
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt v českém jazyce: 

Cílem této bakalářské práce je vymezit pojem finanční analýza, základní metody finanční 

analýzy a definovat základní ukazatele. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole si 

objasníme pojem finanční analýza. V druhé kapitole si uvedeme hlavní zdroje finanční 

analýzy a v poslední části si detailně popíšeme metody finanční analýzy. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, 

horizontální a vertikální analýza 

 

Abstract 

The aim of this work is to define the concept of financial analysis, basic methods of financial 

analysis and define the basic indicators. The work is divided into three chapters. In the first 

chapter, we will explain the concept of financial analysis. In the second chapter we will show 

the main sources of financial analysis and in the last section, we will describe in detail the 

methods of financial analysis. 

Keywords: financial analysis,  financial ratios, value and bankruptcy models, horizontal and 

vertical analysis 
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ÚVOD 

Vzhledem k tomu, že dnešní doba hospodářské krize nás nutí k neustálým 

restriktivním opatřením, které velmi zásadně ovlivňují chod a úspěšnost podniku, je nutné 

rozvíjet své schopnosti, vedoucí k prosperitě podniku. Protože pokud nebudeme znát příčiny 

úspěšného nebo neúspěšného podnikání, nebudeme schopni daný stav změnit, resp. nebudeme 

schopni aplikovat finanční analýzu v praxi. 

Předložená bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí: úvod, teoretická část a 

závěr. V úvodu je nastíněn význam této práce a popsána stručná charakteristika celé 

problematiky včetně cíle a přínosu práce pro praxi. Teoretická část zahrnuje tři hlavní 

kapitoly. První kapitola je věnována finanční analýze podniku. V této kapitole je vysvětlen 

nejen pojem a význam finanční analýzy v podniku, ale také její cíle a úkoly. Následuje druhá 

kapitola, ve které jsou objasněny zdroje informací pro finanční analýzu, tzn. rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty. Třetí kapitola se zabývá metodami finanční analýzy, tzn. horizontální, vertikální 

a poměrovou analýzou včetně ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, 

kapitálového trhu a hodnotových ukazatelů výkonnosti. Nedílnou součástí této kapitoly jsou 

také bonitní a bankrotní modely, které slouží k rychlému odhadnutí finanční situace podniku. 

Z široké škály těchto modelů jsou v práci uvedeny Kralickův rychlý test, Tamariho model, 

Index Bonity, Altmanův index důvěryhodnosti, Indexy IN, Beermanova diskriminační funkce, 

Taflerův bankrotní model a Grünwaldův index bonity.  

Cílem předložené bakalářské práce je poskytnout souhrnné informace o finanční 

analýze podniku snadno aplikovatelné v podnikatelské praxi.  

Přínosem této práce je nejen zopakování základních pojmů finanční analýzy, ale také 

jejich vzájemná souvislost a následný přínos pro praxi. 
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1 Finanční analýza podniku 

1.1 Pojem finanční analýza a její význam v podniku 

Finanční analýza (Financial analysis) je klíčovým bodem každého podniku, neboť 

umožňuje připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku [1]. Představuje 

soubor činností, pomocí kterých můžeme zjistit a komplexně vyhodnotit celkovou situaci 

podniku. Můžeme tedy říct, že cílem finanční analýzy je nejen posouzení finančního zdraví 

podniku (financial health) [2], ale také zajištění zpětné vazby mezi předpokládaným efektem 

řídících rozhodnutí a skutečností v rámci komplexu finančního řízení podniku. Za finančně 

zdravý podnik je považován takový podnik, který je v danou chvíli schopen naplňovat smysl 

své existence, což znamená, že je charakterizován především rentabilitou a likviditou 

podniku. [3] 

Na základě tohoto tvrzení můžeme rovněž konstatovat, že se jedná o úzké propojení 

s finančním účetnictvím, které poskytuje informace o finančním rozhodování podniku 

prostřednictvím finančních výkazů. I když se jedná o všeobecný pohled na tuto problematiku, 

měli bychom se zamyslet nad vztahem, resp. souvislostí finanční analýzy  

k manažerskému účetnictví. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že manažerské 

účetnictví slouží především k vnitřním potřebám podniku [4], které má dominantní postavení 

v případě rozhodování o dalších investicích, resp. o investičních projektech [5]. Vzájemná 

souvislost obou oblastí se znásobuje i tím, že nelze navzájem srovnávat data manažerského a 

finančního účetnictví, protože na rozdíl od manažerského účetnictví jsou data z finančního 

účetnictví sestavena v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami  

a standardy a jejich základním měřícím údajem je jednotka peněžní [6]. Naopak data 

z manažerského účetnictví jsou plně v kompetenci vedení daného podniku [7]. 

Z toho vyplývá, že důležitost finanční analýzy spočívá především v nenahraditelných 

podkladech při rozhodování o budoucnosti podniku [7], které bývají zpravidla doprovázeny 

uvažováním o čase a penězích daného podniku. Protože „finanční analýza představuje 

minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního hospodaření podniku, je jejím 

účelem a smyslem provést nejen diagnózu finančního hospodaření podniku, ale také podchytit 

a zhodnotit jednotlivé složky finančního hospodaření“[3, s. 37]. Na základě tohoto zjištění 

můžeme konstatovat, že data finanční analýzy jsou důležitá nejen pro management podniku, 
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zaměstnance, zákazníky a dodavatele, ale také pro stát a jeho orgány. Význam uživatelů 

finanční analýzy uvádí následující obrázek 1. 

 

 

 

                 Obrázek 1 Uživatelé finanční analýzy a její zaměření [1]  

 

1.2 Cíle a úkoly finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je nejen ekonomické zhodnocení zdravotní úrovně podniku, 

ale i odhalení a náprava případných poruch. Nedílnou součástí finanční analýzy je také 

poukázání na další možnosti podniku, resp. na jeho silné stránky. [8]  

Úkolem finanční analýzy je tedy globální posouzení finanční pozice podniku, od které 

se odvíjí další podnikatelské záměry, resp. finanční plány podniku. Na základě tohoto tvrzení 

můžeme konstatovat skutečnost, že finanční analýza má v řízení podnikových financí své 

nezastupitelné místo, protože tvoří na jedné straně podkladový materiál pro získávání 

bankovních úvěrů a jiných finančních zdrojů pro zajištění fungování podniku  

a na straně druhé upozorňuje na možné problémy v hospodaření podniku, tzn., že tak 
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předchází finanční krizi podniku. V souvislosti s finanční krizí podniku je však třeba vzít 

v úvahu, že finanční analýza je pouze prostředkem k poznání stavu podniku a nikoli 

prostředkem k jeho řešení. [8] 

Hlavní úkoly finanční analýzy můžeme shrnout do následujících oblastí: [8, 9] 

 hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku, včetně zhodnocení struktury 

nákladů a výnosů; 

 diagnóza finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů; 

 odhalení případných poruch a nedostatečné hodnoty ukazatelů; 

 poznání silných i slabých stránek finanční situace podniku; 

 hledání rezerv v provozní a investiční činnosti podniku, resp. hlubší analýza finanční 

situace podniku; 

 východisko pro sestavení kvalitních finančních plánů, které jsou podkladem pro 

rozhodování podniku; 

 nástroj kontroly. 
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2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Vzhledem k tomu, že úspěšnost finanční analýzy závisí na kvalitě a komplexnosti 

informací jsou relevantní data čerpána nejčastěji z účetních výkazů, tzn. především z rozvahy 

a z výkazu zisku a ztráty. Z toho vyplývá, že účetní výkazy můžeme dále dělit na: [1]  

 účetní výkazy finanční – jsou externími výkazy, které dávají přehled o stavu  

a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a také  

o peněžních tocích; povinností firmy je jejich zveřejnění nejméně jedenkrát ročně; 

 vnitropodnikové účetní výkazy nemají závaznou úpravu a vycházejí z vnitřních potřeb 

každé firmy.  

