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1 Úvod 
Analýza finanční situace je pro podnik důleţitým krokem a zdrojem informací ze 

kterého můţe čerpat podklady pro to, jak se správně rozhodovat. Oblast financí je pro podnik 

klíčovou a její správné plánování a řízení je pro podnik otázkou zda uspěje na trhu, či bude 

muset svou činnost ukončit. Pokud je tato oblast takto důleţitá, je nezbytně nutné ji jednak 

mapovat a na základě získaných informací řídit kroky v podniku prováděné tak, aby byly 

výsledky co nejlepší. Nejenţe je pomocí finanční analýzy zjišťována současná situace, ale 

sledujeme také vývoj v čase. Hodnoceny jsou jednotlivé ukazatele, u kterých můţeme 

sledovat, zda splňují kritéria a pokud ne, mohou být analyzovány do hloubky, aţ je nalezena 

příčina. Tyto ukazatele tedy slouţí jako indikátory toho, ţe podnik postupuje v určité oblasti 

nesprávně a měl by zde zaměřit svou pozornost. 

Tématem této práce je tedy analýza finanční situace společnosti. Cílem této práce je 

provést zhodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí vhodných metod za období 

2007 - 2012, ze zjištěných výsledků vyvodit závěry a případně navrhnout vhodná doporučení. 

Práce je členěna do dvou hlavních celků, teoretického, ve kterém je popsána metodika 

a praktického, kde jsou teoretická východiska aplikována.  

Obsah jednotlivých kapitol můţe být charakterizován takto: 

V úvodu je provedena deskripce významu finanční analýzy, aktuálnost a moţnosti 

jejího vyuţití, dále je zde uveden stručná formulace cíle práce a také jaká metodika a postup 

bude pouţit. 

Ve druhé kapitole, která spadá do teoretického celku, je charakterizována metodika, 

pomocí níţ je analýza finanční situace prováděna. Nejprve jsou popsány obecné specifikace, 

zdroje informací a vyuţití, pak také i konkrétní metodika zahrnující postupy a vzorce 

pouţívané ve finanční analýze a význam získaných výsledků pro podnikovou praxi. 

Třetí kapitola je věnována aplikaci teoretických postupů, které jsou popsány ve druhé 

kapitole v konkrétních hospodářských podmínkách, tedy na reálných údajích podniku. 

Součástí této kapitoly je stručná charakteristika zvolené společnosti, aby bylo umoţněno 

získat ucelenější pohled na tuto společnost a podmínky, ve kterých působí. Výstupem této 

kapitoly jsou výsledné hodnoty jednotlivých výpočtů a jejich interpretace.  
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Ve čtvrté kapitole je provedena identifikace významných skutečností, na které je poté 

zaměřena pozornost při formulaci návrhů a doporučení, které by mohly být společností 

vyuţity pro zlepšení či upevnění finanční pozice. 

Pátá kapitola práce je věnována závěrečnému shrnutí výsledků analýzy finanční 

situace podniku. 
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2 Teoretická východiska analýzy finanční situace 

Obsahem této kapitoly je teoretické vymezení problematiky analýzy finanční situace 

podniku, jednak tedy zdroje, ze kterých se při analýze vychází, kdo můţe být uţivatelem 

analýzy, jednak konkrétní metody při analýze pouţívané, jejich specifikace a konkrétní 

postupy při výpočtech. Pokud je zkoumána finanční situace v podniku, je tato analýza 

označována jako finanční analýza. A právě finanční analýza bude v této práci pouţita pro 

zhodnocení (analýzu) finanční situace vybraného podniku. 

2.1 Pojetí finanční analýzy a definice základních principů 

V současné době je situace na trhu velice proměnlivá, podniky se pohybují v prostředí, 

které se neustále mění a vyvíjí. Získávat informace a zpracovávat je, je proto náročné. 

V takovýchto podmínkách je vhodné vyuţití finanční analýzy k oddělení významných a 

nevýznamných faktorů a ke zjednodušení komplikovaných souvztaţností.  (Sedláček, 2009) 

Sedláček (2009) uvádí, ţe jako finanční analýza je označována metoda, pomocí které 

dochází k hodnocení toho, jak podnik hospodaří ve finanční oblasti. Dále uvádí, ţe při 

aplikaci této metody je nezbytné data třídit, případně agregovat do větších celků, porovnávat 

je vzájemně mezi sebou, a také ţe touto metodou jsou vyhledávány vzájemné souvislosti a 

vztahy, opomenuta není ani moţnost vyuţít analýzu k posouzení moţného budoucího stavu. 

Z toho lze odvodit, ţe zpracovánímdata získají na hodnotě z hlediska schopnosti vypovídat o 

situaci podniku a lze z nich vyvodit daleko více informací. Jinak na finanční analýzu pohlíţí 

Růčková (2011), která povaţuje finanční analýzu za rozbor dat, která je moţno získat 

především z účetních výkazů a probíhá na základě určeného systému. 

Jelikoţ je finanční situace, v jaké se podnik nachází odrazem toho, jaké činnosti 

v trţním prostředí vykonává, také výsledky finanční analýzy jsou ovlivňovány tím,jak je 

postupováno v oblastech prodeje a marketingu, zda jsou poskytovány kvalitní produkty a roli 

hraje i jejich mnoţství, projeví se také to, zda je věnována pozornost inovacím a také celá 

řada dalších faktorů. (Dluhošová, 2010) 

Také Kalouda (2011) zařazuje finanční analýzu jako součást systému, tedy ne jako 

izolovanou metodu, ale jako součást komplexní struktury řízení financí v podniku, kde slouţí 

k diagnóze. 
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Za hlavní úkol finanční analýzy je povaţováno komplexní posouzení situace, v jaké se 

v současnosti podnik nachází v oblasti financí. Úroveň finanční situace můţe být také 

označována jako finanční zdraví podniku.  Dále je úkolem finanční analýzy zhodnotit, jaké 

jsou předpoklady pro budoucí vývoj finanční situace v podniku a na základě tohoto 

zhodnocení připravit taková opatření, u kterých lze předpokládat, ţe dojde ke zlepšení 

ekonomické situace v podniku. (Dluhošová, 2010) 

Pokud je zaměřena pozornost na pojem finanční zdraví podniku je za něj povaţována 

schopnost vyrovnat se s riziky, které vznikají při provozu a jsou způsobeny vnitřními vlivy 

v podniku nebo vnějšími vlivy v okolí podniku. Termín finanční zdraví podniku obsahuje také 

hodnocení toho, jak je podnik důvěryhodný a do jaké míry se na něj lze spolehnout, a to na 

základěspojení a shrnutí, tedy syntézy všech hledisek financí se týkajících. (Grünwald a 

Holečková, 2007) 

Hodnocení finančního zdraví není jediným úkolem finanční analýzy. Za hlavní smysl 

finanční analýzy je označováno také připravení podkladů pro to, aby bylo moţné správně 

rozhodovat o tom, jak má podnik fungovat. Podklady pro rozhodování jsou získávány 

z účetnictví, jedná se však o údaje, které jsou vztahovány k určitému datu, jsou tedy 

izolovanými daty, proto je vyuţívána finanční analýza k tomu, aby mohla být data vyuţita pro 

účely rozhodování. (Růčková, 2011) 

Za cíle finanční analýzy je moţné podle Sedláčka (2009) povaţovat: 

 zhodnocení jaký vliv má vnější a vnitřní prostředí na podnik, 

 rozborvývoje, který probíhal v podniku doposud, 

 srovnání zjištěných skutečností s podmínkami na trhu, tedy v prostoru, 

 posouzení souvislostí a souvztaţností mezi ukazateli, 

 získání informací důleţitých pro tvorbu budoucích rozhodnutí, 

 zhodnocení a výběr nejlepší varianty pro budoucí vývoj, 

 interpretaci získaných závěrů a na jejich základě tvorbu návrhů, jak řídit finance 

podniku. 

Na finanční analýzu je moţné z hlediska času pohlíţet ve dvou rovinách. První je 

minulost. Pomocí finanční analýzy je moţné hodnotit vývoj v podniku aţ do nynějška, a to 

pomocí nejrůznějších kritérií. Za druhou rovinu je povaţováno finanční plánování. Jednak 

plánování krátkodobé, které je spojováno s běţným provozem společnosti, jednak strategické 
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plánování, které je vyuţíváno pro dlouhodobý růst podniku. Hodnocením dat získaných 

z minulosti, jsou získávána vstupní data pro finanční plánování, na jehoţ základě mohou být 

identifikovány perspektivy týkající se financí podniku. (Růčková, 2011) 

Podle Kaloudy (2011) je finanční analýza rozdělena do několika na sebe navazujících 

fází, kterými jsou: 

 určení základních indikátorů (standardů), 

 identifikace rozdílů oproti standardům 

 detailnější rozbor v těch částech analýzy, kterým je potřeba věnovat pozornost, 

 určení důvodů, proč došlo ke stavu, který není povaţován za ţádoucí. 

Při zpracovávání finanční analýzy můţeme uvaţovat různé přístupy a podle nich mohou 

být identifikovány různé způsoby členění finančních analýz. 

Členit je moţno na základě pouţitých metod a zpracovávaných dat (Kalouda, 2011): 

Technická finanční analýza – Při aplikaci tohoto přístupu je podnik povaţován za 

izolovaný. Jsou známy přesné postupy pro zpracování dat, která jsou specifikována. Tento 

přístup je v současné době jiţ poměrně standardizován. 

Fundamentální analýza – Při tomto přístupu je kladen důraz na znalost souvislostí 

v podnikatelském prostředí, nejen na detailní znalost toho, jaké jsou podmínky a poměry 

v podniku. Vstupními daty jsou i taková, která nejsou přímo specifická. Proto je při 

zpracování získaných údajů pouţito jak metod, které mají normalizovanou podobu, tak i 

metody, které nejsou specifikovány a patří mezi ně i názory odborníků. 

Další členění finanční analýzy uvádí Mrkvička a Kolář (2006). Na základě jejich 

členění je moţné rozdělit finanční analýzu do dvou oblastí. 

Externí finanční analýza – pro tento typ analýzy jsou data získávána ze zdrojů, které 

jsou dostupné veřejnosti. Takovýmto zdrojem jsou nejčastěji účetní informace. 

Interní finanční analýza – zde se jedná o vnitřní rozbor hospodaření společnosti. Zde 

jsou subjektu, který analýzu provádí dostupné veškeré informace z informačního systému. 

Jedná se tedy nejen o údaje z účetnictví finančního, ale také vnitropodnikového či 

manaţerského, vyuţívány jsou dále také podnikové statistiky, vycházet je moţné také z 

kalkulací. 
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2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finančního zdraví či finanční situace v podniku jsou důleţité pro 

různé skupiny, které přicházejí do styku s danou společností. Důvodem zájmu je především 

poţadavek, být při jednání v souvislosti s podnikem dostatečně informováni, aby pro ně bylo 

moţné správně se rozhodovat. Skupiny uţivatelů je moţné rozdělit na dvě skupiny, a to na 

uţivatele interní a externí. (Grünwald a Holečková, 2007) 

Grünwald a Holečková (2007,s. 27) také uvádí to, ţe „Uživateli účetních informací a 

finanční analýzy jsou především: 

 manažeři, 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé), 

 zaměstnanci, 

 stát a jeho orgány, 

 konkurenti.“ 

Dále jsou na základě Grünwalda a Holečkové (2007), jednotlivé skupiny podrobněji 

charakterizovány. 

Podnikoví manažeři – informace vycházející z finanční analýzy jsou manaţery 

vyuţívány především pro finanční řízení podniku, a to jak operativní tak i dlouhodobé. Dále 

je prostřednictvím těchto informací poskytována zpětná vazba pro posouzení rozhodnutí a 

jejich důsledků. Právě znalost těchto informací je klíčová při zajištění optimální struktury 

majetku, při rozhodování o tom jak budou získány zdroje financí, je výchozí informací při 

posuzování vhodnosti variant při alokaci volných zdrojů a také při rozhodování o tom, jak 

bude rozdělen disponibilní zisk. Management má přístup k informacím v širším rozsahu, 

navíc je mu umoţněno získávat informace průběţně. Rozhodování managementu je tedy 

podloţeno údaji s vyšší vypovídací hodnotou, protoţe management má nezbytná data 

k dispozici v potřebném rozsahu. 

Investoři – Investory můţeme označit za primární uţivatele účetně-finančních 

informací. Za investory lze povaţovat vlastníky nebo akcionáře (dle typu společnosti). Tito 

mají zájem na tom vědět, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Další skupinou, která má o 
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tyto informace zájem, jsou investoři potenciální. Potenciální investoři se na základě těchto 

informací rozhodují, zda do společnosti investovat, jestli pro ně bude tato investice výhodná. 

Informace jsou investory vyuţívány ze dvou pohledů, kterými jsou kontrolní a 

investiční. Kontrola je uplatňována vůči manaţerům podniku a zaměřuje se především na tyto 

ukazatele jako je likvidita, stabilita a také disponibilní zisk, na kterém jsou akcionáři 

zainteresováni. Do investičního hlediska je zařazeno vyuţívání informací k rozhodování o 

investicích v budoucnosti. Zde je hodnocena rizikovost, zhodnocení kapitálu, likvidita či 

dividendová výnosnost. 

Věřitelé a banky – Tyto subjekty vyuţívají informace z finanční analýzy jako 

podklad pro rozhodnutí, zda posuzované společnosti poskytnou úvěr, jaká je vhodná jeho 

výše a na základě zjištěných údajů jsou také nastavovány podmínky poskytnutí finančních 

prostředků. Banky tedy posuzují bonitu podniku před tím, neţ je mu poskytnut úvěr. 

Hodnocena je majetek, jeho struktura a zdroje jeho financování. Z ukazatelů je zde 

nejdůleţitější rentabilita, která hodnotí efektivnost hospodaření. Často je samostatně 

hodnocena rentabilita investičního projektu, na který by se vztahovalo poskytnutí finančních 

prostředků. 

Odběratelé a dodavatelé – Pro dodavatele je důleţitá informace o tom, zda bude 

společnost schopna hradit své závazky vůči dodavateli. Dodavatelům se jedná tedy o to, jak 

podnik prosperuje v krátkodobém měřítku. V případě dlouhodobé spolupráce je důleţitým 

kritériem i stabilita v dlouhodobém horizontu.  Pro odběratele je finanční situace jejich 

dodavatele důleţitá zejména při dlouhodobé spolupráci, a to hlavně z hlediska dodrţení jejich 

závazků a tedy prevence komplikací se zajištěním výroby. 

Zaměstnanci společnosti – Pro zaměstnance je finanční stabilita podniku důleţitá 

převáţně proto, ţe na ní je závislé zachování pracovních míst a také podmínky oblasti mezd. 

Výsledky hospodaření jsou také pouţívány jako motivace pro zaměstnance. 

Stát a orgány státu – Stát a jeho orgány poţadují informace pro účely statistického 

zjišťování, dohledu nad tím, jak jsou plněny povinnosti v oblasti daní, rozdělování státních a 

dotací, u podniků se kterými stát spolupracuje prostřednictvím státní zakázky pro získání 

informací o tom, jaký je jejich finanční stav, ale také tyto informace slouţí jako podklad pro 

tvorbu hospodářské politiky. 
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Konkurenční společnosti – Zájem konkurentů o tento typ informací je vyvolán 

potřebou srovnávání výsledků s ostatními společnostmi, hlavně ukazatelů rentability, cenové 

politiky, oblasti investování, obratovosti a jiné, aby mohlo být vyhodnoceno jejich postavení 

na trhu. 

Další pohled přináší Růčková (2011), která uvádí, jaké informace skupiny uţivatelů 

nejčastěji vyuţívají. Management nejčastěji vyuţívá informací z provozní analýzy, řízení 

zdrojů a ziskovost. Vlastníky jsou preferovány informace o ziskovosti, trţní ukazatele a 

kapitálové výnosy. Věřitelé jsou nejčastěji zainteresování na zadluţenosti a likviditě. 

2.3 Zdroje informací pro vypracování finanční analýzy 

Aby mohla být finanční analýza zpracována, je nutné získat pro ni dostatek relevantních 

údajů. Tyto údaje mohou být získávány z nejrůznějších zdrojů. Výběru zdrojů a zajištění 

dostatečné informační základny by měla být věnována patřičná pozornost, protoţe kvalita a 

vypovídací schopnost výsledků získaných finanční analýzou je závislá na kvalitě vstupních 

údajů. 

Scholleová (2008) uvádí jako základní informační zdroje pro finanční analýzu: 

 účetní závěrku podniku – tedy rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, 

 dále také informace týkající se: 

o vyuţívaných technologií, 

o poskytovaného zboţí či sluţeb, 

o majitelů podniku, 

o obchodních partnerů, tedy odběratelů a dodavatelů, 

o lidí zaměstnaných v podniku, zejména pak kolik jich podnik zaměstnává 

Jako další doplňující údaje mohou být pouţity i zprávy o situaci na finančních trzích, 

trzích, na kterých se podnik pohybuje se svým výrobkem či sluţbou, ale také trzích materiálů 

či práce, dále také statistické údaje, k nimţ patří také statistiky zpracovávané státem, 

informace z oborových komor, nebo informace publikované v odborném tisku.(Scholleová, 

2008) 

Mírně odlišný pohled na členění informačních zdrojů předkládá Dluhošová (2010). 

V její publikaci jsou informační prameny finanční analýzy členěny do následujících skupin. 
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Výkazy finančního účetnictví, jejichţ prostřednictvím jsou poskytovány údaje 

především uţivatelům externím. Poskytovány jsou údaje o výsledku hospodaření, o tom, jak 

je tvořen a vyuţíván, o struktuře majetku a zdrojích, ze kterých je financován, dále také o 

peněţních tocích. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které jsou vytvářeny pro potřeby podniku, 

pro veřejnost jsou nedostupnými. Jedná se nejčastěji o podrobnou evidenci nákladů, jejich 

strukturu, výši spotřeby, místa vzniku či jiné. 

Finanční informace, jsou obsaţeny ve výročních zprávách, prognózách odborníků či 

vedení podniku, údajích z burzy, zprávách o tom, jak se vyvíjí výše úrokové míry či kurzy 

měn. 

Kvantifikované nefinanční informace zahrnují nejrůznější statistiky, například 

odbytu, či toho, jakou má podnik produkci, dále pak nejrůznější normy, týkající se výroby, 

například normy spotřeby či vnitropodnikové dokumenty, jako jsou směrnice. 

Nekvantifikovanými informacemi jsou například nezávislá posouzení odborníků, 

odhady specialistů, komentáře v odborných periodicích, zprávy manaţerů a vedoucích 

pracovníků. 

Údaje z účetních závěrek jsou zveřejňovány, jsou tedy dostupné a lze je povaţovat za 

externí. Zveřejňování závěrek je pro podniky povinné a podléhá legislativním opatřením. 

