
  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

 

Analýza účetní závěrky společnosti s ručením omezeným se zaměřením 

na problematiku pohledávek 

The Analysis of Financial Statements of a Limited Company with 

a Focus on Receivables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. Pavel Špurek 

Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2013 

  



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně příloh, vypracoval samostatně." 

 

V Ostravě dne 26. 4. 2013              .….………………… 

                    Bc. Pavel Špurek 

  



3 

Obsah: 

 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 5 

2 CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ................................................................... 6 

2.1 Rozvaha ....................................................................................................................... 7 

2.1.1 Aktiva ................................................................................................................. 10 

2.1.2 Pasiva ................................................................................................................. 11 

2.2 Výkaz zisku a ztráty .................................................................................................. 12 

2.3 Příloha ........................................................................................................................ 14 

2.4 Přehled o peněžních tocích ........................................................................................ 15 

2.5 Přehled o změnách kapitálu ....................................................................................... 15 

2.6 Vazby mezi účetními výkazy .................................................................................... 16 

2.7 Charakteristika pohledávek ....................................................................................... 17 

2.7.1 Důvody vzniku pohledávky ............................................................................... 19 

2.7.2 Příslušenství pohledávky .................................................................................... 19 

2.7.3 Ocenění pohledávek ........................................................................................... 21 

2.7.4 Pohledávky a daň z příjmu ................................................................................. 21 

2.7.5 Opravné položky k pohledávkám ....................................................................... 21 

2.7.6 Účetní opravné položky ..................................................................................... 22 

2.7.7 Odpis pohledávek ............................................................................................... 22 

2.7.8 Zánik pohledávek ............................................................................................... 23 

3 TEORETICKÉ ASPEKTY ANALÝZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ....................................... 25 

3.1 Uživatelé analýzy účetní závěrky .............................................................................. 25 

3.2 Metody finanční analýzy ........................................................................................... 25 

3.2.1 Vertikální a horizontální analýza ....................................................................... 27 

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů ......................................................................... 28 

a) Ukazatele aktivity .................................................................................................. 28 

b) Ukazatele likvidity ................................................................................................. 30 

c) Ukazatele rentability .............................................................................................. 31 

d) Ukazatele zadluženosti ........................................................................................... 33 

3.2.3 Analýza soustav ukazatelů ................................................................................. 36 

a) Du Pontův pyramidový rozklad ROE .................................................................... 36 

b) Bankrotní model Altmanovo Z-skóre .................................................................... 37 

c) Bonitní model IN05 ............................................................................................... 38 



4 

3.2.4 Analýza fondů finančních prostředků ................................................................ 39 

4 VLASTNÍ ANALÝZA A VYHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI ....................................... 41 

4.1 Představení společnosti .............................................................................................. 41 

4.2 Analýza účetní závěrky ............................................................................................. 41 

4.2.1 Výpočet horizontální analýzy ............................................................................. 41 

4.2.2 Výpočet vertikální analýzy ................................................................................. 44 

4.2.1 Výpočet ukazatelů aktivity ................................................................................. 46 

4.2.2 Výpočet ukazatelů likvidity ............................................................................... 47 

4.2.3 Výpočet ukazatelů rentability ............................................................................. 48 

4.2.4 Výpočet ukazatelů zadluženosti ......................................................................... 49 

4.2.5 Výpočet analýzy soustav ukazatelů .................................................................... 53 

a) Du Pontův pyramidový rozklad ROE .................................................................... 53 

b) Bankrotní model Altmanovo Z-skóre .................................................................... 53 

c) Bonitní model IN05 ............................................................................................... 54 

4.2.6 Analýza fondů finančních prostředků ................................................................ 55 

4.3 Analýza pohledávek .................................................................................................. 56 

4.3.1 Zjištěné problémy ............................................................................................... 57 

4.3.2 Řešení problémů ................................................................................................. 58 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 60 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...................................................................................... 63 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ...................................................................................... 66 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHY 

 

  



5 

1    ÚVOD 

Nedílnou součástí, pro správné fungování podniku, je mimo jiné i znalost vlastní 

finanční situace. Podle ní management společnosti rozhoduje o dalším vývoji podniku. 

Společnosti každým rokem sestavují účetní závěrku, která obsahuje přehled a informace 

o hospodaření společnosti, za minulé období. Právě analýza účetní závěrky pomáhá vedení 

v rozhodování, jak s podnikem v budoucích obdobích nakládat. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení finanční situace společnosti, která si nepřála 

zveřejňovat svou skutečnou obchodní firmu, proto bude v celé práci označována jako 

společnost ABC s.r.o. 

Při konzultacích s vedením společnosti o zpracování analýzy účetní závěrky bylo 

upozorněno na problémy v oblasti pohledávek, a proto bude tato oblast v práci podrobně 

prozkoumána. 

Analýza účetní závěrky je jeden ze způsobů, který umožňuje zjištění bližších 

informací o podniku. Pracuje především s účetními výkazy a s informacemi, které jsou v nich 

obsaženy. Ty jsou dále zpracovávány, čím je rozšiřována jejich vypovídací schopnost. Tímto 

lze pomoci managementu společnosti dospět k určitým závěrům, týkající se hospodaření 

společnosti a její finanční situace. Součástí diplomové práce je kromě provedení samotné 

analýzy i odhad budoucího vývoje podniku, upozornění vedení podniku na zjištěné problémy 

a návrh vhodných opatření na problematické oblasti. 

Teoretická část bude obsahovat vysvětlení jednotlivých pojmů, týkající se samotné 

analýzy účetní závěrky, která bude prováděna. Součástí toho je vymezení předmětu 

a konečných uživatelů analýzy, členění metod a postupu jejího provedení a popis zdrojů 

informací.  Jednotlivé metody analýzy zde budou popsány a následně aplikovány v analýze 

pro konkrétní zjištění. Následně zde bude vysvětlen pojem pohledávka z obchodního styku a 

přiblížení možných problémů, týkající se právě pohledávek.  

V praktické části bude provedena samotná analýza účetní závěrky zvolené společnosti 

pomocí jednotlivých metod a interpretace výsledků, na jejichž základě budou navržena 

vhodná opatření doporučení. Důraz bude kladen především na analýzu oblastí, které se týkají 

pohledávek. K dosažení cíle této diplomové práce bude použita metoda analýzy, syntézy a 

komparace v čase. 
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2    CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Účetní závěrka je sestavena z účetních výkazů, které podávají informaci o struktuře 

podniku a jeho celkovém hospodaření. Informují také o jeho finanční síle a jeho schopnosti 

obstát v budoucnu. Účetní závěrka je klíčovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce 

v účetní jednotce za celé účetní období. [9] Účetní závěrku sestavují všechny účetní jednotky 

v případech stanovených zákonem o účetnictví. 

Účetní závěrku tvoří tyto výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 příloha. 

Volitelnými částmi účetní závěrky jsou  

 přehled o peněžních tocích, 

 přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Tyto dva výkazy může účetní jednotka tvořit na základě svého dobrovolného 

rozhodnutí. Pokud má však hodnotu celkových aktiv vyšší než 40 miliónů korun a zároveň 

roční úhrn čistého obratu přesáhl částku vyšší než 80 miliónů korun, sestavuje účetní jednotka 

tyto dva výkazy povinně. 

Náležitosti účetní závěrky 

 jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky, 

 sídlo nebo bydliště a místo podnikání, 

 identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, 

 právní formu účetní jednotky, 

 předmět podnikání, 

 rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 

 okamžik sestavení účetní závěrky, 

 podpisy statutárního orgánu nebo účetní jednotky. 

Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Ve 

zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku pouze účetní jednotky, které nejsou 

povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve 

zjednodušeném rozsahu zahrnují pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy 



7 

a římskými číslicemi. Výjimkou, při sestavování účetní závěrky, jsou akciové společnosti a 

účetní jednotky, které mají povinnost k auditu. Tyto účetní jednotky sestavují účetní závěrku 

v plném rozsahu a jsou povinny také vyhotovit výroční zprávu, kterou pak předkládají 

společně s účetní závěrkou auditorovi. 

Ověřovací povinnost 

Účetní závěrku musí mít povinně ověřenou auditorem obchodní společnosti a 

družstva, které splnily alespoň dvě z následujících kritérií a akciové společnosti, které splnily 

alespoň jedno z těchto tří kritérií: 

 suma aktiv převyšuje 40 milionů Kč, 

 roční úhrn čistého obratu přesahuje 80 miliónů Kč, 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50. 

Při sestavování účetní závěrky se předpokládá spolehlivost, srovnatelnost, 

srozumitelnost a významnost všech informací, v ní uvedených. 

Podle okamžiku sestavení účetní závěrky ji můžeme rozlišit na tyto typy: 

 řádná účetní závěrka, 

 mimořádná účetní závěrka, 

 mezitímní účetní závěrka. 

Řádná účetní závěrka je sestavována vždy k poslednímu dni účetního období. 

Mimořádná účetní závěrka je sestavována k jinému dni, než je poslední den účetního období např. 

ke dni, předcházejícímu dni rozhodnutí o úpadku. Mezitímní účetní závěrka se sestavuje v případech, 

kdy je to vyžadováno zvláštními právními předpisy i během účetního období. Tuto závěrku sestavují 

především jednotky, které uplatňují jako účetní období hospodářský rok. 

Účetní závěrka je považována za sestavenou, pokud je k dané účetní závěrce připojen 

podpis odpovědné osoby. Účetní závěrka a také výroční zpráva musí být archivovány účetní 

jednotkou po dobu deseti let. Tato lhůta začíná běžet v období, které následuje po období, 

jehož se účetní závěrka a výroční zpráva týkají. 

2.1    Rozvaha 

Rozvaha je stavovým výkazem a údaje v ní obsažené se vztahují k určitému časovému 

okamžiku. Zachycuje stav majetku podniku a zdrojů, z nichž byl majetek financován a to 

http://www.az-data.cz/slovnik/auditor
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v peněžním vyjádření. Konkrétní formy majetku, které podnik používá pro svou činnost, se 

hromadně nazývají aktiva a zdroje financování se nazývají pasiva. Aktiva jsou v rozvaze 

seřazeny podle své likvidnosti, tj. schopnosti přeměnit se na peněžní prostředky. Pasiva jsou 

rozděleny na vlastní zdroje a cizí zdroje. Jak u aktiv, tak i u pasiv můžeme také nalézt položky 

časového rozlišení. Nevýhodou rozvahy pro účel analýzy je, že současná hodnota 

jednotlivých položek není zobrazena přesně z důvodů oceňování tzv. historickými cenami. 

Rozvaha může být sestavována jako: 

 zahajovací rozvaha.  

 počáteční rozvaha.  

 konečná rozvaha.  

Zahajovací rozvaha se sestavuje se v okamžiku zahájení podnikání, počáteční rozvaha 

na počátku účetního období a konečná rozvaha se sestavuje se na konci účetního období nebo 

při ukončení podnikání. 

Hodnoty položek v rozvaze jsou uváděny za běžné a minulé účetní období. V běžném 

období jsou položky aktiv ještě dále rozvedeny na položky brutto (vstupní cena majetku), 

korekce (oprávky a opravné položky majetku) a netto (hodnota majetku sníženého o oprávky 

a opravné položky). Za minulé období je uvedena jen hodnota netto.  

Hodnoty částek v rozvaze se obvykle vykazují zaokrouhlené na celé tisíce korun. 

Mohou však být uváděny i jinak, avšak tato skutečnost musí být uvedena příloze k účetní 

závěrce. 
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       Tab. 2.1 struktura rozvahy 

 

Zdroj: [13] 

  

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min. úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12) 001 0 0 0 0 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06) 003 0 0 0 0 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  005 0 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek   006 0 0 0 0 

C.     Oběžná aktiva (ř. 08 až 11) 007 0 0 0 0 

C. I.   Zásoby 008 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 010 0 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 011 0 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení 012 0 0 0 0 

a b c 
období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25) 013 0 0 

A.   Vlastní kapitál (ř. 15 až 19) 014 0 0 

A. I.   Základní kapitál 015 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy 016 0 0 

A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 018 0 0 

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

019 0 0 
  (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25) 

B.     Cizí zdroje (ř. 21 až 24) 020 0 0 

B. I.   Rezervy 021 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky 022 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky 023 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 024 0 0 

C.     Časové rozlišení 025 0 0 
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2.1.1    Aktiva 

Aktivum (Asset) je zdroj ovládaný společností, který je výsledkem minulých událostí 

a od kterého se očekává budoucí ekonomický prospěch pro společnost. [5] 

Obchodním společnostem, kterým jejich společníci nebo akcionáři doposud nesplatili 

své vklady a akcie do základního kapitálu vznikají pohledávky za upsaný základní kapitál, 

které se zobrazují v rozvaze. 

Do dlouhodobého nehmotného majetku patří nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

software, ocenitelná práva, patenty, licence, know-how, goodwill a zahrnují se zde také 

zřizovací výdaje, které vznikly před založením podniku. Evidují se zde také emisní povolenky 

a preferenční limity.  