 

Na základě zjištěných informací můžeme říct, že klíčovým aspektem ve zpracování 

finanční analýzy jsou základní účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow. Nicméně je nutné připomenout, že rozvaha a výkaz zisku a ztráty mají pevně 

stanovenou strukturu Ministerstvem financí a jsou závaznou součástí účetní závěrky 

v soustavě podvojného účetnictví. Naproti tomu výkaz o peněžních tocích není 

standardizován. [1]  

Dále je nutné zmínit skutečnost, že „firmy mají povinnost vyplývající z obchodního 

zákoníku nechat ověřit účetní závěrku auditorem a zveřejnit takto ověřené informace 

v obchodním věstníku do jednoho kalendářního měsíce ode dne konání valné hromady. Kromě 

toho existuje také povinnost u těchto firem zhotovovat výroční zprávu, která rovněž podléhá 

povinnosti ověření auditorem“. [1, s. 22] 

2.1 Rozvaha 

Rozvaha neboli bilance je účetní výkaz, který je z pohledu finanční analýzy 

nejdůležitějším zdrojem informací. Podává písemný přehled nejen o majetku podniku, ale 

také o jeho zdrojích k určitému datu. Základní strukturu rozvahy tvoří aktiva a pasiva. Aktiva 

představují majetek, kterým podnik disponuje, a pasiva jsou zdroje kapitálu, ze kterých byly 

jednotlivé majetkové části pořízeny. V této souvislosti je však nutné si uvědomit, že aktiva 

jsou v podstatě vložené prostředky, od kterých se očekává, že budou podniku přinášet určitý 

ekonomický efekt na rozdíl od dluhů, resp. stávajících závazků podniku, které budou 
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ekonomický efekt snižovat. Základní vztah v rozvaze lze tedy vyjádřit následující rovnicí, ze 

které vyplývá, že vlastní kapitál je rozdílem dvou položek a to aktiv a dluhů, resp. cizích 

zdrojů. [10] 

 

aktiva = vlastní kapitál + dluhy 

 

Nicméně musíme mít neustále na paměti, že vykazované údaje se vztahují vždy 

k minulosti, což sebou nese riziko, že stav zachycený ve výkazech, nemusí být v současné 

době, již zcela aktuální [8]. 

2.1.1. Aktiva 

Aktiva jsou tvořena majetkem firmy, který bývá označován z hlediska právního pojetí 

majetkem podniku nebo také kapitálem. V širším vymezení se jedná o celkovou výši 

ekonomických zdrojů, kterými podnik disponuje v určitém časovém okamžiku. [1]  

Je rovněž nutné si uvědomit, že klíčovým aspektem na straně aktiv je schopnost dané 

položky přinést v budoucnu ekonomický prospěch podniku. Tato skutečnost se může projevit 

dvěma způsoby: [1] 

 přímo – schopnost přeměnit cenné papíry okamžitě na hotovost; 

 nepřímo – položka aktiv se zapojí do výrobní činnosti podniku a tím dochází 

k postupné přeměně na hotové výrobky a prostřednictvím pohledávek k přeměně na 

peníze. 

 

Z hlediska struktury strany aktiv rozvahy členíme aktiva na: [1, 10] 

 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál; 

 Dlouhodobý majetek (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, finanční investice); 

 Krátkodobý majetek (zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, finanční 

majetek); 

 Ostatní aktiva (časové rozlišení a dohadné účty aktivní).  
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Za zmínku stojí také skutečnost, že dlouhodobý majetek je nazýván stálými aktivy, 

krátkodobý majetek oběžnými aktivy a ostatní aktiva jsou označována přechodnými aktivy 

[10]. Strukturu strany aktiv rozvahy znázorňuje tabulka 1. 

 

Tabulka 1 Základní struktura rozvahy – aktiva [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: „brutto“ (1. sloupec) vyjadřuje prvotní ocenění při pořízení podle zákona o účetnictví, „korekce“  

(2. sloupec)  obsahuje oprávky a opravné položky, sloužící k reálnějšímu ocenění (směrem dolů, tudíž mínus), 

„netto“ (3. sloupec) je rozdílem položky brutto a korekce. Sloupec 4 uvádí skutečnost za srovnatelné období 

minulého roku v netto hodnotě. 

 

 

 

Pol. Aktiva Běžné účetní období Minulé účetní 

období 
Brutto Korekce Netto 

 Aktiva celkem     

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění     

B. Stálá aktiva     

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek     

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek     

B.III. Dlouhodobý finanční majetek     

C. Oběžná aktiva     

C.I. Zásoby     

C.II. Dlouhodobé pohledávky     

C.III. Krátkodobé pohledávky     

C.IV. Finanční majetek     

D. Ostatní aktiva     

D.I. Časové rozlišení     

D.II. Dohadné účty aktivní     
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Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je majetek, u kterého je doba přeměny na hotové prostředky delší 

než jeden rok tzn., že se jedná o majetek dlouhodobé povahy. Dále je nutné si uvědomit, že se 

nespotřebovává najednou, ale postupně, nejčastěji formou odpisů a svou hodnotu tak přenáší 

do nákladů firmy. [1]  

Dlouhodobý majetek lze rozdělit do následujících skupin: [11] 

 dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové položky, jejichž použitelnost je 

delší než jeden rok a pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč (licence, obchodní 

značky, software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje apod.); 

 dlouhodobý hmotný majetek – zahrnuje pozemky, budovy, stavby, dopravní 

prostředky, umělecká díla, samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je 

vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok; 

 Dlouhodobý finanční majetek – představuje specifickou formu 

dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků. Jedná se zejména  

o podílové cenné papíry a vklady nebo o půjčky poskytnuté účetní jednotkou 

podnikům ve skupině s dobou splatnosti delší než jeden rok.  

  

Krátkodobý majetek 

Krátkodobý majetek nebo také oběžná aktiva jsou majetkem krátkodobé povahy  

a na rozdíl od dlouhodobého majetku mají určitou provozní kapacitu [10]. To znamená, že se 

jedná především o peněžní prostředky a věcné položky majetku (suroviny, materiál, hotové 

výrobky, rozpracovaná výroba atd.), u kterých se předpokládá, že se přemění na peněžní 

prostředky během jednoho roku [1]. Jedná se tedy v podstatě o majetek určený 

k přechodnému užívání [11]. Nicméně je nutné si uvědomit, že i když „oběžná aktiva 

představují z finančního hlediska velmi neefektivní uložení finančních prostředků, jsou 

součástí hodnocení likvidity firmy“ (viz níže) [1, s. 25].  

