krátkodobé závazky 1 527 677,15 

 

 

  

 

 

  

Ukazatele 

Běžná likvidita 0,65 

Pohotová likvidita 0,56 

Okamžitá likvidita 0,04 

Zdroj: vlastní zpracování  
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U ukazatele běžné likvidity je patrné, že oběžná aktiva nepokrývají krátkodobé závazky 

firmy, což znamená pro firmu značné riziko, neboť hodnota 0,65 je nízko od doporučené 

spodní hranice 1,5. Tento nepříznivý výsledek bych interpretoval tak, že hlavní příčinou 

jsou vysoké krátkodobé závazky, což znamená špatnou platební schopnost podniku.  

Dalším ukazatelem je pohotová likvidita, která vykazuje schopnost firmy dostát svým 

splatným závazkům, aniž by musela prodávat zásoby. Pohotová likvidita této firmy je 0,56. 

To pro výrobní podnik znamená, že není schopen pokrýt krátkodobé závazky bez toho, 

aniž by odprodal zásoby. Zde je identický problém jako u běžné likvidity v tom, že firma 

má vysoké krátkodobé závazky. 

U ukazatele okamžité likvidity lze vidět velký problém, jelikož hodnota 0,04 se dost 

vzdaluje od doporučené hodnoty 0,2. Tato kritická hodnota značí, že podnik je neschopný 

okamžitě dostát svým závazkům. Příčinou je málo hotovostních prostředků a peněz 

na běžných účtech. 

5.2 Ukazatele rentability 

 Rentabilita je základním motivem podnikání a patří mezi hlavní kritéria pro 

rozhodování. Zisk je hlavním zdrojem samofinancování a podstatnou součástí mnoha 

poměrových ukazatelů. V případě analyzované firmy XY nelze o rentabilitě vůbec 

uvažovat, protože je firma ve ztrátě. 

Při zhodnocení všech vypočtených ukazatelů rentability se podnik XY jeví jako 

nerentabilní, neboli ztrátový. Tyto všechny vypočtené hodnoty jsou menší než nula. Jelikož 

byl výsledek hospodaření společnosti XY v roce 2011 záporný, tak jsem z tabulky 

ukazatelů rentability vyjmul všechny výsledné záporné hodnoty ukazatelů. 

Příčinou negativního hospodářského výsledku byly zřejmě počáteční investice 

do ozdravení a rozšíření podniku. Součásti podnikatelského záměru nového majitele po 

převzetí podniku bylo začít  reorganizací firmy. Pro tento účel investoval finanční 

prostředky získané dílem z dlouhodobého bankovního úvěru a dílem z vlastních zdrojů 

spolumajitelů ve výši 1 050 300Kč. Proto jsou celková pasiva větší než celková aktiva. 

Další příčinou může být neoptimalizovaná logistika a následně vysoké náklady na pohonné 

hmoty spotřebované v souvislosti s distribucí výrobků.  
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Výše popsaný problém úspěšně řeší tato diplomová práce, kdy v případě praktické aplikace 

lze očekávat pokles provozních nákladů. 

Ztráta by neposkytovala jasný obraz u většiny ukazatelů. Ztrátový podnik v praxi znamená, 

že není schopen dosahovat dostatečného zisku použitím investovaného kapitálu, což platí 

u ukazatelů ROI, ROE, ROA, ROCE a generovat zisk při dané úrovni tržeb ROS. Činnost 

podniku byla k 31.12.2011 tedy značně  neefektivní. 

Do budoucna tedy bude hrát důležitou roli, jak se podniku podaří snížit ztrátu, či dokáže 

generovat kladný výsledek hospodaření. 

 

5.3 Ukazatele aktivity 

 Následující ukazatel měří efektivnost podnikatelské činnosti. Ukazatele které 

použiji, se týkají využívání zdrojů podle rychlosti obratu jednotlivých položek rozvahy. 

Výpočty mi poslouží k hodnocení hospodaření firmy s aktivy, a jaký má toto hospodaření 

vliv na rentabilitu a likviditu. 