O dlouhodobý nehmotný majetek se jedná jen tehdy, pokud je jeho vstupní cena vyšší 

než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. 

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou budovy, byty a nebytové prostory, předměty 

z drahých kovů, a to bez ohledu na výši ocenění, samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a ostatní dlouhodobý majetek. Patří 

zde také oceňovací rozdíl k nabytému majetku, což je kladný nebo záporný rozdíl mezi 

oceněním podniku a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku. Vstupní cena tohoto 

majetku musí být vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. Patří zde také 

umělecká díla a sbírky a také pozemky bez ohledu na jejich vstupní cenu s tím rozdílem, že 

oproti předchozímu výčtu se neodepisují. 

Dlouhodobý finanční majetek představuje podíly v ovládaných nebo řízených 

jednotkách, cenné papíry držené do splatnosti nebo podnikem poskytnuté úvěry a to na dobu 

delší než 1 rok.  

Zásoby jsou tvořeny především zbožím a materiálem, kterým jsou např. suroviny, 

pomocné látky, náhradní díly a obaly. Eviduje se zde také nedokončená výroba a polotovary, 

výrobky, mladá zvířata.  

Pohledávky z obchodního styku se nejčastěji evidují ve formě krátkodobých a 

dlouhodobých pohledávek. 
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Mezi krátkodobý finanční majetek řadíme peníze v hotovosti, bezhotovostní peníze na 

účtech v bankách, ceniny a krátkodobé cenné papíry a podíly.  

Časové rozlišení je zde tvořeno náklady příštích období, a příjmy příštích období. 

2.1.2    Pasiva 

Základní kapitál představuje vklady investorů a vlastníků do podniku v peněžním 

vyjádření. 

Uvádí se zde také povinně tvořené fondy ze zisku např. rezervní fond, nedělitelný fond 

a fondy tvořené dobrovolně např. sociální fond a fondy, které nejsou tvořeny ze zisku, ale 

z externích zdrojů (emisní ážio).  

Výsledek hospodaření minulých období ve formě nerozděleného zisku, nebo 

neuhrazené ztráty.  

Výsledek hospodaření běžného období v podobě zisku nebo ztráty. 

Zákonné a ostatní rezervy. Zákonné rezervy jsou tvořeny na základě zákona 

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Daňově uznatelným 

nákladem jsou například rezervy na opravu hmotného majetku. Ostatní rezervy, nelze 

považovat za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podnik si vytváří rezervy na 

budoucí výdaje, o kterých ví, že v budoucnu nastanou, avšak neví přesné datum, kdy k tomu 

dojde. Od 1. 1. 2009 došlo ke změnám v zákoně o rezervách v oblasti tvorby rezerv na opravy 

hmotného majetku. Podnik, který chce rezervu tvořit, musí zřídit samostatný bankovní účet, 

na který bude ukládat pouze prostředky sloužící jako rezerva. Peněžní prostředky na tento 

účet musí být připsány nejpozději v termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů. Po 

splnění těchto podmínek mohou náklady, které vznikají při tvorbě rezerv snížit základ daně.  

Závazky se dělí podle doby splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé 

závazky jsou závazky z obchodního styku, závazky ke společníkům a zaměstnancům, závazky 

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Doba splatnosti dlouhodobých závazků 

přesahuje období delší než 1 rok a patří zde např. závazky k ovládaným a řízeným osobám a 

vydané dluhopisy.  

Z časového rozlišení řadíme výdaje příštích období a výnosy příštích období. 
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2.2    Výkaz zisku a ztráty 

V tomto výkazu jsou uspořádány jednotlivé položky nákladů a výnosů hospodaření 

účetní jednotky. Ty se dále člení na provozní finanční a mimořádné.  

Výnosy (Income) lze definovat jako zvýšení ekonomického prospěchu, které se 

projeví buď zvýšením aktiv, nebo snížením závazků, a k němuž dochází v průběhu účetního 

období jiným způsobem než vkladem vlastníků. Na druhé straně náklady (Expense) jsou 

snížením ekonomického prospěchu, které se projeví úbytkem nebo snížením aktiv nebo 

zvýšením závazků, a které vede v účetním období k poklesu vlastního kapitálu jiným 

způsobem, než jeho odčerpáním vlastníky. [5] Výkaz zisku a ztráty bývá zobrazen obvykle ve 

formátu vertikální tabulky, ve které jsou zachyceny hodnoty jednotlivých položek. Od roku 

2003 se při sestavování výkazu zisku a ztráty mohou účetní jednotky rozhodnout, jak budou 

tento výkaz sestavovat. Nabízeny jsou dvě možnosti, a to druhové členění a účelové členění. 

Pokud se účetní jednotka rozhodne sestavit výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, je 

povinna uvést v příloze k účetní závěrce i druhové členění nákladů a výnosů. Společnost, 

která bude v této práci analyzována, sestavuje účetní závěrku v druhovém členění, proto zde 

bude uvedena jako vzor pouze účetní závěrka v druhovém členění. 
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Tab. 2.2 struktura Výkazu zisku a ztráty – druhové členění 

Označení Položka Běžné období Minulé období 

I. Tržby za prodej výrobků a služeb   

A. Náklady z prodeje   

+ Hrubý zisk nebo ztráta   

B. Odbytové náklady   

C. Správní režie   

II. Jiné provozní výnosy   

D. Jiné provozní náklady   

* Provozní výsledek hospodaření   

III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   

E. Prodané cenné papíry a podíly   

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   

V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku   

F. Náklady z finančního majetku   

VI. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   

G. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   

H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti   

VII. Výnosové úroky   

I. Nákladové úroky   

VIII. Ostatní finanční výnosy   

J. Ostatní finanční náklady   

IX. Převod finančních výnosů   

K. Převod finančních nákladů   

* Finanční výsledek hospodaření   

L. Daň z příjmu za běžnou činnost   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   

X. Mimořádné výnosy   

M. Mimořádné náklady   

N. Daň z příjmu z mimořádné činnosti   

* Mimořádný výsledek hospodaření   

O. Ostatní daně nevykázané ve výše uvedených položkách   

*** Výsledek hospodaření za účetní období   

**** Výsledek hospodaření před zdaněním   

Zdroj: [7] 
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2.3    Příloha 

Příloha k účetním výkazům je další nedílnou součástí účetní závěrky. Má za úkol 

vysvětlit a objasnit důležité informace uvedené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a doplnit 

informace, které tyto výkazy neobsahují. Její forma není nijak přesně stanovena. Podklady pro 

sestavení přílohy jsou převážně účetní knihy, účetní doklady a smlouvy, směrnice a jiné 

předpisy.  

Základní struktura přílohy musí obsahovat tyto informace: 

I. Údaje o účetní jednotce: 

 identifikace účetní jednotky (název, právní forma, sídlo, předmět 

činnosti apod.), 

 průměrný přepočtený počet zaměstnanců, 

 jména a příjmení členů statutárního orgánu a dozorčích orgánů, 

 údaje o půjčkách a úvěrech. 

II.  Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování: 

 způsoby ocenění majetku, 

 druhy vedlejších pořizovacích nákladů, 

 postupy odpisování a použité metody odpisování, 

 způsob stanovení opravných položek, 

 způsob přepočtu cizích měn na koruny, 

 způsob stanovení reálné hodnoty. 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: 

 informace o finančním pronájmu, 

 rozpis rezerv, 

 pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, 

 rozpis majetku, který není uveden v rozvaze. 

IV. Přehled o peněžních tocích a výkaz o změnách kapitálu, pokud nejsou 

sestavovány samostatně. 
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Účetní závěrka a výroční zpráva jsou významným zdrojem informací o majetkové, 

finanční a důchodové situaci společnosti, ale i působivým prezentačním a propagačním 

materiálem. [4] 

2.4    Přehled o peněžních tocích 

Tento výkaz vypovídá o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů za určitý úsek účetního období. Peněžními prostředky se rozumí peníze 

v hotovosti a na bankovních účtech.  

Za peněžní ekvivalenty se považuje krátkodobý finanční majetek, který má vysokou 

likviditu, čili je směnitelný za peníze a to za dobu nejdéle 3 měsíce. Hodnota takového 

peněžního ekvivalentu musí být stálá a v penězích předem známá. Jsou to například 

krátkodobé cenné papíry a pohledávky splatné do tří měsíců. 

Podle druhu podnikových činností se výkaz člení: 

 cash-flow z provozní činnosti, 

 cash-flow z finanční činnosti, 

 cash-flow z investiční činnosti. 

Provozní činností se rozumí taková činnost, která přináší zisk, ale i ztrátu a nepovažuje 

se za činnost finanční nebo investiční. Investiční činnost je určena především pohybem 

stálých aktiv, jako jsou nákupy a prodeje dlouhodobého majetku. Finanční činnost je taková 

činnost, která mění strukturu a výši vlastního kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu. 

2.5    Přehled o změnách kapitálu 

Tento výkaz poskytuje uživateli informace o vlastním kapitálu a o zvýšení či snížení 

jeho jednotlivých složek v běžném a minulém účetním období. Podává také informace 

o operacích, které změnu výše vlastního kapitálu ovlivnily. K těmto změnám se uvádí i 

komentář, který bývá uveden v příloze v účetní závěrce. 

Tyto změny slouží především pro externí uživatele účetních výkazů, neboť jsou zde 

odkryty operace, které podnik provádí. 
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Pevně stanovený formát pro sestavení výkazu není nikterak dán, avšak musí vždy 

zobrazovat zdroje, ze kterých bylo čerpáno a musí v něm být rovněž vyčísleny vyplacené 

podíly na zisku. 

2.6    Vazby mezi účetními výkazy 

Předpokladem pro správné sestavení výkazů je fakt, že zobrazují skutečnou situaci 

firmy. Jsou tudíž výchozím a základním zdrojem informací, které slouží vedení podniku, 

věřitelům, investorům a akcionářům pro finanční ekonomickou analýzu. Tyto výkazy 

můžeme rozdělit na tyto dva druhy: 

 výkazy finančního účetnictví, 

 výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Výkazy finančního účetnictví podávají přehled o stavu majetku a jeho struktuře a 

o zdrojích financování tohoto majetku (rozvaha) a o výsledku hospodaření a jeho dílčích 

částech (výkaz zisku a ztráty). Patří sem ale také výkaz o pohybu peněžních prostředků (cash-

flow). Tyto výkazy bývají obvykle veřejně dostupné a mohou sloužit i externím uživatelům, 

proto jsou většinou nazývány tzv. externími účetními výkazy. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví jsou naopak výkazy, sloužícími především pro 

interní potřeby. Patří zde například výkazy, které zobrazují souhrn podnikových nákladů 

v různém členění a jejich spotřebu na jednotlivé výrobní procesy. 

Vztahy mezi účetními výkazy jsou převážně propojeny v tzv. tří-bilančním systému. 

Ten se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích. Rozvaha, 

jakožto stavový výkaz, zobrazuje soupis majetku podniku a zdrojů jeho financování 

k určitému časovému okamžiku. Na straně pasiv se zde eviduje i hospodářský výsledek, který 

je spojovacím prvkem mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty. Naopak na straně aktiv se 

evidují peněžní prostředky, které spojují výkaz rozvahu s výkazem o peněžních tocích. 

Jednotlivé vazby jsou zachyceny graficky ve schématu 2.1 
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Schéma 2. 1. – Vztahy mezi účetními výkazy 

Výkaz o peněžních tocích        Rozvaha          Výkaz zisku a ztráty 

Počáteční 

stav 

peněžních 

prostředků 
Výdaje 

 
Stálá aktiva 

Vlastní 

kapitál 

 

Výsledek 

hospodaření 

 

Náklady 

Výnosy 

Oběžná 

aktiva 

 

 

Peněžní 

prostředky 

Příjmy 

 

Výsledek 

hospodaření 

Konečný 

stav 

peněžních 

prostředků 
Cizí kapitál 

Zdroj: [2] 

 

2.7    Charakteristika pohledávek 

Pojem pohledávka vyplývá především z § 488 zák. č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, dle kterého závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo 

na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek. [15] 

Pohledávka je tedy právo podniku na zaplacení určité peněžní částky od dlužníka. Tomuto 

právu odpovídá i povinnost dlužníka splnit svůj závazek vůči věřiteli. 

Pohledávky patří mezi aktiva, přičemž pohledávky je možno členit na dlouhodobé a 

krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky obvykle 

vznikají z obchodního styku vůči odběratelům za dodávky výrobků, zboží nebo služeb, a to na 

základě účetního dokladu. Ten se obvykle nazývá faktura vystavená (vydaná) nebo faktura 

odběratelská. 

Pohledávka přetrvává vůči odběrateli po dobu její splatnosti. Faktura vystavená je 

v České republice splatná obvykle 14 dní. Nejsou však neobvyklé delší či kratší doby 

splatnosti. Většinou záleží na druhu odvětví podnikatelské činnosti a na vzájemných 

smlouvách. Pohledávky zanikají nejčastěji jejich zaplacením. Platby probíhají buď 

v hotovosti, obvyklejším způsobem je však bezhotovostní platba na bankovní účet. 