Obsahem účetní závěrky jsou mimo jiné tyto výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz 

cash flow. (Mrkvička a Kolář, 2006) 

Zveřejňování účetních výkazů upravuje Zákon o účetnictví. Všechny účetní jednotky, 

které jsou zapsány do obchodního rejstříku, jsou povinny ukládat do Sbírky listin obchodního 

rejstříku svou účetní závěrku. Tuto povinnost mají i společnosti podléhající auditu, které jsou 

do 30 dnů od schválení závěrky auditorem a také příslušným orgánem společnosti povinni 

závěrku zde zveřejnit. Pokud podniky nesplní svoji povinnost podle §21a a účetní závěrku do 

sbírky listin nevloţí, dopouštějí se tímto správního deliktu podle §37a odst. 1 písm. h) a hrozí 

jim za to pokuta stanovení §37a odst. 3 písm. b) aţ ve výši stanovené jak 3% z hodnoty aktiv 

daného účetního období. (Zákon č. 563 ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví, 1991) 
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2.3.1 Rozvaha 

Růčková (2011) definuje rozvahu jako účetní výkaz, jímţ je zachycována výše aktiv a 

pasiv, tedy zdrojů ze kterých je majetek financován, a to bilanční formou. Rozvaha je 

sestavována vţdy k určitému datu. Jedná se tedy o statický výkaz, sestavovaný zpravidla k 31. 

12. daného roku, moţné je však sestavit rozvahu i k jinému datu v případě kratších intervalů 

sestavování. 

Účelem sestavení rozvahy je získání představy o situaci ve třech oblastech (Růčková, 

2011): 

 oblast majetkové situace, kde je sledována struktura, ocenění, opotřebení či 

obrátkovost, 

 oblast zabývající se z jakého zdroje je majetek financován, 

 oblast hodnocení finanční situace, která se týká zisku. 

Při analýze rozvahy jsou nejčastěji sledovány údaje o bilanční sumě a jejím vývoji, o 

struktuře aktiv, přiměřenosti toho, jak jsou jednotlivé poloţky velké a jak se v čase mění, o 

tom, jakou strukturu mají pasiva, jaká je jejich změna v čase a jaký je poměr vlastního a 

cizího kapitálu. Sledovány jsou také vztahy mezi aktivy a pasivy. Například mezi velikostí 

dlouhodobých pasiv a stálých aktiv, mezi velikostí vlastního kapitálu a stálých aktiv, nebo 

velikostí oběţných aktiv a krátkodobých cizích pasiv.(Růčková, 2011) 

2.3.1.1 Aktiva 

V aktivech je zobrazena podrobná majetková struktura podniku. V širším pojetí je za 

aktiva povaţována celková výše disponibilních ekonomických zdrojů, majetku podniku 

k určitému časovému okamţiku. Aktiva jsou členěna podle doby, po kterou jsou 

upotřebitelná. Kritériem členění je tedy jejich likvidita. Podle likvidity jsou aktiva členěna od 

nejméně likvidních k těm nejvíce na dlouhodobý majetek a krátkodobý majetek, další 

poloţkou jsou také ostatní aktiva. Níţe jsou uvedeny jednotlivé skupiny aktiv. (Růčková, 

2011) 

Dlouhodobý majetek – Jeho přeměna na hotové prostředky trvá déle neţ 1 rok. Není 

spotřebováván okamţitě najednou, ale ve formě odpisů se jeho hodnota postupně přenáší do 

nákladů. Ne kaţdý dlouhodobý majetek je ale odepisován. Také poloţka dlouhodobý majetek 

má vnitřní strukturu. Člení se na majetek hmotný, nehmotný a finanční. Do skupiny 

dlouhodobý hmotný majetek je zařazován takový majetek, který je pořizován pro zajištění 
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běţné činnosti podniku, je odpisován (s výjimkou pozemků a uměleckých děl) a z hlediska 

analýzy je důleţitá dynamika změn ve struktuře a také velikosti této poloţky, neméně důleţité 

je také jeho vyuţití. Dlouhodobý nehmotný majetek má na rozdíl od předchozí skupiny 

nehmotnou podstatu a jsou zde řazeny patenty, licence, software, ale také goodwill. Finanční 

majetek je pořizován pro získání vlivu v jiném podniku, nebo dlouhodobého výnosu, který 

povaţuje společnost za dostačující.(Růčková, 2011) 

Pro zařazení do dlouhodobého majetku je také důleţitá výše ceny pořízení, která je pro 

dlouhodobý majetek vyšší neţ 40 000 Kč (§26 odst. 2 písm. a)) a pro nehmotný majetek 

60 000 Kč (§32 odst. 1 písm. b)), jak je uvedeno v Zákoně č. 586 ze dne 20. listopadu 1992 o 

daních z příjmů. 

Krátkodobý majetek je takový majetek, u něhoţ je předpoklad přeměny na peněţní 

prostředky do jednoho roku. Oběţná aktiva, tedy krátkodobý majetek, jsou členěna na zásoby, 

na finanční majetek a pohledávky, jak dlouhodobé, tak krátkodobé. Analýzou je posuzována 

objem a sloţení krátkodobého majetku vůči schopnosti zajistit plynulý proces výroby. 

Hodnocení oběţných aktiv je vyuţíváno pro posouzení likvidity společnosti. (Růčková, 2011) 

Ostatní aktiva jsou nejčastěji představována účty časového rozlišení, respektive 

zůstatky na nich, například náklady příštích období. Jejich objem nebývá významný, proto se 

jimi společnost nemusízabývat v takovém rozsahu jako u jiných poloţek. (Růčková, 2011) 

2.3.1.2 Pasiva 

Pasiva jsou tou stranou rozvahy, na níţ jsou zachyceny zdroje financování. Hodnocena 

je zde finanční struktura podniku, která představuje strukturu kapitálu podniku. Pasiva jsou 

rozdělována z hlediska jejich vlastnictví, ne podle toho, jak dlouho jsou v podniku vyuţívána. 

Jedná se o zdroje vlastní a cizí. Pasiva jsou členěna na tyto skupiny: vlastní kapitál, cizí 

kapitál a ostatní pasiva. (Růčková, 2011) 

Obsahem skupiny vlastní kapitál je základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze 

zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běţného účetního období. 

Základní kapitál vyjadřuje sumu vkladů vloţených do společnosti a zapsaných do obchodního 

rejstříku.Kapitálovými fondy jsou dary, dotace a emisní áţio. Do poloţky fondy ze zisku je 

řazen zákonný rezervní fond a další fondy. Výsledkem hospodaření z minulých let je myšlen 

nerozdělený zisk a případně i neuhrazená ztráta a výsledkem hospodaření běžného účetního 

období je výsledek právě uzavíraného roku. (Růčková, 2011) 
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Cizí kapitál naproti tomu vstupuje do společnosti od jiných subjektů, je tedy dluhem 

společnosti, který musí být splacen, a to jak v krátkém, tak i v dlouhém časovém horizontu. 

Krátkodobý cizí kapitál bývá levnější, neţ kapitál dlouhodobý a zároveň cizí kapitál je 

levnější neţ kapitál vlastní. Cizí kapitál můţe být dále členěn na dlouhodobé závazky, rezervy 

a krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. (Růčková, 2011) 

Obsahem ostatních pasiv jsou dohadné účty a časové rozlišení ve formě výnosů a 

výdajů příštích období. Ostatním pasivům není při analýze přikládán tak velký význam 

z důvodu jejich malého podílu na celkových pasivech. (Růčková, 2011) 

2.3.1.3 Úskalí využití rozvahy 

Rozvaha je cenným zdrojem pro tvorbu finanční analýzy, objevují se zde ale určitá 

úskalí, která sniţují vypovídací schopnost dat. 

Růčková (2011) v souvislosti s úskalími vyuţití rozvahy uvádí tyto problémy: 

 stav hodnot uvedených v rozvaze je platný k určitému datu, nelze tedy vyvozovat 

informace o dynamice společnosti, tento nedostatek můţe být překonán tvorbou 

časové řady, 

 známa současná hodnota aktiv a pasiv, rozvaha tedy nebere v úvahu hodnotu peněz 

v čase, 

 pro realistické určení některých poloţek je nutné jejich cenu odhadovat, např. aktuální 

hodnotu stálých aktiv, zásob, nadhodnocené pohledávky a podhodnocené závazky. 

Mrkvička a Kolář (2006) označují za další úskalí to, ţe výkazy berou v úvahu 

postupné znehodnocování prostřednictvím odpisů, nezahrnují však zhodnocování majetku, ke 

kterému můţe docházet u pozemků, či uměleckých děl a sbírek. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou zaznamenávány pohyby výnosů, nákladů a také 

výsledek hospodaření. Také u tohoto výkazu je sledována jeho struktura a to, jak se jednotlivé 

poloţky v čase mění. Údaje jsou zjišťovány za určitý časový interval, kterým můţe být rok, 

ale také i kratší časový úsek. Tyto údaje jsou tedy tokové a za časový úsek je provedeno 

postupné načítání změn jednotlivých poloţek. Sledován je zde také vliv, jaký mají jednotlivé 

poloţky výkazu na výsledek hospodaření, jak ovlivňují jeho výši. Získané informace z výkazu 

zisku a ztráty jsou vyuţívány při hodnocení ziskovosti v podniku.(Růčková, 2011) 



16 
 

2.3.2.1 Typy výsledků hospodaření 

Výkaz zisku a ztráty je pouţíván pro hodnocení schopnosti podniku zhodnocovat 

kapitál do něj vloţený. Výkaz zisku a ztráty je vnitřně členěn tak, ţe obsahuje dílčí výsledky 

hospodaření, které jsou postupně kumulativně načítány, aţ je vyjádřen celkový výsledek 

hospodaření. Níţe jsou uvedeny jednotlivé výsledky hospodaření a jejich obsah. (Grünwald a 

Holečková, 2007) 

Provozní výsledek hospodaření v sobě obsahuje výnosy a náklady za obchodní 

činnost, jejichţ porovnáním je zjištěna obchodní marţe a výrobní činnost, kde je porovnáním 

výnosů a nákladů zjištěna přidaná hodnota. Dále jsou zde obsaţeny ostatní provozní výnosy a 

náklady včetně mezd a odpisů. 

Do finančního výsledku hospodaření jsou zahrnovány finanční výnosy a finanční 

náklady. Jejich odečtením je získán finanční výsledek hospodaření. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost je získán sečtením provozního a finančního 

výsledku hospodaření a odečtením daně z příjmů za běţnou činnost od výsledku. 

Mimořádný výsledek hospodařeníje výsledkem odečtení mimořádných výnosů a 

mimořádných nákladů, dále odečtením daně. 

Výsledek hospodaření za účetní období je celkovým výsledkem, který je součtem 

mimořádného výsledku hospodaření a výsledku hospodaření za běţnou činnost. (Grünwald a 

Holečková, 2007) 

Marinič (2008) také uvádí jiný pohled na členění kategorií zisku. Zisk před tím, neţ 

jsou odečteny odpisy, úroky a daň je označován jako EBITDA, po odečtení odpisů vzniká 

EBIT, odečtením úroků je získán zisk před zdaněním EBT, následným zdaněním je získán 

zisk označován jako EAT. Pokud jsou k zisku po zdanění přičteny úroky, které jsou také 

zdaněny, je získán NOPAT. Dalším typem zisku je EAC, kterým je vyjádřen zisk akcionářů. 

2.3.2.2 Úskalí využití výkazu zisku a ztrát 

Při vyuţívání výkazu zisku a ztrát jako podkladu pro finanční analýzu vyvstávají 

určité nedostatky. Některé z nich uvádí Růčková (2011): 

  Moţnost vzniku časového rozlišení, z důvodu toho, ţe náklady vynaloţené na 

dosaţení výnosů byly vynaloţeny v jiném období, 
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 poloţky nákladů a výnosů mohou být odlišné od skutečných peněţních toků, tedy 

příjmů a výdajů, 

 jde o tokové veličiny, mohou se zde objevovat nerovnoměrnosti. 

Z důvodu toho, ţe ve výkazu zisku a ztrát není zohledňován tok hotových peněţních 

prostředků, je vhodné sestavovat výkaz o tvorbě a pouţití peněţních prostředků, jinak také 

výkaz cash flow. 

2.3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flowje výkaz srovnávající zdroje tvorby peněţních prostředků s uţitím 

těchto prostředků. Do peněţních prostředků jsou zahrnovány peníze na účtech a 

v hotovostivčetně peněz na cestě, ceniny a peněţní ekvivalenty. Účelem sestavování tohoto 

výkazu je zhodnotit jaká je situace podnik ve skutečnosti, tedy kolik prostředků skutečně 

přijímá a kolik jich vydá. Výkaz je členěn na tři části, které jsou popsány níţe. (Růčková, 

2011) 

Provozní činnost je nejdůleţitější poloţkou ve výkazu. Je zde posuzováno, jaká je 

výše skutečně přijatých peněţních prostředků ve srovnání s dosaţeným výsledkem 

hospodaření z provozní činnosti. Sledovány jsou také změny pohledávek a závazků a také 

změny výše zásob, protoţe je jimi ovlivňována výše peněţních prostředků. 

Finanční činnost obsahuje zdroje financování. Obsahem jsou tedy změny 

dlouhodobého kapitálu jak cizího ve formě čerpání a splácení úvěrů, tak i vlastního kapitálu. 

V rámci investiční činnostijsou sledovány změny dlouhodobého majetku, jeho 

pořízení a případně i prodej. 

Výkaz cash flow můţe být sestavován dvěma způsoby. Jednak přímou metodou, která 

má bilanční formu a sleduje příjmy a výdaje v podniku v průběhu období, jednak metodou 

nepřímou, která je pojata sloupcově a dochází při ní k transformaci výsledku hospodaření do 

pohybu peněţních prostředků.(Růčková, 2011) 

Pro účely finanční analýzy je vyuţíván mimo jiné k zjištění informací o skladbě 

získaných zdrojů financování, ale také k zjištění v jakých oblastech došlo k jejich vyuţití. 

Jsou také poskytovány informace o finančně-hospodářské situaci v rámci podniku a podklady 

pro posouzení účinků finančních rozhodnutí.(Růčková, 2011) 
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2.4 Metody finanční analýzy 

Metody, jimiţ je finanční analýza zpracovávána, jsou členěny různými způsoby. Jeden 

ze způsobů uvádí Dluhošová (2010). Tento způsob členění je uveden na schématu, které 

zobrazuje obrázek Obr. 2.1. 

Obr. 2.1 Schéma členění metod finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 73) 

Horizontální analýza je vyuţívána k hodnocení vývoje ukazatelů v čase, pomocí 

vertikální analýzy je hodnocena struktura, tedy podíl dílčí sloţky na celkovém ukazateli. 

Kombinací předchozích analýz vzniká vertikálně-horizontální analýza, pomocí které je 

získán vytvářen souhrnný pohled na to, jak se finanční ukazatele vyvíjejí jak z hlediska času, 

tak i struktury. Další z analýz je poměrová analýza, zde je poměřován jeden ukazatel vůči 

druhému a údaje jsou získávány z rozvahy, výkazu zisku a ztrát nebo z obou současně. 

Analýza soustav ukazatelů můţe být rozčleněna na pyramidovou soustavu ukazatelů, kde 

existuje základní ukazatel, který je rozloţen na dílčí ukazatele, které jsou pak dále rozkládány 

tak, ţe soustava má tvar pyramidy a paralelní soustavu ukazatelů, mezi kterými nejsou 

matematické vazby, ale patří do skupiny příbuzných ukazatelů. Regresní analýzou jsou 

hodnoceny delší časové řady a jsou hledány statisticky podloţené závislosti mezi vybranými 

ukazateli, které jsou vyjádřeny funkčním vztahem. Analýza citlivosti je vyuţívána v rámci 

posuzování nejistoty při hodnocení výsledků společnosti, posuzovány jsou faktory, které 
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výsledky ovlivňují a síla jejich vlivu. Další statistickou metodou je diskriminační analýza, 

jsou pro ni také vyuţívány časové řady a umoţňuje vytvářet hodnocení (ratingy)společností 

na základě rozdělování podniků do souborů, ve kterých jsou společnosti, které se nacházejí 

v obdobné finanční situaci, a tak předvídat který podnik je potenciálně ohroţen úpadkem. Při 

analýze celkového rizika je riziko rozdělováno na rizika dílčí, k tomu je vyuţívána analýza 

rozptylu, která přiřazuje rizika vybraným faktorům a nezařazená část celkového rizika je 

označena jako reziduální odchylka. Poslední z analýz je testování statistických hypotéz, 

účelem které je ověřit, zda jsou odhadnuté parametry spolehlivé ze statistického hlediska. 

Testování statistických hypotéz je vyuţitelné v analýze regresní, diskriminační i analýze 

rozptylu, kde hodnotí, zda je moţno odhadnuté parametry v modelech vyuţít.(Dluhošová, 

2010) 

Existují také další přístupy k členění metod finanční analýzy a různí autoři pouţívají 

různá členění. Scholleová (2008, s. 149) pouţívá následující rozdělení: 

 „horizontální analýza účetních výkazů, 

 poměrová analýza - ukazatele: 

o rentability, 

o likvidity, 

o aktivity, 

o zadluženosti, 

o produktivity, 

o kapitálového trhu, 

 rozbor pracovního kapitálu, 

 souhrnné ukazatele finančního zdraví, 

 ukazatel EVA, 

 srovnávání.“ 

Sedláček (2009) horizontální a vertikální analýzu zařazuje do skupiny analýza 

absolutních dat. Jako další skupinu také uvádí analýzu soustav ukazatelů, do níţ patří 

pyramidové rozklady. 

Pilařová a Pilátová (2013) dále uvádějí analýzu fondů finančních prostředků, jejíţ 

součástí je analýza čistého pracovního kapitálu, analýza čistých pohotových prostředků a 

analýza čistých peněţně pohledávkových fondů. Také u poměrových ukazatelů je uváděna 
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jiná struktura. Analýza ukazatelů likvidity, finanční stability, aktivity, rentability, 

kapitálového trhu a zaloţených na cash flow. 

2.4.1 Analýza absolutních dat 

Kislingerová a Hnilica (2005) povaţují horizontální a vertikální analýzu za výchozí 

bod analýzy financí, pomocí něhoţ je moţné pohlíţet na údaje, které získáváme z  rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, v širších souvislostech. 

2.4.1.1 Horizontální analýza 

V jejím rámci je sledován vývoj poloţek účetních výkazů z hlediska času. Tento vývoj 

je posuzován z hlediska toho, zda jsou změny přiměřené a zda nejsou poloţky příliš 

nestabilní. Hodnoty jsou porovnávány mezi dvěma po sobě následujícími roky, nebo i za jiné 

časové období. (Scholleová, 2008) 

Výpočet indexů, které jsou v rámci horizontální analýzy vyuţívány, je prováděn 

pomocí dvou následujících vzorců 2.1 a 2.2, kde první vzorec vyjadřuje diferenci, změnu 

v absolutních číslech a druhý vyjadřuje změnu v procentech, proto je index násoben hodnotou 

100. Výpočty  vzorců 2.1 a 2.2 uvádějí Kislingerová a Hnilica(2005, s. 12 - 13). 

                                          (2.1) 

        
  

             

       
              (2.2) 

2.4.1.2 Vertikální analýza 

Na základě vertikální analýzy je posuzováno to, v jakém poměru jsou dílčí poloţky 

účetních výkazů vůči veličině, která tyto dílčí poloţky obsahuje. Je hledána odpověď na to, 

zda se struktura mění, či zda je zachována stabilita a pokud dochází ve společnosti k vývoji, 

zda tento vývoj ovlivňuje skladbu jednotlivých poloţek výkazů. V rámci rozvahy jsou 

vztahovány dílčí skupiny majetku vůči celkovým aktivům, obdobně je postupováno u pasiv. 

Při analýze výkazu zisku a ztráty jsou za hlavní poloţku povaţovány trţby, vůči kterým se 

poměřují jednotlivé poloţky tohoto výkazu.(Scholleová, 2008) 

Pro výpočet podílů je uţíván postup, Kislingerová a Hnilica (2005, s. 15), tento postup 

je znázorněn ve vzorci 2.3. Je zde opět doplněno násobení stem, protoţe se zde jedná o určení 

procenta, které dílčí poloţka tvoří. 