Tab. č. 3 Analýza ukazatelů aktivity (k 31.12.2011) 

Položka v rozvaze (Kč) 

Tržby za prodej zboží 209 680,37 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 5 580 447,69 

Aktiva celkem 15,7431154  

Stálá aktiva 0000503  

Zásoby 69,097142  

Pohledávky z obchodních vztahů 70,921471  

Závazky z obchodních vztahů 63,649736  
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První ukazatel - vázanost celkových aktiv, informuje o výkonnosti, s níž podnik využívá 

svá aktiva s cílem dosáhnout tržby. Výsledek v případě firmy XY je 0,71. Můžu usoudit, 

že výsledek je pro firmu vcelku příznivý, jelikož za příznivou hodnotu tohoto ukazatele 

se považuje hodnota nižší než 1. Jde tedy vidět, že analyzovaná firma expanduje, bez toho 

aby zvyšovala finanční zdroje. Stejně jak u vázanosti celkových aktiv, tak i u relativní 

vázanosti stálých aktiv je vidět, že výsledek 0,53 je pro firmu XY poměrně dobrý. Podle 

mého úsudku je to zapříčiněno poměrně vysokými tržbami, protože podíl stálých aktiv na 

celkových aktivech je vyšší.  

Obrat celkových aktiv vyšel 1,41, což znamená, že firma vyprodukuje na 1 Kč celkových 

aktiv 1,41 Kč tržeb. Výsledek je větší než doporučovaná minimální hodnota 1. Proto tento 

výsledek hodnotím pozitivně. Hodnota je ovlivněna skvělými tržbami. 

U obratu stálých aktiv vyšla hodnota 1,9. To znamená, že za daný účetní rok se stálá aktiva 

obrátí 1,9 krát, což lze brát za poměrně dobrý výsledek. Jelikož všeobecně platí, že čím 

vyšší je využití aktiv, tím je podnik více efektivní. Tyto výsledky jsou vyšší, než jaký bývá 

průměr v segmentu potravinářské výroby.  

Ukazatele 

Vázanost celkových aktiv 0,71 

Relativní vázanost stálých aktiv 0,53 

Obrat celkových aktiv 1,41 

Obrat stálých aktiv 1,90 

Obrat zásob 41 

Doba obratu zásob 9 

Doba obratu pohledávek 29 

Doba obratu závazků 46 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Ukazatel obratu zásob vyjadřuje využití zásob a udává, kolikrát je během roku každá 

položka zásob prodána a opět uskladněna. V případě firmy XY to je 41 krát. U tohoto 

výsledku můžu podotknout, že vychází příznivě ve srovnání s průměrem v segmentu 

potravinářské výroby. Firma má zásoby stále v pohybu. 

Výsledek ukazatele doby obratu zásob bych interpretoval tak, že každá položka zásob 

firmy XY je v průběhu roku jedenkrát prodána a znovu uskladněna. Jestliže mi vyšla 

obrátka 1, tak pro podnik to znamená, že zásoby obrátí v průměru jednou za 9 dní, což 

je ve srovnání s průměrem v segmentu potravinářské výroby příznivé. Znamená to, 

že firma nemá zbytečné zásoby, které by měly vliv na zvyšování nákladů na skladování.  

Doba obratu pohledávek je 29 dní, což je velmi uspokojivý výsledek. Můžu tedy říct, 

že odběratelé platí své účty včas. Snad budou odběratelé pokračovat v tomto trendu 

i nadále. Doba obratu závazků je 46 dní. Firma XY splňuje podmínku, že doba obratu 

pohledávek by měla být vyšší, než doba obratu závazků. To pomůže firmě optimálně 

zhodnotit prostředky, které jsou na tuto dobu poskytnuty bez dalších finančních nákladů. 

Tento výsledek bych ohodnotil příznivě, jelikož firma dostane zaplaceno od odběratelů 

dříve, než bude muset splatit závazky. 

5.4 Ukazatele zadluženosti 

 Zadluženost je ukazatel, který posuzuje finanční strukturu podniku z dlouhodobého 

hlediska. Všechny ukazatele jsem uvedl v teoretické části. Výpočty mi nastíní, v jakém 

rozsahu firma XY financuje aktiva cizími zdroji. 

Celková zadluženost je uvedena v tabulce značí podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Autoři v publikacích uvádí, že čím je větší podíl celkových aktiv, tím je menší 

pravděpodobnost ztráty věřitelů. Ukazatel by se měl pohybovat na hranici 50%. Z tabulky 

č. 4 je patrné, že je podnik XY velmi zadlužen, jelikož cizí zdroje hradily 115% celkových 

aktiv, což považuji za kritické a v budoucnu bude pro firmu velmi těžké získat věřitele, 

kteří by firmě půjčili další finanční prostředky.  
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Tabulka č. 4 Analýza ukazatelů zadluženosti (k 31.12.2011) 

Položka v rozvaze (Kč) 

Aktiva celkem 15,7431154  

Stálá aktiva 0000503  

Vlastní kapitál 326627-  

Cizí zdroje 4 743 069,15 

Dlouhodobé závazky 3 215 392  

Krátkodobé závazky 1 527 677,15 

Hospodářský výsledek -827 326 

Nákladové úroky 58,00524  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu je, jak jsem již zmínil v teoretické části, pouze doplňkem celkové 

zadluženosti. Součet celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu by měl být roven 1.  