Pohledávky však mohou také zaniknout např. započtení. Toto může nastat v situaci, kdy 
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odběratel podniku je zároveň i jeho dodavatelem. Vzájemné pohledávky a závazky tak lze 

započíst, aniž by tím byla porušena obecně uznávaná účetní zásada zákazu kompenzace. 

Pohledávky z obchodního styku jsou evidovány podle účetních předpisů v knize vydaných 

faktur, kam se zapisují i údaje, které pohledávku identifikují. Jako identifikaci je zde nutné 

uvést číslo faktury, označení odběratele a částku k úhradě celkem. 

Kromě data vystavení faktury je potřeba vyplnit datum uskutečnění zdanitelného 

plnění a datum splatnosti. K dalším informacím, které je nutné uvést, patří jakým způsobem, 

na základě jakého dokladu a v jaké výši bude pohledávka zaplacena. Souhrn 

neuhrazených faktur vystavených  z knihy pohledávek se musí rovnat zůstatku syntetického 

účtu v rozvaze. 

Kromě pohledávek z obchodního styku mohou existovat v podniku i jiné, další typy 

pohledávek. Jsou to například pohledávky: 

 za zaměstnanci, 

 za státem, 

 za dodavateli, 

 za jinými osobami. 

Pohledávky je možno členit na: 

 z časového hlediska (krátkodobé a dlouhodobé), 

 z hlediska měny (česká měna a cizí měna), 

 z hlediska osoby dlužníka (jednotliví dlužníci). 

Pohledávka, a s ní spojený závazek, se však nemusí týkat jen vztahu jednoho dlužníka 

a jednoho věřitele. Na obou stranách může vystupovat i více subjektů. Tyto subjekty jsou pak 

vůči jednomu věřiteli nebo jednomu dlužníkovi zavázány společnou a nerozdílnou měrou. 

V takovém případě lze hovořit o společných právech a společných závazcích. Důvody vzniku 

takových pohledávek jsou upraveny v § 511 odst. 1 ObčZ. 

V případě většího množství jednotlivých věřitelů se jedná o případ, kdy je plnění 

dluhu dělitelné. To znamená, že každý z věřitelů může požadovat jen svůj díl. Nedělitelné 

plnění nastává tehdy, pokud dlužník může plnit závazek pouze jednomu věřiteli a tím se 

zprostit svého závazku. Toto je možné pouze tehdy, pokud věřitelé neuzavřeli jinou dohodu, 

nebo pokud nejsou oprávněni společně a nerozdílně. V případech, kdy jsou věřitelé oprávněni 



19 

plnit, může dlužník zaplatit tomu věřiteli, který o plnění požádá jako první. Poté již ostatní 

věřitelé nejsou oprávněni po dlužníkovi více požadovat. Na druhé straně v případě většího 

množství dlužníků, kteří na základě ať už soudního rozhodnutí, nebo dohody či právního 

předpisu jsou povinni poskytnout plnění jednomu věřiteli, může věřitel požadovat toto plnění 

po kterémkoliv z dlužníků, takto zavázaných Jsou-li však dlužníci zavázáni pouze určitou 

měrou, je věřitel povinen domáhat se po určitém dlužníkovi pouze podílu, připadajícího 

k jeho osobě. 

2.7.1    Důvody vzniku pohledávky 

Pro vznik pohledávky je v prvé řadě důležité mít nějaký důvod k jejímu vzniku. 

Obecná úprava důvodů vzniku se nachází v § 489 ObčZ. Účastníky jsou zde dlužník a věřitel. 

Nejčastější formou vzniku pohledávky je vznik na základě smluvního vztahu. Smlouva je 

dvoustrannou záležitostí obou účastníků vztahu. Na jedné straně vzniká právo odběrateli něco 

obdržet a na straně dodavatele právo plnění. Druhému účastníku tak náleží jistá úplata 

nejčastěji v peněžité podobě. 

Toto peněžní plnění se v praxi vyskytuje nejčastěji. Plnění závazku však může být 

dvojího typu. Může zde dojít také k plnění nepeněžitému. Nepeněžitým plněním se rozumí 

nejen poskytnutí určité věci či předmětu, ale také poskytnutí činnosti. 

Samotné pohledávky mohou vznikat i z jiných právních důvodů a skutečností. Mohou 

vzniknout například na základě zákona či jiného obecně závazného předpisu. [10] 

K plnění samotné pohledávky je nutné přesné stanovení splatnosti pohledávky nebo 

závazku. Dojde-li k nesplnění závazku dlužníka, tedy neuspokojení pohledávky věřitele, 

vzniká věřiteli vůči dlužníkovi právo vymáhat plnění pomocí soudu. 

Závazek musí vzniknout v souladu s právem. Podle § 495 ObčZ platí, že platnosti 

závazku dlužníka nebrání, není-li formulován důvod, na jehož základě je povinen dlužník 

plnit. Věřitel však musí zásadně prokázat důvod vzniku závazku. Výjimkou tvoří cenné 

papíry hromadně vydávané nebo jiné cenné papíry, pro které je výslovně zákonem stanoveno, 

že věřitel nemá tuto povinnost. 

2.7.2    Příslušenství pohledávky 

Povinnost dlužníka zaplatit pohledávku je spojena také s povinností zaplatit 

příslušenství pohledávky. Příslušenství pohledávky je uvedeno v občanském zákoníku. Platí 
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také i pro obchodní a právní vztahy, neboť obchodní zákoník tento výčet neobsahuje. 

V případě pohledávek jsou jejím příslušenstvím podle občanského zákoníku smluvní úroky, 

úroky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky a poplatek z prodlení. 

Příslušenstvím pohledávky však není smluvní pokuta. Ta je samostatným majetkovým 

nárokem sloužícím k zajištění závazků. [10] 

Poplatky z prodlení 

Poplatky z prodlení úhrady pohledávky používáme pouze ve výjimečných případech 

stanovených zákonem. Výše poplatku z prodlení je stanovena předpisem, na který odkazuje 

občanský zákoník. Tento poplatek bývá vyčíslován v promilích, nikoliv v procentech, jako je 

tomu u úroků. 

Smluvní úroky 

Smluvní úroky jsou sjednávány jako úplata za užívání půjčené jistiny. Tyto úroky jsou 

stanoveny na předem dané časové období, obvykle na jeden rok a tvoří určitou procentní výši 

půjčené jistiny. Splatnost úroků je věc dohody mezi stranami, úroky však jsou splatné 

nejpozději v termínu splatnosti jistiny. Zaplacení úroků může být věřitelem požadováno i 

v případě, že dlužník není v prodlení. [11] 

Úroky z prodlení 

Na rozdíl od smluvených úroků jsou úroky z prodlení určitým postihem za nedodržení 

podmínek stanovených při vzniku pohledávky nebo za porušení povinností. V případě 

nepeněžitého závazku však nelze nárokovat úrok z prodlení. Ten při nepeněžním závazku 

nevzniká. V případě peněžitého závazku však nárok na úrok z prodlení vzniká, i pokud ve 

smlouvě nebyl stanoven. Tyto úroky slouží především k tomu, aby přiměly dlužníka včas 

uhradit jeho peněžitý závazek. Ocitne-li se dlužník v prodlení se zaplacením úroků z prodlení, 

nemá věřitel právo z výše odpovídajících dlužným úrokům z prodlení požadovat další úroky 

z prodlení. V tomto případě se jedná o prodlení s placením příslušenství pohledávky. 

Náklady spojené s uplatněním pohledávky 

Tento nárok, oproti předchozím, nelze žalovat. Tyto náklady vznikají při uplatněním 

pohledávky a jsou vymahatelné pouze tehdy, byla-li jejich náhrada úspěšně uplatněna 

v soudním řízení. Obdobně se postupuje při uplatnění nákladů, spojených se soudním řízením 

a advokátním zastoupení. 
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2.7.3    Ocenění pohledávek 

Podle zákona o účetnictví jsou pohledávky oceňovány při vzniku pohledávky 

jmenovitou hodnotou. Při nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňují pořizovací cenou. 

Ustanovení, kterým je toto upřesněno, je vymezeno v §25, zákon o účetnictví. Pořizovací 

cenou se rozumí taková cena, která se rovná pořizovací ceně majetku a s ní souvisejícími 

náklady. Obdobným způsobem se oceňují veškeré cizí pohledávky, nabyté za úplatu a 

vkladem. Vlastní pohledávky jsou oceňovány ihned při vzniku a to jmenovitou hodnotou. Cizí 

pohledávky nabyté bezúplatně, se oceňují takzvanou reprodukční pořizovací cenou. Touto 

cenou se rozumí taková cena, za kterou by byla pohledávka pořízena v době, kdy se o jejím 

pořízení účtuje. Reálnou hodnotou jsou oceňovány takové pohledávky, které jsou účetní 

jednotkou nabyty a určeny k dalšímu obchodování. Změny těchto pohledávek jsou účtovány 

jako náklady nebo výnosy, které podle zákona o daních z příjmu nejsou nezahrnovány do 

základu daně. 

2.7.4    Pohledávky a daň z příjmu 

Účetní jednotku zajímá, jaký dopad na ni mají pohledávky na straně příjmu a na straně 

výdajů, co se týče daňových souvislostí. Podnikatele bezesporu trápí zdaňování výnosů 

z dodávek zboží a z poskytování služeb, pokud jim jejich odběratelé neuhradí včas vzniklou 

pohledávku. Výnosy z pohledávek, podléhající zdanění, se vážou ke dni, k němuž byla 

dodávka zboží nebo poskytnutí služeb. Zákon o daních z příjmu se snaží alespoň zmírnit 

nepříznivé dopady na podnikatele, při zdaňování nepřijatých úhrad. Zákon umožňuje za 

určitých podmínek odpis pohledávek po lhůtě splatnosti do daňových nákladů. V rámci 

zákona o rezervách je upraven také postup pro vytváření opravných položek k nepromlčeným 

pohledávkám po datu splatnosti, jakož i k pohledávkám za dlužníky ve vyrovnávacím a 

konkurzním řízení, na vrub daňově uznatelných nákladů.  

2.7.5    Opravné položky k pohledávkám  

Mezi základní problémy podnikatelských subjektů v oblasti pohledávek patří hrazení 

pohledávek po době splatnosti. Na tuto situaci reagují účetní a daňové předpisy. Opravná 

položka k pohledávkám představuje nepřímé snížení hodnoty pohledávky proúčtováním do 

nákladů a souvztažně na účet opravné položky. Původní hodnota pohledávky se přitom 

nemění. [3] Takto vzniklá opravná položka však musí být v určitém okamžiku zrušena. Kdy a 
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v jaké výši pak může dojít ke konečnému odpisu pohledávky do daňových nákladů, to už pak 

závisí na konkrétních případech.  

Opravné položky představují především způsob, jak mohou být aktiva vyjádřená 

v reálné hodnotě. Jsou tak jedním z nástrojů, díky kterým se naplňuje zásada opatrnosti podle 

zákona o účetnictví. 

Co se týče daňového pohledu, jsou podle § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních 

z příjmu opravné položky výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmu jen takové opravné 

položky, jejichž výši a způsob tvorby stanoví zvláštní zákon, kterým je zákon o rezervách. 

Tvorba zákonných opravných položek není ze zákona povinná, avšak představuje pro 

účetní jednotku možnost, jak si snížit daňový základ.  

2.7.6    Účetní opravné položky 

Podle § 25 odst. 2 zákona o účetnictví mají účetní jednotky při oceňování majetku a 

závazků povinnost brát v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají 

majetku a závazků a které jsou jim známy od okamžiku sestavení účetní závěrky. 

Tyto opravné položky se tvoří tehdy, jestliže je účetní jednotkou při inventarizaci 

zjištěno přechodné snížení hodnoty majetku. Tvorba účetní opravné položky je pro účetní 

jednotku nákladem. Z daňového hlediska se však nejedná o daňově uznatelný náklad. Zrušení 

opravné položky se od roku 2003 ruší ve prospěch nákladů. Obdobně jako tvorba ani zrušení 

účetní opravné položky neovlivní základ daně. 

2.7.7    Odpis pohledávek 

Odpis pohledávek představuje přímé a trvalé snížení hodnoty pohledávky zaúčtováním 

do nákladů souvztažně se snížením hodnoty samotných pohledávek v majetku. Tento krok je 

nevratný, nelze už počítat s tím, že by se částečně odepsaná pohledávka na aktivním účtu 

vrátila do původní hodnoty. [1] Účetní odpis pohledávek lze rovněž uplatnit a provádí se 

podle rozhodnutí účetní jednotky podle vnitropodnikových směrnic. Tyto účetní odpisy však 

nejsou daňově uznatelné. 
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2.7.8    Zánik pohledávek 

Pohledávky mohou zaniknout z různých důvodů. Jedná se zde především o ukončení 

závazkového vztahu na základě právního úkonu. S tím je samozřejmě spojeno vyřazení 

samotných pohledávky z evidence.  