   
  

∑  
                           (2.3) 
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2.4.2 Poměrová analýza a její ukazatele 

Poměrovými ukazateli je vyjadřován vztah dvou absolutních veličin, prostřednictvím 

podílu. Zdrojem informací jsou nejčastěji data získaná z výkazu zisků a ztrát a rozvahy, tedy 

z účetních výkazů. Poměrová analýza je nejčastěji vyuţívanou metodou finanční analýzy, a to 

pro svoji schopnost poskytnout poměrně rychle a s přijatelnými náklady přehled o tom, jaké 

jsou finanční charakteristiky podniku. Při konstrukci ukazatelů se v poměru mohou objevit 

část a celek, v takovém případě jde o podílový ukazatel, nebo jsou sestavovány jako vztahové, 

kdy jsou do poměru dávány dvě různé veličiny jako například zisk a celková aktiva. 

Poměrové ukazatele jsou oblíbené hned z několika příčin. Jednak lze sledovat vývoj ukazatelů 

v čase a tím vysledovat trendy, jednak je jejich vyuţití vhodné při komparaci podobných 

podniků a v neposlední řadě mohou být dále vyuţity pro hodnocení rizik či predikci 

následujícího vývoje pomocí matematických modelů.(Sedláček, 2009) 

Následující text bude zaměřen na čtyři základní skupiny ukazatelů poměrové analýzy, 

a to ukazatele rentability, aktivity, zadluţenosti a likvidity. 

2.4.2.1 Ukazatele rentability 

Pojmem rentabilita je označována schopnost podniku na základě pouţití 

investovaného kapitálu vytvářet zisk, tedy nové zdroje. Při výpočtu ukazatelů rentability je 

vyuţíváno údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Do čitatele je dosazována toková veličina 

z výkazu zisku a ztráty (výsledek hospodaření) a do jmenovatele veličina stavová, 

představována vloţeným kapitálem, nebo trţby. (Růčková, 2011) 

Pokud bude pozornost zaměřena na interpretaci takto konstruovaných ukazatelů, na 

základě toho, co uvádí Scholleová (2008), lze odvodit, ţe rentabilita v takovémto tvaru 

vyjadřuje, kolik korun výsledku hospodaření připadá na 1 korunu veličiny ve jmenovateli. 

Podle Růčkové (2011) jsou do čitatele poměrových ukazatelů dosazovány tři typy 

zisku. Prvním je EBIT, tedy zisk před úroky a zdaněním, který je přirovnáván k 

provoznímu výsledku hospodaření a vyuţíván je v případě, kdy je prováděno srovnávání mezi 

firmami. Pouţitím EBIT je abstrahováno od vlivu rozdílného daňového zatíţení případně od 

rozdílných podmínek úročení, pro případ, kdy srovnávané podniky nejsou vystaveny stejným 

podmínkám v těchto oblastech. Jako další kategorii zisku uvádí Růčková (2011) EAT, kterým 

je zisk po zdanění (čistý zisk). Vyuţíván je v ukazatelích pro hodnocení výkonnosti podniku. 

Jeho účetním ekvivalentem je výsledek hospodaření za běţné účetní období. Za třetí kategorií 
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zisku je povaţován EBT, tedy zisk před zdaněním. EBT je vyuţíván pro srovnání podniků, 

které podléhají rozdílnému daňovému zatíţení. 

Jelikoţ zisk ve formě EBIT vychází z anglosaského systému, nenachází se pro něj 

v českých účetních výkazech přímý ekvivalent, vzniká proto rozdílný přístup k výpočtu této 

kategorie zisku. Na rozdíl od Růčkové, Grünwald a Holečková (2007) označují EBIT jako 

provozní zisk, který však není roven provoznímu výsledku hospodaření. Zisk před úroky a 

zdaněním jsou podle nich celkové výnosypo odečtení veškerých nákladů, tedy nejen těch 

provozních, výjimkou jsou nákladové úroky, které odečítány nejsou, dalo by se tedy říci, ţe 

jde o zisk před zdaněním s přičtením nákladových úroků. Takovýto přístup je zastáván také 

Kislingerovou a Hnilicou (2005), dále pak také Scholleovou (2008). 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Při výpočtu ROA je poměřován zisk s celkovými aktivy, přičemţ není rozlišováno, 

jaké zdroje byly k financování těchto aktiv vyuţity. Do čitatele můţe být dosazen EBIT, zde 

se pak měří hrubá produkční síla aktiv, jak jiţ bylo výše uvedeno, pouţití EBIT je vhodné pro 

porovnání mezi podniky, na které působí nestejné daňové a úrokové podmínky. Vyuţít lze i 

čistého zisku, ke kterému jsou přičteny nákladové úroky po zdanění. Takto konstruovaným 

ukazatelem je umoţněno porovnávat aktiva se ziskem, ale i s úroky, které jsou odměnou pro 

věřitele. Zdanění úroků pak znázorňuje skutečnou cenu cizího kapitálu.(Sedláček, 2009) 

Pro výpočet ROA můţe být pouţito vzorců 2.4 a 2.5(Dluhošová, 2010, s. 80-81). 

    
    

      
           (2.4) 

    
              

      
         (2.5) 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Vyuţitím tohoto ukazatele mohou vlastníci posuzovat, zda kapitál jimi vloţený 

produkuje výnos odpovídající velikosti investičního rizika a je v dostatečné výši. Hodnota 

ROE by měla být vyšší neţ výnosnost cenných papírů, které jsou bezrizikové.(Růčková, 

2011) 

Výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu je prováděn pomocí vzorce 2.6, který 

uvádí Dluhošová (2010, s. 81). 
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           (2.6) 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Tímto ukazatelem je posuzována rentabilita nejen vlastního kapitálu ale také kapitálu 

cizího, který je investován dlouhodobě. Vyuţití tohoto ukazatele je časté při vzájemném 

srovnávání podniků. (Dluhošová, 2010) 

Vzorec 2.7 zobrazuje výpočet tohoto ukazatele podle Kislingerové a Hnilici (2005, s. 33). 

     
    

        
                                     (2.7) 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Pomocí tohoto ukazatele je vyjádřen zisk, ve vztahu k trţbám. Do čitatele mohou být 

dosazeny tři kategorie zisku. Dosazen můţe být EAT, pokud je vyuţíváno cenové kalkulace, 

kde zisková přiráţka obsahuje pokrytí daně z příjmu, můţe být pouţit EBT, v případě toho, ţe 

je ţádoucí eliminovat vlivy úroků a daňového zatíţení, je vyuţit EBIT, tato forma je vhodná 

pro mezipodnikové srovnání. (Sedláček, 2009) 

Jednotlivé výpočty jsou uvedeny ve vzorcích 2.8, 2.9 a 2.10, které uvádí Dluhošová 

(2010, s. 82). 

    
   

     
                       (2.8) 

    
   

     
            (2.9) 

    
    

     
                    (2.10) 

Podle Dluhošové (2010) je u ukazatelů ROA, ROE, ROCE a ROS vhodné, aby měly 

rostoucí trend, tedy aby se rentabilita zvyšovala. 

2.4.2.2 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity lze posuzovat, jak podnik umí vyuţívat prostředky, které do 

něj byly vloţeny. Dále je pomocí nich posuzováno, jak je v pasivech a aktivech vázán kapitál. 

Těmito ukazateli je převáţně vyjadřován počet obrátek a doba obratu sloţek aktiv a pasiv. 

(Růčková, 2011) 
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Vázanost celkových aktiv (vzorec 2.11) informuje o tom, s jakou intenzitou jsou 

vyuţívána aktiva při dosahování trţeb. Pro podnik je výhodné, pokud je ukazatel co nejniţší, 

protoţe je to ukazatelem situace, ţe rostou trţby, aniţ je nutné, aby se zvětšoval objem aktiv 

(Sedláček, 2009). 

                         
      

           
                 (2.11) 

Relativní vázanost stálých aktiv, jejíţ výpočet je uveden ve vzorci 2.12, je obdobný 

jako ukazatel vázanosti celkových aktiv, zahrnuje ovšem pouze aktiva stálá, ve výši 

zůstatkové ceny. Důsledkem sniţování ceny odpisy, se v průběhu let můţe automaticky 

zlepšovat. (Sedláček, 2009) 

                       
            

           
                 (2.12) 

Obrat celkových aktiv (vzorec 2.13), nebo také počet obrátek aktiv za jeden rok je 

převrácenou hodnotou vázanosti celkových aktiv (Sedláček, 2009). 

                      
           

      
                 (2.13) 

Obrat stálých aktiv ve vzorci 2.14 se liší tím, ţe jsou ve jmenovateli pouze stálá 

aktiva (Sedláček, 2009). 

                    
           

            
                  (2.14) 

Obrat zásob, vyjadřuje to, jak intenzivně jsou v podniku vyuţívány zásoby. 

Představuje počet cyklů zásob od uskladnění do jejich prodeje. Vyšší hodnotou ukazatele je 

signalizováno, ţe jsou zásoby vyuţívány intenzivněji a v podniku nejsou nadbytečně vysoké 

zásoby. Výpočet je uveden ve vzorci 2.15 (Sedláček, 2009). 

            
           

      
                   (2.15) 

Výpočet vzorců 2.11 – 2.15 je čerpán ze Sedláčka (2009, s. 61-62). 

Dále je moţno uvést tři ukazatele doby obratu. Jsou jimi doba obratu zásob, doba 

obratu pohledávek a doba obratu závazků. Vzorce pro výpočet uvádí Kislingerová a Hnilica 

(2005 s. 34). Ti také uvádějí, ţe mohou být uvaţovány pouze pohledávky a závazky 
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z obchodního styku, namísto krátkodobých závazků celkem a pohledávek celkem. Pro 

výpočet je pouţita tato uvedená modifikace. Těmito vzorci jsou vzorce 2.16, 2.17 a 2.18.  

Podle Dluhošové (2010) by měla doba obratu zásob a pohledávek v čase klesat a doba 

obratu závazků zůstávat stabilní. 

                  
      
     

   

                  (2.16) 

                       
                             

     

   

                          (2.17) 

                    
                          

     

   

               (2.18) 

Popis těchto ukazatelů je následující. Dobou obratu zásob je vyjádřeno, za kolik dnů 

od jejich pořízení se zásoby promítnou do trţeb, tedy stanou se z nich peněţní prostředky či 

pohledávka. V ukazatelích typu doba obratu je uváděna poloţka denní trţby, tato je 

představována trţbami dělenými 360. Doba obratu pohledávek, výsledkem tohoto ukazatele 

je počet dní, po které trvá, neţ je fakturovaná trţba odběratelem zaplacena. Počet dní obratu 

pohledávek můţe být srovnáván s tím, jak je nastaven platební podmínka pro dodavatele. 

Pokud je doba obratu pohledávek delší, jedná se o nepříznivou situaci, peněţní prostředky 

jsou zadrţovány déle, neţ by měly být. Dobou obratu závazků je vyjádřen počet dní, které 

uběhnou, neţ podnik splatí své závazky z obchodního styku vůči dodavatelům. (Sedláček, 

2009) 

K době obratu zásob můţe být doplněna další informace, pokud výše zásob stoupá 

rychlejším tempem neţ trţby, můţe to znamenat problémy jejich pozdějším prodejem. (Shim 

a Siegel, 2007) 

Dalšími ukazateli patřícími do skupiny ukazatelů aktivity jeobratový cyklus peněz. 

Postup výpočtu tohoto ukazatele je znázorněn ve vzorci 2.19, který uvádí Jáčová a Ortová 

(2013, s. 100). 

                                                               

                                                                 (2.19) 

2.4.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluţenost je jiţ přímo uveden v názvu skupiny ukazatelů, objevují se zde cizí 

zdroje, které jsou dluhem podniku. Podnik můţe být financován z vlastních nebo cizích 
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zdrojů, nejčastěji dochází ke kombinaci obou zdrojů. Volba vhodné kombinace vlastních a 

cizích zdrojů je úkolem finančního řízení, pro nalezení optimální struktury kapitálu je 

vyuţívána právě analýza zadluţenosti.(Růčková, 2011) 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech je ukazatelem finanční samostatnosti podniku. 

Je jím vyjádřeno, jak je podnik schopen pokrýt svůj majetek z vlastních zdrojů. Zvyšování 

ukazatele svědčí o zvyšování finanční samostatnosti, ale ukazatel by se neměl zvyšovat 

neúměrně. (Dluhošová, 2010) 

                                     
               

             
               (2.20) 

Stupeň krytí stálých aktiv (vzorec 2.21) poměřuje dlouhodobý, tedy vlastní kapitál a 

dlouhodobý cizí kapitál, a stálá aktiva firmy, přičemţ je vhodné, aby stálá aktiva podniku byla 

zajištěna dlouhodobým majetkem alespoň ze 100 %. (Dluhošová, 2010) 

                           
                  

            
                (2.21) 

Předchozí ukazatele jsou doplňovány také podíly jednotlivých sloţek aktiv k celkové 

sumě aktiv. 

Majetkový koeficient uvedený ve vzorci 2.22 poměřuje celková aktiva k vlastnímu 

kapitálu. Vývoj tohoto ukazatele by měl být v podniku stabilní. Tento ukazatel také vyjadřuje 

to, ţe přiměřená zadluţenost můţe přispívat ke zvýšení rentability v podniku. (Dluhošová, 

2010) 

                                     
              

               
               (2.22) 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje, z jaké části jsou aktiva kryta cizími zdroji. 

Čím vyšší je tento ukazatel, tím větší je riziko pro věřitele. Ukazatel můţeme členit na 

zadluţenost dlouhodobou a běţnou, při které je v čitateli krátkodobý cizí kapitál. Zadluţenost 

by měla v čase postupně klesat. (Dluhošová, 2010) 

                              
            

              
                (2.23) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu by měl dosahovat hodnot v rozmezí 80 – 

120 %, a to u stabilních společností.  Výpočet je uveden ve vzorci 2.24. Vhodný trend je 

klesající. (Dluhošová, 2010) 
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              (2.24) 

Úrokové krytí a úrokové zatížení – první z ukazatelů ve vzorci 2.25určuje, kolikrát 

je moţno ze zisku uhradit úroky a úrokové zatíţení (vzorec 2.26) představuje část zisku, která 

připadá n uhrazení úroků. V prvním případě by měl ukazatel růst a v druhém v čase klesat. 

(Dluhošová, 2010) 

              
    

     
(2.25)                   

     

    
             (2.26) 

Vzorce 2.20 – 2.26 jsou uvedeny podle Dluhošové (2010, s. 77 – 79). 

2.4.2.4 Ukazatele likvidity 

Kislingerová a Hnilica (2005) uvádějí 3 základní ukazatele likvidity. Jsou jimi celková 

likvidita, běžná likvidita a peněžní likvidita. Krátkodobými dluhy jsou myšleny krátkodobé 

závazky a krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. Finančním majetkem je ve vzorcích 

myšlen krátkodobý finanční majetek. Výpočet je uveden ve vzorcích 2.27, 2.28 a 2.29 podle 

Kislingerové a Hnilici (2005, s. 36). 

                  
             

                
                 (2.27) 

                
                                  

                
                           (2.28) 

                  
                

                
                 (2.29) 

K charakteristice jednotlivých ukazatelů uvádí Dluhošová (2010) tyto informace. Pod 

pojmem likvidita je obecně chápána schopnost podniku splatit své závazky. Oproti 

předchozím vzorcům jsou zde rozdílnosti v názvech, jejich princip však zůstává stejný. 

Celková likvidita je nazývána jako běţná, běţná jako pohotová a peněţní jako okamţitá. 

Likviditu, jejíţ výpočet je uveden ve vzorci 2.27označuje Dluhošová (2010) jako běţnou 

likviditu a uvádí, ţe by měl mít hodnotu alespoň 1,5 a být stabilní, pohotová likvidita v čitateli 

obsahuje oběţná aktiva, ovšem očištěná od zásob, které jsou nejméně likvidní, její hodnota by 

neměla klesnout pod 1 a je vhodné, aby rostla, posledním ukazatelem je okamţitá likvidita 

obsahující v čitateli pouze peněţní prostředky a jejich ekvivalenty, tedy nejlikvidnější formu 

majetku, u tohoto ukazatele je růst v čase také pozitivním jevem. Dále Sedláček (2009) uvádí, 

ţe pokud je hodnota ukazatele pohotové (peněţní likvidity) alespoň 0,2, je zajištěna likvidita. 
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Dalším ukazatelem je ČPK – čistý pracovní kapitál, je to ta část oběţného majetku, 

která poté, co se přemění na peníze, zbyde po splacení krátkodobých závazků. ČPK je poté 

moţno vyuţít jako zdroj financí pro realizaci záměrů podniku. Pokud je ČPK kladný, podnik 

je označován za překapitalizovaný. Tento stav je daleko vhodnější neţ pokud je podnik 

naopak podkapitalizovaný, coţ by ohroţovalo podnik více. Jedná se o ukazatel rozdílový, je 

však přiřazován k ukazatelům likvidity, protoţe je jím likvidita také vyjadřována. (Dluhošová, 

2010) 

Počítán můţe být také podle vzorce 2.31, jak jej uvádí Dluhošová (2010, s. 85). 

Častěji však bývá pouţíván vzorec 2.30, jak jej uvádí Pilařová a Pilátová (2013, s. 156), které 

jej navíc uvádějí ve formě, která odpovídá aspektu krátkodobosti. 

                                                                  (2.30) 

                                                  (2.31) 

Podle Dluhošové (2010) dalšími ukazateli mohou být ukazatelé struktury oběţných 

aktiv, a to podíl pohledávek na OA a podíl zásob na OA, kde by podíl zásob na oběţných 

aktivech neměl být příliš vysoký, vhodné je také, pokud je podíl zásob stabilní a podíl 

pohledávek klesá.  

Výpočet těchto ukazatelů je uveden ve vzorcích 2.33 a 2.34 dle Dluhošové (2010, s. 84). 

                       
          

             
                 (2.32) 

                  
      

             
                  (2.33) 

2.4.3 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Při aplikaci pyramidové soustavy ukazatelů je zvolen hlavní ukazatel, který je 

dekomponován na ukazatele dílčí, které jej tvoří. Tento rozklad můţe být aplikován i na 

ukazatel niţšího stupně a takto je vytvářena celá pyramida ukazatelů. Rozklad vrcholového 

ukazatele je prováděn, protoţe na hodnotu hlavního ukazatele působí více dílčích vlivů a 

pomocí rozkladu je moţno tyto vlivy identifikovat a určit velikost působení těchto vlivů. Dále 

také pyramidový rozklad zobrazuje vzájemné vazby mezi ukazateli. Nejčastěji jsou 

rozkládány ukazatele rentability, konkrétně ROE a ROA. (Dluhošová, 2010) 
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Ukazatel ROE můţe být zapsán ve tvaru, který je zobrazen ve vzorci 2.34, kde 
   

   
 

vyjadřuje daňovou redukci, 
   

    
 představuje úrokovou redukci, 

    

 
 rentabilitu trţeb, 

 

 
 

obrátku aktiv a 
 

 
 finanční páku. Detailnější rozklad je zobrazen na obrázku 2.2. (Dluhošová, 

2010) 

    
   

 
 

   

 
 
 

 
 
 

 
 

   

   
 

   

    
 
    

 
 
 

 
 
 

 
                (2.34) 

Vzorec 2.34 uvádí Dluhošová (2010, s. 92). 