Výsledná hodnota kvóty je -0,15. Součet tedy obou ukazatelů vyšel 1.  

Ukazatele 

Celková zadluženost 1,15 

Kvóta vlastního kapitálů -0,15 

Dlouhodobá zadluženost 0,78 

Běžná zadluženost 0,37 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 0,85 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Úrokové krytí informuje firmu kolikrát EBIT převyšuje nákladové úroky. Výsledek 

ukazatele by se měl pohybovat nad hodnotou 3. Hodnota tohoto ukazatele vyšla záporně. 

Důvodem je hospodářský výsledek, který je ztrátový. Záporný výsledek neuvádím 

v tabulce, jelikož je hluboko pod doporučenou hodnotou. Negativní hodnota může mít za 

následek menší pravděpodobnost získání dalších věřitelů.  

Dlouhodobá zadluženost by se měla optimálně pohybovat pod 25%. V případě výrobního 

podniku XY vyšla dlouhodobá zadluženost 78%, což znamená, že firma nedosahuje 

optimální hodnoty zadluženosti. Výsledek je zapříčiněn vysokým dlouhodobým úvěrem a 

závazky ke společníkům firmy.  

Krátkodobá zadluženost vyšla 37%. Výsledek je zapříčiněn vyššími krátkodobými závazky 

z obchodních vztahů.  

U ukazatele dlouhodobého krytí stálých aktiv je doporučovaná hodnota 100% a více. 

Výsledek v případě podniku XY je 85%. Lze tedy říct, že u firmy došlo k podkapitalizaci. 

To může mít za následek nedostatečnou vybavenost podniku kapitálem. 
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6 Doporučení 
 

Ukazatele likvidity  

Likvidita podniku dosahuje nižších hodnot, než jak se v literatuře udávají doporučené 

hodnoty. Po vyhodnocení ukazatelů likvidity bych firmě XY doporučil, aby snížila své 

krátkodobé závazky a navýšila svá aktiva. Do budoucna bych ještě doporučil sledování 

všech ukazatelů likvidity v kratším časovém horizontu, neboť čím častěji firma bude 

sledovat tyto ukazatele, tím lépe a objektivněji vyhodnotí likvidní situaci podniku.  

Ukazatele rentability 

U ukazatele rentability všechny vypočtené ukazatele vyšly záporně, což bylo způsobeno 

záporným hospodářským výsledkem. Firmě bych doporučil, aby se snažila postupně 

snižovat ztrátu až do doby, kdy vygeneruje kladný hospodářský výsledek. Jelikož jednou 

z příčin této negativní situace je i to, že kupní síla obyvatelstva se po krizi snížila. Proto 

bych firmě doporučil investovat do marketingu firmy. Do budoucna bych doporučil hlavně 

častější sledování ukazatelů a zaměřit se na podrobnější analýzu zadluženosti, která 

pomůže najít alternativy, jak v dostatečné míře využívat některé zdroje financování.  

Ukazatele aktivity 

S aktivitou společnost XY nemá tak velké problémy, jako tomu je u ostatních ukazatelů. 

Můžu tedy říct, že hodnota ukazatele obratu celkových aktiv je příznivá, proto by měla 

firma v tomhle trendu vytrvat. Dále i u obratu stálých aktiv by měla firma pokračovat 

v příznivém trendu, ale vzhledem k množství informací, které o firmě mám, nemůžu 

konkrétněji nic doporučit. Ukazatel obratu zásob je taktéž příznivý, jelikož se snižuje 

množství finančních prostředků vázaných v nevýdělečném aktivu, a nedrží se nadbytečné 

zásoby. Dále bych doporučil firmě snažit se o zkracování doby obratu zásob. Tím bude 

také efektivněji využívat finanční prostředky. A poslední doporučení týkající se aktiv, je 

častější sledovanost tohoto ukazatele. 
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Ukazatele zadluženosti 

U ukazatelů zadluženosti bych firmě XY doporučil, pokusit se snížit dlouhodobé cizí 

zdroje a to konkrétně závazky ke společníkům. Bankovní úvěr má podnik pouze jeden a 

ten byl vyčerpán na reorganizaci podniku, proto bych firmě doporučil, aby další činnost 

už nefinancovala cizími zdroji. Rovněž se jeví nezbytným snižování závazků z obchodních 

vztahů. Opomíjení tohoto  může do budoucna vést k zániku firmy. Proto bych doporučil, 

aby v nejbližším horizontu došlo ke snížení investic do rozšiřování podniku a naopak 

stoupla snaha s cílem snížit náklady na distribuci výrobků odběratelům, a to pomocí 

lepšího vypracování logistiky.  
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Závěr 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo představit nástroje a ukazatele finanční analýzy. 