Struktura oběžných aktiv je tvořena: [10] 

 zásobami – suroviny, materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní 

výroby, výrobky tzn. položky, které se velmi rychle spotřebují; 

 pohledávkami – krátkodobými (splatné do jednoho roku) a dlouhodobými (se 

splatností delší než jeden rok);  
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 finančním majetkem – zahrnuje tři základní složky: peníze v hotovosti, účty 

v bankách a krátkodobý finanční majetek.  

Z tohoto přehledu je zřejmé, že oběžný majetek je členěn podle likvidity, a to od 

položek nejméně likvidních (zásoby) až k položkám nejlikvidnějším (finanční majetek) [1, 

10]. 

 

Ostatní aktiva 

Ostatní aktiva zachycují především zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích 

období. Jedná se tedy o práce provedené a dosud nevyúčtované, předem placené nájemné 

apod. [1].  

2.1.2  Pasiva 

Strana pasiv ukazuje zdroje financování firmy, resp. způsob jakým jsou aktiva podniku 

financována. Základním kritériem členění je tedy vlastnictví zdrojů financování (zdroje 

vlastní a cizí) a nikoli časové hledisko (viz aktiva) [1]. K pasivům patří: vlastní kapitál, cizí 

kapitál a ostatní pasiva (viz tabulka 2). 

 

Vlastní kapitál 

„Vlastní kapitál je položkou obsahující základní kapitál, který představuje peněžní 

vyjádření souhrnu peněžních a nepeněžních vkladů společníků do dané společnosti“ tzn., že 

se jedná o vlastní zdroje, které byly do podnikání vloženy a jsou zapsány i v obchodním 

rejstříku [1]. Vlastní kapitál je tvořen: [10] 

 

 základním kapitálem – viz peněžní a nepeněžní vklady společníků do 

společnosti; 

 kapitálovými fondy – zahrnují vklady společníků nad rámec základního 

kapitálu  

(dary, dotace); 

 fondy ze zisku – zákonný rezervní fond (ke krytí ztrát podniku), nedělitelný 

fond a ostatní fondy; 
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 výsledkem hospodaření minulých let – nerozdělený zisk z minulých období, 

příp. neuhrazená ztráta z minulých let; 

 výsledkem hospodaření běžného účetního období – jedná se o vykázaný 

zisk nebo ztrátu uzavíratelného účetního období.  

 

   Tabulka 2 Struktura pasiv v rozvaze [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

Cizí kapitál 

Cizí kapitál jsou zdroje, které podnik získal od jiných právnických nebo fyzických 

osob (představují tedy dluh společnosti) a které musí být v různě dlouhém časovém horizontu 

uhrazeny [1]. To znamená, že za zapůjčení platí firma cenu – úroky. Je rovněž dobré si 

Označ. Pasiva Stav v běžném  

účetním období 

Stav v minulém  

účetním období 

 Pasiva celkem   

A. Vlastní jmění   

A.I.  Základní jmění   

A.II. Kapitálové fondy   

A.III. Fondy ze zisku   

A.IV. Hospodářský výsledek min. let   

A.V. Hospodářský výsledek běž. úč. období   

B. Cizí zdroje   

B.I. Rezervy   

B.II. Dlouhodobé závazky   

B.III. Krátkodobé závazky   

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv   

C.I. Časové rozlišení   

C.II. Dohadné účty pasivní   
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uvědomit, že „zpravidla bývá levnější krátkodobý kapitál než kapitál dlouhodobý  

a zároveň také, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní“ [1, s. 27]. Z toho vyplývá, že v 

důsledku zahrnování ceny těchto zdrojů do finančních nákladů, vzniká v podniku úspora  

a tzv. leverage efekt, který je předmětem zájmu finanční analýzy [10]. 

 Cizí kapitál obsahuje: [10] 

 rezervy – zákonné a ostatní, sloužící na krytí výdajů z dlouhodobě existujících 

rizik a také z budoucích závazků; 

 dlouhodobé závazky – mají dobu splatnosti delší než jeden rok a příp. 

odložený daňový závazek (emitované dluhopisy - obligace, závazky 

k podnikům, dlouhodobé směnky k úhradě apod.); 

 krátkodobé závazky – mají dobu splatnosti do jednoho roku (závazky 

z obchodního styku, závazky k zaměstnancům, ke státu - daňové a dotace, 

ke společníkům apod.); 

 bankovní úvěry a výpomoci – představují závazky vůči bankám, mohou být 

dlouhodobé (bankovní úvěry dlouhodobé) a krátkodobé (běžné bankovní úvěry 

a krátkodobé finanční výpomoci).  

 

Ostatní pasiva 

Ostatní pasiva obsahují časové rozlišení (výdaje a výnosy příštích období)  

a dohadné účty pasivní [1, 11]. Tady je nutné připomenout, že výdaje příštích období jsou  

v podstatě služby placené pozadu (např. prémie, nájemné, provize apod.), naproti tomu 

výnosy příštích období jsou jakékoliv služby hrazené předem. Z toho vyplývá, že dohadné 

účty pasivní vyjadřují zpravidla dluh, který nelze účtovat (nevyfakturované dodávky výrobků 

a služeb, chybně vyúčtované položky závazků apod.). [10] 
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2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty nebo také výsledovka je písemný přehled o výnosech, nákladech 

a výsledku hospodaření za určité období. Na rozdíl od rozvahy, která zachycuje aktiva a 

pasiva k určitému časovému okamžiku se výkaz zisku a ztráty vždy vztahuje k určitému 

časovému intervalu tzn., že je přehledem o výsledkových operacích za tento interval. 

Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů a nikoli pohyb příjmů a výdajů. [1]  

Je rovněž nutné si uvědomit, že náklady i výnosy se uznávají v období, ve kterém byly 

realizovány, tzn., že se neopírají o skutečné peněžní toky. Jinak řečeno výsledný čistý zisk 

neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením v daném období, jedná se 

např. o okamžité uhrazení hotovosti výnosů z prodeje nebo náklady, které jsou uhrazeny 

v jiném období než v období uvedeném ve výkazu zisku a ztráty. [1, 11]  

V této souvislosti bychom měli vědět, že „že náklady se projevují jako úbytek aktiv 

nebo zvýšení závazků a výnosy jako přírůstek aktiv nebo snížení závazků“ [11, s. 11]. 

Z celkového pohledu můžeme tedy říct, že v rámci analýzy výkazu zisku a ztráty hledáme 

především odpověď na otázku, jak jednotlivé položky tohoto výkazu ovlivňují nebo 

ovlivňovaly výsledek hospodaření, což současně poukazuje na nutnost sestavování tohoto 

výkazu [1]. Za zmínku stojí také skutečnost, že výsledek hospodaření je v podstatě rozdíl 

výnosů a nákladů, který lze vyjádřit následovně: [10] 

tržby (výnosy) – náklady = zisk 

 

2.2.1 Význam a funkce příloh 

Neměli bychom zapomínat ani na přílohy k účetním výkazům, které se staly nedílnou 

součástí účetní závěrky. Přílohy obsahují zpravidla informace, která nejsou v rozvaze ani ve 

výkazu zisku a ztráty tzn., že hlavní přínos příloh spočívá především v objasnění finanční 

situace a výsledků hospodaření podniku včetně odhadu budoucího vývoje ze strany externích 

uživatelů. Přílohy by měly obsahovat: [11] 

 obecné údaje (charakteristika podniku, její právní forma, organizační struktura, počet 

zaměstnanců, kapitálové účasti apod.); 
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 informace o používaných účetních metodách, obecných účetních zásadách  

a způsobu oceňování, stanovení reprodukční pořizovací ceny, vedlejších pořizovacích 

nákladů, opravných položek k majetku, o sestavení odpisových plánů a o použitých 

odpisových metodách, o změnách způsobů oceňování, postupů odpisování a účtování 

s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslení jejich vlivu na majetek, závazky a 

výsledek hospodaření; 

 doplňující údaje k účetním výkazům (informace o najímaném majetku, o rozdělení 

zisku, o pohledávkách, o výdajích na výzkum a vývoj apod.); 

 přehled o peněžních tocích (cash flow). 