Obrázek 2.2 Rozklad ukazatele ROE 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 93) 

Rozloţen na více dílčích ukazatelů můţe být také ukazatel ROA, charakterizující 

provozní výkonost podniku. (Sedláček, 2009) 

    
    

 
 
 

 
                    (2.35) 

 Tento rozklad je zobrazen ve vzorci 2.35, který je uveden Sedláčkem (2009, s. 84). 

Aby bylo moţné určit vliv činitelů ovlivňujících vrcholový ukazatel, vyuţívá se 

analýzy odchylek. Při analýze odchylek se vychází předpokladu, ţe odchylka, která vznikla u 

ukazatele vrcholového, je sumou odchylek vzniklých u dílčích ukazatelů. Je tedy moţné 

posuzovat vliv dílčích odchylek na tu hlavní. Tuto skutečnost zobrazuje vzorec 2.36, kde x je 

ROE 

EAT/T 

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/T 

1 N/T 

Nmat/T Nmzdy/T Nost/T 

T/A 

360 A/T·360 

DA/T·360 OA/T·360 

A/E 

1 1-CZ/A 

· · 

· · 

- 

+ + 

/ / 

+ 
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ukazatel, který je analyzován,     je přírůstkem vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

ukazatel a       vyjadřuje vliv, který má dílčí ukazatel na ukazatel analyzovaný. Analyzovat 

je moţné absolutní (rozdíl) a relativní (podíl). (Dluhošová, 2010) 

    ∑                           (2.36) 

Mezi ukazateli mohou být vazby aditivní a multiplikativní. 

Pro aditivní vazbu je vliv ukazatele vyčíslen vztahem uvedeným ve vzorci 2.37. 

Hodnota     vzniká odečtením hodnoty ukazatele výchozího stavu od stavu následujícího 

období (Dluhošová, 2010). 

     
   

∑     
                        (2.37) 

 Vzorce 2.36 a 2.37 odpovídají tomu, jak je uvádí Dluhošová (2010, s. 33 – 34). 

Pro multiplikativní vazbu je moţno pouţít čtyři metody, kterými jsou metoda 

postupných změn, metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda a funkcionální metoda. 

Níţe jsou podrobněji dvě z metod, které jsou popsány podle Dluhošové (2010). 

Metoda postupných změn  - K výpočtu dílčích vlivů ukazatelů na celkovou odchylku 

výchozího ukazatele jsou vyuţívány vzorce 2.38, 2.39 a 2.40, v případě počtu 3. ukazatelů. 

V případě počtu více ukazatelů lze obecně vyuţít vzorce 2.41. 

                   
   

  
 (2.38)                     

   

  
             (2.39)  

                   
   

  
 (2.40)       ∏             ∏         

   

  
          (2.41) 

Logaritmická metoda vyuţívá spojitých výnosů lnIai a lnIx. Vliv dílčího ukazatele je 

vypočítán pomocí vzorce 2.42. Indexy analyzovaného a dílčího ukazatele jsou pak vypočítány 

vzorci 2.43 a 2.44. Výhodou této metody je to, ţe nezáleţí na pořadí ukazatelů. (Dluhošová, 

2010) 

     
     

    
                        (2.42) 

   
  

  
 (2.43)         

    

    
               (2.44) 

 Veškeré vzorce 2.39 – 2.44 jsou uvedeny na základě Dluhošové (2010, s. 34 – 35). 
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2.4.4 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Jinak označované jako predikční modely, či bankrotní a bonitní modely. 

Předpokladem vyuţívání těchto modelů je skutečnost, ţe v průběhu vývoje finanční situace 

podniku existují indikátory, pomocí nichţ lze vyvozovat finanční situaci podniku a které 

signalizují problémy podniku. (Dluhošová, 2010) 

2.4.4.1 Bankrotní modely 

Jako základní úkol bankrotních modelů Růčková (2011) uvádí úkol informovat o tom, 

ţe analyzovanému podniku hrozí bankrot. Tato hrozba je signalizována indikátory, které se jiţ 

delší dobu před bankrotem vyskytují, na tomto základě je moţné tedy toto riziko předvídat. 

Altmanův model 

Tento model bývá také nazýván Z-score a jeho základní verze vznikla v roce 1968. 

Model byl sestaven na základě analýzy 66 jednak bankrotujících a jednak nebankrotujících 

firem. Existuje několik modifikací vzorce Z-score. Pro uţití ve společnostech, které obchodují 

své akcie na kapitálovém trhu, je vyuţíván vzorec 2.45, pro společnosti, které své akcie na 

kapitálovém trhu nemají, se pouţije vzorec 2.46. V modelu označují jednotlivá X tyto 

ukazatele: (Dluhošová, 2010) 

X1 představuje pracovní kapitál/celková aktiva, 

X2 představuje nerozdělený zisk/celková aktiva, 

X3 představuje EBIT/celková aktiva, 

X4 trţní cenu akcií/dluhy celkem (v případě ţe nejsou akcie obchodovány tak účetní hodnota 

vlastního kapitálu/dluhy celkem), 

X5 celkové trţby/celková aktiva. 

Grünwald a Holečková (2007), uvádějí variantu obdobnou jako vzorec 2.46, kde dále 

rozvádějí poloţku nerozdělený zisk (tam uváděn jako zadrţený zisk), který je získán součtem 

výsledku hospodaření běţného účetního období, VH minulých období a fondů ze zisku, dále 

také dluhy jako cizí zdroje po odečtení rezerv. Tyto doplnění budou zohledněny při výpočtu. 

                                                   (2.45) 

Pokud je výsledkem hodnota vyšší neţ 2,99, je pravděpodobnost bankrotu minimální, 

pokud je niţší neţ 1,81, je naopak pravděpodobnost vysoká. Podnik v šedé zóně má výsledek 

mezi těmito hodnotami včetně.(Dluhošová, 2010) 
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                                                           (2.46) 

Hodnota Z vyšší neţ 2,90 indikuje nízkou pravděpodobnost bankrotu, niţší neţ 1,20 

indikuje vysokou pravděpodobnost a hodnota mezi těmito hranicemi, nebo jim se rovnající 

označuje podnik v šedé zóně. (Dluhošová, 2010) 

Výpočet ve vzorcích 2.45 a 2.46 je prováděn podle Dluhošové (2010, s. 97). 

Taflerův bankrotní model 

Tento model je pouţíván od roku 1977, kdy byl publikován, jeho podoba je 

znázorněna ve vzorci 2.47. Jsou v něm vyuţívány čtyři základní ukazatele. Krátkodobé dluhy 

obsahují krátkodobé závazky, bankovní úvěry a bankovní výpomoci. Pokud je výsledná 

hodnota vyšší neţ 0,3, je pravděpodobnost bankrotu velmi malá, naopak pokud je hodnota 

niţší neţ 0,2, pravděpodobnost bankrotu je vyšší. (Růčková, 2011) 

           
   

  
      

  

  
      

  

  
      

 

  
               (2.47) 

Vzorec 2.47 uvádí Růčková (2011, s. 77). 

IN indexy 

Tyto indexy nejsou pouze bankrotní, ale také bonitní, nebo smíšené. Bankrotním 

modelem je IN95, bonitním modelem IN99. Za spojení bankrotního a bonitního modelu lze 

povaţovat index IN01, jeho aktualizací pak je IN05. (Jáčová a Ortová 2013) 

IN indexy byly vytvořeny manţely Neumaierovými a jsou sestaveny tak, aby byly 

vhodné pro pouţití v českých podmínkách a reflektovaly specifické znaky českého 

ekonomického prostředí. Model IN95 je uveden ve vzorci 2.48, váhy u jednotlivých ukazatelů 

jsou přiřazovány podle odvětví, ve kterém se podnik nachází. Ve vzorci 2.49 je uveden index 

IN99 a spojenímodelu IN95 a IN99 je popsáno ve vzorci 2.50, jeho aktualizaci zobrazuje 

vzorec 2.51. (Růčková, 2011) 

        
 

  
    

    

     
    

    

 
    

      

 
    

  

      
   

   

 
            (2.48) 

Pokud je index vyšší neţ 2, jedná se o dobrý, finančně zdravý podnik, hodnota mezi 1 

– 2 znamená to, ţe výsledky nejsou jednoznačné a potenciálně mohou nastat finanční 

problémy, hodnota niţší neţ 1 představuje vysokou pravděpodobnost finančních problémů 

(Růčková, 2011). 
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                   (2.49) 

Růčková (2011) popisuje výsledky hodnocení indexu IN99 takto: pokud hodnota 

přesahuje 2,07, jde o podnik který je finančně zdravý a nepředpokládají se u něj ţádné 

problémy, pokud je hodnota niţší neţ 0,684, podnik má špatné finanční zdraví. Hodnota mezi 

těmito hranicemi značí, ţe podnik není špatný, ale také není excelentní a pokud se blíţí ke 

spodní hranici, mohly by nastat problémy. Sedláček dále (2009) uvádí, ţe podnik s indexem 

nad 2,07 včetně má dobré finanční zdraví, pokud je dosaţeno hodnoty mezi 2,07 a 1,42 

včetně, potom je spíše tvořena hodnota. Výsledek mezi 1,42 a 1,089 označuje situaci 

nejasnou. Hodnota niţší neţ 1,089 ale nedosahující méně neţ 0,684 je signálem, ţe hodnota 

spíše tvořena není. Index roven nebo niţší 0,684 vypovídá o finanční neduţivosti. Index IN99 

je dále v praktické části řazen k bonitním modelům na základě názoru Jáčové a Ortové 

(2013). 

          
 

  
      

    

     
      

    

 
      

      

 
      

  

      
              (2.50) 

Pokud je hodnota indexu IN01 vyšší neţ 1,77, je 67% pravděpodobnost, ţe podniku se 

daří vytvářet hodnotu, naopak při hodnotě menší neţ 0,75 podniku hrozí bankrot, 

pravděpodobnost bankrotu je 86%. Hodnota indexu mezi 1,77 a 0,75 znamená, ţe se podnik 

není ohroţen bankrotem, ale není tvořena hodnota.(Růčková, 2011) 

          
 

  
      

    

     
      

    

 
      

      

 
      

  

      
              (2.51) 

Výsledky mohou být interpretovány tak, ţe pokud je hodnota indexu vyšší neţ 1,6, je 

vytvářena hodnota, pokud je hodnot niţší neţ 0,9, podnik ohroţují finanční problémy, 

hodnota v těchto mezích opět určuje nejistou oblast. (Růčková, 2011) 

Vzorce 2.48, 2.50, 2.51 uvádí Růčková (2011, s. 74 - 76) a vzorec 2.49 Sedláček 

(2009, s. 111). 

2.4.4.2 Bonitní modely 

Bonitní modely hodnotí finanční zdraví podniku. Posuzuje podniky podle toho, zda se 

řadí mezi dobré, či špatné. Modely tedy umoţňují srovnání s jinými podniky. (Růčková, 

2011) 
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Kralickův rychlý test 

Jeho autorem je P. Kralicek, který jej vytvořil v roce 1990. Do tohoto modelu byl 

vybrán ukazatel z kaţdé skupiny základních oblastí finanční analýzy, a to rentability, stability, 

likvidity a solventnosti. Nezdaněný CF, je získán součtem zisku po zdanění, daně z příjmů a 

odpisů. (Grünwald a Holečková, 2007) 

   
               

       
                    (2.52) 

   
                                 

            
                 (2.53) 

   
                                

      
                  (2.54) 

   
            

               
                    (2.55) 

Vzorce jsou uvedeny na základě Grünwalda a Holečkové (2007, s. 193). 

Tabulka 2.1 Hodnocení ukazatelů rychlého testu 

Ukazatel Hodnocení Počet bodů 

R1 

0,3 a více 

0,2 – 0,3 

0,1 – 0,2 

0,0 – 0,1 

0,0 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

R2 

3 a méně 

3 – 5 

5 – 12 

12 – 30 

30 a více 

4 

3 

2 

1 

0 

R3 

0,15 a více 

0,12 – 0,15 

0,08 – 0,12 

0,00 – 0,08 

Méně neţ 0,00 

4 

3 

2 

1 

0 

R4 

0,1 a více 

0,08 – 0,1 

0,05 – 0,08 

0,00 – 0,05 

0,00 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

Zdroj: Grünwald, Holečková (2007, str. 192 - 193) 
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Hodnocení podniku je prováděno tak, ţe jsou jednotlivé ukazatele ohodnoceny podle 

tabulky 2.1, poté je získáno výsledné hodnocení výpočtem aritmetického průměru získaných 

bodů. Podnik, který dosahuje průměrné hodnoty nad 3, můţe být označen za velmi dobrý, 

pokud je dosaţená hodnota 1 nebo niţší, podnik je povaţován za špatný. (Grünwald a 

Holečková, 2007) 

Sedláček (2009) přiřazuje ukazatelům názvy, R1 je kvótou vlastního kapitálu a 

informuje o tom, jak je společnost kapitálově silná. R2 označuje dobu splácení dluhu z CF. 

Tento ukazatel určuje, jak dlouho trvá, neţ jsou splaceny závazky společnosti. R3 je jiné 

označení pro ROA a R4 je cash flow v % z trţeb. Předchozí dva ukazatele slouţí ke 

zhodnocení výnosové situace dané společnosti. 

2.4.5 Prostorové zobrazení finanční situace podniku 

Finanční situace podniku nemusí být posuzována pouze z hlediska vývoje v čase, ale 

můţe být zobrazena v souvislosti se situací v odvětví. Aby bylo zobrazení přehledné a 

názorné, je vhodné vyuţití grafu. Sedláček (2009) doporučuje vyuţít tzv. pavučinový graf, 

který je pro tento účel vhodný. Grafem jsou vyjádřeny výsledky Spider analýzy. Její 

podstatou je to, ţe z kaţdé oblasti poměrových ukazatelů je vybrán zástupce, který ji 

charakterizuje. Kaţdý z těchto ukazatelů pak představuje jedno rameno pavučiny. 

Ukazateli, vybranými pro Spider analýzu jsou: 

 obrátka aktiv, 

 rentabilita trţeb na bázi EBIT, 

 ROA, 

 podíl vlastního kapitálu na aktivech, 

 a běţná likvidita (krátkodobými závazky jsou KZ a KBÚ). 

Získané údaje jsou poté zaneseny do grafu. Vzhledem k vybraným ukazatelům, čím dále od 

středu grafu, tím lepší hodnoty je dosaţeno. Do tohoto grafu mohou být zaznačeny také údaje 

za odvětví, nebo také jak uvádí Scholleová (2008) hodnoty jednotlivých podniků ze stejného 

odvětví, které mohou být konkurenty hodnoceného podniku. 
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3 Aplikace teoretických postupů na podmínky dané společnosti 

V této části jsou vyuţity postupy, které byly nastíněny v teoretické části této práce, a to 

ke zhodnocení finanční situace reálného podniku působícího ve skutečných trţních 

podmínkách. Nejdříve je zde charakterizována samotná společnost, dále je pak tato část 

věnována samotné analýze a popsání jejích výsledků. 

3.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Zde je věnován prostor popisu společnosti, základním a doplňujícím údajům o ní, 

pomocí nichţ lze vhodně charakterizovat situaci, ve které se společnost nachází. Těmito 

informacemi jsou také doplněny výsledky analýzy, které jsou jimi dány do kontextu. 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Firma     JANČA V. M. s. r. o. 

Hlavní činnost obchodní činnost 

Základní kapitál   200 000 Kč 

Informace o názvu, činnosti a základním kapitálu byly čerpány z výroční zprávy (JANČA V. 

M., 2012). 

Společnost JANČA má své sídlo ve Valašském Meziříčí, kde byla také v roce 1995 

také zaloţena. Je tedy na trhu jiţ devatenáctým rokem. Předmětem jejího podnikání je provoz 

velkoobchodu specializovaného na elektromateriál a také svítidla. Prodej probíhá přímo ze 

skladu, nebo také zprostředkovaně od výrobce, a to v síti poboček rozmístěných na území 

Moravy a Slezska. Pobočky této společnosti jsou umístěny v těchto městech: Valašské 

Meziříčí, Nový Jičín, Zlín, Šumperk, Prostějov, Ostrava, Brno, Praha a Opava. Zákazníci 

mohou také nakupovat prostřednictvím e-shopu na stránkách společnosti. (JANČA V. M., 

©2008a) 

Poskytovaný sortiment je rozčleněn do několika skupin jako kabely a vodiče, 

instalační materiál, svítidla a světelné zdroje, rozvodné systémy a ostatní doplňkové produkty 

(JANČA V. M., ©2008b). 

Aby společnost uspěla na trhu má vytvořenu obchodní strategii, která zahrnuje 

(JANČA V. M., ©2008a): 
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 poskytování kompletního servisu, 

 pokrytí co nejširšího spektra klientely, 

 poskytování poradenských sluţeb, 

 průběţné vylepšování a zdokonalování poskytovaných sluţeb, 

 a v neposlední řadě vztah s klienty zaloţený na dlouhodobé spolupráci. 

Společnost je členěna na různá oddělení. Hlavním a řídícím oddělením je vedení 

firmy, které tvoří jednatel, obchodní ředitel manaţer prodeje, do tohoto oddělení spadá také 

asistentka jednatele a obchodního ředitele. Dalšími odděleními jsou (JANČA V. M., 

©2008d): 

 nákupní oddělení, 

 nabídkové oddělení, 

 obchodní oddělení, 

 realizační oddělení, 

 ekonomické oddělení, 

 marketingové oddělení, 

 e-commerce oddělení, 

 oddělení IT, 

 personální oddělení, 

 sklad – prodejna, 

  galerie svítidel. 

Podnik se také zabývá péčí o své zaměstnance a to vzdělávacími programy. Byl také 

zapojen do operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který spadá pod Evropský 

sociální fond v ČR. Počet zaměstnanců ve společnosti se pohybuje kolem 110. JANČA V.M., 

©2008a) 

Tato společnost prodává výrobky od 92 různých dodavatelů, je zde tedy snaha 

poskytovat produkty v co nejširším sortimentu (JANČA V. M., ©2008c). 

3.1.2 Účetní metody a zásady používané ve společnosti 

Oceňování majetku, tedy oceňování zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích 

cenách. Zásoby jsou účtovány způsobem A (u některých ostatních poloţek je pouţit i způsob 

B).
1
 Při vyskladňování jsou zásoby oceňovány cenou zjištěnou aritmetickým průměrem. 

Z hlediska odpisování je pro účely odpisů daňových vyuţívána metoda zrychleného 

odpisování, navíc byly vyuţity mimořádné odpisy majetku v 1. a 2. odpisové skupině 

                                                           
1
 Způsob A představuje účtování zásob na aktivní účet zásoby, kdeţto způsob B vyuţívá účtování pořizovaných 

zásob přímo do spotřeby (nákladové účty) a aţ na konci roku je provedeno zúčtování s aktivním účtem zásob 

(Louša, 2012). 
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pořízeného od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (nedosahující 

ceny 40 000 Kč a více) je účtován do nákladů, taktéţ i drobný dlouhodobý nehmotný majetek. 

Pro přepočet z cizích měn na Kč, společnost vyuţívá aktuální měsíční kurz vyhlášený 

Českou národní bankou. 