Úhrada pohledávky 

Úhrada pohledávky je jednou z možností zániku pohledávky. Jedná se zde o splnění 

dluhu. Toto splnění vznikne, pokud je splněn dluh z pohledávky řádně a včas. Obvykle má 

splacení dluhu peněžitou formu. Dlužník poskytuje peněžní plnění věřiteli, a ten toto plnění 

přijímá. Splacení dluhu je nejčastější a nejlepší způsob, jak zrušit závazek. Tato problematika 

je upravena v jak občanském, tak i obchodním zákoníku. 

Započtení  

Jestliže mají věřitel i dlužník vůči sobě vzájemné pohledávky, může dojít k jejich 

vzájemnému zániku započtením pohledávek. Právní úprava tohoto úkonu je blíže uvedena 

v občanském zákoníku, konkrétně v § 580 a 581, s doplňující úpravou v § 358 obchodního 

zákoníku. Při splnění podmínek stanovených zákonem, může dojít k jednostrannému 

započtení. Musí se zde však jednat, o pohledávky stejného druhu. Mimo to musí být i 

uplatnitelné u soudu, splatné, a nemohou být promlčené. Pro dohodu o vzájemném započtení 

pohledávek není stanoveno žádné omezení.  

Promlčení 

Úprava promlčení je definována v občanském zákoníku. Podle něj je právo 

promlčeno, tudíž dlužník není povinen splnit svůj závazek, nebylo-li právo vykonáno 

v promlčecí lhůtě. Pokud však dlužník splnil závazek po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže 

být požadováno vrácení plnění. K takovému promlčení může přihlédnout pouze soud, 

namítne-li sám dlužník, že je právo věřitele promlčeno. 

Prekluze 

V případech stanovených výslovně zákonem je důsledkem nevykonání práva ve 

stanovené lhůtě zánik tohoto práva. Soud může přihlédnout k zániku práva z úřední 

povinnosti. Toto je možné provést i tehdy, pokud to dlužník vyloženě sám nenamítne. 

V dnešní době však tohoto způsobu není příliš využíváno. 
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Nový zákoník celkem obsahuje 46 paragrafů upravujících instituty promlčení a 

prekluze, které jsou zařazeny v první části, hlavě páté a ve třetím dílu. Nová právní úprava 

zákoníku výslovně spojuje s uplynutím promlčecí lhůty zánik povinnosti dlužníka plnit. [14] 

Další možnosti zániku pohledávky 

Kromě výše zmíněných, existuje celá řada dalších možných způsobů zániku 

pohledávky. Jedním z dalších může být například odstoupení od smlouvy, u kterého dochází 

rovněž k dohodě mezi smluvními stranami o jejím zrušení. Dalším způsobem zániku je 

prominutí dluhu a vzdání se práva.  

  



25 

3    TEORETICKÉ ASPEKTY ANALÝZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Analýza účetní závěrky je jedním z nástrojů hodnocení hospodaření podniků, pomocí 

nichž může vedení společnosti přijmout různá taktická, strategická a operativní rozhodnutí. 

Zabývá se rozborem finanční situace zkoumaného podniku. Nejvíce využitelnou metodou 

analýzy účetní závěrky, která lze použít u společností, pohybujících se v různorodém odvětví, 

je finanční analýza. Finanční analýza čerpá vstupní údaje z účetních výkazů a tyto údaje 

následně systematicky rozebírá. Zjišťuje tak zpětnou vazbu mezi plánovaným stavem a 

skutečností. 

Pro analýzu jsou důležité informace, týkající se především pohybu majetku a financí, 

které jsou zachyceny ve finančních výkazech. Právě proto jsou pro sestavení finanční analýzy 

rozhodující výkazy účetní závěrky. 

3.1    Uživatelé analýzy účetní závěrky 

 Investoři - potencionální investory bude zajímat stav a výsledky společnosti 

z důvodu, zda je vhodné do podniku investovat, stávající investoři požadují 

výsledky, aby se ujistili o výhodnosti svých investic. 

 Manažeři - využívají informace získané z analýzy pro finanční řízení podniku 

 Banky - zajímají se o stav podniku z důvodu poskytnutí úvěru, a zda bude 

v budoucnu solventní. 

 Obchodní partneři a jiní věřitelé - ty zajímá především to, zda dostanou za své 

služby zaplaceno. 

 Konkurence - společnosti se zajímají o stav svých konkurentů z důvodu 

konkurenceschopnosti, a zda obstojí na trhu s jinými podniky, provozující 

činnost ve stejném odvětví. 

 Zaměstnanci - ti mají zájem o informace především z důvodu jistoty 

zaměstnání a vyplácení mezd. 

3.2    Metody finanční analýzy 

 Vertikální a horizontální analýza, 

 Analýza poměrových ukazatelů, 

 Analýza soustav ukazatelů, 

 Analýza fondů finančních prostředků. 
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Vertikální a horizontální analýza 

Horizontální analýza, jinak také analýza trendů absolutních ukazatelů sleduje vývoj 

ukazatelů v čase. Sestavení v praxi představuje seřazení údajů do časové řady. Vertikální 

analýza vyjadřuje procentní rozbor absolutních ukazatelů v čase. Tyto absolutní data jsou 

porovnávána za běžné účetní období s obdobím minulým. Pro vyšší vypovídací schopnost se 

v praxi využívá i kombinace obou metod.  

Analýza poměrových ukazatelů  

Je metodou, která pomocí podílu jednotlivých položek účetní závěrky charakterizuje 

jejich vzájemný vztah. Vypovídací schopnost ukazatelů je ovlivněna především vzájemnou 

závislostí jednotlivých položek. Hlavním kritériem pro správný výběr porovnávaných položek 

je druh informací, který je požadován. Z hlediska zaměření a vypovídací schopnosti jsou 

poměrové ukazatele rozděleny do několika skupin. Jsou to především: 

 Ukazatele aktivity, 

 Ukazatele likvidity, 

 Ukazatele rentability, 

 Ukazatele zadluženosti. 

Tyto ukazatele mají samostatně omezenou vypovídající schopnost, zaměřenou pouze 

na konkrétní problematiku. U takto zjištěných výsledků je důležitá jejich interpretace. Pro 

ohodnocení podniku jako celku je třeba sloučit jednotlivé oddělené oblasti. Takto získané 

informace a jednotlivé ukazatele mohou být dále transformovány na soustavy ukazatelů, které 

posuzují finanční situaci podniku jako celku.  

Analýza soustav ukazatelů 

Nejvíce uznávanou metodou analýzy soustav je tzv. pyramidový rozklad vrcholového 

ukazatele. Dále zde můžeme zařadit také bankrotní a bonitní modely, které identifikují silné a 

slabé stránky podniku. Ty mohou pomoci vedení udělat si představu o budoucím fungování a 

dalším vývoji a přijmout nová opatření. 
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Analýza fondů finančních prostředků 

Fondem označujeme rozdíl, který vzniká mezi složkami majetku na jedné straně a 

zdroji financování na straně druhé. Takto zjištěná hodnota rozdílu se označuje jako čistý fond. 

V analýze účetní závěrky se nejčastěji používá analýza těchto fondů: 

 Čistý pracovní kapitál, 

 Čisté peněžně pohledávkové fondy, 

 Čisté pohotové prostředky. 

 

3.2.1    Vertikální a horizontální analýza 

Tato analýza se zabývá především zachycením změn v čase. Hlavním zdrojem těchto 

údajů pro tuto analýzu jsou především rozvaha podniku a výkaz zisku a ztráty.  

Z horizontální analýzy můžeme vyčíst vývoj jednotlivých složek v čase a může nám 

napovědět možný budoucí směr vývoje podniku. Proto také bývá někdy označována jako 

analýza vývojových trendů. Podstatou této analýzy je porovnávání jednotlivých složek výkazů 

za předchozí období. Toto je uskutečňováno po jednotlivých řádcích. Odtud také vzniklo 

označení horizontální analýza. Jak již bylo výše uvedeno, je tato metoda založena na 

porovnávání položek v čase, proto je výsledná změna zachycena jako absolutní rozdíl 

v korunách. 

                                                                        

(3.1) 

Pro lepší představu vývoje změn ukazatelů můžeme vyjádřit změny také jako relativní 

rozdíl, a to pomocí následujícího vzorce. 

                     
                    

                          
         

(3.2) 

Oproti horizontální analýze rozebírá vertikální analýza výkazy nikoliv po letech, ale 

poměřuje jednotlivé položky výkazu s vhodně zvolenou základnou. Ve výkazu se zde 

postupuje nikoliv po řádcích, ale shora dolů vždy v jednotlivých letech. Odtud byl také 

odvozen název vertikální analýza. Jako základna se obvykle používá celková hodnota aktiv 

nebo pasiv, pokud porovnáváme položky rozvahy. U analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle 
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tvoří základ hodnota celkových tržeb z prodeje zboží nebo služeb. Hlavní důvod pro sestavení 

této analýzy je přehled o struktuře a podílu jednotlivých položek na celku.  

                        
                

                
          

(3.3) 

3.2.2    Analýza poměrových ukazatelů 

Tato metoda se zabývá analyzováním soustav vybraných ukazatelů. Ty se vypočítají 

jako poměr jednoho nebo více údajů k jiné položce. Zdrojem těchto údajů, jak již bylo výše 

řečeno, jsou především výkazy v účetnictví. Výsledky této analýzy pak mají podobu jako 

procentní poměr nebo pouze výsledné číslo. Pro tyto výsledky pak existují v ekonomice 

obecně doporučené hodnoty, se kterými se výsledek porovnává a poté interpretuje. 

a) Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele vypovídají o vázanosti kapitálu účetní jednotky na různých aktivech. 

Jejich úkolem je zjistit, jak podnik využívá kapitál. Zjištěné výsledky napomáhají vedení 

efektivněji řídit podnik. Mezi nejvíce vypovídající a využívané ukazatele, patří tyto: 

 rychlost a doba obratu zásob, 

 rychlost a doba obratu pohledávek, 

 rychlost a doba obratu závazků. 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává, po kolik dní jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Podnik 

by se měl snažit tuto dobu v čase snižovat až na hranici plynulého zajištění výroby s rezervou 

pro mimořádné situace. Ukazatel se dá také interpretovat jako doba, která uplyne od nákupu 

materiálu po prodej statků, z něj vyrobených. 

                  
          

     
 

(3.4) 
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Rychlost obratu zásob 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele udává, kolikrát se mohou zásoby přeměnit na jinou 

formu krátkodobého majetku za jedno období. Doporučený vývoj pro tento ukazatel je 

stoupající. V porovnání s jinými podniky platí pravidlo, že čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

je rychlejší obrat zásob, což značí efektivnost při hospodaření se zásobami. 

                      
     

      
 

(3.5) 

Doba obratu pohledávek 

Přáním podniku je, aby tato doba byla co nejkratší. V praxi to znamená dobu, která 

uplyne od vystavení faktury po zaplacení odběratelem. Optimální doba je individuální, podle 

podnikových smluv s odběrateli. Klasicky bývá splatnost faktur 14 - 30 dní. Krajní mez 

platební morálky odběratelů by již neměla být větší, než 90 dní.  

                       
              

     
 

(3.6) 

Rychlost obratu pohledávek 

Výsledné číslo udává, kolikrát nám během období naši odběratelé zaplatí. V porovnání 

s jinými podniky by měla tato hodnota být co nejvyšší a v čase stoupající. 

                           
     

          
 

(3.7) 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel je doplňující k ukazateli doby obratu pohledávek. Vyjadřuje platební 

morálku daného podniku, za jakou dobu průměrně zaplatí faktury přijaté. Přáním podniku by 

bylo mít dobu obratu závazků co nejdelší, aby bylo zachováno pravidlo platební schopnosti. 

Kontroluje se, zda je doba obratu závazků větší než doba obratu pohledávek. Pokud by tomu 

bylo naopak, mohlo by dojít k situaci, že podnik nebude schopen dostát svým závazkům. 
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(3.8) 

Rychlost obratu závazků 

Výsledkem je číslo, které udává počet, kolikrát podnik za období zaplatí svým 

dodavatelům. Žádoucí je hodnota co nejmenší, avšak je třeba dodržovat vnitřní politiku 

podniku, platit řádně a včas a dostát dobrému jménu, proto i častější platby nemusí být pro 

podnik vždy na škodu. 

                        
     

       
 

(3.9) 

b) Ukazatele likvidity 

Pod pojmem likvidita se rozumí schopnost podniku přeměnit svůj majetek na peníze. 

To úzce souvisí i se schopností podniku hradit své závazky řádně a včas. Aby byla účetní 

jednotka schopna své závazky včas uhradit, musí mít část svých aktiv vázány ve vysoce 

likvidních prostředcích. Tyto prostředky musí být krátkodobě přeměnitelné na peníze. Tato 

rychlá přeměna bývá označována pojmem „Likvidnost“. Mezi vysoce likvidní položky patří 

například krátkodobé cenné papíry. Opakem těchto položek je dlouhodobý majetek a 

speciální zařízení, která jsou jen těžko směnitelná za peníze v krátkodobém časovém 

horizontu. Zde je nutno zvážit optimální vztah a souvislosti mezi rentabilitou a likviditou. 