 

Účetní výkaz cash flow slouží k posouzení skutečné finanční situace, což znamená, že 

odpovídá na otázku, kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je použil? 

Jedná se tedy o „přehled peněžních toků, kterými rozumíme přírůstky (příjmy)  

a úbytky (výdaje) peněžních prostředků (hotovost) a peněžních ekvivalentů (krátkodobý 

likvidní majetek)“ [1, s. 34]. V praxi se obvykle rozeznává provozní cash flow, investiční cash 

flow, finanční cash flow a podnikové cash flow [12]. Můžeme tedy říct, že na rozdíl od 

výkazu zisku a ztráty, kde jsou podchyceny výnosy a náklady, tak ve výkazu cash flow jsou to 

příjmy a výdaje. Na základě tohoto zjištění můžeme tedy konstatovat skutečnost, že tento 

výkaz slouží především pro posouzení likvidity podniku. [10] 

 

2.3 Vzájemná provázanost a vypovídací schopnost základních 

účetních výkazů 

Na základě výše zjištěných informací můžeme říct, že všechny výše vyjmenované 

finanční výkazy spolu souvisejí, neboť v nich probíhají ziskově i peněžně účinné transakce. 

Když se však zamyslíme nad celkovým významem jednotlivých výkazů, dojdeme k závěru, 

že základem finanční analýzy je rozvaha, která sleduje stav zdrojů financování a strukturu 

majetku potřebného k realizaci podnikatelské činnosti. Naproti tomu výkaz zisku a ztráty 

vysvětluje proces tvorby zisku jako přírůstku vlastního kapitálu tvořícího součást pasiv a 

sloužícího k hodnocení schopnosti firmy zhodnocovat vložený kapitál. Posledním 

jmenovaným výkazem je výkaz cash flow, který umožňuje vysvětlení změny peněžních 
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prostředků jako součásti aktiv, což znamená, že umožňuje provádět analýzu peněžních 

prostředků. [1, 10]  

Provázanost účetních výkazů znázorňuje následující obrázek 2. 

 

 

Obrázek 2 Vztahy mezi výkazem cash flow, rozvahou a výkazem zisků a ztrát [10]  

 

V rámci pochopení celé problematiky finanční analýzy bychom si měli uvědomit, že 

pro hodnocení firmy není důležitá pouze schopnost vytvářet kladný výsledek hospodaření, ale 

také zajištění dostatečného množství peněžních prostředků pro běžné fungování firmy. To 

znamená, že výsledkem hospodaření z provozní činnosti může být na jedné straně zisk a na 

straně druhé ztráta s peněžním tok z provozní činnosti kladným či záporným. [1]  
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3 Metody finanční analýzy 

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které využívají 

elementární matematiku a na metody založené na složitějších matematických postupech  

a myšlenkách. Metody využívající elementární matematiku jsou zastoupeny analýzou 

absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza), analýzou rozdílových ukazatelů, 

analýzou cash flow, analýzou poměrových ukazatelů (rentabilita, aktivita, zadluženost  

a finanční struktura, likvidita, kapitálový trh, provozní činnosti a cash flow) a analýzou 

soustav ukazatelů. Naproti tomu vyšší metody finanční analýzy jsou zastoupeny převážně 

matematicko-statistickými metodami a nestatistickými metodami bližšího zaměření. [13] 

Podle Sedláčka [14] obsahuje klasická finanční analýza dvě navzájem propojené části, 

a to kvalitativní (fundamentální analýzu) a kvantitativní (technickou analýzu, která odpovídá 

metodám využívajícím elementární matematiku). Z výše uvedeného vyplývá, že rozdělení 

metod finanční analýzy může být značně odlišné, ale celkové pojetí zůstává stejné. V této 

souvislosti je rovněž nutné si uvědomit nejen časovou dimenzi jednotlivých metod (analýza 

ex post a analýza ex ante), ale také volbu metod, které musí mít zpětnou vazbu na cíl a navíc 

musí splňovat účelnost, nákladnost a spolehlivost. Neméně významná je i otázka, pro koho 

jsou výsledky daných metod určeny. [1] 

V našem případě se budeme věnovat nejen horizontální, vertikální a poměrové 

analýze, ale také bonitním a bankrotním modelům. 

3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza přejímá data přímo z účetních výkazů (rozvahy podniku, výkazu 

zisku a ztráty), příp. z výročních zpráv. Změny jednotlivých položek se sledují po řádcích, 

horizontálně. Sledují se zde nejen změny absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase 

(většinou 3 až 10 let), ale také jejich relativní změny. [14]  

To znamená, že v této analýze se využívají především indexy a diference, kterými se 

například zjišťuje, o kolik procent se jednotlivé položky bilance oproti minulému roku 

změnily (tj.index), popř. o kolik se jednotlivé položky změnily v absolutních číslech. [15] 
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Můžeme tedy konstatovat, že horizontální analýza se běžně používá k zachycení 

vývojových trendů ve struktuře majetku i kapitálu podniku, např. při vypracování zpráv  

o hospodářské situaci podniku. [14] 

3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se na rozdíl od horizontální analýzy, zabývá procentní analýzou 

komponent, tzn., že se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv 

a pasiv podniku [13, 14]. Při procentním vyjádření jednotlivých komponent se postupuje 

v jednotlivých letech shora dolů (tzn. ve sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky. 

Základem pro procentní vyjádření složí nejen velikost tržeb (výkaz zisku a ztráty), ale také 

hodnota celkových aktiv podniku (rozvaha) [14] tzn., že se na jednotlivé položky finančních 

výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině [15].  