Informace o účetních metodách byly čerpány z výroční zprávy za rok 2012 (JANČA 

V. M., 2013). 

3.2 Analýza finanční situace společnosti 

Tato část je jiţ zaměřena na konkrétní analýzu dat výše uvedené společnosti. Analýza 

je členěna na dílčí celky dle postupů uvedených v teoretické části této práce. Pokud se jedná o 

metodiku výpočtů, v některých případech se liší názory autorů na to, co do některých poloţek 

zahrnout. Jednou z takových oblastí je likvidita. Za krátkodobé dluhy jsou povaţovány pro 

účely výpočtu likvidity kromě krátkodobých závazků také krátkodobé bankovní úvěry a 

finanční výpomoci. Do likvidity je zahrnut i ČPK, při jehoţ výpočtu jsou z oběţných aktiv 

vyňaty dlouhodobé pohledávky. Pokud se ve vzorcích objevuje poloţka dluhy, jsou za ně 

povaţovány cizí zdroje po odečtení rezerv. Tento přístup potvrzuje také Grünwald a 

Holečková (2007). Pro výpočet stupně krytí stálých aktiv byla vyuţita poloţka dlouhodobý 

kapitál, zahrnující vlastní a cizí kapitál dlouhodobý (zde rezervy zahrnuty byly). Pokud je zde 

počítáno s trţbami, jsou za ně povaţovány trţby z prodeje zboţí a trţby z prodeje výrobků a 

sluţeb. Na tuto problematiku se názory autorů různí, tento přístup však byl vybrán z důvodu, 

ţe zahrnuje pouze trţby z běţné činnosti společnosti a očišťuje trţby od nahodilých jevů jako 

je prodej dlouhodobého majetku a zásob. Takovýto přístup vyuţívá například Kislingerová, 

Hnilica (2005). Pro výpočet EBIT byl zvolen přístup Grünwalda a Holečkové (2007), ve 

kterém se k zisku před zdaněním přičítají nákladové úroky. Pokud je v praktické části 

uvedena metodika, vychází z názoru autora, na který je jiţ uveden odkaz v části teoretické. 

Data pro výpočty a analýzu byla získávána z výkazů, tedy rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty za roky 2007 - 2012, které byly součástí výroční zprávy a z výroční zprávy samotné 

společnosti JANČA V. M., dostupné na portálu justice.cz. Seznam těchto zdrojů je uveden na 

konci práce v seznamu pouţité literatury. Z důvodu toho, ţe pro přístup do obchodního 

rejstříku má webová adresa omezenou platnost, je v seznamu zdrojů uvedena pouze adresa 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Tato data je moţno nalézt v Příloze č. 1, kde se nachází 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty je zobrazen v Příloze č. 2.  
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3.2.1 Analýza rozdílových ukazatelů 

V této části jsou zpracovány změny hodnot v jednotlivých letech, které byly získány 

z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. A to jak v časovém horizontu, tak s důrazem na jejich 

strukturu v rámci jednotlivých let. 

3.2.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Rozvaha byla analyzována zvlášť z hlediska aktiv a zvlášť z hlediska pasiv. V kaţdé 

z těchto skupin byly analyzovány její dílčí sloţky, aby mohlo být zjištěno, jak jimi byla 

agregovaná poloţka ovlivňována. Pro výpočet bylo uţito vzorců 2.1 a 2.2. Horizontální 

analýzu rozvahy v úplném rozsahu je moţno najít v Příloze č. 3 v absolutním vyjádření a 

v Příloze č. 4 ve vyjádření relativním, tedy v procentech. 

Situace v letech 2007 – 2012 je zachycena v grafu 3.1, kde byla sledována aktiva 

celkem i oběţný majetek, dlouhodobý majetek a časové rozlišení. 

Obrázek 3.1 Vývoj aktiv a jejich složek v letech 2007-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Z grafu 3.1 vyplývá, ţe u aktiv došlo k největší změně mezi lety 2009 a 2010 a to ke 

vzrůstu takřka o 100 %, konkrétně o 95,43 %. K další velké změně došlo mezi lety 2010 a 

2011, kdy došlo naopak k poklesu. K dalšímu růstu došlo mezi lety 2011 a 2012. V roce 2012 

byla hodnota celkových aktiv nejvyšší za celé sledované období. Obdobný vývoj jako celková 

aktiva má také oběţný majetek. Křivka jeho vývoje téměř kopíruje křivku vývoje aktiv. Je 

také zřejmé, ţe na vývoji aktiv se nejvíce podílí poloţka oběţná aktiva, ale vnitřnímu členění 

bude věnována vertikální analýza. U dlouhodobého majetku došlo k nejvýraznějším změnám 

mezi lety 2009 a 2010 a také 2010 a 2011, kdy byly procentuální změny 42,59 % a 59,02 %. 

U časového rozlišení došlo k největší změně mezi lety 2010 a 2011, kdy o 92,58 % vzrostlo. 
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Celkově hodnoty u časového rozlišení výrazně kolísají, v absolutním vyjádření ovšem oproti 

jiným sloţkám dlouhodobého majetku nepředstavují tyto výkyvy výrazné částky. 

V následujícím grafu je moţno sledovat vývoj dílčích sloţek dlouhodobého majetku, 

tedy dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý finanční 

majetek společnost nevlastní. 

Graf 3.2 Vývoj dlouhodobého majetku a jeho složek v letech 2007-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Z grafu 3.2 je zřejmé, ţe vývoj dlouhodobého hmotného majetku takřka přesně 

kopíruje vývoj dlouhodobého majetku celkem. V roce 2007 došlo k výraznějším investicím 

zejména vybavení skladů, jako jsou regály, vysokozdviţné vozíky či čtečky (JANČA V. M., 

2008), do roku 2009 stav dlouhodobého majetku postupně klesal, z toho lze usuzovat, ţe 

převaţuje vliv postupného odpisování tohoto majetku, od roku 2009 do roku 2011 došlo 

k výraznému vzrůstu dlouhodobého majetku, coţ znamená, ţe byly realizovány poměrně 

výrazné investice v této oblasti. V roce 2010 byly investovány prostředky zejména do 

vozového parku, ale také do kamerového systému či klimatizace. V roce 2011 byl na nejvyšší 

úrovni za sledované období, protoţe byly uskutečněny výrazné investice do revitalizace 

vozového parku, na zvýšeném objemu dlouhodobého majetku se také podílelo otevření 

nových poboček, které bylo třeba vybavit potřebným zařízením (JANČA V. M., 2012). Poté 

došlo opět k poklesu. U dlouhodobého nehmotného majetku nedocházelo k tak výrazným 

výkyvům, proto se také na celkových změnách dlouhodobého majetku výrazněji neprojevily. 

Největší změnou byl vzrůst dlouhodobého nehmotného majetku mezi lety 2009 a 2010 a to o 

28,95 %. 
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Výraznější investice proběhla v roce 2007, kdy byl pořízen nový software. Tím byl 

informační systém SAP v hodnotě přes 8 mil. Kč. Vzrůst mezi lety 2009 a 2010 způsobil 

nákup software slouţící k provozu eShopu, jehoţ provozování bylo v tomto roce spuštěno. 

(JANČA V. M., 2008, 2011) 

Obdobně byly analyzovány i oběţná aktiva. Jejich vývoj v čase je moţno sledovat na 

níţe zobrazeném grafu. 

Graf 3.3 Vývoj oběžných aktiv a jejich složek v letech 2007-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Jak je moţno pozorovat v grafu 3.3, oběţná aktiva v průběhu času poměrně výrazně 

kolísají. Průběh krátkodobých pohledávek kopíruje křivku vývoje celkových oběţných aktiv. 

Krátkodobé pohledávky také představují největší část oběţných aktiv, proto jejich vývoj 

nejvýrazněji ovlivňuje vývoj aktiv oběţných jako celku. Odlišný průběh mají zásoby, které 

také kolísají, ovšem mírněji neţ krátkodobé pohledávky. Svého maxima dosáhly v roce 2011. 

Největší změna proběhla z roku 2009 na rok 2010, kdy se zásoby zvýšily o 54,35 %. Také 

krátkodobý finanční majetek kolísal. Protoţe jde oproti ostatním sloţkám o výrazně menší 

částky, nejsou tyto výkyvy tak zřetelné. Z daných sloţek oběţných aktiv jsou zde ale změny 

v relativním vyjádření nejvýraznější. Kromě roku 2010, kdy došlo k poklesu o 91,47 %, jinak 

krátkodobý finanční majetek rostl. Největší nárůst proběhl mezi lety 2010 a 2011, kdy se 

zvýšil objem krátkodobého finančního majetku dokonce o 1445,44 %. Dlouhodobé 

pohledávky představují v objemu oběţného majetku takřka bezvýznamnou poloţku 

v porovnání s ostatními, proto výkyvy v dlouhodobých pohledávkách nijak výrazně oběţná 

aktiva ovlivněna být nemohla. 
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Graf 3.4 Vývoj pasiv a jejich složek v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

 Celková pasiva se v letech 2007-2012 vyvíjela pochopitelně stejně jako aktiva. Velmi 

podobný průběh jako pasiva mají cizí zdroje, jejichţ křivka vývoje je velmi podobná vývoji 

celkových pasiv. Tento vývoj pasiv je ovlivněn právě nejvíce změnami cizích zdrojů, které 

jsou nejvýznamnější sloţkou pasiv. Do roku 2009 docházelo k poklesu, ten však nebyl 

výrazný a jednalo se vţdy o změnu pod 10 %. V období 2009-2010 došlo k výraznému 

nárůstu cizích zdrojů a to dokonce o 101,14 %. Tato změna také byla nejvýraznější změnou 

cizích zdrojů za celé sledované období. V roce 2010 je také hodnota cizích zdrojů na nejvyšší 

hodnotě za celé sledované období. Tady se však projevuje odlišnost od křivky vývoje 

celkových pasiv, která jsou na svém maximu v roce 2012. Tato odlišnost je způsobena růstem 

vlastního kapitálu. Vlastní kapitál v průběhu sledovaného období neustále stoupal a na 

nejvyšší hodnotě se nacházel v roce 2012. Nejvíce vlastní kapitál vzrostl mezi lety 2009 a 

2010, kdy byl zaznamenán růst o 79,79 %. Dlouhodobý růst vlastního kapitálu také zmírnil 

tempo poklesu celkových aktiv mezi lety 2010 a 2011. Časové rozlišení celková pasiva 

výrazně neovlivňovalo, protoţe jeho celková výše se nachází v řádově jiných sumách. 

Hodnota časového rozlišení do roku 2009 klesá, poté jiţ do roku 2012 roste. 

 Dalším zajímavým faktem je podobnost křivky oběţných aktiv a cizích zdrojů, které 

ve vývoji v letech 2007-2012 vykazují podobné chování. Z tohoto lze usuzovat, ţe jsou tyto 

poloţky vzájemně provázány a cizí zdroje se významně podílí na financování oběţných aktiv.  

Dále jsou detailněji analyzovány jednotlivé sloţky pasiv. V grafu 3.5 je moţno 

sledovat vývoj cizích zdrojů a jejich jednotlivých sloţek. Taktéţ jsou zaznamenány v grafu 

3.6 vlastní zdroje a jejich dílčí sloţky v průběhu sledovaného období. 
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Graf 3.5 Vývoj cizích zdrojů a jejich složek v průběhu let 2007-2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

 Graf 3.5 zobrazuje to, ţe krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci se 

vyvíjely podobně jako agregovaná poloţka cizí zdroje. Objevují se zde však odlišnosti. 

Objem bankovních úvěrů do roku 2009 klesal a shodně klesaly také celkové cizí zdroje. 

V roce 2010 také shodně dochází k růstu, ale růst bankovních úvěrů byl niţší neţ růst 

celkových cizích zdrojů, který byl způsoben také růstem krátkodobých závazků. Rozdílem je 

také to, ţe cizí zdroje dosahují svého maxima v roce 2010, kdeţto bankovní úvěry jsou 

nejvyšší v roce 2012. To, ţe jsou cizí zdroje na rozdíl od poloţky bankovních úvěrů niţší 

v roce 2012, neţ 2010 je způsobeno pomalejším růstem krátkodobých závazků a poklesem 

závazků dlouhodobých. U sloţky krátkodobé závazky spočívá odlišnost v tom, ţe i v roce 

2009 jejich výše vzrostla. Celkově byl růst od roku 2007 do roku 2010 velmi výrazný. 

Nejvíce vzrostly krátkodobé závazky mezi lety 2009 a 2010 o 137,12 %, a to díky růstu 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů, které v absolutní hodnotě vzrostly nejvíce. Ty 

také tvoří nejvýraznější sloţku krátkodobých závazků ve všech sledovaných letech. Pokles 

byl zaznamenán jedině v roce 2011. Dlouhodobé závazky netvoří výraznou poloţku v objemu 

celkových cizích zdrojů, vyvíjí se bez velkých výkyvů a postupně v průběhu analyzovaného 

období klesají, protoţe jsou postupně spláceny. Rezervy se objevují aţ v letech 2011 a 2012 a 

nejde o vysoké částky, které by ovlivnily celkový vývoj cizích zdrojů. 
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Graf 3.6 Vývoj vlastního kapitálu a jeho složek 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

 Vlastní kapitál narůstá po celé analyzované období. K největší změně došlo mezi lety 

2009-2010, druhá největší změna nastala mezi lety 2010 a 2011, nebyla ovšem tak výrazná 

jako změna předchozí. Křivka výsledku hospodaření z minulých let také neustále vzrůstá. 

Příčinou tohoto vývoje je stále se kumulující výsledek hospodaření, který zůstal nerozdělen a 

jelikoţ se v období nevyskytla ţádná ztráta, je důsledkem této kumulace trvalý růst této 

poloţky ve sledovaném období. Tato křivka se také ve svém vývoji oproti celkovému 

vlastnímu kapitálu zpoţďuje. Výsledek hospodaření běţného účetního období od roku 2007 

do roku 2010 stále stoupá, největší vzrůst nastal v roce 2010, kdy se oproti minulému období 

výsledek hospodaření BUO zvýšil dokonce o 566,45 %, tedy více neţ 5 krát. Od roku 2010 

výsledek hospodaření oproti tomu klesá. Tento pokles je poměrně výrazný. Základní kapitál 

je po celé období ve stejné výši, v jaké byl na začátku do společnosti vloţen a to ve výši 

200 000 Kč. Také sloţka vlastního kapitálu rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku nevykazovala ţádné změny. Fondy jsou oproti ostatním sloţkám vlastního kapitálu 

v malé výši, proto se neprojevily ani v grafu a není jimi ovlivněn vývoj vlastního kapitálu, 

toto obdobně platí i pro základní kapitál, kterým také vývoj vlastního kapitálu nemůţe být 

výrazně ovlivněn. 

3.2.1.2 Vertikální analýza rozvahy  

Zatímco horizontální analýza byla věnována vývoji mezi jednotlivými léty, vertikální 

analýza bude zaměřena na strukturu. Zkoumáno bude tedy to, jak velkou část celku zaujímají 

jeho dílčí části. Pro tuto analýzu byl vyuţit vzorec 2.3. Veškeré hodnoty vypočítané na 

základě tohoto vzorce jsou obsaţeny v Příloze č. 5 a 6, kde jsou analyzovány dílčí sloţky. 
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Graf 3.7 Struktura aktiv v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Z grafu 3.7 je moţno vysledovat, ţe hlavní sloţkou aktiv jsou po celé sledované 

období oběţná aktiva. Dlouhodobý majetek tvoří ve srovnání s oběţnými aktivy daleko menší 

část aktiv, časové rozlišení představuje sloţku svým objemem velmi malou. Takovéto 

rozdělení je pro podnik, který se zabývá velkoobchodní činností předpokládatelné a odráţí 

přirozený stav věcí, kdy oběţná aktiva, která představují obchodní artikl, budou představovat 

sloţku velice významnou. U společnosti zabývající se prodejem také nebude pro zajištění 

chodu zapotřebí takové mnoţství dlouhodobého majetku jako u podniků výrobních, kde je 

zapotřebí více strojů a výrobních zařízení. V průměru představují oběţná aktiva 91 % 

celkového objemu aktiv, coţ je podíl velice značný. V průběhu tyto hodnoty nijak výrazně 

nekolísají. Pouze v roce 2011 poklesl podíl oběţných aktiv na 87,79 %, přičemţ vzrostl jak 

podíl dlouhodobých aktiv, tak také časového rozlišení. Po všechny sledované roky je také 

zachována přibliţně stejná struktura aktiv, tedy poměry, ve kterých jsou zastoupeny jednotlivé 

sloţky. 
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Graf 3.8 Struktura dlouhodobého majetku v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Při analýze struktury dlouhodobého majetku z grafu 3.8, je moţno zjistit, ţe poměr 

sloţek dlouhodobého majetku je vyrovnanější, neţ poměr sloţek aktiv celkových. Přesto ve 

všech sledovaných obdobích převaţuje dlouhodobý majetek hmotný. Jeho poměr v celkovém 

dlouhodobém majetku v jednotlivých letech kolísá, kdeţto dlouhodobý nehmotný majetek se 

příliš výrazně nemění v absolutní hodnotě, proto změny celkového dlouhodobého majetku 

jsou způsobovány především změnami dlouhodobého majetku hmotného. Poměr jednotlivých 

sloţek tedy v jednotlivých letech mění. Nejmenší rozdíl mezi dlouhodobým hmotným a 

nehmotným majetkem byl v roce 2009, kdy dlouhodobý nehmotný majetek tvořil 42,19 %, 

největší rozdíl mezi objemem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se díky vzrůstu 

dlouhodobého hmotného majetku je moţno sledovat v roce 2011, kdy dosahoval dlouhodobý 

nehmotný majetek 20,9 % celku. 

Jak bylo uvedeno jiţ v horizontální analýze, právě v tomto roce došlo k rozsáhlejším 

investicím, které způsobily růst dlouhodobého hmotného majetku. V dlouhodobém hmotném 

majetku firmy se nachází především samostatný movitý majetek, kde se jedná o vybavení 

skladů jako vysokozdviţné vozíky, navíječe kabelů, regálové systémy, ale také automobily. 

Většina automobilů byla však pořízena na leasing, proto se v dlouhodobém majetku do 

splacení neobjevují. Společnost má ve svém dlouhodobém majetku také stavby, ale ty 

nepředstavují tak výraznou poloţku jako SMV. Některé ze skladových prostor také podnik 

pronajímá, takţe se v dlouhodobém majetku nevyskytují. Pozemky nevlastní společnost 

ţádné. (JANČA V. M., 2012) 
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Graf 3.9 Struktura oběžného majetku v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Oběţný majetek je velmi výraznou poloţkou v celkových aktivech, proto je také 

vhodné jej detailněji analyzovat z hlediska jeho vlastní struktury. Tato struktura je zobrazena 

na grafu 3.9. Ve všech sledovaných letech jsou v oběţném majetku nejvýrazněji zastoupeny 

krátkodobé pohledávky. Největší část tvoří v roce 2010, v roce 2011 jejich objem výrazněji 

poklesl z 79,55 % na 61,69 % celkového oběţného majetku. V roce 2012 došlo opět ke 

zvýšení objemu krátkodobých pohledávek. Vnitřní struktuře krátkodobých pohledávek 

dominují pohledávky z obchodního styku, coţ není u obchodního podniku překvapivé. 