U konkrétně zvoleného výrobního podniku XY jsem zhodnotil finanční zdraví za pomocí 

některých poměrových ukazatelů. Výsledné hodnoty jsem vyhodnotil a následně uvedl 

doporučení. Tím jsem naplnil cíle této bakalářské práce. 

Celá práce je rozdělena na dvě části. První část byla teoretická, východiskem mi byly pro 

účel mé práce  vybrané literárních zdrojů. Prvním bodem práce bylo vysvětlení předmětu a 

cíle finanční analýzy. Dále jsem uvedl zdroje informací pro finanční analýzu a poměrové 

ukazatele, které hrají ve finanční analýze významnou roli.  

Druhá část byla praktická. V této části jsem představil výrobní podnik XY a aplikoval jsem 

poměrové ukazatele. Tyto ukazatele jsem zhodnotil, a navrhl úpravy proměnných tak, 

aby se konkrétní finanční ukazatele co nejvíce blížily doporučeným optimálním 

výsledkům. Ke konci praktické části jsem ke všem poměrovým ukazatelům uvedl 

doporučení. Ta se týkala opatření, která by měla firmě pomoct vylepšit finanční situaci. 

Vycházel jsem z účetních výkazů, které mi podnik poskytl. Konkrétně se jednalo o účetní 

výkazy za rok 2011. 

První ukazatel, který jsem vyhodnotil, patří k nejvýznamnějším prvkům finanční analýzy. 

Tento ukazatel je nazýván likvidita. Vykazované hodnoty likvidity jsou dost nepříznivé a 

vzdáleny doporučeným rozmezím. Zřejmě se podnik dostal do potíží se solventností, kvůli 

vyšším krátkodobým závazkům a nízkému oběžnému majetku. Proto bych likviditu řadil 

mezi slabší stránky podniku.  

Co se týká rentability, firma i v tomto ohledu vykázala neuspokojivé hodnoty. Tyto 

nepříznivé výsledky jsou ovlivněny záporným hospodářským výsledkem. To pro podnik, 

který začíná na trhu podnikat, nemusí hned znamenat zánik. Obvykle se v praxi uvádí, 

že začínající podnik, se může nacházet v červených číslech i tři roky, než se dostane 

do černých čísel. V případě analyzované firmy XY došlo i k investici do rozšíření, 

což bylo řešeno z cizích zdrojů, mimo jiné i dlouhodobým bankovním úvěrem. Lze 

předpokládat, že tento nepříznivý vývoj se do budoucna podaří zvrátit a že si společnost 

udrží postavení na trhu.  
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Kromě těchto dvou poměrových ukazatelů zaujímají důležité místo i ukazatele 

zadluženosti. Ty vykázaly velmi špatné hodnoty, hlavně celková zadluženost vykázala 

špatnou hodnotu, která je zapříčiněna vysokou angažovaností z cizích zdrojů. Vzhledem k 

záměru  investovat do rozšíření podniku, musela firma zajistit dostatečné finanční 

prostředky taktéž formou dlouhodobého bankovního úvěru. Můžu tedy konstatovat, že 

celková výše zadluženosti se pohybuje ve velmi vysokých hodnotách a množství 

celkových aktiv je menší, než množství cizích zdrojů. V budoucnu se snad firmě podaří 

snižovat cizí zdroje a hlavně zvyšovat vlastní kapitál za pomoci tvorby dostatečného zisku. 

V poslední řadě nesmím opomenout ukazatele aktivity, které vyjadřují, jak efektivně firma 

využívá svá aktiva. V případě výrobního podniku XY se ukazatele aktivity jeví velmi 

příznivě. Příčinou dobrých výsledků je, že firma využívá svá aktiva k dosažení co 

nejvyšších tržeb. U hospodaření se zásobami podnik efektivně nakupuje zásoby a tím 

pádem má doba obratu zásob pozitivní trend. Podnik by se měl snažit udržet frekvenci 

jednotlivých dodávek. 

V této práci se potvrdilo, že finanční analýza je nezbytným nástrojem pro hodnocení 

finanční situace podniku. V úplném závěru chci podotknout, že vzhledem k analyzované 

firmě jsem měl účetní výkazy pouze za první rok podnikání, což je za rok 2011. Proto 

je vypovídající schopnost vypočtených ukazatelů nízká. Tato práce i za těchto podmínek 

může sloužit jako východisko pro další manažerské opatření podniku. 
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