Na základě zjištěných informací můžeme říct, že výhodou vertikální analýzy je 

zejména nezávislost na meziroční inflaci, což znamená, že umožňuje srovnatelnost výsledků 

z různých let. [14] 

3.3 Poměrová analýza 

„Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny – položky 

rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty – v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině (celková 

bilanční suma, tržby), poměrová analýza se dává do „poměru“ položky vzájemně mezi sebou“ 

[15, s. 29]. Skutečnost, že poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy, 

dokazuje především možnost, získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Umožňují provádět nejen analýzu časového vývoje finanční situace 

dané firmy (tzv. trendovou analýzu), ale jsou také vhodným nástrojem prostorové analýzy a 

matematických modelů popisujících další jevy. [13] 

V případě poměrové analýzy hovoříme tedy o soustavě ukazatelů, mezi které řadíme 

ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, produktivity práce, kapitálového trhu a 

hodnotové ukazatele výkonnosti. 
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3.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability nebo také ukazatele výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios 

patří k nejsledovanějším ukazatelům v praxi, protože poměřují zisk dosažený podnikáním 

s výší zdrojů firmy, kterých bylo užito k jeho dosažení [13]. Jinak řečeno, určují, zda podnik 

dosáhl předpokládaného výnosu a zisku či nikoliv [16]. Můžeme tedy říct, že se jedná o 

poměr zisku k částce vloženého kapitálu, resp. k poměru výnosu k vloženému kapitálu. Mezi 

nejdůležitější ukazatele rentability patří: rentabilita tržeb, výnosnost celkových aktiv, 

výnosnost vlastního jmění a výnosnost kapitálu investorů (viz tabulka 3). Uvádějí se 

v procentech. [10] Příklad výpočtu následujících ukazatelů uvádí tabulka 3. 

 

Tabulka 3 Ukazatele rentability (výnosnosti) [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: AKT – celková aktiva, T – tržby, VK – vlastní kapitál, Dl.D – dlouhodobé dluhy, 

ČZ – čistý zisk, CF - cash flow. 

 

V souvislosti s rentabilitou je také nutné upozornit na tři kategorie zisku: [1]  

 EBIT (Earnings Before Interest and Tax) zisk před odečtením úroků a daní, který 

odpovídá provoznímu výsledku hospodaření a využívá se především  

u mezifiremního srovnání; 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 

1. ROA – rentabilita celkových aktiv  EBIT/AKT 

2. Rentabilita tržeb  EBIT/T 

3. Obrat celkových aktiv T/AKT 

4. ROCE – Rentabilita kapitálu EBIT/(VK + Dl.D) 

5. ROE – Rentabilita vlastního kapitálu ČZ/VK 

6. Rentabilita tržeb ČZ/T 

7. Finanční páka AKT/VK 

8. Rentabilita z vlastních finančních zdrojů CF/VK 

9. Mzdová náročnost tržeb  
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 EAT (Aearnings After Tax) zisk po zdanění nebo také čistý zisk, který se využívá ve 

všech ukazatelích, které hodnotí výkonnost firmy; 

 EBT (Earnings Before Tax) zisk před zdaněním, tedy provozní zisk, který využijeme 

při srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením. 

 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nebo také řízení aktiv a asset management měří, jak efektivně firma 

hospodaří se svými aktivy. „Obvykle se uvádějí v podobě ukazatelů vyjadřujících vázanost 

kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv nebo dobu obratu aktiv“. [13] 

To znamená, že ukazatele aktivity lze vyjádřit ve dvou modelech, a sice: [15] 

 obrátkovosti (rychlosti obratu) – vyjadřuje počet obrátek za období, během kterého 

bylo dosaženo daných tržeb použitých v ukazateli (nejčastěji rok), např. 1,73 (krát); 

 doby obratu – odráží počet dní (příp. let), po který trvá jedna obrátka, např. 36,09 (d).  

 

Přehled ukazatelů aktivity znázorňuje tabulka 4.  

 

Tabulka 4 Ukazatele aktivity (doby obratu) [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: T – tržby, AKT – celková aktiva, ZÁS. – zásoby, POHL. – pohledávky, KZ – krátkodobé závazky, 

360 – počet dní. 

 

Ukazatele aktivity (doby obratu) 

1. Obrat aktiv T/AKT 

2. Obrat zásob T/zásoby 

3. Doba obratu aktiv AKT/(T/360) 

4. Doba obratu zásob ZÁS./(T/360) 

5. Doba inkasa pohledávek POHL/(T/360) 

6. Doba úhrady krátk. závazků KZ/(T/360) 
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3.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Pod pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje (dluh) tzn., že ukazatele zadluženosti sledují především 

finanční závislost podniku, resp. vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Mezi nejznámější 

ukazatele zadluženosti patří: ukazatel věřitelského rizika (debt ratio), koeficient 

samofinancování (equity ratio), ukazatel úrokového krytí a maximální úroková míra. [1] 

Abychom zjistili reálný stav podniku, je rovněž důležité zjistit objem majetku 

pořízený na leasing, neboť tato skutečnost může značně ovlivnit celkovou zadluženost 

podniku. Dále je nutné připomenout, že leasing nenajdeme v rozvaze, ale pouze v nákladech 

ve výkazu zisku a ztráty. [15] Obecně platí, že „čím vyšší je např. hodnota věřitelského rizika, 

tím vyšší je riziko věřitelů“ [1, s. 58]. Samozřejmě že musíme mít neustále na paměti, že čím 

vyšší je objem závazků, tím větší je potřeba pozornosti prostředků k jejich splácení. S tím 

souvisí nejen provozní, ale i finanční riziko každého podnikání [15]. Přehled ukazatelů 

zadluženosti uvádí následující tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Ukazatele zadluženosti [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Poznámka: VK – vlastní kapitál, AKT – celková aktiva, CZ – cizí zdroje,  

                                  OP – ostatní pasiva 

 

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti) 

1. Equity Ratio VK/AKT 

2. Debt Ratio I. CZ/AKT 

3. Debt Ratio II. (CZ + OP)/AKT 

4. Debt Equity Ratio CZ/VK 

5. Úrokové krytí I. EBIT/nákladové úroky 

6. Úrokové krytí II. (EBIT + odpisy)/nákl. úroky 
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3.3.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům, tzn., že velmi 

úzce navazují na ukazatele finanční závislosti (viz výše). Můžeme tedy konstatovat, že 

likvidita je důležitá především z hlediska finanční rovnováhy firmy, jinak řečeno je 

podmínkou solventnosti firmy. [1, 13] V podstatě rozeznáváme tři stupně likvidity: [1] 

 okamžitou likviditu (likvidita 1. stupně) nebo také cash ratio, která představuje nejužší 

vymezení likvidity; 

  pohotovou likviditu (likvidita 2. stupně) nebo také acid test; 

  běžnou likviditu (likvidita 3. stupně) nebo také current ratio, která ukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku.  To znamená, že čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti 

podniku.  

 

Přehled výpočtů jednotlivých ukazatelů uvádí následující tabulka 6.                                                                    

 

Tabulka 6 Ukazatele likvidity [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Poznámka: OAKT – oběžná aktiva, KD – krátkodobé dluhy, AKT – celková aktiva,  

  

Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 

1. Čistý pracovní kapitál OAKT - KD 

2. Pracovní kapitál na aktiva (OAKT – KD)/AKT 

3. Běžná likvidita OAKT/KD 

4. Pohotová likvidita (OAKT – zásoby)/KD 

5. Okamžitá likvidita FM/KD 

6. Doba splatnosti krátk. závazků KZ/(T/360) 
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3.3.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu nebo také ukazatele tržní hodnoty pracují na rozdíl od již 

výše zmíněných ukazatelů s tržními hodnotami a vyjadřují tak hodnocení firmy pomocí 

burzovních ukazatelů. Tím, že do některých ukazatelů vstupuje cena akcie, zvyšuje se význam 

těchto ukazatelů především pro investory, kteří mohou profitovat buď z podílů na zisku 

(dividend), nebo z růstu cen akcií. [1, 15] Na základě tohoto zjištění můžeme konstatovat, že 

základem této skupiny ukazatelů je hledání vztahu ceny akcie k vybraným údajům 

podnikového účetnictví [17]. Mezi základní ukazatele kapitálového trhu patří: [1] účetní 

hodnota akcií (book value per share), čistý zisk na akcii (EPS - earnings per share), 

dividendový výnos, dividendové krytí, ukazatel P/E (price - earning ratio)  a ukazatel M/B 

(market to book ratio),  viz také tabulka 7. 