V kaţdém roce jsou pohledávky tvořeny minimálně z 97 % pohledávkami z obchodního 

styku. Druhou výraznou poloţkou jsou zásoby, které však tvoří menší objem neţ krátkodobé 

pohledávky. Z povahy podnikatelské činnosti společnosti také vyplývá, ţe zásobami je 

především zboţí. Krátkodobý finanční majetek tvoří oproti předchozím menší část oběţných 

aktiv. Z toho je více peněţních prostředků uchováváno na běţném účtu. Vyjma roku 2007, 

kde převaţovaly peníze v pokladně a roku 2010, kdy se tyto hodnoty přibliţovaly, výrazně 

prostředky uloţené v bance převyšovaly právě hotovost v pokladně. Tato analýza upřesňuje 

předchozí analýzu aktiv, zde se ukazuje výrazný podíl krátkodobých pohledávek. Vhodné by 

bylo pro podnik tento podíl krátkodobých pohledávek postupně sniţovat, protoţe 

v pohledávkách jsou vázány pohotové peněţní prostředky, které by mohly být vyuţity 

efektivněji. Ovšem zásoby jsou povaţovány v rámci oběţných aktiv za méně likvidní formu 

neţ právě krátkodobé pohledávky. Nejlikvidnější forma oběţného majetku, tedy krátkodobý 

finanční majetek zastoupený penězi v pokladně a na bankovním účtu nepředstavuje příliš 

velký objem v oběţných aktivech. Nejvýrazněji je v rámci sledovaného období zastoupen 

v letech 2009, 2011 a 2012. V roce 2012 je objem KFM nejvyšší za celé sledované období, 
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dosaţena byla hodnota 5,66 %. Dlouhodobé pohledávky jsou zde zastoupeny objemově 

v malých sumách, proto se ve struktuře oběţných aktiv výrazně projevit nemohou. 

Graf 3.10 Struktura pasiv v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Jak jiţ bylo zřejmé z grafu horizontální analýzy aktiv, je moţno sledovat také v grafu 

3.10 ţe převaţují cizí zdroje nad vlastním kapitálem. Vlastní kapitál v absolutních hodnotách 

ve sledovaných letech stoupá. V letech 2007-2011, kromě roku 2010, kdy došlo k poklesu, 

roste také relativní podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech. V roce 2012 opět relativní 

hodnota poklesla. Největší procentní zastoupení měl vlastní kapitál v roce 2011 a to 37,28 %. 

Časové rozlišení oproti vlastnímu kapitálu a cizím zdrojům nepředstavuje významnou 

poloţku. Z této analýzy vyplývá, ţe společnost preferuje financování cizími zdroji před 

financováním vlastním kapitálem, a to v měřítku dlouhodobé strategie. Důvodem této 

strategie můţe být to, ţe se cizí kapitál povaţuje za levnější, neţ kapitál vlastní. To, ţe je cizí 

kapitál levnější uvádí například Dluhošová (2010). 

Dále je znázorněn a analyzován vlastní kapitál a také cizí zdroje ve své podrobnější 

struktuře, aby bylo moţno určit, jaká ze sloţek je v dané skupině nejvýraznější a také 

porovnat strukturu v jednotlivých letech. 

Graf 3.11 Struktura vlastního kapitálu v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 
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Jak je moţno vidět na grafu 3.11 nejvýraznější sloţky vlastního kapitálu tvoří 

výsledek hospodaření z minulých let a výsledek hospodaření běţného účetního období. 

Základní kapitál a rezervní fondy nepředstavují výraznou sloţku vlastního kapitálu a jejich 

procentní část je malá. V roce 2007 dosahoval výsledek hospodaření z minulých let nejvyšší 

podíl na celkovém vlastním kapitálu, 96,68 %, a to také proto, ţe výsledek hospodaření BUO 

byl za celé sledované období nejniţší. Největší podíl výsledku hospodaření BUO byl 

zaznamenán v roce 2010, kdy byl také výsledek hospodaření BUO největší v absolutní 

hodnotě. Jeho procentní zastoupení ve vlastním kapitálu činilo 44,64 %. Po roce 2010 klesalo 

také procentní zastoupení výsledku hospodaření BUO a to vlivem jeho sníţení v absolutní 

hodnotě a také vlivem růstu výsledku hospodaření z minulých let. Je moţno říci, ţe procentní 

zastoupení výsledku hospodaření BUO ve vlastním kapitálu kopíruje trend vývoje výsledku 

hospodaření BUO v absolutní hodnotě. 

Graf 3.12 Struktura cizích zdrojů v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

 Cizí zdroje představují objemově nejvýznamnější poloţku pasiv, proto by měly být 

důkladněji analyzovány z hlediska struktury. Jak je zřejmé z grafu 3.12, nejvýznamnější jsou 

bankovní úvěry a výpomoci a to ve všech sledovaných letech. Významné jsou také 

krátkodobé závazky. Jejich podíl se v roce 2010 blíţí k hodnotě podílu bankovních úvěrů a 

výpomocí. Jejich procentní zastoupení v celkových cizích zdrojích bylo v roce 2010 také 

nejvyšší za celé sledované období, a to 45,68 %. Objem krátkodobých závazků nejvíce 

ovlivňují krátkodobé závazky z obchodních vztahů a v roce 2010 byla jejich výše 

v absolutním vyjádření nejvyšší. Ostatní poloţky nedosahují takového významu. Závazky 

vůči zaměstnancům a související závazky na sociální a zdravotní pojištění jsou tvořeny 

mzdami za prosinec, které ještě nebyly vyplaceny a hrazeny budou aţ v následujícím lednu. 

Dlouhodobé závazky představují se v letech 2007 a 2008 objemově přibliţují objemu 
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krátkodobých závazků, postupně pak v dalších letech jejich význam klesá, stejně jako jejich 

absolutní výše, to poukazuje na to, ţe jsou postupně umořovány a jejich objem se nezvyšuje. 

Rezervy nepředstavují významnou poloţku, tvořeny byly navíc aţ od roku 2011. Z grafu lze 

také vysledovat, ţe podnik dává přednost vyuţívání cizích zdrojů krátkodobých, které 

představují většinu objemu celkových cizích zdrojů. Tento stav je v souladu s tím, ţe má 

podnik většinu aktiv ve formě krátkodobé, tedy oběţné. Oběţná aktiva by totiţ měla být 

financována převáţně krátkodobými zdroji, coţ odpovídá poţadavku, který uvádí Dluhošová 

(2010), ţe stupeň likvidity aktiv a pouţitý kapitál by měly být odpovídající., navíc je také 

krátkodobý cizí kapitál levnější neţ dlouhodobý i kapitál vlastní a platí také pravidlo, ţe 

dlouhodobá aktiva by měla být financována dlouhodobými zdroji. 

3.2.1.3 Vývoj tržeb 

Protoţe významnou sloţkou spjatou s vývojem zisku jsou trţby, bude nejprve 

věnována pozornost jejich vývoji. 

 Za nejúspěšnější lze povaţovat rok 2010, kdy trţby dosáhly nejvyšší hodnoty za 

sledovaný časový úsek. Tyto trţby byly dosaţeny i přes pokračující krizi ve stavebnictví. Na 

dosaţení tohoto výsledku měl vliv nárůst zájmu o solární elektrárny (JANČA V. M., 2011). 

V roce 2011 trţby sice poklesly, pořád jsou dosahovány vyšší hodnoty neţ v letech před 

rokem 2010. Pozitivní vývoj byl zaznamenán v oblasti vývozu do zahraničí, který se oproti 

předchozímu roku pětinásobně zvýšil. Situace byla vyvolána poptávkou na Slovensku, která 

se zvýšila z důvodu zájmu o výstavbu fotovoltaických elektráren (JANČA V. M., 2012). 

V roce 2012 stále přetrvává útlum stavebnictví, trţby se však oproti roku 2012 mírně zvýšily, 

tohoto stavu bylo dosaţeno za pomoci nově otevřených poboček (JANČA V. M., 2013). 

3.2.1.4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Po analýze rozvahy následuje analýza výkazu zisku a ztráty, a to nejprve z hlediska 

vývoje jednotlivých vybraných poloţek v čase. Horizontální analýza byla počítána vzorci 2.1 

a 2.2. Tyto výpočty se nacházejí v Příloze č. 7 v absolutním a v Příloze č. 8 v relativním 

vyjádření. 
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Graf 3.13 Struktura vybraných položek výkazu zisku a ztráty v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Pomocí grafu 3.13 je zobrazen vývoj jednotlivých vybraných poloţek výkazu zisku a 

ztráty. Pokud bude hodnocena obchodní marţe, která představuje rozdíl mezi trţbami za 

prodej zboţí a náklady na jejich prodej, lze zjistit, ţe v letech 2007-2009 se obchodní marţe 

nevyvíjela nijak výrazně, v roce 2010 naopak prudce vzrostla, coţ znamená, ţe trţby vzrostly 

více neţ náklady. Od roku 2010 zase postupně klesá. V roce 2011 je pokles způsoben tím, ţe 

náklady klesly méně, neţ objem trţeb, zato v roce 2012 trţby vzrostly, vzrostly ale také 

náklady, a to více neţ trţby. Trţby z prodeje zboţí jsou nejvýznamnější činností společnosti. 

Obdobnou křivku vývoje jako obchodní marţe vykazuje také přidaná hodnota, kde jsou 

k obchodní marţi přičítány výkony, trţby za sluţby či aktivace a odečítány náklady na ně 

vynaloţené. Rozdíl lze pozorovat mezi roky 2010 a 2011, kdy byl pokles u přidané hodnoty 

vyšší (v % vyjádření) neţ u obchodní marţe. U obchodní marţe byl pokles způsoben 

poklesem trţeb, klesaly však i náklady. Naopak u přidané hodnoty výkony vzrůstaly, 

zvyšovaly se však také náklady a při jejich porovnání byl zjištěn pokles přidané hodnoty. 

Křivka vývoje je také podobná u provozního výsledku hospodaření, který vznikne, pokud jsou 

odečteny ještě ostatní náklady (například mzdové) a přičteny ostatní výnosy. 

Pokud bude pozornost zaměřena na osobní náklady, které zahrnují mzdy a sociální a 

zdravotní pojištění, je moţno pozorovat pokles osobních nákladů v roce 2009, kdy jak uvádí 

výroční zpráva z roku 2009, došlo k propouštění zaměstnanců (JANČA V. M. 2010). Tento 

pokles se podílel na zvýšení provozního výsledku hospodaření (spolu se sníţením výkonové 
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spotřeby). Výrazný nárůst je naopak zaznamenán v roce 2011, kdy byl navýšen počet 

zaměstnanců z důvodu otevření nových poboček (JANČA V. M. 2012). 

Finanční výsledek hospodaření se na rozdíl od toho vyvíjí naprosto rozdílně. Do roku 

2009 byla hodnota finančního výsledku hospodaření záporná. Od tohoto roku byla kladná a 

začala vzrůstat. Tento růst byl způsoben růstem ostatních finančních výnosů, náklady a 

nákladové úroky vzrůstaly také, ale vzrůst výnosů byl výraznější. Mimořádný výsledek 

hospodaření vznikl pouze v letech 2007, 2008, 2009 a jeho výše nebyla nijak výrazná. 

Výsledek hospodaření za účetní období, který je součtem provozního, finančního a 

mimořádného výsledku hospodaření po jejich zdanění má také velice podobný průběh vývoje, 

stejně tak i křivka vývoje výsledku hospodaření, pokud nejsou odečítány daně. Nejvyšší 

hodnoty byly zjištěny u všech sledovaných veličin kromě finančního a mimořádného 

výsledku hospodaření v roce 2010, kdy došlo k prudkému nárůstu oproti roku 2009. Po roce 

2010 opět dochází k poklesu. Na tomto má podíl jednak nárůst trţeb a jednak pomalejší vývoj 

nárůstu nákladů. V letech 2011 a 2012 trţby nijak prudce neklesaly, pokles byl způsoben 

vývojem nákladů. 

Porovnat lze také vývoj jednotlivých stupňů výsledku hospodaření. Tento vývoj je 

zachycen na grafu 3.14. 

Graf 3.14 Vývoj stupňů výsledku hospodaření v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

 Průběh těchto křivek je velice obdobný. V roce 2010 se výrazněji projevuje vliv 

zdanění. V souladu s tím, ţe byl výsledek hospodaření v tomto roce nejvyšší, byla v absolutní 

hodnotě také daň nejvyšší. Vliv úroků se více projevuje v letech 2007 a 2008 v EBITu. 
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Pokud budou za vztaţnou veličinu povaţovány trţby za prodej zboţí, lze porovnávat, 
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názoru Scholleové (2008), která uvádí, ţe vztaţnou veličinou mají být trţby z činnosti, kterou 

provozuje podnik jako hlavní. V tomto případě jsou to tedy trţby za prodej zboţí. Hodnoty 

byly vypočítány za pomoci vzorce 2.3.  

 Důleţitou veličinou je nepochybně obchodní marţe. Čím vyšší je procentní podíl 

obchodní marţe na trţbách, tím lze povaţovat výsledek za lepší, protoţe to znamená, ţe 

výnosy více převaţují nad náklady. Nejlepší výsledky společnost dosahuje u této veličiny 

v roce 2011 a také 2010, kdy v roce 2011 obchodní marţe dosahuje téměř 13 % a v roce 2010 

12,19 %. U veličiny přidaná hodnota je nejlepší hodnoty dosaţeno v roce 2010, kde je 

dosaţeno hodnoty 9,7 %. Podrobnější analýzou je zjištěno, ţe na tomto výsledku se podílí 

pokles podílu nákladů na trţbách. Druhý nejlepší výsledek je dosaţen v roce 2011, kdy je 

hodnota 7,93 %. Obdobný vývoj mají také veličiny provozní výsledek hospodaření, výsledek 

hospodaření za běţnou činnost, výsledek hospodaření za běţnou činnost a také výsledek 

hospodaření před zdaněním. Finanční výsledek hospodaření představuje největší podíl na 

objemu trţeb v roce 2012, ale celkově jsou tyto objemy v celém sledovaném období malé. Co 

se týká poloţek nákladů, obecně představovaly nejniţší podíl na trţbách v roce 2010. 

Společnost byla tedy v tomto roce úspěšná při sniţování podílu, které náklady představují 

v objemu trţeb za zboţí. Pokud se více zaměříme na náklady, nevětší objem vzhledem 

k trţbám za zboţí představují náklady na jeho prodej a to přes 80 % v kaţdém období. 

Dalšími náklady, které tvoří procento z trţeb, které je dostatečně velké, aby se mohlo 

výrazněji projevit, je výkonová spotřeba a také osobní náklady.  

Veškeré vypočítané hodnoty jsou obsahem Přílohy č. 9. 

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V této části budou data v jednotlivých obdobích analyzována pomocí poměrových 

ukazatelů. V souladu s teorií je i jejich praktická aplikace rozdělena do čtyř skupin příbuzných 

ukazatelů. Tabulky s výpočty jednotlivých ukazatelů je moţno nalézt v Příloze č. 10. 

3.2.2.1 Ukazatele rentability 

První analyzovanou skupinou jsou ukazatelé rentability, mezi něţ patří ROA (vzorec 

2.4), ROE (výpočet dle vzorce 2.6), ROCE (vzorec 2.7) a ROS (vzorce 2.8, 2.9 a 2.10). Je zde 

sledován vývoj těchto ukazatelů ve sledovaném časovém období. Rentabilita, tedy její 

ukazatele jsou důleţitými indikátory toho, jak výnosná činnost podniku je. Ukazatele ROA a 

ROE jsou dále v této práci analyzovány z hlediska dílčích ukazatelů na ně působících. 
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Graf 3.15 Jednotlivé ukazatele rentability v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Všechny ukazatele, které můţeme vidět na grafu 3.15, souvisejí s výší zisku, křivka 

jejich vývoje má tedy obdobný průběh. U všech ukazatelů je hodnota nejvyšší v roce 2010. 

Jelikoţ je vhodné, aby byla hodnota těchto ukazatelů co nejvyšší, můţe být výsledek v roce 

2010 hodnocen kladně. ROE bylo v tomto roce 0,44643, coţ znamená, ţe z jedné koruny 

vloţeného základního kapitálu je získáno 44,643 haléřů. Na korunu aktiv v tomto roce 

připadalo 14,991 haléřů zisku. Pokud bude hodnocen vývoj v průběhu celého sledovaného 

období, do roku 2010 jej lze označit za příznivý, protoţe hodnoty ukazatelů rostou. Po roce 

2010 dochází k poklesu, na který má vliv sníţení trţeb v důsledku krize v oboru stavebnictví, 

o které se zmiňuje také výroční zpráva (JANČA V. M., 2011), a jeţ se společnosti, která 

provozuje velkoobchod zaměřující se na elektro materiál a svítidla, nepochybně dotýká. 

V ţádném z ukazatelů ale nepoklesly hodnoty natolik, aby byly niţší neţ ve výchozím 

sledovaném roce. Pozitivně lze hodnotit to, ţe podnik po celé období ani jednou nevykazoval 

záporné hodnoty ukazatelů, coţ znamená, ţe byl vţdy vytvořen zisk a i přes pokles způsobený 

krizí se společnost nedostala do ztráty. Podobný vývoj byl zaznamenán také u rentability 

dlouhodobého kapitálu, jeho výše je ale po sledované roky vyšší neţ ROE a v roce 2010 bylo 

dosaţeno hodnoty 0,53885 (téměř 54 haléřů). Niţší jsou pak ukazatele rentability trţeb, které 

uvádějí, kolik procent z trţeb tvoří zisk. V tomto případě lze usuzovat, ţe poměrně velkou 

část trţeb odčerpávají náklady, proto je rentabilita trţeb niţší. Například rentabilita trţeb na 

bázi EBIT dosáhla nejlepšího výsledku 0,06090 rovněţ v roce 2010. 

Podle Růčkové (2011) je vhodné srovnat ukazatel ROE s hodnotou bezrizikové 

výnosnosti, přičemţ hodnota ROE by měla být vyšší. Bezriziková výnosnost byla získána 

z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 27. 
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6. 2013, 6. 11. 2009). V letech 2007 a 2008 je ROE niţší, ale v dalších letech jiţ výrazně 

převyšuje bezrizikovou sazbu. V roce 2012 sice pokles, ale pořád je vyšší neţ bezrizikový 

výnos. 

3.2.2.2 Ukazatele aktivity 

Další skupinou ukazatelů jsou ukazatele aktivity, kde je sledována jednak doba obratu 

jednotlivých veličin počítaná ve dnech, ze které pak vychází obratový cyklus peněz a jednak 

také obrat, tedy kolikrát se daná veličina změní na peněţní prostředky v daném období a dále 

také vázanost celkových aktiv. Pro výpočty ukazatelů v grafu 3.16 byly vyuţity vzorce 2.16, 

2.17, 2.18 a 2.19. 