Velký podíl likvidního majetku může znamenat pro podnik relativně nižší rentabilitu, 

z důvodu vázanosti majetku v oběžných aktivech.  

Běžná likvidita 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jaká část krátkodobých závazků by byla věřitelům 

zaplacená, pokud by podnik zpeněžil veškerá svá krátkodobá aktiva. Vypovídací schopnost 

tohoto ukazatele je však třeba ještě blíže zkoumat, protože oběžná aktiva mají velice 

různorodou skladbu. Součástí může být nadměrné množství zásob, které nemusejí být 

okamžitě prodejné. Obtížně vymahatelné pohledávky rovněž nejsou žádoucí pro věrné 

zobrazení likvidity. Vyšší hodnota likvidity je žádána, ovšem při příliš vysoké likviditě, je 

třeba sledovat skladbu jednotlivých položek a na jejich skutečnou likvidnost. Doporučený 

vývoj ukazatele v čase by měl být stabilní. Pro tento ukazatel je stanovena optimální hodnota 
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v intervalu 1,5 – 2,5. V úvahu zde musíme brát také již vše zmíněné zlaté pravidlo 

financování, tudíž i rovnost mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Tudíž i hodnota 

pohybující se kolem 1 je v pořádku. 

                
             

                  
 

(3.10) 

Pohotová likvidita 

S tímto ukazatelem se můžeme setkat i jako s rychlou likviditou nebo likviditou 

2. stupně. Tento ukazatel byl sestaven tak, aby eliminoval vliv zásob. Oproti předchozímu 

ukazateli jsou zásoby vyjmuty z výpočtu, jelikož se jedná o nejméně likvidní složku oběžného 

majetku. Totéž platí pro málo likvidní pohledávky a nedobytné pohledávky. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 a vyjadřuje, kolik korun při přeměně 

likvidního majetku bude krýt 1 Kč krátkodobých závazků. 

                   
                                      

                  
 

(3.11) 

Okamžitá likvidita 

Zde existuje opět možnost setkat se s jiným názvem pro tento ukazatel a to s peněžní 

likviditou nebo likviditou 1. stupně. Do výpočtu se nezahrnují ani pohledávky a počítá se 

s okamžitými prostředky, čili s krátkodobým finančním majetkem, což jsou peníze 

v hotovosti a na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry eventuálně je zde možno 

zahrnout i šeky. Výsledkem je poměr, který udává, jaká část krátkodobých závazků může být 

okamžitě zaplacena z prostředků, které již není třeba směňovat. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje okolo 0,2. 

                   
                

                  
 

 (3.12) 

c) Ukazatele rentability 

Rentabilitu můžeme taktéž nazývat ziskovostí podniku. Tyto ukazatele vyjadřují, 

jakou měrou je podnik schopný být výdělečný a jak je schopen zhodnocovat vlastní kapitál a 
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vytvářet nové zdroje. Ať už jsou primární cíle různých podniků jakékoliv, jeden je stejný pro 

všechny. Je to právě výnosnost vloženého kapitálu. Z tohoto důvodu patří tyto ukazatele 

k vrcholovým, co se týče vyjádření efektivnosti podniku. 

Rentabilita aktiv 

Tento ukazatel, který se značí ROA (zkratka z anglického sousloví „Return On 

Assets“), je klíčový, pro zjištění rentability podniku. Jeho výpočet se provede jako podíl zisku 

a celkových aktiv, které byly investovány do podnikání. U tohoto ukazatele se nebere v úvahu 

původ jednotlivých zdrojů pro financování majetku a počítá se s veškerými aktivy. Výsledná 

hodnota pak často slouží k mezipodnikovému srovnání rentability. V různých analýzách se 

můžeme setkat i s rentabilitou pasiv, která je obdobným ukazatelem. Z důvodu zachování 

bilanční rovnosti však vždy bude výsledný poměr stejný, jako u rentability aktiv, proto se již 

nadále s rentabilitou pasiv nepočítá. Doporučený vývoj ukazatele by měl v čase růst, což 

znamená zvyšování ziskovosti. Výsledné číslo říká, kolik korun zisku vynesla každá koruna 

vloženého kapitálu. 

    
   

               
 

(3.13) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Pro tento ukazatel se využívá rovněž zkratka převzatá z angličtiny a to ROE (Return 

On Equity). Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu, který 

společníci nebo akcionáři do podniku vložili. Právě tyto osoby pomocí ukazatele rentability 

vlastního kapitálu zjišťují, zda se jim vyplatilo do podniku investovat, čili zda jim vložený 

kapitál přináší dostatečný výnos. Pokud se hodnota ukazatele dlouhodobě pohybuje pod 

hranicí výnosnosti alternativních investic, mělo by vedení podniku uvažovat o ukončení 

činnosti. Pro výpočet se zde používá čistý zisk (označuje se zkratkou EAT). Z hlediska času 

by výsledná hodnota měla být co nejvyšší a měla by růst. 

    
   

               
 

(3.14) 
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Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel porovnává čistý zisk a celkové tržby. Výsledkem je množství korun, 

které přinesla podniku jedna koruna tržeb. Rentabilita tržeb se označuje jako ROS (Return On 

Sales). Je tedy samozřejmé, že žádoucí hodnota ukazatele by měla mít rostoucí trend.  

    
   

     
 

(3.15) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Dlouhodobé zdroje jsou dražší, než zdroje krátkodobé. Z toho důvodu vznikl ukazatel, 

blíže zaměřený na rentabilitu dlouhodobých zdrojů, kdy jsou krátkodobé zdroje z výpočtu 

vyjmuty. Žádoucí je opět co nejvyšší číslo a růst v čase. Pro rentabilitu dlouhodobých zdrojů 

se používá zkratka ROCE. 

     
    

                
 

(3.16) 

d) Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele slouží, jak již sám název napovídá, k provedení analýzy zadluženosti 

podniku. Vyjadřují, jakou mírou se podílí na financování podniku cizí kapitál a jak podnik 

využívá své vlastní zdroje. Celkově tak zobrazuje využití kapitálu a finančních zdrojů 

podniku. Z hlediska zdravého fungování podniku je třeba tvořit optimální poměr mezi 

vlastními a cizími zdroji pro financování majetku. Financování vlastním kapitálem může vést 

ke snížení výnosnosti vlastního kapitálu. Cizí kapitál se využívá především z důvodu toho, že 

výnosy z vlastního kapitálu mohou být vyšší než náklady spojené s cizím kapitálem. 

Ukazatel věřitelského rizika 

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou zadluženost podniku, tzn., do jaké míry ke svému 

financování využívá cizí kapitál. Vyšší hodnota tohoto ukazatele značí vyšší zadluženost 

podniku. S rostoucí zadlužeností klesá finanční stabilita podniku. Pro efektivnější řízení se 

sleduje i rozložení kapitálů na dlouhodobý nebo krátkodobý kapitál. Odtud také mohou 

vzniknout ukazatele zadluženosti pro dlouhodobý a krátkodobý časový interval. Z hlediska 

vývoje v čase by hodnota ukazatele měla klesat a optimálně se pohybovat v rozmezí kolo 
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20 % - 50 %. Pro efektivnější řízení se provádí rozložení kapitálu podle hlediska, zda se jedná 

o dlouhodobý nebo krátkodobý kapitál. Odtud také mohou vzniknout ukazatele zadluženosti 

pro dlouhodobý a krátkodobý časový interval. 

                                                     
            

              
 

(3.17) 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

Hodnota tohoto ukazatele charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu podniku. 

Představuje tak míru finanční nezávislosti a samostatnosti. Zobrazuje způsob, jakým je vlastní 

kapitál využíván k financování aktiv. Vysoká hodnota tohoto ukazatele znamená, že podnik 

nevyužívá, nebo využívá málo, cizího kapitálu. Tento stav se považuje obecně za neefektivní. 

Hodnota tohoto ukazatele může být chápána za doplňkovou k hodnotě ukazatele věřitelského 

rizika, neboť jejich součet musí být roven 100 %. Obecně doporučená hodnota se tedy 

pohybuje v intervalu 50 % - 80%. 

                                               
               

              
 

(3.18) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel je kombinací předchozích dvou. Slouží rovněž pro měření zadluženosti 

podniku. Stejně jako ukazatel věřitelského rizika, by měl v časovém vývoji postupně klesat. 

Výsledek tohoto ukazatele nám říká, kolik jednotek cizího kapitálu připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu. Obecně doporučená hodnota se zde uvádí v rozmezí 80 % - 120 %. Výše tohoto 

ukazatele závisí především na druhu odvětví, v němž se podnik pohybuje, a také na fázi 

vývoje podniku. 

                                         
            

               
 

(3.19) 

Ukazatel stupně krytí dlouhodobých aktiv 

Jak již sám název napovídá, vyjadřuje hodnota tohoto ukazatele míru využití vlastního 

kapitálu podniku k financování dlouhodobých aktiv. Obecné doporučení je takové, že 
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dlouhodobá aktiva by měla být financována z dlouhodobých zdrojů a krátkodobá aktiva ze 

zdrojů krátkodobých. Toto pravidlo je také nazýváno zlatým pravidlem financování. Proto 

porovnává-li se dlouhodobý kapitál s dlouhodobým majetkem, měla by optimálně vyjít 

hodnota ukazatele 1, která by značila rovnost mezi oběma položkami. Pokud je výsledná 

hodnota vyšší, znamená to, že podnik financuje dlouhodobým kapitálem i krátkodobý 

majetek. Tato situace se nazývá „překapitalizování majetku“ a obecně je považována za 

nežádoucí, protože dochází k neefektivnímu využívání dlouhodobých zdrojů. Trend vývoje 

tohoto ukazatele by měl v čase stoupat, čili jeho hodnota by se měla zvyšovat. 

                                         
                  

                 
 

(3.20) 

Ukazatel finanční páky (majetkový koeficient) 

Tento ukazatel je klíčový pro hledání optimálního poměru mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Hodnota tohoto ukazatele nám vyjadřuje finanční strukturu v podniku a v čase by 

měla při optimálním rozložení financování vykazovat stabilní hodnotu. 

                       
      

               
 

(3.21) 

Ukazatel ziskové úhrady úroků (úrokové krytí) 

Výsledná hodnota ukazatele je číslo, které vypovídá o tom, kolikrát mohou být 

nákladové úroky kryty z provozního zisku. Provozní zisk v této práci bude označován jako 

EBIT, což je všeobecně používaná zkratka z anglického sousloví. Doporučený požadavek na 

tento ukazatel je vzrůstající trend jeho hodnoty, tudíž čím je hodnota ukazatele větší, tím je 

situace pro podnik příznivější. 

                              
    

               
 

(3.22) 

Ukazatel úrokového zatížení 

Tento ukazatel je doplňkovým ukazatelem Úrokového krytí. Vypovídá o tom, jak 

velká část provozního zisku EBIT slouží ke krytí nákladových úroků. Doporučený vývoj 
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tohoto ukazatele je opačný, než u předchozího, a to, aby v čase klesal a jeho hodnota byla co 

nejmenší. 

                            
               

    
 

(3.23) 

3.2.3    Analýza soustav ukazatelů 

Cílem této analýzy je zjištění, zda podnik v budoucnu bude schopen odolat nástrahám 

podnikání a zda bude schopný i v těžkých podmínkách přežít. Pro toto zjištění nám 

napomáhají níže uvedené ukazatele. Pro zjištění tohoto závěru je potřeba vypočítat hodnoty 

několika ukazatelů, které samy o sobě můžou mít různou vypovídací schopnost. Počítá se i se 

stavovými veličinami, jenž v sobě zahrnují informace platné pouze k onomu datu, ke kterému 

byly sestaveny. Podnik je však složitá věc a spoustu informací nelze z výkazů vyčíst. Řada 

odborníků se snažila vytvořit ucelený ukazatel, který by byl smysluplný a syntetický. 

Výsledkem byla konstrukce nepřeberného množství různých indexů, které v sobě zahrnovaly 

různé ukazatele z různých oblastí, vzájemně se doplňující a společně vytvářející smysluplný 

celek. Tyto souhrnné indexy mají za úkol vyjádřit finanční pozici, výkonnost a celkovou 

ekonomickou situaci účetní jednotky pomocí jediného čísla. Smysl těchto výpočtů spočívá 

především ve vysvětlení vlivu změny jednoho ukazatele na hospodaření podniku. Ulehčuje 

tak provedení samotné analýzy díky lepší přehlednosti a orientaci. 

a) Du Pontův pyramidový rozklad ROE 

Jedná se o nejznámější metodu z analýzy soustav ukazatelů, mezi kterými existuje 

určitá matematická souvislost a propojenost. Tato metoda se nazývá také pyramidová 

soustava nebo pyramidový rozklad vrcholového ukazatele. Spočívá v uspořádání ukazatelů, 

které nám podávají detailnější informace. Princip metody je založen na rozložení daného 

ukazatele na několik menších, čímž vzniká pomyslná pyramida. Poprvé tato metoda byla 

použita v chemickém podniku Du Pont de Nomeurs, odkud posléze převzala pojmenování pro 

označení – Du Pontův rozklad. Pyramidový rozklad vrcholového ukazatele je zobrazen na 

následujícím schématu 3.1. 
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Schéma 3.1 – Du Pontův pyramidový rozklad ROE 

 

Zdroj: [8] 

V praxi je možní vyjádřit rentabilitu vlastního kapitálu rozložením na dva ukazatele. 