 

Tabulka 7 Ukazatele kapitálového trhu [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Poznámka: VK – vlastní kapitál, ČZ – čistý zisk, DV – dividendový výnos,  

                                         TCA – tržní cena akcie, EPS – čistý zisk na akcii, EAT – zisk po zdanění. 

  

Ukazatele kapitálového trhu (tržní hodnoty) 

1. Účetní hodnota akcie VK/počet akcií 

2. Čistý zisk na akcii ČZ/počet akcií 

3. Dividendový výnos DV/TCA x 100 

4. Dividendové krytí EPS/dividenda na akcii 

5. Ukazatel P/E TCA/EAT na 1 akcii 

6.  Ukazatel M/B TCA/ účetní hodnota akcie 
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3.3.6 Hodnotové ukazatele výkonnosti 

Hodnotové ukazatele výkonnosti jsou charakteristické zejména tím, že zahrnují  

i náklady na vlastní kapitál, tzv. implicitní náklady. Jedná se především o ukazatel 

ekonomické přidané hodnoty EVA (Economic Value Added), který rozvíjí náklady kapitálu 

směrem k oceňování ekonomické výnosnosti. [21] V této souvislosti je nutné upozornit na 

skutečnost, že „firma vytváří hodnotu jen v případě, že čistý provozní výsledek hospodaření 

(NOPAT) je vyšší než náklady použitého kapitálu“ [1, s. 66]. Formální zápis ukazatele EVA je 

následující: [10] 

EVA = NOPAT – C x WACC, 

kde NOPAT Net Operating Profit After Tax) je provozní výsledek hospodaření po zdanění, C (Capital) je 

investovaný kapitál a WACC (Weighted Average Costs of Capital) jsou průměrné náklady kapitálu. 

  

Na základě této rovnice můžeme tedy konstatovat, že jestliže provozní hospodářský 

výsledek (NOPAT) převýší kapitálové náklady (EVA je větší než nula), vytvořil podnik ve 

sledovaném období hodnotu pro své vlastníky (akcionáře) [10]. Na druhou stranu bychom 

měli vědět, že nevýhodou tohoto ukazatele je nejen obtížné zjišťování nákladů vlastního 

kapitálu, resp. vymezení provozního výsledku hospodaření podniku po zdanění [15], ale také 

absolutní vyjádření celkové hodnoty, které znemožňuje jeho srovnání s jinou firmou [1]. To 

znamená, že volba vstupních parametrů (viz obrázek 3) velmi významně ovlivňuje výslednou 

hodnotu tohoto ukazatele [10]. Grafické znázornění faktorů ovlivňující ukazatel EVA 

znázorňuje obrázek 3. 

 

                      Obrázek 3 Dekompozice vrcholového ukazatele EVA [10] 
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3.4 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely tvoří důležité informace zejména pro bankovní instituce, 

poskytující firmám úvěry. Jedná se v podstatě o zjištění rizika, které v případě poskytnutí 

úvěru, ponese daná bankovní instituce. [20] 

Metody a postupy hodnocení bonity firmy jsou různé. Z obecného hlediska však 

můžeme konstatovat skutečnost, že „k nejjednodušším postupům patří různé ukazatelové 

soustavy přidělující body. K těm složitějším pak promyšlené statistické postupy využívající 

určité hodnoty finančních ukazatelů ke zjištění pravděpodobného selhání firmy“ [15,  

s. 74]. Nicméně je nutné si uvědomit, že finanční instituce tyto postupy tají, protože jde  

o jejich vlastní know how [15]. Na druhou stranu je, ale nutné vědět, že perspektiva bonitních 

a bankrotních modelů je neustále předmětem šetření [22]. K nejčastěji využívaným modelům 

patří zejména: Kralickův rychlý test, Tamariho model, Index bonity, Altmanův index 

důvěryhodnosti, Indexy IN, Beermanova diskriminační funkce, Taflerův bankrotní model, 

Grünwaldův index bonity, Ekonomická přidaná hodnota (EVA) a Index celkové výkonnosti 

firmy (viz níže). [14] 

3.4.1 Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test nebo také Kralickův Quicktest je jednoduchý bodový systém 

vyvinutý v roce 1990. Základem tohoto testu jsou čtyři ukazatele, podle kterých se přidělují 

firmě body. Jedná se o tyto ukazatele: [15] 

 kvóta vlastního kapitálu – vypovídá o finanční síle firmy měřené podílem vlastního 

kapitálu na celkové bilanční sumě; 

 doba splácení dluhu z cash flow – ukazuje, za jakou dobu by byl podnik schopen 

splatit všechny své dluhy;  jedná se tedy o výsledek hospodaření za účetní období 

včetně odpisů a změny stavu rezerv; 

 rentabilita tržeb – měřená cash flow; 

 rentabilita aktiv (ROA) – vypovídá o celkové výdělečné schopnosti podniku.  
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Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že první dva ukazatele (kvóta vlastního kapitálu 

a doba splácení dluhu z cash flow) zachycují finanční stabilitu firmy, na rozdíl od zbývajících 

dvou ukazatelů, které se zaměřují spíše na dosaženou rentabilitu firmy. 

Postup hodnocení bonity firmy je následující: 

Na základě dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body (viz 

tabulka 8) a výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé 

ukazatele. Jedná se tedy o poměrně rychlý a jednoduchý test. [14, 15] 

 

Tabulka 8 Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů [15] 

 

3.4.2 Tamariho model 

Na rozdíl od Kralicka se Tamari domnívá, že finanční situaci lze předvídat na základě 

6 ukazatelů: [14] 

 T1 vlastní kapitál / cizí kapitál, 

 T2 vývoj zisku s absolutním vyjádřením a ukazatelem ROA, 

 T3 current ratio (běžná likvidita), 

 T4 výrobní spotřeba / průměrný stav nedokončené výroby, 

 T5 tržby / průměrný stav pohledávek, 

 T6 výrobní spotřeba / pracovní kapitál.  

Jak vyplývá z následující tabulky 9, považuje Tamari za klíčové aspekty pro prosperitu 

firmy (nejvíce bodově ohodnocené ukazatele) finanční samostatnost (T1), výsledek 

hospodaření a vázanost vlastního kapitálu (T2) a ukazatel běžné likvidity (T3). Zbývající 

 

 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu  > 30 %  > 20 %  > 10 %  > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu z cash flow < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
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ukazatele (T4 – T6) mají nižší bodové hodnocení a tudíž i „menší“ význam [15]. Principem 

tohoto modelu, resp. indexu je na základě dosažených výsledků, přiřazení bodů podle bodové 

stupnice (viz tabulka 9). Výsledkem bodování je tzv. „Tamariho rizikový index“, který má 

maximální hodnotu 100 bodů. [14]  

Výsledné bodové hodnocení můžeme interpretovat následovně: [18] 

 vysoký index – podnik dosáhl více než 60 bodů, jeho finanční situace i vyhlídky do 

budoucnosti jsou dobré; 

 střední index – se pohybuje v rozmezí 30 – 60 bodů, finanční situace podniku je 

vyhraněná a nejistá; 

 nízký index – podnik dosáhl méně než 30 bodů, což znamená špatnou finanční situaci 

podniku. 