Graf 3.16 Jednotlivé ukazatele aktivity v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Pokud bude nejprve analyzována doba obratu zásob, lze o ní říci, ţe se pohybuje 

v rozpětí 28 – 56 dní. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2007, nejniţší naopak v roce 

2010. Celkově by se dal trend vývoje označit jako klesající, coţ lze povaţovat za příznivé, 

protoţe není vhodné, aby byly prostředky vázány v zásobách příliš dlouho. Zásoby patří totiţ, 

co se týká oběţného majetku, mezi nejméně likvidní sloţku, navíc při uskladňování zásob 

vznikají další náklady. Doba obratu závazků více kolísá, na začátku a na konci sledovaného 

úseku je niţší, v letech 2009 a 2010 je naopak vyšší. V obdobích, kdy je vyšší, dosahuje 

hodnoty kolem 40 dní, v obdobích, kdy je niţší se pohybuje kolem 20 dnů. Pro podnik je 

výhodnější platit dodavatelům později, protoţe můţe déle drţet peněţní prostředky, které 

mezitím můţe dále vyuţívat. Doba obratu pohledávek má podobný vývoj jako doba obratu 

závazků, v průběhu sledovaného období tedy kolísá. Počet dní, neţ odběratelé společnosti 

zaplatí, se pohybuje ve vyšších hodnotách. A to mezi 81 aţ 114 dny. Nejvyšší hodnota 114 

dní se objevila v roce 2012. V dalších letech by bylo vhodné dobu obratu pohledávek 

sniţovat, protoţe jsou v nich vázány zbytečně peněţní prostředky. Lze tedy říci, ţe odběratelé 

mají horší platební morálku, neţ podnik, který má tuto platební morálku dobrou. 
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Obratový cyklus peněz vznikne sečtením doby obratu zásob a doby obratu 

pohledávek, od tohoto součtu je poté odečtena doba obratu závazků. Tento počet dní 

vyjadřuje, jak dlouho jsou peněţní prostředky vázány v procesu výdělečné činnosti podniku. 

Je vhodné, aby byl počet dní, kdy jsou peněţní prostředky vázány co nejniţší, a trend vývoje 

byl klesající. V případě analyzované společnosti, pokud by byly výsledky proloţeny přímkou, 

dal by se trend vývoje za klesající povaţovat. Čistě klesající charakter má do roku 2010, poté 

zase stoupá, ovšem výchozí hodnoty z roku 2007 nedosáhne. Nárůst v roce 2011 lze přičíst 

sníţení doby obratu závazků a zvýšení doby obratu pohledávek. V roce 2012 sice doba obratu 

zásob mírně poklesla a doba obratu závazků vzrostla, vzrostla také doba obratu pohledávek, 

která způsobila zvýšení obratového cyklu peněz. 

S dobou obratu úzce souvisí i obrat, neboli kolikrát cyklus proběhne. Vypočítán byl 

obrat celkových aktiv (vzorec 2.13), obrat stálých aktiv (vzorec 2.14) a obrat zásob (vzorec 

2.15). U těchto ukazatelů je vhodné, aby byla hodnota raději vyšší, neţ niţší, protoţe to značí 

rychlejší cyklus, coţ je lepší, protoţe peněţní prostředky nejsou dlouho vázány v procesu. 

Vývoj těchto ukazatelů v čase je zobrazen na grafu 3.17. 

Graf 3.17 Obrat aktiv a jejich vybraných složek v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

Obrat celkových aktiv jako agregované poloţky se v čase nevyvíjí nijak prudce a po 

celou dobu se jeho hodnota pohybuje okolo 2, tedy aktiva cyklus přeměny na peněţní 

prostředky projdou dvakrát. Vývoj dílčích vybraných poloţek aktiv, tedy stálých aktiv a 

zásob, které patří do aktiv oběţných, vykazuje změny výraznější. Obrat zásob se pohybuje od 

hodnoty 6x aţ po hodnotu téměř 13x. Nejlepší hodnota, tedy 13x, byla dosaţena v roce 2010. 

Do tohoto roku vzrůstala a po poklesu v roce 2011 zase vzrostla, vývojový trend má tedy 
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spíše charakter růstu. Ještě výraznější výkyvy vykazuje obrat stálých aktiv, kde se hodnoty 

pohybují mezi 22x aţ 51x. Takto vysokých hodnot bylo dosaţeno z důvodu relativně malého 

objemu stálých aktiv v podniku v porovnání s trţbami. 

K ukazatelům aktivity mohou být přiřazeny také ukazatele vázanosti aktiv (vzorec 

2.11) a relativní vázanosti stálých aktiv (vzorec 2.12). U těchto ukazatelů je vhodné, pokud se 

v čase sniţují, coţ je zde splněno v období 2007 aţ 2010 u doby vázanosti aktiv, v dalších 

dvou letech zase stoupá, ovšem hodnoty nestoupají natolik, aby byly vyšší, neţ ty ve 

výchozím období 2007. Znamená to, ţe do roku 2010 trţby rostly i bez toho, aniţ by narůstala 

neúměrně aktiva. Ukazatel vázanosti stálých aktiv klesá v průběhu sledovaného období. 

3.2.2.3 Ukazatele likvidity 

V této části jsou analyzovány tři stupně likvidity, tedy pohotovosti, s jakou je podnik 

schopen hradit celkové krátkodobé závazky najednou v daném okamţiku. Výpočty byly 

provedeny podle vzorců 2.27, 2.28 a 2.29. 

Graf 3.18 Ukazatele likvidity v letech 2007-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti JANČA V. M. 

U celkové likvidity, která je nejširším stupněm, protoţe zahrnuje celková oběţná 

aktiva, nedochází k příliš extrémnímu kolísání, k největší změně došlo v roce 2011, kdy je 

likvidita také nejvyšší a to po zaokrouhlení 1,51. Dalo by se tedy říci, ţe je splněn poţadavek 

na to, aby byl ukazatel v čase stabilní. Protoţe jsou zahrnuta celková oběţná aktiva, měla by 

pokrývat nejméně 150 % krátkodobých závazků, tedy hodnota by měla být nejméně 1,5. 

Situace není nijak kritická, společnost by měla v budoucnu běţnou likviditu mírně navýšit. 

Následujícím stupněm je likvidita běţná, kde je čitatel tvořen krátkodobými pohledávkami a 

krát. fin. majetkem, zásoby jsou vyloučeny jakoţto nejméně likvidní sloţka. Peněţní likvidita 

má v hodnocené společnosti mírně vzrůstající trend, nicméně je tento ukazatel celkem 
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stabilní. Vzrůst tohoto ukazatele je ţádoucím jevem. A nijak výrazně neporušuje pravidlo, ţe 

by měla dosahovat alespoň 100 %. Posledním stupněm je likvidita okamţitá, která počítá 

pouze s nejdostupnější formou oběţného majetku, kterým jsou peněţní prostředky, a to jak 

v bance, tak na běţném účtu. Ve sledovaném období je peněţní likvidita výrazně niţší, neţ 

předchozí dva stupně, coţ je způsobeno velkým podílem pohledávek v oběţných aktivech. 

Pozitivním jevem je, ţe pokud by byly získané hodnoty proloţeny přímkou, byl by trend 

mírně rostoucí. 

Dále byl analyzován čistý pracovní kapitál (vzorec 2.30), který udává, kolik peněţních 

prostředků zbude po zaplacení krátkodobých závazků. Tento ukazatel po celé období 

s mírným kolísáním vzrůstá. Znamená to, ţe je společnost překapitalizovaná. Tento stav nelze 

označit za nepříznivý, protoţe zbývají prostředky, které mohou být vyuţity v podnikání, 

daleko nepříznivější je situace, kdy je společnost podkapitalizovaná. To by znamenalo hrozící 

finanční potíţe. Navíc vzrůst tohoto ukazatele je podle Dluhošové (2010) povaţován za 

příznivý. 

Při hodnocení likvidity se pracuje s oběţnými aktivy. Důleţitá je v tomto případě 

nejen jejich výše, ale také jejich struktura. Podíl pohledávek a zásob na aktivech byl 

vypočítán podle vzorců 2.32 a 2.33. Důleţité je vědět, kolik z oběţných aktiv je tvořeno 

zásobami, jako nejméně likvidní sloţkou. Vzhledem k předmětu podnikání je zřejmé, ţe zde 

jsou zásoby nezbytné. V tomto případě jsou jednak poměrně stabilní po celé období a jednak 

netvoří nadměrnou část oběţných aktiv (po vynásobení stem, 20 – 34 %). Pohledávky tvoří 

výraznou část, a to mezi 62 – 80 %, po vynásobení získané hodnoty stem. 

3.2.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Poslední ze skupin ukazatelů jsou ukazatele zadluţenosti. Zde jsou analyzovány 

vlastní a cizí zdroje financování ve vztahu k aktivům či vzájemné porovnání. Dále se zde 

objevuje úrokové krytí a úrokové zatíţení. 

Prvním z ukazatelů je podíl vlastního kapitálu na aktivech (vzorec 2.20), pomocí 

kterého je vyjádřeno, z jaké části jsou aktiva financována z vlastních zdrojů společnosti. 

Hodnota ukazatele se pohybuje po zaokrouhlení od 0,21 do 0,37, coţ by po vynásobení stem 

činilo 21 aţ 37 %, a v průběhu sledovaného časového úseku s mírným kolísáním vzrůstá, coţ 

je optimální stav. Celkově není podíl vlastního kapitálu příliš velký. Tato skutečnost byla jiţ 

zjištěna při vertikální analýze rozvahy. Je zřejmé, ţe podnik dává přednost financování cizími 

zdroji.  
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Hodnota ukazatele stupeň krytí stálých aktiv (vzorec 2.21) by měl dosahovat alespoň 

100 % (pokud by nebyl výsledek v %, tak je minimální hodnotou 1), coţ podnik po celé 

období splňuje, dokonce je tato doporučená hodnota výrazně překročena. Coţ znamená, ţe 

stálá aktiva jsou financována dlouhodobými zdroji, coţ je správné. Objem dlouhodobých 

zdrojů však překračuje objem stálých aktiv, coţ znamená, ţe dlouhodobé zdroje jsou z části 

vyuţity ke krytí aktiv krátkodobých. 

Majetkový koeficient (vzorec 2.22), jinak řečeno také finanční páka by měla být 

stabilní. Tento ukazatel je převrácenou hodnotou ukazatele podíl vlastního kapitálu na 

aktivech. Ve sledovaném podniku tato hodnota však kolísá. Bylo by tedy vhodnější, kdyby 

setento ukazatel vyvíjel stabilněji. 

Celková zadluţenost, vypočítaná podle vzorce 2.23, je také v souvislosti s podílem 

vlastního kapitálu na aktivech. Ukazuje totiţ právě kolik procent aktiv je financováno z cizích 

zdrojů. Součtem hodnot těchto ukazatelů je získána hodnota 100 %. Logicky se celková 

zadluţenost pohybuje mezi hodnotami 60 – 80 % (0,6 aţ 0,8). Trend jejího vývoje má 

v průběhu sledovaného období klesající tendenci. Pokud je vhodné, kdyţ krytí vlastním 

kapitálem stoupá, je rovněţ vhodné, kdyţ klesá v čase krytí cizími zdroji. 

Dalším sledovaným ukazatelem je zadluţenost vlastního kapitálu. Tento ukazatel 

dosahuje poměrně vysokých hodnot. Tento stav vyplývá ze strategie financování, kterou 

společnost vyuţívá. Výpočet je proveden podle vzorce 2.24. 

Posledními dvěma ukazateli jsou úrokové krytí (vzorec 2.25) a úrokové zatíţení 

(vzorec 2.26). Prvním z ukazatelů je vyjádřeno, kolikrát je schopna společnost uhradit úroky 

ze svého dosaţeného zisku. Úrokové zatíţení pak vyjadřuje, kolik procent představují úroky 

z celkového dosaţeného zisku, je tedy převrácenou hodnotou úrokového krytí. Ukazatele ve 

sledovaném období výrazně kolísají, coţ je způsobeno kolísáním zisku, ale také změnami 

úroků v absolutních hodnotách. Nejlepších výsledků podnik dosáhl u obou ukazatelů v roce 

2010. Od roku 2010 úrokové zatíţení roste a úrokové krytí klesá, hodnoty jsou stále výrazně 

lepší neţ na začátku sledovaného období. 

3.2.3 Pyramidový rozklad ukazatelů 

Protoţe rentabilita je pokládána za důleţitý ukazatel v rámci hodnocení podniku, 

následující část je věnována detailnějšímu zkoumání právě dvou ukazatelů rentability. A to 

ROE a ROA. Rozklad ROE je počítán vzorcem 2.34 a ROA vzorcem 2.35. Sledovány jsou 
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dílčí ukazatele, na které lze dané ukazatele rentability rozloţit, hlavně jejich vliv na vrcholové 

ukazatele, tedy ROE a ROA. Touto hlubší analýzou je moţné zjistit, který ukazatel se nejvíce 

podílel na změně ať jiţ pozitivně, nebo negativně. Pro tuto analýzu byla zvolena logaritmická 

metoda, při které bylo vyuţito vzorců 2.36, 2.42, 2.43 a 2.44, protoţe není ovlivněna pořadím 

ukazatelů. Výpočty změn vrcholového i dílčích ukazatelů v jednotlivých letech lze nalézt 

v příloze č. 13. 

Nejprve bude analyzován ukazatel ROE, který je rozdělen na rentabilitu trţeb, obrátku 

trţeb a finanční páku. Mezi lety 2007 a 2008 byla celková změna ROE 0,016 po 

zaokrouhlení, a to růst. Na tomto růstu se nejvíce podílela rentabilita trţeb, změna finanční 

páky dosahovala záporné hodnoty, tato vliv byla ale v  nejmenší. Mezi lety 2008 a 2009 

dosáhl ROE po zaokrouhlení růstu 0,076. Růst byl opět způsoben vzrůstem rentability trţeb. 

Tento vliv je z tří ukazatelů výrazně nejvyšší. Obrátka aktiv ROE nijak výrazně neovlivňuje a 

pokles finanční páky působil záporně na rentabilitu vlastního kapitálu a její vliv se zvýšil. 

Meziroční růst ROE se mezi lety 2009 a 2010 ještě více zvýšil. Opět na tom má největší 

zásluhu růst rentability trţeb. Finanční páka v tomto roce přispěla ke zvýšení ROE a obrátka 

aktiv stejně jako v předchozích letech měla vliv na rentabilitu aktiv nejméně výrazný. Zvýšení 

ROE je právě mezi těmito roky úplně největší změnou za celé sledované období, a to po 

zaokrouhlení 0,326. Mezi lety 2010 a 2011 došlo k poklesu rentability vlastního kapitálu. 

V tomto případě pokles nejvíce ovlivnila finanční páka, jejíţ vliv byl v záporných číslech. 

Také ostatní ukazatele dosáhly záporných hodnot. Druhou největší mírou ovlivnila ukazatel 

ROE záporná změna rentability trţeb. Obrátka aktiv měla opět nejmenší vliv na vrcholový 

ukazatel. Mezi lety 2011 a 2012 nastal opět pokles, byl ale daleko mírnější neţ změna 

předchozí. Mezi těmito lety poklesl po zaokrouhlení ukazatel ROE o 0,158, kdeţto mezi lety 

2010 a 2011 tento pokles činil 0,2256. Z toho je zřejmé, ţe pokles výrazně zpomalil, coţ lze 

povaţovat za pozitivní. Na tento pokles měl největší vliv pokles rentability aktiv, změna 

finanční páky zde působila naopak kladně. Obrátka aktiv měla opět nejmenší vliv, a to 

záporný. 

Pokud bude analyzován vývoj vlivu jednotlivých dílčích ukazatelů v průběhu 

sledovaného období, je zřejmé, ţe rentabilita trţeb měla na vývoj ukazatele ROE největší vliv 

a do změny mezi lety 2010 a 2011 působila kladně. Obdobným způsobem se vyvíjela i 

obrátka aktiv, ovšem její vliv byl oproti vlivu rentability trţeb výrazně menší. Finanční páka 

působila jak kladně, tak záporně. Její vliv byl vyjma změny mezi lety 2010 a 2011 niţší neţ 

vliv rentability trţeb. 
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Protoţe má rentabilita trţeb takovýto význam, je vhodné podrobit tento ukazatel dále 

členění a dále analyzovat, jak získané dílčí ukazatele na ukazatel ROE působí. Těmito dílčími 

ukazateli jsou úroková redukce, daňová redukce a opět rentabilita trţeb, ale v tomto případě 

na bázi EBIT. 

V rámci ukazatelů získaných rozkladem rentability trţeb mezi lety 2007 a 2008 na růst 

ROE nejvíce působil růst rentability trţeb (EBIT), druhý největší vliv daňová redukce, vliv 

úrokové redukce byl záporný. Naopak změna mezi lety 2008 a 2009, kterou byl růst, byla 

nejvíce způsobena úrokovou redukcí. Na druhém místě je, co se vlivu týče, rentabilita trţeb. 

Nejméně, ovšem oproti ostatním ukazatelům nijak výrazně méně, ovlivnila ukazatel ROE 

daňová redukce, která také přispěla k růstu. Mezi lety 2009 a 2010 k růstu rentability 

vlastního kapitálu přispěla nejvíce rentabilita trţeb na bázi EBIT, změna úrokové redukce také 

přispěla k růstu ukazatele ROE, ale daňová redukce jeho výši sníţila. Její hodnota však byla 

nejmenší a oproti ostatním změnám je tento vliv minimální. Porovnáním let 2010 a 2011 byl 

zjištěn pokles, na kterém se nejvíce podílel pokles rentability trţeb. K poklesu přispěla také 

úroková redukce. Daňová redukce naopak pokles zmírnila. Jak jiţ bylo výše uvedeno mezi 

lety 2011 a 2012 došlo k poklesu ukazatele rentability vlastního kapitálu. Tento pokles byl 

způsoben nejvíce změnou ukazatele rentability trţeb na bázi EBIT. Druhý největší vliv měla 

daňová redukce, která rovněţ přispěla ke sníţení rentability. Také daňová redukce měla vliv 

na sníţení ROE. Stejně jako předchozí dva ukazatele sníţení podpořila, nikoliv zmenšila. 

Dalším z analyzovaných ukazatelů je ukazatel ROA, tedy rentabilita aktiv. Tento 

ukazatel je pro účely pyramidového rozkladu ukazatelů rozdělen na ukazatel rentability trţeb 

na základě EBIT a ukazatel obrátka aktiv. Účelem analýzy je zjištění vlivu jejich změn na 

změnu celkového ukazatele, kterým je ukazatel rentability aktiv. 

Mezi lety 2007 a 2008 došlo k růstu ROA. Na tomto růstu se více podílel vývoj 

ukazatele rentabilita trţeb, vývoj obrátky aktiv také kladně ovlivnil změnu ROA. Podobná 

situace nastala i mezi lety 2008 a 2009. Rovněţ došlo k růstu ROA, na kterém měla největší 

podíl opět změna rentability trţeb. Situace se opakovala i mezi lety 2009 a 2010, kdy měla 

opět výrazně větší podíl na růstu ROA rentabilita trţeb. Růst ROA byl také mezi těmito lety 

nejvýraznější. Obrátka aktiv přispěla také k růstu, ovšem v porovnání s rentabilitou trţeb měla 

význam velmi malý. Obdobně jako u ukazatele rentability vlastního kapitálu také rentabilita 

aktiv mezi lety 2010 a 2011 a také mezi lety 2011 a 2012 klesala. Klíčovým ukazatelem, který 

se na změně nejvíce podílel, byla v obou letech opět rentabilita trţeb. Obrátka aktiv se opět 
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podílela na změně rentability aktiv ve velmi malé míře a rovněţ přispívala k poklesu 

rentability. 

3.2.4 Bankrotní modely 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části, bankrotní modely se zabývají predikcí hrozby 

bankrotu. Pro hodnocení tohoto rizika v dané společnosti bylo pouţito více modelů, aby 

nebyly výsledky získány pouze jednou metodou, ale více metodami, pro jejich větší 

důvěryhodnost. Pouţitými modely tedy jsou Altmanův model pro podniky neobchodované na 

kapitálovém trhu (vzorec 2.46), Taflerův model (vzorec 2.47) a nakonec IN model, konkrétně 

jeho modifikace IN05 počítaný podle vzorce 2.51. V grafické podobě jsou modely provedeny 

v Příloze č. 11, včetně tabulek zobrazujících hodnoty dílčích ukazatelů a výpočtů. 