Jedním z nich je rentabilita celkově vloženého kapitálu, neboli rentabilita aktiv, a druhým je 

finanční páka, která poměřuje velikost aktiv a vlastního kapitálu. Následně je možné provést 

další rozklad, a to ukazatele ROA, která se dá opět vyjádřit dvěma ukazateli – rentabilitou 

tržeb a obratem aktiv. 

Při hodnocení výsledků tohoto rozkladu musíme brát v úvahu to, že pro 

mezipodnikové srovnání musíme mít k dispozici hodnoty podniku provozujících činnost 

v obdobném odvětví. Nelze tak porovnávat například velký průmyslový podnik 

s maloobchodní prodejnou. Jedním z činitelů je totiž rentabilita tržeb, která se odvíjí od 

velikosti marže, která bude samozřejmě pro každý podnik jiná. Rovněž obrat aktiv mají 

podniky různorodý a mohou mezi nimi být velké rozdíly. 

b) Bankrotní model Altmanovo Z-skóre 

Tato analýza vychází ze základního smyslu souhrnných modelů, a to vyhodnotit 

finanční zdraví podniku jedním číslem. Toto číslo se nazývá Z-skóre. Je složeno z pěti 

ukazatelů, charakterizující různé oblasti, které mají vliv na finanční zdraví a chod podniku. 

Obsahuje ukazatele rentability, zadluženosti, struktury kapitálu a likvidity. K těmto 

ukazatelům jsou přiřazeny různé hodnoty, podle jejich důležitosti a vlivu. Tyto hodnoty jsou 

Rentabilita vlastního 
kapitálu 

ROE 

Rentabilita aktiv 

ROA 

rentabilia tržeb 

ROS 

EAT tržby 

obrat aktiv 

tržby aktiva 

aktiva/vlastní kapitál X 

X 

/ / 
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stanoveny na základě rozsáhlých matematických a statistických průzkumů v oblasti analýzy. 

Vzorec pro výpočet Altmanova Z-skóre pro společnost, která neobchoduje na kapitálovém 

trhu, což je i společnost, pro kterou je analýza prováděna, má tuto podobu: 

                                              

(3.24) 

Jednotlivé znaky se vypočítají podle následujících vzorců: 

 

    
    

      
 

 

   
     

      
 

 

   
              

           
 

 

   
                             

      
 

 

   
                

      
 

 

Pro výslednou hodnotu platí doporučení, že pokud je výsledek větší než hodnota 2,9, 

je podnik schopen nadále fungovat, je finančně zdravý a není v blízké době ohrožen 

bankrotem. Pokud se hodnota nachází v intervalu 1,23 < Z < 2,89, který se jinak také nazývá 

„šedá zóna“, nelze s jistotou říci, že podnik nezbankrotuje. Neznamená to však ani 

nepříznivou situaci. Pokud bude výsledek Altmanova Z-skóre Z < 1,23, znamená to jisté 

ohrožení podniku bankrotem. 

c) Bonitní model IN05 

Tento model spočívá opět ve vyhodnocení finanční situace podniku jedním číslem. 

Oproti bankrotním však vypovídá o platební schopnosti podniku, finanční situaci a o jejím 

možném zhoršení nebo zlepšení. V České republice pro tento účel byly vytvořeny indexy 

označující se zkratkou IN. Tato zkratka byla doplňována o dvě čísla, která znamenala rok 

vytvoření indexu. S postupem času, jak se měnily podmínky na trhu, začínaly být původní 

indexy nedostačující, a proto se upravovaly podle stávajících podmínek. Jedním z indexů, 

kterým je možno demonstrovat výpočet je index IN05 z roku 2005. Vypočítá se podle 

následujícího vzorce: 
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(3.25) 

Pod jednotlivými znaky jsou zastoupeny následující vzorce: 

 

    
      

            
 

 

   
    

               
 

 

               

 

   
      

      
 

 

   
             

                  
 

Vyhodnocení výsledků se pak provede porovnáváním s hodnotami, které jsou u indexu 

stanoveny jako hraniční pro příznivou a nepříznivou finanční situaci. Pokud výsledná hodnota 

bude IN05 >1,6 znamená to pro podnik příznivou situaci v oblasti financí. Pokud se výsledek 

bude nacházet v oblasti 0,9 < IN05 < 1,6 znamená to možné finanční problémy. Pokud jsou 

výsledky IN05 < 0,9, mělo by vedení podniku provést radikální kroky ve vedení, jelikož tato 

situace je pro podnik špatná a nežádoucí. 

3.2.4    Analýza fondů finančních prostředků 

Tato analýza se zaměřuje především na problematiku, která souvisí s hodnocením a 

řízením finanční situace podniku. Výsledky mohou podniku pomoci při zjišťování likvidity. 

Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel je úzce spjat s ukazateli likvidity. Je možno na něj pohlížet ze dvou 

pohledů. Aktivní pohled na ukazatel představuje zásobu oběžného majetku, která zůstane 

v podniku, po uhrazení všech krátkodobých závazků. Pasivní pohled říká, že je to ta část 

oběžného majetku, která je kryta dlouhodobými zdroji. Pokud by se hodnota ukazatele dostala 

do záporných hodnot, znamenalo by to případnou hrozbu platební neschopnosti. 

                                     

                                         

(3.26) 

 



40 

Čisté peněžně pohledávkové fondy 

Při výpočtu se neberou v úvahu zásoby a nedobytné pohledávky, nebo pohledávky 

málo likvidní. Takto upravená část oběžného majetku se sníží o krátkodobé závazky. 

                                                                     

(3.27) 

Čisté pohotové prostředky 

Tento fond vychází z kladného rozdílu mezi okamžitě splatnými závazky a 

pohotovými peněžními prostředky. Mezi ty patří především držené peníze v hotovosti, peníze 

na běžných účtech a cenné papíry, které mohu být okamžitě směněny za peníze. Hodnota 

tohoto fondu může být silně ovlivněna aktuální platební aktivitou podniků. 

 

                                                                      

 (3.28) 
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4    VLASTNÍ ANALÝZA A VYHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI 

4.1    Představení společnosti 

Společnost se zabývá výrobou a prodejem zboží v oblasti průmyslu, konkrétně 

v oblasti vodoinstalatérství, topenářství a parních systémů. Poskytuje také poradenství, servis 

a služby, týkající se jejich produktů. Společnost má vybudované významné postavení jak 

v České republice, tak i v zahraničí. 

Na českém trhu existuje již od roku 1992. Společnost má svůj vývoj i konstrukci 

výrobků a všechny výrobky jsou patentem majitele podniku. Strategií společnosti je vyrábět, 

vyvíjet a dodávat výrobky nejvyšší kvality na domácí i zahraniční trhy. 

V České republice má společnost jedinou provozovnu. V zahraničí je společnost 

zastoupena partnerským podnikem, který má na starost distribuci převážně pro slovenský trh. 

Obchod se však rozvíjí i do dalších zemí, především do zemí na východě. S těmito zeměmi 

má podnik vybudované dlouhodobé smlouvy na odběr jejich výrobků a služeb. 

4.2    Analýza účetní závěrky 

Pro analýzu účetní závěrky byly použity nejnovější údaje z výkazů, veřejně 

dostupných a uložených v obchodním rejstříku společnosti. Tyto vstupní údaje jsou sestaveny 

v tabulkách v příloze 1 a 2.  

4.2.1    Výpočet horizontální analýzy 

V následující tabulce 4.1 je zobrazen a vypočítán vývoj vybraných položek v čase. 

Z tabulky lze vyčíst také výše změny každé položky oproti předchozímu období. Tyto údaje 

poslouží vedení podniku jako přehled o vývoji samotné společnosti a její hospodaření. 
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                Tab. 4.1 Horizontální analýza 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Stálá aktiva 2 404 1 667 1 654 1 782 1 634 

změna - -30,7% -0,8% 7,7% -8,3% 

Oběžná aktiva 11 435 12 058 13 760 12 755 13 667 

změna - 5,4% 14,1% -7,3% 7,2% 

Aktiva celkem 13 903 13 763 15 508 14 594 15 368 

změna - -1,0% 12,7% -5,9% 5,3% 

Vlastní kapitál 11 562 12 240 13 745 13 728 14 455 

změna - 5,9% 12,3% -0,1% 5,3% 

Cizí kapitál 2 339 1 520 1 741 1 252 864 

změna - -35,0% 14,5% -28,1% -31,0% 

VH před zdaněním 2 153 868 1 858 731 1 462 

změna - -59,7% 114,1% -60,7% 100,0% 

Náklady 26 514 17 538 18 181 18 495 17 631 

změna - -33,9% 3,7% 1,7% -4,7% 

Výnosy 28 668 18 406 20 039 19 226 4 093 

změna - -35,8% 8,9% -4,1% -78,7% 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 a 2 

 

Pro lepší orientaci a přehlednost byly údaje z tabulky 4.1 převedeny do grafického 

zobrazení. 

    Graf 4.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tab. 4.1 
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Z grafu 4.1 horizontální analýzy aktiv, tedy majetkových položek, lze ve sledovaném 

období vyčíst hodnoty celkového majetku podniku. Podnik ve sledovaném období vykazuje 

především růst oběžného majetku a mírný pokles dlouhodobých aktiv. 

   Graf 4.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tab. 4.1 

Z výsledků analýzy pasiv si lze všimnout postupného snižování financování cizím 

kapitálem. Ve sledovaném období je dále zřetelný růst financování podniku z vlastních 

zdrojů. 

         Graf 4.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tab. 4.1 
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Vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření ve sledovaném období je stagnující. 

Vývoj nevykazuje žádné výrazné snižování nákladů nebo výnosů, kromě roku 2008, který byl 

rokem tzv. „ekonomické krize“ a mohly se v něm vyskytnout jednorázové náklady nebo 

výnosy, spojené s určitými kroky podniku. Detailnější příčiny jednotlivých změn lze zjistit 

zkoumáním jednotlivých položek výkazů a činností podniku. 

4.2.2    Výpočet vertikální analýzy 

Provedení vertikální analýzy pomáhá vedení podniku přiblížit přehled o struktuře 

jednotlivých výkazů, čili skladbu majetku a strukturu financování. V následující tabulce jsou 

vypočteny jednotlivé podíly vybraných položek na celkových aktivech a pasivech. 

      Tab. 4.2 Vertikální analýza 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

Stálá aktiva 2 404 1 667 1 654 1 782 1 634 

Oběžná aktiva 11 435 12 058 13 760 12 755 13 667 

Časové rozlišení 64 38 94 57 67 

Aktiva celkem 13 903 13 763 15 508 14 594 15 368 

Podíl položek na celku v jednotlivých letech 

Stálá aktiva 17,3% 12,1% 10,7% 12,2% 10,6% 

Oběžná aktiva 82,2% 87,6% 88,7% 87,4% 88,9% 

Časové rozlišení 0,5% 0,3% 0,6% 0,4% 0,4% 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

      Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

Vlastní zdroje 11 562 12 240 13 745 13 728 14 455 

Cizí zdroje 2 339 1 520 1 741 1 252 864 

Časové rozlišení 2 3 22 64 49 

Pasiva celkem 13 903 13 763 15 508 14 594 15 368 

Podíl položek na celku v jednotlivých letech 

Vlastní zdroje 83,2% 88,9% 88,6% 94,1% 94,1% 

Cizí zdroje 16,8% 11,0% 11,2% 8,6% 5,6% 

Časové rozlišení 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,3% 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 
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Údaje z předchozích tabulek jsou pro lepší přehled zobrazeny v grafickém vyjádření 

na následujících grafech. 

   Graf 4.4 Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tab. 4.2 

 

Podle údajů z vertikální analýzy z grafu 4.4 lze jasně vidět, že podnik váže většinu 

svého majetku v oběžných aktivech. Ty představovaly podíl na celkových aktivech po celé 

sledované období více než 80 %. Ve sledovaném období hodnota dlouhodobého majetku 

nikdy nepřekročila hranici 20% podílu na celkových aktivech. 

   Graf 4.5 Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tab. 4.2 
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Z vertikální analýzy pasiv lze vyčíst jasnou převahu vlastních zdrojů financování nad 

cizími. Tyto výsledky utvrzují i zjištění z horizontální analýzy, které zobrazuje postupné 

snižování cizích zdrojů v podniku. 

4.2.1    Výpočet ukazatelů aktivity 

Tato část analýzy bude zaměřena především na výpočtu doby obratu. Jelikož rychlost 

obratu je doplňujícím ukazatelem k době obratu, a představuje stejné vyjádření situace, jen 

z jiného pohledu, nebude s ní v této práci počítáno a pro účely práce budou výsledky 

znázorněny pouze ve dnech, čili v době, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých položkách. 