Tabulka 9 Tamariho bodová stupnice [14] 

ukazatel Interval hodnot Body 

T1 0,51 a více   

0,41 – 0,50 

0,31 – 0,40 

0,21 – 0,30 

0,11 – 0,20 

do 0,10 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

T3 2,01 a více 

1,51 – 2,00 

1,11 – 1,50 

0,51 – 1,10 

do 0,50 

20 

15 

10 

5 

0 

T2 posledních 5 let kladné a) a b) > HK 

posledních 5 let kladné a) a b) > Me 

posledních 5 let kladné a)  

b) > HK 

b) > Me 

jinak 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

T4, T5, 

T6 

HK a více 

Me - HK 

DK - Me 

DK a méně 

10 

6 

3 

0 

Maximálně dosažitelný počet bodů 100 

 

Poznámka: HK – horní kvartil, Me – medián, DK – dolní kvartil vypočítaný z ukazatelů všech firem 

porovnatelných z hlediska odvětví a velikosti, které byly zahrnuty do souboru srovnatelných firem. 
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3.4.3 Index bonity 

„Index bonity (indikátor bonity) je založen na multivariační diskriminační analýze 

podle zjednodušené metody. Používá se hlavně v německy mluvících zemích.“ [14, s. 109] 

Základ indexu bonity tvoří 6 ukazatelů: [14] 

 x1 – cash flow / cizí zdroje 

 x2 – celková aktiva / cizí zdroje 

 x3 – zisk před zdaněním / celková aktiva 

 x4 – zisk před zdaněním / celkové výkony 

 x5 – zásoby / celkové výkony 

 x6 – celkové výkony / celková aktiva. 

Podstatou indexu bonity je dosazení zjištěných ukazatelů do níže uvedené rovnice 

s tím, že čím vyšší výslednou hodnotu dostaneme, tím je finančně-ekonomická situace 

hodnoceného podniku lepší (viz hodnotící stupnice) [14]. 

Rovnice: [14] 

Bi = 1,5 xi1 + 0,08 xi2 + 10xi3 + 5 xi4 + 0,3xi5 + 0,1 xi6 

 

Hodnotící stupnice: [14] 

 

3.4.4 Altmanův index důvěryhodnosti 

Altmanův index důvěryhodnosti (Altmanova formule bankrotu) vychází rovněž 

z diskriminační analýzy. Výsledkem diskriminační analýzy je rovnice, do které se dosazují 

hodnoty pěti finančních ukazatelů (viz níže) a na základě výsledku, resp. výsledného  

Z faktoru (viz výsledná tabulka 10) se o firmě dá předpovědět její finanční situace [15]. 

Nicméně je nutné si uvědomit, že tento index je „převzat z americké tržní ekonomiky (velmi 

silně reaguje na efektivní kapitálový trh), což znamená, že nekopíruje podmínky v naší 

republice“ [1, s. 129]. 
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Rovnice: [15] 

Z = 3,3 x X1 + 1,0 x X2 + 0,6 x X3 + 1,4 x X4 + 1,2 x X5 

kde X1 je zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / celková aktiva, 

       X2 – tržby / celková aktiva, 

       X3 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu, 

       X4 – nerozdělený zisk / aktiva celkem, 

       X5 – čistý pracovní kapitál / aktiva celkem.  

 

Tabulka 10 Výsledná tabulka - interpretace hodnoty Z faktoru [14, 15] 

 

Z faktor > 2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < Z faktor < 2,99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z faktor < 1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

3.4.5 Indexy IN 

Pod pojmem indexy IN rozumíme čtyři indexy (Index IN95, Index IN99, Index IN01 a 

Index IN05), které sestavili Inka a Ivan Neumaierovi k posouzení finanční výkonnosti a 

důvěryhodnosti českých podniků [14].  

Stručný popis jednotlivých indexů: [14] 

 Index IN95  - index důvěryhodnosti nebo také věřitelský (bankrotní) index, obsahuje 

více než 70 % úspěšnost a stejně jako Altmanův index vychází z poměrových ukazatelů 

z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity. Pokud je výsledná hodnota 

indexu vyšší než 2, můžeme předvídat uspokojivou situaci. Hodnota mezi 1 a 2 

odpovídá nevyhraněným výsledkům a výsledná hodnota indexu nižší než 1 znamená, 

že podnik je ohrožen vážnými finančními problémy.  

 Index IN99 – vyjadřuje index kvality (bonity) podniku z hlediska jeho finanční 
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výkonnosti. Doplňuje bankrotní index IN95 a jeho úspěšnost je vyšší než 85 %. Pokud 

je výsledná hodnota vyšší než 2,07; podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického 

zisku; hodnota v rozmezí od 1,42 do 2,07 uvádí, že situace není jednoznačná, ale 

podnik tvoří spíše hodnotu;  hodnota od 1,089 do 1,42 říká, že podnik má přednosti, ale 

i výraznější problémy; hodnota od 0,684 do 1,089 předpovídá, že podnik netvoří 

hodnotu a pokud je hodnota nižší než 0,684 tak podnik vykazuje zápornou hodnotu 

ekonomického zisku.  

 Index IN01 – vznikl spojením obou výše uvedených indexů. Kladná hodnota 

ekonomického zisku je zde vyjádřena výslednou hodnotou indexu vyšší než 1,77. 

V případě výsledné hodnoty od 0,75 do 1,77 nastává nevyhraněná situace a hodnota 

nižší než 0,75 značí, že existence podniku je ohrožena.  

 Index IN05 – vznikl aktualizací indexu IN01 a stejně jako index IN01 spojuje jak 

pohled věřitele, tak i pohled vlastníka. Oba indexy jsou tedy kritériem pro hodnocení 

„ex post“ (hodnocení a srovnání kvality fungování podniků) a „ex ante“ (indikátorem 

včasné výstrahy). Pokud je výsledná hodnota vyšší než 1,6, můžeme předvídat 

uspokojivou finanční situaci, v rozmezí hodnot od 0,9 do 1,6 nastává tzv. šedá zóna a 

v případě hodnoty nižší než 0,9, můžeme konstatovat, že firma je ohrožena vážnými 

finančními problémy. 

3.4.6 Beermanova diskriminační funkce 

Beermanova diskriminační funkce má nejčastější využití v řemeslných a výrobních 

firmách. Relevantními činiteli je 10 poměrových ukazatelů, které se dosazují do Beermanovy 

diskriminační funkce (BDF), jejichž dělící hodnotou je hodnota 0,3. [14] „Pro Beermanovu 

diskriminační funkci platí, že čím je nižší hodnota BDF oproti 0,3 tím lepší finanční vývoj 

můžeme předpovídat.“ [14, s. 113] Detailnější hodnocení se provádí opět podle stupnice (viz 

index bonity). 

3.4.7 Taflerův bankrotní model 

Taflerův bankrotní model byl publikován v r. 1977 a využívá čtyři poměrové ukazatele: 

 R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky  
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 R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

 R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 

 R4 = tržby celkem / celková aktiva 

 

Taflerova diskriminační rovnice má tvar: [14]   

 T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4. 