Všechny výsledky budou zaokrouhleny na celé dny nahoru. 

     Tab. 4.3 Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

Doba obratu 2008 2009 2010 2011 2012 

Zásob 59 77 52 66 71 

Pohledávek 59 92 100 92 86 

Závazků 32 31 32 25 17 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 a 2 

 

     Graf 4.6 Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.3 

 

Dobra obratu zásob se střídavě mění a pohybuje se v rozmezí 50 – 80 dnů. Výpočet 
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ukazatelů aktivity však mohou sloužit jako podklad pro tyto další analýzy, jako obraz 

skutečného stavu. Z výsledků analýzy ukazatelů aktivity je dále zřejmý dlouhodobě trvající 

podstatný rozdíl mezi dobou obratu závazků a dobou obratu pohledávek. Zatímco podnik 

splácí své závazky ve standartní lhůtě 14 – 30 dní, odběratelé podniku splácí dluhy ve lhůtě 

60 – 100 dní. Tato doba je téměř dvojnásobná, oproti době obratu závazků. V praxi by to 

znamenalo, že podnik by zaplatil dvakrát svým dodavatelů, a za stejnou dobu by pouze 

jednou dostal zaplaceno od svých odběratelů. Tento stav je pro podnik nežádoucí a vedení 

podniku by se mělo snažit dobu obratu pohledávek snížit.  

Zjištění příčiny tohoto stavu a řešení této problematiky je součástí diplomové práce, 

proto bude tato situace v diplomové práci ještě podrobněji prozkoumána.  

4.2.2    Výpočet ukazatelů likvidity 

Pro ohodnocení likvidity podniku byla provedena analýza ukazatelů likvidity a její 

výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce 4.4 a grafu 4.7. 

               Tab. 4.4 Likvidita 

Likvidita 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná 8,6 16,8 11,9 19,9 23,7 

Pohotová 5,3 11,5 9,5 14,6 17,4 

Okamžitá 2,0 5,1 4,8 7,2 9,7 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 
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Graf 4.7 Likvidita 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.4 

 

Ukazatelé likvidity ve všech směrech převyšují mnohonásobně doporučené hodnoty. 

Vyjma roku 2010, kdy likvidita klesla, díky zvýšeným krátkodobým závazkům, má tendenci 

ve sledovaném období růst. Podnik by tak nemusel mít obavy z případných problémů 

s nedostatkem prostředků, ke splacení krátkodobých závazků. 

4.2.3    Výpočet ukazatelů rentability 

Výsledky analýzy ukazatelů rentability jsou opět vypočteny a zachyceny v tabulce 4.5 

a s ní souvisejícím grafu 4.8. Pro lepší přehlednost jsou výsledky zobrazeny v procentech a je 

tak vypočtena konkrétní ziskovost jednotlivých položek. 

      Tab. 4.5 Rentabilita 

Rentabilita 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiv 12,2% 4,9% 9,7% 3,6% 7,7% 

Vlastního kapitálu 14,7% 5,5% 10,9% 3,9% 8,1% 

Tržeb 5,9% 3,7% 7,5% 2,8% 6,2% 

Dlh. zdrojů 22,6% 7,6% 13,9% 5,0% 10,3% 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 a 2 
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  Graf 4.8 Rentabilita 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.5 

 

Již z grafu 4.8 je patrné, že ziskovost podniku má střídavý trend, co se týče růstu a 

poklesu. Vývoj tohoto ukazatele by bylo vhodné sledovat i po delší časové období zejména 

v budoucnosti. V případě klesající ziskovosti by bylo nutné přijmout patřičná opatření. Podnik 

je však v celém období ziskový a nedostal se do ztráty. 

4.2.4    Výpočet ukazatelů zadluženosti 

Výpočty ukazatelů zadluženosti byly provedeny z vybraných ukazatelů, které mají pro 

podnik určitou významnost. Výpočty byly rozděleny na dvě části. V první části byla 

poměřována zadluženost a podíl vlastního kapitálu. 

    Tab. 4.6 Celková zadluženost a podíl vlastního kapitálu 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Zadluženost 16,8% 11,0% 11,2% 8,6% 5,6% 

Podíl vlastního kapitálu 83,2% 88,9% 88,6% 94,1% 94,1% 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 
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Graf 4.9 Celková zadluženost a podíl vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.6 

 

Z výsledných hodnot ukazatele zadluženosti je zřejmé, že podnik je schopen 

financovat svou činnost z vlastních zdrojů a není nijak významně finančně závislý na cizím 

kapitálu. Financování podnikatelské činnosti jen z vlastních zdrojů nemusí být vždy tím 

nejoptimálnějším řešením. Obecně platí, že cizí zdroje jsou levnější než zdroje vlastní. Podnik 

by tak své vlastní zdroje mohl využívat efektivněji a lépe je zhodnocovat. I když se 

doporučená hodnota vlastního kapitálu pohybuje v rozmezí 50 % – 80 %, je nutno brát 

v úvahu další možnosti, ovlivňující strukturu zdrojů financování. Z výsledků je však patrné, 

že cizí zdroje se v podniku dlouhodobě snižují. 

V další části výpočtů jsou vybrány pro výpočet pouze některé ukazatele. Ukazatele, 

týkající se nákladových úroků jsou z výpočtu vynechány, nebo jak již bylo výše zmíněno, 

podnik pro financování příliš nevyužívá cizí zdroje. Díky nízkému zadlužení jsou nákladové 

úroky velice malé a vypočtené hodnoty by byly téměř totožné pro celé sledované období. 

Jejich vypovídající schopnost by byla nízká 

    Tab. 4.7 Ukazatele zadluženosti vybraných položek 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Zadluženost VK 20,2% 12,4% 12,7% 9,1% 6,0% 

Krytí Dlh. aktiv 5,2 7,8 8,7 8,0 9,0 

Finanční páka 120,2% 112,4% 112,8% 106,3% 106,3% 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 a 2 
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Výpočet ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel jen potvrzuje snižování vlastního kapitálu v podniku. Na každou 

korunu vlastního kapitálu tak každým rokem připadá menší část cizích zdrojů. 

     Graf 4.10 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.7 

Ukazatel stupně krytí dlouhodobých aktiv 

Obecným doporučením pro tento ukazatel je financování dlouhodobých aktiv 

z dlouhodobých zdrojů, proto by výsledná hodnota měla být 1. Podnik však má v celém 

sledovaném období výslednou hodnotu tohoto ukazatele několikrát převyšující hodnotu 

doporučenou. Znamená to, že podnik financuje dlouhodobým kapitálem i krátkodobý 

majetek, což se obecně považuje za neefektivní. Tento výsledek může značit také 

překapitalizování podniku. Vedení společnosti by se mělo zaměřit na tuto oblast a zjistit, zda 

by nemohl být vlastní kapitál využíván efektivněji. 
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    Graf 4.11 Ukazatel krytí dlouhodobých aktiv 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.7 

 

Ukazatel finanční páky (majetkový koeficient) 

Tento ukazatel by měl vykazovat stabilní hodnoty. Podle výsledků však vykazuje 

mírné kolísání. To má za příčinu především snižování stavu cizích zdrojů v podniku a 

zvyšování financování vlastním kapitálem. Hodnota aktiv však neroste přímou úměrou, jakou 

podnik zvyšuje vlastní kapitál, a tudíž výsledky v dalších letech vykazují nižší hodnoty. 

    Graf 4.12 Ukazatel finanční páky 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.7 

 

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012

H

o

d

n

o

t

a

 

Rok 

Krytí Dlh. aktiv

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

2008 2009 2010 2011 2012

H

o

d

n

o

t

a

 

Rok 

Finanční páka



53 

4.2.5    Výpočet analýzy soustav ukazatelů 

a) Du Pontův pyramidový rozklad ROE 

Podle schématu 3.1 budou v následující tabulce zobrazeny hodnoty jednotlivých částí 

pyramidového rozkladu pro každé, ze sledovaného období. 

Tab. 4.8 Du Pontův pyramidový rozklad ROE 

Ukazatele a 

hodnoty 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 14,7% 5,5% 10,9% 3,9% 8,1% 

ROA 12,2% 4,9% 9,7% 3,6% 7,7% 

Finanční páka 120% 112% 113% 106% 106% 

ROS 5,9% 3,7% 7,5% 2,8% 6,2% 

Obrat aktiv 2,1 1,3 1,3 1,3 1,2 

EAT 1 700 678 1 505 532 1 178 

Tržby 28 668 18 406 20 039 19 226 19 093 

Aktiva      13 903          13 763          15 508          14 594          15 368     

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 a 2 

Rozklad vrcholového ukazatele ROE – rentability vlastního kapitálu můžeme vyjádřit, 

pomocí výše zmíněných ukazatelů a hodnot. Tyto výsledky mohou vedení sloužit 

k mezipodnikovému srovnání ukazatelů, ovlivňující rentabilitu vlastního kapitálu. Jak již bylo 

zmíněno, je potřeba pro další analýzu mít k dispozici údaje z jiných podniků, co nejvíce 

podobných podniku sledovanému. 

b) Bankrotní model Altmanovo Z-skóre 

Index Altmanova Z-skóre a jednotlivé dílčí indexy budou sestaveny v následující 

tabulce, podle vzorce (3.24). 

      Tab. 4.9 Altmanovo Z-skóre 

Index 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,20 0,07 0,13 0,05 0,10 

X2 2,06 1,34 1,29 1,32 1,24 

X3 4,94 8,05 7,89 10,96 16,73 

X4 0,70 0,83 0,78 0,87 0,86 

X5 0,73 0,82 0,81 0,83 0,85 

Z 5,9 6,2 6,3 7,4 9,9 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 a 2 
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Graf 4.13 Altmanovo Z-skóre 

: 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.8 

 

Výsledky analýzy potvrzují, že podniku bankrot nehrozí. Ve všech sledovaných 

obdobích se hodnota Z-skóre pohybuje vysoko nad hranicí, nejen bankrotu, ale i šedé zóny. 

Z výsledků lze také vyčíst vývoj ukazatele, a to takový, že podnik se od hranice bankrotu 

vzdaluje. 

c) Bonitní model IN05 

 Oproti bankrotnímu modelu tento model vypovídá o platební schopnosti podniku. 

Vypočítá se podle vzorce (3.25) 

      Tab. 4.10 Index IN05 

Index 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 5,94 9,05 8,91 11,66 17,79 

X2 44,34 14,85 39,14 18,74 117,00 

X3 0,20 0,07 0,13 0,05 0,10 

X4 2,06 1,34 1,29 1,32 1,24 

X5 2,61 2,64 2,54 2,68 3,10 

IN05 4,2 2,6 3,9 3,1 8,4 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 a 2 
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    Graf 4.14 IN05 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.9 

 

Hodnoty výsledků opět vykazují příznivý stav. Za sledované období podnik neklesl 

pod hranici ohrožení bonity, ba naopak po celou dobu převyšuje i hranici, která je limitem pro 

příznivou finanční situaci. 

 

4.2.6    Analýza fondů finančních prostředků 

Tato analýza se zaměřuje především na problematiku, která souvisí s hodnocením a 

řízením finanční situace podniku. Výsledky mohou podniku pomoci při zjišťování likvidity. 

    Tab. 4.11 Analýza fondů finančních prostředků 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK 10 106 11 342 12 601 12 114 13 090 

ČPPF 2483 4288 6153 5285 6130 

ČPP 1 370 3 036 4 570 3 988 5 078 

  Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z přílohy 1 
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 Graf 4.15 Analýza fondů finančních prostředků 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě údajů z tabulky 4.10 

 

Hodnota čistého pracovního kapitálu vyjma roku 2011 ve sledovaném období roste. 

Příčinou tohoto může být navyšování majetku v podniku v podobě oběžných aktiv, nebo 

úbytek krátkodobých závazků. Z předchozích výsledků ostatních ukazatelů vyplývá obojí. 

V podniku dochází k úbytku cizích zdrojů, tudíž i k úbytku krátkodobého kapitálu a velikost 

oběžného majetku se rovněž zvyšuje. Výsledky jsou v celém období kladné a jejich velikost 

se od nuly vzdaluje, čili z vyhodnocení výsledků vyplývá, že platební neschopnost podniku 

nehrozí. Toto tvrzení platí rovněž i pro ukazatel čistých peněžně pohledávkových fondů a pro 

čisté pohotové prostředky. Skladba oběžného majetku je poměrně vyvážená, tudíž pokud 

z výpočtu vyřadíme zásoby a nelikvidní pohledávky, bude trend vývoje ostatních ukazatelů 

obdobný, což v případě sledované společnosti je považováno za žádoucí 

4.3    Analýza pohledávek 

Po upozornění vedení společnosti na možné problémy v oblasti pohledávek byl kladen 

důraz především na analýzu této oblasti. Za účelem získání bližších informací, které mohly 

být nápomocny při zjištění problémů, týkajících se pohledávek, byla tato problematika 

konzultována se zaměstnancem společnosti, který má na starosti tuto agendu. Konzultace 

probíhaly v pracovních dnech za plného provozu, aby bylo zjištěno s fungování a chod 

podniku. Po několika týdnech navštěvování a konzultacích bylo zjištěno následující tvrzení.  
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Zaměstnanec společnosti, do jehož kompetence spadají i úkony, týkající se 

pohledávek, má na starosti širokou pracovní náplň, týkající se chodu celého podniku. Činnosti 

zaměstnance, týkající se pohledávek, od vyřízení objednávky, po její potvrzení, zadání 

příkazu do výroby, odeslání hotového zboží, fakturace a následné zaplacení do pokladny nebo 

na běžný účet, jsou jen malým zlomkem jeho pracovní náplně. Tento zaměstnanec pak 

následně, podle smlouvy o provádění účetnictví, předává veškeré podklady externí 

společnosti, která společnosti ABC s.r.o. provádí samotné účetnictví.  