Pokud je vypočtené T > 0,3, hovoříme o malé pravděpodobnosti bankrotu. Naopak  

u hodnot T < 0,2, lze očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností. [14] 

3.4.8 Grünwaldův index bonity 

Je založen na šesti poměrových ukazatelích, které jsou vztaženy k tzv. přijatelné 

hodnotě. Výsledkem jsou body přidělené každému ukazateli. [19]  

Šest poměrových ukazatelů je seskupeno do tří uvedených oblastí: [14] 

 rentability (ROE – přijatelná hodnota se vypočítá jako průměrná zdaněná úroková 

míra z přijatých úvěrů, tzn. ú(1-d); ROA – přijatelnou hodnotou je průměrná úroková 

míra z přijatých úvěrů, tj. ú v procentech); 

 likvidity (provozní pohotová likvidita, PPL – přijatelná hodnota l by měla být větší než 

1, krytí zásob pracovním kapitálem, KZPK – přijatelná hodnota z by měla být menší 

než 1); 

 finanční stability (doba splácení dluhu, DSD – přijatelná hodnota s by měla být delší 

než 1 rok, úrokové krytí, ÚK – přijatelná hodnota k by měla být větší než 2,5 krát).  

 

Výsledné bodové hodnocení se určí z následující rovnice: 

GIB = 1/6 [ROE / ú (1-d) + ROA / ú + PPL / l + KZPK / z + DSD / s + ÚK / K] 

 

Na základě výsledné hodnoty GIB (aritmetický průměr z počtu získaných bodů za 

jednotlivé poměrové ukazatele) se potom určí finanční zdraví podniku. Pokud je GIB větší 

než 2,0 a všechny poměrové ukazatele mají více než 1 bod je finanční zdraví podniku pevné. 

Dobré zdraví podniku je charakterizováno hodnotou GIB od 1 do 1,9, přičemž hodnoty 
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ukazatele PPL a ÚK musí být větší než 1 bod. Hodnoty GIB v rozmezí 0,5 až 0,9 a ukazatel 

PPL větší než 1 bod vypovídají o slabším zdraví podniku a hodnoty GIB nižší než 0,5 o tzv. 

churavění podniku. Z toho vyplývá, že pokud je aritmetický průměr alespoň 1, jde o 

uspokojivé finanční zdraví podniku a pokud je hodnota menší než 1, jedná se  

o varování možných finančních potížích podniku. [14]  
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ZÁVĚR 

Závěrem můžeme říct, že na základě teoretické části bychom si měli uvědomit, co je to 

finanční analýza a k čemu slouží, resp. co je hlavním smyslem finanční analýzy. To znamená, 

že veškeré teoretické poznatky je nutné převést do praxe a ptát se, jaký je přínos této metody 

nebo ukazatele pro daný podnik? Tato skutečnost nás také vede k myšlence uvědomit si 

časové hledisko informací, tzn. jaký vliv má hodnocení minulosti na finančním plánování 

podniku. 

 Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že i když je každý podnik jiný z hlediska 

podnikatelské činnosti a finanční stránky, jedná se vždy o jeden cíl, a sice  

o konkurenceschopnost firmy, která je odrazem finančního zdraví dané firmy. Samozřejmě, že 

interpretace a úsudky finanční analýzy mohou být značně odlišné. V této souvislosti je třeba 

se zamyslet nad tím, že naše tvrzení musí být podloženo správnými argumenty.  

Klíčovým aspektem v této problematice není zanalyzovat všechny metody  

a modely, ale vybrat si tu nejvhodnější metodu nebo model nejvíce charakterizující finanční a 

ekonomickou situaci naší firmy, což je případ bonitních a bankrotních modelů.  

I když se jedná o poměrně aktuální problematiku, je nutné si uvědomit, že každý model je 

v podstatě originál, což znamená, že budeme-li danou firmu hodnotit čtyřmi modely, nikdy 

nedosáhneme stejného výsledku. Z toho vyplývá, že je velmi důležité se opírat zejména  

o celkovou finanční analýzu podniku, než o jednotlivá rychlá hodnocení, která mohou vést až 

ke špatnému rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že na situaci a vývoj podniku působí celá řada ukazatelů,  

které svou činností podnik nemůže nijak ovlivnit (změna počasí, apreciace či depreciace  

domácí měny apod.) a které také značně ovlivňují hospodářské výsledky v průběhu let. 

Finanční situaci a finanční hospodaření podniku je třeba neustále pozorovat. Pokud 

chce podnik být ekonomicky úspěšný, měl by pravidelně zpracovávat finanční analýzu, na 

základě výsledků může pak vedení firmy přijímat rozhodnutí směřující k zlepšení stávající 

situace v podniku. 
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Hodnocení finančního zdraví je velice důležitou analýzou, která nás informuje o 

celkové situaci hospodaření podniku a umožňuje nám také pohled do budoucna.  

Každá metoda má vedle svých výhod také určité nevýhody. Proto se nelze vždy 

spolehnout na výstupy hodnocení. Nezanedbatelným faktorem pro přesnost hodnocení je také 

zkušenost analytika.  

Přes určité nedostatky jsou modelování bankrotu a zjišťování bonity podniku velmi 

využívané metody, hlavně v bankách pro stanovení uvěrových rizik, auditorských firmách, 

v investičních společnostech i v samotných podnicích pro posouzení konkurentů a 

obchodních partnerů. Pro spolehlivější obraz finanční situace podniku se často využívá 

kombinace více modelů. 

V posledních letech se koncepce finančního řízení podniku mění a větší pozornost je 

kladena na ukazatele tržní hodnoty. Předpoklad pro tento posun jsou bližší informace o 

podnicích a efektivněji fungující kapitálové trhy. Finanční zdraví má v tomto procesu 

nezastupitelné místo. Je to pravidelně sledováno ze jména vlastníky, manažery podniku, 

věřiteli, investory a také analytiky kapitálových trhů. 

 V současné době se světový trh velice rychle mění. Podniky čelí těžce 

předpovídatelnému vývoji stále projevující se krize, výrazným změnám podmínek na 

finančních trzích a výkyvům poptávky a ekonomického růstu. A právě z těchto důvodů by se 

podnik už při plánování i během průběhu investic, měl zaměřit na potenciální hrozby. Je 

potřeba zvážit všechna rizika již při výběru investičních projektů i při jejich realizaci, kdy je 

důležité pozorovat nejnovější vývoj a udělat nezbytná opatření, která by omezila jejich 

případný negativní dopad. Zkušenosti nám ukazují, že schopnost efektivně ovládat rizika je 

dnes považováno za velice podstatnou konkurenční výhodu, a také naopak absence řízení 

rizik vede s vysokou pravděpodobností ke zhoršení výsledků a ohrožuje samotnou existenci 

podniku. 

Závěrem této práce můžeme říct, že cíl práce byl splněn. Byl zde sestaven  

a interpretován zjednodušený pohled na ucelený proces finanční analýzy, tzn. od uvedení do 

problematiky přes informace ze základních účetních výkazů a metody finanční analýzy až 

k bonitním a bankrotním modelům, které lze využít v podnikatelské praxi.  
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