Po bližším prozkoumání poskytnutých informací, týkajících se pohledávek, a po jejich 

následné analýze byl zjištěn nežádoucí stav v oblasti platební morálky odběratelů. Podnik má 

vysokou hodnotu pohledávek z obchodního styku po splatnosti. Problematické jsou 

především pohledávky do 360 dnů po splatnosti a krátkodobé pohledávky, u nichž překročila 

lhůta zaplacení více než 360 dnů po splatnosti. U těchto pohledávek je pravděpodobnost 

nezaplacení vyšší, než u jiných. Tyto pohledávky by měly být sledovány se zvýšenou 

pozorností. Toto zjištění bylo předneseno vedení společnosti jako problém, pro který tato 

práce hledá řešení. 

4.3.1    Zjištěné problémy 

Podnik se z velké části zabývá zakázkovou výrobou, kdy odběratelé poptávají 

výrobek, sestavený na míru a na tento výrobek sami odběratelé navrhují kupní smlouvu a 

obchodní podmínky pro její uzavření. Obchodní podmínky pro jednotlivé zakázky se tedy řeší 

individuálně a z tohoto důvodu nejsou pevně stanoveny. Nevýhodou takto uzavřených 

podmínek je skutečnost, že odběratelé si často navrhují vysokou dobu splatnosti faktury. 

Vedení společnosti byl přednesen návrh na omezení návrhu obchodních podmínek ze strany 

odběratelů, alespoň na snížení doby splatnosti faktur. Tento návrh na omezení obchodních 

podmínek byl vedením podniku kladně přijat a pro vzájemnou spolupráci mezi dodavatelem a 

odběratelem byl ve většině případů pro obě strany přijatelný. 

Podnik se také zabývá obchodováním se zahraničními společnostmi, se kterými má 

rovněž specifické dlouhodobé smlouvy. V těchto smlouvách je stanovena doba splatnosti 

faktur, pohybující se v rozmezí 180 – 360 dnů. Při obchodování se zahraničním je však 

snížení této doby problematické z důvodu dlouhodobé vzájemné spolupráce. Vedení 

společnosti byl přednesen návrh, na snížení doby splatnosti faktur při mezinárodním 

obchodním styku na 90 dní. Tato doba splatnosti při přeshraničním obchodu by byla pro 
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podnik adekvátní a řízení pohledávek by tak bylo efektivnější. Tento návrh je nyní 

konzultován se zahraničními obchodními partnery. 

Dalším problémem v oblasti pohledávek jsou opravné položky a odpisy pohledávek. 

Účtování opravných položek podniku podle vnitřních předpisů bylo dáno rozhodnutím 

společnosti, která podniku provádí účetnictví. Díky velkému počtu odběratelů s prodlouženou 

dobou splatnosti faktur a předpokladu platební morálky odběratelů v tomto období, nebyly 

u některých pohledávek opravné položky tvořeny. Někteří odběratelé však nezaplatili ani po 

skončení prodloužené lhůty splatnosti. Vedení společnosti byl přednesen návrh, na sestavení 

směrnice o účtování zákonných a účetních opravných položek. Tento návrh byl vedením 

společnosti rovněž přijat a bude předán i společnosti, provádějící účetnictví. 

Součástí problematiky pohledávek bylo i vynakládání dalších prostředků na vymáhání 

pohledávek. Z tohoto důvodu byl přednesen další návrh na snížení těchto nákladů a vytvořeny 

zákonné sankce za pozdní platby. 

4.3.2    Řešení problémů 

U pohledávek z obchodního styku, vzniklých při objednávce výrobku na zakázku, 

bylo společnosti doporučeno, stanovit si alespoň platební podmínky již v potvrzení 

objednávky a na vystavené faktuře. Tyto podmínky v případě uzavření smluvního vztahu je 

odběratel povinen dodržet a jejich nesplnění může být potrestáno sankcí. V případě akceptace 

podmínky je od odběratele vyžadováno potvrzení, že souhlasí s těmito podmínkami. 

Návrh na listinu, dokládající platební podmínky, stanovené dodavatelem, je uvedena 

v příloze č. 3. 

Pro účtování o opravných položkách byla vytvořena směrnice. Tato směrnice bude 

předána i společnosti, provádějící účetnictví. Jejím přijetím se podnik zavazuje účtovat 

o opravných položkách všech pohledávek. Ve směrnici jsou rovněž sepsány jednotlivé druhy 

sankcí za včasné nesplnění platebních podmínek. Náklady na vymáhání pohledávek doposud 

představovaly náklady spojené s vyhotovením 1. a 2. upomínky a soudní náklady. Počet 

odběratelů se závazky po splatnosti dlouhodobě roste. Díky tomu rostou i náklady na následné 

vymáhání a dobývání pohledávek. Z důvodu alespoň částečného vyrovnání nákladů na 

vymáhání pohledávek, bude v účetní jednotce zaveden poplatek za vystavení upomínky, 

konkrétně za vyhotovení 1. upomínky bude zaslána penalizační faktura na částku 100,- Kč a 

za vystavení 2. upomínky bude vystavena penalizační faktura za dobu, po kterou jsou dlužné 
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pohledávky po splatnosti a faktura za vystavení této upomínky a to ve výši 500,- Kč. 

V případě, kdy se odběratel ocitne v prodlení, jsou mu podle této směrnice účtovány smluvní 

úroky z prodlení, které jsou stanoveny ve výši 0,05 % z celkové částky faktury za každý den 

prodlení. Na tyto smluvní úroky a sankce bude rovněž upozorněno nejen ve směrnici, ale i na 

vystavených fakturách. Vzor faktury s upozorněním na sankce v případě nesplnění platebních 

podmínek je přiložen v příloze č. 4. 
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5    ZÁVĚR 

Cílem práce bylo provedení analýzy účetní závěrky vybrané společnosti za sledované 

období se zaměřením na problematiku pohledávek. Práci lze rozdělit na teoretickou a 

praktickou část. První část je zaměřena především na představení jednotlivých součástí účetní 

závěrky. Je zde definována samotná analýza a postup a metody její provedení. Jelikož je práce 

zaměřena na problematiku pohledávek, je zde také popsána samotná pohledávka a veškeré 

spojitosti, s ní související. 

Praktická část se zabývá především samotnou analýzou účetní závěrky. Pomocí 

elementárních metod a poměrových ukazatelů je zde provedena analýza ukazatelů v různých 

oblastech. Je zde také podrobněji rozebrána konkrétní problematika pohledávek. 

Na základě provedení vertikální a horizontální analýzy byl zjištěn růst majetku ve 

sledovaném období. Dále bylo zjištěno, že podnik dlouhodobě snižuje podíl cizích zdrojů 

v podniku. Co se týče skladby majetku a zdrojů financování, převládá v podniku převážně 

oběžný majetek. Ten je financován z velké části vlastními zdroji. 

Z analýzy ukazatelů aktivity vyplynuly problémy, týkající se dlouhé doby splatnosti 

pohledávek. Tato doba ve sledovaném období narůstala, což je pro podnik nežádoucí stav. 

Příčiny tohoto stavu byly dále rozebrány a konzultovány s vedením. Naopak pozitivní 

výsledky přinesla analýza doby obratu závazků. Podnik ve sledovaném období disponuje 

velice dobrou platební morálkou. Pro podnik může být žádoucí zvyšování doby obratu 

závazků z důvodu delší doby držení platebních prostředků. Podnik však disponuje 

dostatečným kapitálem pro financování a doba splatnosti závazků, odpovídající obvyklému 

termínu zaplacení dodavatelům. Pro nové obchodní partnery je tento ukazatel symbolem 

platební morálky a může být i součástí budování dobrého jména společnosti. 

Doba obratu zásob je ve sledovaném období proměnlivá a závislá především na 

poptávce a na výrobě. Analýza tohoto ukazatele pro podnik základem, pro detailnější 

plánování a řízení zásob. 

Výsledky analýzy likvidity dopadly pro podnik rovněž příznivě. S nedostatečnou 

likviditou se podnik nepotýká. Převážná část majetku podniku je vázána v oběžných aktivech, 

která jsou vysoce likvidní. Na druhé straně, jak již bylo výše zmíněno, využívání cizího 

kapitálu v podniku v čase snižuje, a tudíž klesají i krátkodobé závazky. Likvidita je tak 
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vysoká, že by podnik dokonce mohl snížit podíl oběžného majetku a investovat tak vložené 

prostředky efektivněji. 

Analýza rentability, čili ziskovosti, je pro podnik rovněž důležitá z hlediska 

meziročního vývoje. Výsledky jsou však střídavé a pro přesnější vyjádření by bylo vhodné 

provést analýzu rentability v delším časovém úseku a blíže prozkoumat všechny aspekty, 

ovlivňující ziskovost podniku v jednotlivých obdobích. Z analýzy ve sledovaném období však 

vyplývá stále dostatečná ziskovost, která je vyšší, než ziskovost méně rizikovějších investic. 

Vývoj v čase je však nelze s jistotou předvídat. 

Analýza zadluženosti vypovídá jednoznačně o snižování cizího kapitálu v podniku. 

Podnik převážnou část majetku financuje z vlastních zdrojů a v čase zbývající cizí zdroje 

nahrazuje vlastním kapitálem. Podnik rozhodně není ohrožen problémy, týkajících se 

vysokého zadlužení, naopak směřuje k samofinancování. Za úvahu zde stojí, zda by nebylo 

efektivnější využívat cizí zdroje podniku, za účelem většího zhodnocení vlastního kapitálu. 

Tato volba však závisí na obchodní politice společnosti. 

Dalším krokem analýzy bylo aplikování bankrotního a bonitního modelu jako odhadu 

vývoje podniku do budoucna. Podle výsledků analýzy podnik v tomto ohledu nemusí mít 

obavy. Bankrotní model neprokázal pravděpodobnost bankrotu. Výsledky se pohybovaly 

daleko od hranice, při které by měl mít podnik obavy. Bonitní model vyšel rovněž příznivě a 

svědčí a dobré bonitě podniku. 

Po provedení analýzy účetní závěrky byla provedena analýza pohledávek a problémů, 

s nimi souvisejícími. Z výsledků analýzy vyplynulo, že podnik má problémy s platební 

morálkou odběratelů. Odběratelé neplatí včas. Kromě tohoto, se velká část pohledávek váže 

ke smlouvám, které se řídí obchodními podmínkami, které si navrhují sami odběratelé. Ti si 

navrhují dlouhé doby splatnosti. Vedení společnosti byla navržena úprava obchodních 

podmínek, zaměřená právě na platební podmínky, které budou pevně stanoveny společností a 

nikoliv odběrateli. Aby tyto nově zavedené obchodní podmínky měly pro stávající odběratele 

určitou váhu, byly zavedeny do podmínek také smluvní sankce, podle kterých se nové 

obchodní vztahy budou řídit. Z důvodu platební nekázně odběratelů společnost vynakládala 

nemalé prostředky na dobývání pohledávek. Z tohoto důvodu byly navrženy smluvní 

poplatky, které budou účtovány se souvisejícími metodami vymáhání, z důvodu platební 

nekázně odběratelů. Pro podnik byla rovněž vytvořena směrnice, podle které bude účetní 

jednotka účtovat o opravných položkách a odpisu pohledávek. Tyto položky doposud nebyly 
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u dlouhodobých pohledávek tvořeny. Z výnosů z pohledávek tak byla odváděna daň, avšak 

v podniku docházelo k tomu, že plnění za pohledávky se mnohdy neuskutečnilo. Tyto 

nežádoucí dopady by měla zmírnit nová směrnice, navržená v této práci. 

Všechny výsledky diplomové práce byly předány a konzultovány s vedením 

společnosti. Vedení uvítalo především opatření a doporučení, týkající se oblasti pohledávek. 

Výsledky analýzy účetních závěrek za sledované období byly rovněž kladně přijaty jako 

podklady pro další rozhodnutí o fungování podniku v budoucnosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

a.s.   akciová společnost 

CK  cizí kapitál 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČPP čisté pohotové prostředky 

ČPPF čisté peněžně pohledávkové fondy 

Dlh. dlouhodobé 

EAT  zisk po zdanění 

EBIT provozní výsledek hospodaření 

EBT zisk před zdaněním 

ObčZ.   Občanský zákoník 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

ř.  řádek 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

Tab. tabulka 

VH  výsledek hospodaření 
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