Nejprve budou analyzovány výsledky Altmanova modelu. Jak jiţ bylo uvedeno 

v teoretické části podle Dluhošové (2010), pokud jsou výsledky niţší neţ 1,2, značí to vysoké 

riziko bankrotu, naopak hodnota nad 2,9 vypovídá o velmi malé pravděpodobnosti bankrotu. 

Po celé sledované období podnik vykazoval výsledky, které by se daly označit za 

dobré. Ani jednou neklesla hodnota pod 1,2, z toho tedy vyplývá, ţe podnik nebyl ohroţen ve 

sledovaných letech bankrotem. Naopak se hodnoty pohybovaly výrazně výše. S výjimkou 

roku 2007, kdy se podnik nacházel v šedé zóně a roku 2012, kdy se nacházel na hranici šedé 

zóny, dosahoval hodnot nad 2,9, pravděpodobnost bankrotu se dá tedy označit jako velmi 

malá. Podnik navíc takovýchto hodnot dosahuje dlouhodobě. Podle Altmanova modelu je 

moţné označit podnik jako úspěšný. Do roku 2011 se výsledky postupně zlepšovaly. Vůbec 

nejlepších výsledků bylo dosaţeno v letech 2011, kdy hodnota dosáhla po zaokrouhlení 3,45 a 

také v roce 2010 3,42. V roce 2012 se výsledek zhoršil, situace však nemůţe být povaţována 

za dramatickou, protoţe hodnota dosahuje téměř hranice šedé zóny. 

Dalším z modelů, který byl při analýze pouţit je Taflerův bankrotní model, který se 

skládá ze čtyř dílčích ukazatelů. Pokud je hodnota Taflerova bankrotního modelu niţší neţ 

0,2, je pravděpodobnost bankrotu vysoká, naopak pokud hodnota přesahuje 0,3, povaţuje se 

pravděpodobnost bankrotu za velmi malou (Růčková, 2011). 

Výsledky, kterých společnost dosahuje ve sledovaných letech, jsou velmi dobré, a 

potvrzují to, co bylo zjištěno Altmanovým modelem, tedy to, ţe podnik se nenachází v nijak 

tíţivé situaci, ve které by jí hrozil bankrot. Společnost ve všech sledovaných letech výrazně 

překročila určenou hranici. Také celkový vývoj hodnot se velmi podobá výsledkům 
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Altmanova modelu. Nejniţšího výsledku bylo dosaţeno v roce 2007, poté hodnoty vzrůstaly 

aţ do roku 2010, kdy byl dosaţen nejlepší výsledek za hodnocené období, poté dochází 

k postupnému poklesu jak v roce 2011, tak v roce 2012. Tento pokles však neznamená 

výrazné ohroţení podniku, protoţe byly stále dosahovány výsledky značící velmi malou 

pravděpodobnost bankrotu. Celkovou hodnotu nejvíce ovlivňuje ukazatel Trţby/aktiva, který 

má průběh stejný jako finální hodnota. Druhým nejvýrazněji přispívajícím ukazatelem je 

ukazatel OA/cizí kapitál a nakonec také ukazatel krát. záv./aktiva. 

Posledním z modelů, pomocí nichţ byla hodnocena situace z hlediska 

pravděpodobnosti bankrotu, je index IN, a to v modifikaci IN05. Tento model se povaţuje za 

kombinaci bonitního a bankrotního modelu. Výsledky jsou interpretovány tak, ţe pokud je 

hodnota vyšší neţ 1,6 indikuje to stav, kdy podnik vytváří hodnotu, naopak pokud hodnota 

nedosahuje 0,9, podnik je ohroţen finančními problémy, jakákoliv hodnota mezi těmito 

určenými mezemi značí, ţe se podnik nachází v neutrální zóně (Růčková, 2011). 

Výsledky IN modelu se odlišují od výsledků dvou předchozích modelů. I kdyţ 

z hlediska vývoje vykazuje IN model stejné chování jako dva předchozí. To znamená, ţe 

nejméně příznivé hodnoty bylo dosaţeno v roce 2007, od této doby docházelo ke zlepšování, 

Nejlepšího výsledku bylo dosaţeno v roce 2010, poté opět nastává pokles, ovšem ne tak 

prudký, aby bylo dosaţeno minimální hodnoty z roku 2007. V roce 2007 společnost dosáhla 

nejhoršího výsledku, tedy těsně pod hranicí 0,9, coţ značí moţné finanční problémy. Nedá se 

však hovořit o výrazné pravděpodobnosti či extrémně špatném výsledku, protoţe hodnota se 

nachází blízko hraničního pásma. V letech 2008 a 2009 se podnik nachází v neutrální zóně. 

Pozitivním jevem je postupné zlepšování výsledků. V roce 2010 a 2011 se společnost dostala 

do oblasti, ve které je tvořena hodnota, tedy byla překročena hodnota 1,6. V roce 2012 došlo 

opět k poklesu a podnik se nachází opět v neutrální zóně.  

Z daných výsledků vyplývá, ţe index IN, hodnotí podnik hůře neţ dva předchozí 

modely, ovšem aţ na rok 2007 nedosahoval podnik nijak kritických výsledků. 

3.2.5 Bonitní modely 

Bonitní modely se zaměřují na posouzení toho, jak podnik tvoří, či netvoří hodnotu. 

Také je posuzováno finanční zdraví hodnoceného podniku a to, zda se řadí mezi špatné či 

dobré podniky. Pro hodnocení bonity společnosti byly vybrány dva modely. Prvním z nich je 

Kralickův quick test, druhým z nich je IN99, IN modely jsou souhrnně vnímány jako 
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bankrotní, přesto je některými autory IN99 model označován jako model bonitní, těmito 

autory jsou Jáčová a Ortová (2013), také Sedláček (2009) označuje model jako model 

hodnotící bonitu, zaměřuje se navíc na majitele podniku. Příloha č. 12 zobrazuje grafy jejich 

vývoje v čase a také tabulky s výpočty. K výpočtu Kralickova quick testu byly pouţity vzorce 

2.52 – 2.55 a k výpočtu indexu IN99 vzorec 2.49. 

Nejprve zde budou zhodnoceny výsledky Kralickova quick  testu. Přes stejný postup 

můţe být tento test hodnocen dvěma způsoby. Pro detailnější zhodnocení z více úhlů pohledu 

jsou vyuţity oba přístupy. První z metod přiřazuje ukazatelům podle dosaţeného výsledku 

body od 0 do 4. Dosaţené body se také průměrují. Zde ovšem platí, ţe čím větší hodnotu má 

výsledné číslo, tím lépe. Obecně platí, ţe pokud je dosaţena hodnota menší neţ 1, dala by se 

finanční situace podniku ohodnotit jako špatná, pokud ale hodnota přesahuje 3, podnik lze 

povaţovat za velmi dobrý. Tuto metodu uvádí Grünwald a Holečková (2007). Analyzovaná 

společnost ve sledovaném období nepřekročila ani jednu z mezí, proto ji nelze povaţovat ani 

za společnost ve špatné finanční situaci, ani za společnost s výrazně dobrými výsledky. 

Podnik má tedy prostor pro zlepšení, z analýzy však nevyplývá, ţe by byla jeho situace špatná 

či dokonce kritická. 

Při pouţití druhého přístupu, který uvádí Sedláček (2009) jsou dílčí ukazatele podle 

dosaţeného výsledku hodnoceny na stupnici odpovídající klasifikaci vyuţívané ve školství (1-

5), přičemţ význam je obdobný. Tyto dílčí známky se následně zprůměrují na výslednou 

známku. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno v roce 2010, kdy byla známka 2,25 a dále v roce 

2011, kdy dosáhla hodnoty 2,75. Ve zbývajících letech byl výsledek průměrně kolem 3,5. 

Z daných výsledků vyplývá, ţe podnik nepatří ani mezi vynikající, ani výrazně špatný podnik. 

V letech, kdy dosahovala společnost nejlepších výsledků, by se výsledky daly hodnotit jako ty 

lepší na škále.  

Dále byl aplikován model IN99. Také v tomto modelu společnost nedosahuje špatných 

výsledků. Nejméně příznivý byl výsledek v roce 2007, kdy se podnik s hodnotou 1,03419 

nacházel v oblasti, kde spíše hodnota tvořena není, ale přesto byl výsledek blíţe k hranici 

horní. V roce 2008 se nacházel v neutrální zóně, ale výrazně blíţe k oblasti, kde je spíše 

tvořena hodnota. V letech 2009 aţ 2011 se jiţ podnik v této oblasti nacházel. V roce 2012 

došlo k poklesu, podnik se opět nacházel v neutrální oblasti, opět byl však blíţe oblasti, kde je 

spíše tvořena hodnota. Z tohoto lze usuzovat, ţe by podniku neměly akutně hrozit finanční 

potíţe. 
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U obou modelů hodnocení lze vysledovat tento trend. Do roku 2010, kdy jsou 

výsledky nejlepší, dochází ke zlepšování hodnot, po tomto roce dochází k poklesu, hodnoty 

však stále zůstávají lepší, neţ tomu bylo na počátku sledovaného období. 

3.2.6 Zobrazení vybraných ukazatelů podniku v prostoru 

Pro toto zobrazení byl zvolen Spider graf, jehoţ rameny je pět vybraných ukazatelů. 

Kromě hodnot společnosti JANČA byly do grafu doplněny hodnoty dalších pěti společností. 

Podnikem 1 je REXEL CZ, s. r. o., podnikem 2 ELKOV elektro, a. s., podnikem 3 

ELEKTRO S. M. S., spol. s r. o., podnikem 4 ELFETEX, spol. s r. o. a podnikem 5 ASPERA, 

spol. s r. o. (okres České Budějovice). Tyto společnosti byly vybrány tak, aby podnikaly ve 

stejném odvětví, tedy v prodeji elektromateriálu a případně také svítidel. Výběr proběhl také 

s ohledem na velikost podniků. A aby se počet zaměstnanců se pohyboval v podnicích mezi 

50 a 250 zaměstnanci. Ohled byl také brán na velikost kapitálu. V neposlední řadě byly 

vybírány podniky, které působí na stejném území. Jejich sídlo či pobočky se nacházejí ve 

stejném městě jako sídlo nebo pobočky společnosti JANČA VM. Společnost JANČA VM je 

v grafu označena ţlutou barvou. Pro výpočty byly jako zdroj vyuţity výroční zprávy a 

samostatné účetní závěrky vybraných společností, jejichţ seznam je uveden v seznamu 

pouţité literatury. Z důvodu toho, ţe v obchodním rejstříku je pro přístup generována vţdy 

nová adresa, je v seznamu literatury uvedena pouze adresa https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.  

Podklady pro výpočty jsou uvedeny v Příloze č. 14. 

Nejdříve byly hodnoty za jednotlivé roky zaneseny do grafu ve vyjádření podle 

vzorce. V grafu 3.19 můţeme vidět situaci v roce 2012. Ostatní grafy jsou zobrazeny 

v Příloze č. 16. 
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Graf 3.19 Spider analýza za rok 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů vybraných společností 

Dále byla vyuţita technika, kterou zmiňuje Sedláček (2008). Pro lepší představu o 

výsledcích je pouţit přepočet koeficientem. Kterým se data hodnoceného podniku, v tomto 

případě společnosti JANČA VM převedou na hodnotu 1 a data ostatních podniků se vynásobí 

stejným koeficientem, jaký byl pouţit pro převod na hodnotu 1. Spider graf vyjádřený na 

základě takto upravených dat je zobrazen v grafu 3.20. 

Graf 3.20 – Spider analýza za rok 2012 – přepočet koeficientem 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů vybraných společností 

Na základě této analýzy bylo zjištěno, ţe společnost JANČA VM nedosahuje oproti 

konkurenci špatných výsledků. V některých ukazatelích je horší, neţ někteří z konkurentů, 

v některých naopak lepší. Celkově by se dalo říci, ţe společnost se nachází v průměru. Dalším 
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významným jevem je to, ţe v průběhu let se výsledky oproti konkurenci měly tendenci 

v průměru zlepšovat, coţ je moţno zjistit porovnáním grafů v Příloze č. 18, nebo také přímo 

z výsledných hodnot ukazatelů, které jsou v tabulkách v Přílohách č. 15 a 17. 

 V roce 2007 dosahovala společnost oproti konkurenčním podnikům v odvětví 

výborného výsledku v ukazateli obrátky aktiv, kde patřila k nejlepším. Špatný nebyl výsledek 

ani u běţné likvidity a podílu vlastního kapitálu na aktivech, zde se společnost drţela 

v průměru. Niţší byly v tomto roce v porovnání s ostatními podniky hodnoty rentability a to 

jak ROA, tak rentability trţeb. 

 Také v roce 2008, byly nejlepší výsledky v rámci podniků v odvětví zaznamenány 

v ukazateli obrátky aktiv, kde bylo dosaţeno nejlepšího výsledku z hodnocených společností. 

V běţná likvidita a podílu VK na aktivech měl JANČA VM podobné postavení jako 

v minulém roce. Lepších výsledků neţ v předchozím období bylo dosaţeno v ukazatelích 

rentability, kde se zmenšily rozdíly oproti ostatním podnikům. Obdobně jako rok 2008 se 

vyvíjel také rok 2009. 

 Rok 2010 byl pro společnost z hlediska prostorového zařazení úspěšný. Dosaţeno bylo 

nejlepších výsledků v rámci hodnocených společností u ukazatele obrátky aktiv, k výrazné 

změně došlo také u rentability aktiv a rentability trţeb. Postavení podniku u těchto ukazatelů 

se výrazně oproti minulým obdobím zlepšilo a JANČA VM dosáhl nejlepších výsledků. 

 Také v letech 2011 a 2012 bylo dosaţeno výsledků, které strukturou připomínají rok 

2010, rentability však mírně poklesly, stále však se společnost řadila k úspěšným a horší 

výsledky byly dosaţeny v oblasti podílu vlastního kapitálu na aktivech a také běţné likvidity 

v rámci vybraných společností z odvětví. 
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4 Návrhy a doporučení 

Aby bylo moţno vytvořit vhodná doporučení a návrhy, je součástí této kapitoly také 

shrnutí jednotlivých oblastí, klíčových změn a faktů je ovlivňujících. K těmto oblastem jsou 

pak doplněny návrhy, jak by bylo moţno situaci řešit nebo jak reagovat. Při tvorbě návrhů a 

doporučení byla pouţita data z předchozí práce a také z výročních zpráv společnosti JANČA 

VM. 

Pokud je nejprve brána finanční situace z hlediska vývoje v čase, mají se takřka 

všechny ukazatele tendenci postupně zlepšovat aţ do roku 2010, který by se dal pro 

společnost charakterizovat jako nejúspěšnější rok. Jedním z faktorů, které k tomuto výsledku 

vedly, bylo, ţe společnost v tomto roce dosáhla nejvyšších trţeb za sledované období a také 

vysokého zisku. Jak lze vyčíst z výroční zprávy (JANČA V. M, 2011) vysokých trţeb bylo 

dosaţeno díky zvýšené poptávce způsobené rozvojem solárních elektráren, tento rok byl také 

zaznamenán rozvoj internetového obchodování. Také výsledky pozice podniku v prostoru, 

tedy v rámci obdobných podniků v odvětví poukazují na to, ţe v roce 2010 byly výsledky 

velmi dobré. 

 Nyní bude pozornost zaměřena na výsledky jednotlivých oblastí finanční analýzy. 

Podnik nedosahoval v ţádné z oblastí kritických hodnot a jeho celková finanční situace by se 

dala označit za dobrou. Existuje zde vţdy ale prostor pro zlepšování, které by podniku 

pomohlo k ještě lepším výsledkům. 

Co se týče struktury a vývoje jednotlivých poloţek účetních výkazů, lze si povšimnout 

několika faktů, které stojí za pozornost. Pokud se zaměříme na aktiva, je zde po celé 

sledované období výrazná převaha oběţných aktiv, coţ není pro obchodní podnik nijak 

neobvyklé. Výraznou sloţku tvoří krátkodobé pohledávky. Tyto sice nejsou nejméně likvidní 

poloţkou, váţou však peněţní prostředky, a pokud nejsou včas placeny, mohou způsobovat 

podniku komplikace. Krátkodobé pohledávky a doporučení, která se jich týkají, jsou uvedeny 

dále v textu. Co se týká zásob, nepředstavují v podniku neúměrnou poloţku, navíc je jejich 

výše v podniku stabilní. Nebylo by tedy vhodné příliš navyšovat jejich objem, a to zejména ne 

na úkor ostatních poloţek oběţného majetku, tedy hlavně peněţních prostředků, protoţe by se 

takovýto krok negativně projevil jednak na likviditě, a to hlavně té běţné a peněţní, kde jsou 

právě zásoby vyloučeny. Jednak by se tím při zachování stejných trţeb sníţila obrátkovost 

zásob, respektive by se zvýšila doba obratu zásob a takovýto vývoj by nebyl vhodný.  
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Dlouhodobý majetek postupně vzrůstá. Tato situace můţe být hodnocena jako kladná, 

protoţe se investuje do rozvoje nebo obnovy podnikání. Společnost tak činila zejména 

v letech, kdy byl její hospodářský výsledek velmi dobrý a získané prostředky tak místo toho, 

aby je nechala nevyuţité, investovala do rozvoje firmy. Firma sice vyuţívá i leasing, a v roce 

2011 vyuţila i financování z úvěru, coţ je moţné zjistit i z výroční zprávy (JANČA V. M, 

2012), převáţně ale financuje investice z vlastních zdrojů. Protoţe dochází k útlumu a 

výsledek hospodaření se sníţil, nebylo by vhodné příliš razantně navyšovat dlouhodobý 

majetek a zvyšovat tak aktiva, i při stejném hospodářském výsledku by se totiţ sniţovala 

rentabilita aktiv. S tím také souvisí ukazatel obratu aktiv. Ten by měl být co nejvyšší. 

Souvislost lze ilustrovat na tom, ţe v roce 2012, kdyţ klesla dlouhodobá aktiva, zároveň se 

zvýšila obrátka dlouhodobých aktiv, zrychlila se tedy jejich přeměna na peněţní prostředky. 

Tento efekt však byl způsoben i růstem trţeb. Souvislost je zde také s likviditou. I kdyţ 

podnik nedosahuje špatných výsledků v oblasti likvidity, její sniţování by rozhodně nebylo 

vhodné. I proto by se v období útlumu stavebnictví měl podnik pouštět do investic méně.  

V pasivech převaţuje cizí kapitál. Ten je v podniku převáţně v krátkodobé formě, coţ 

je vhodné z toho hlediska, ţe je splněna podmínka, ţe krátkodobý kapitál má být financován 

krátkodobými zdroji. Jak je uvedeno v Růčková (2011), krátkodobý cizí kapitál je navíc 

levnější neţ dlouhodobý cizí kapitál, proto je pro společnost financování touto formou 

výhodnější. Podle Dluhošové (2010) jsou také levnější neţ kapitál vlastní (vlastní kapitál je 

obecně draţší neţ kapitál cizí). Přiměřená zadluţenost můţe mít také pozitivní vliv na 

rentabilitu, konkrétně ROE, kdy zde působí finanční páka (podíl VK na aktivech, čím více je 

cizích zdrojů, tím je ukazatel vyšší). V tomto případě nelze však doporučit výrazné zvyšování 

cizích zdrojů, přestoţe zvyšování finanční páky působilo na ROE kladně, a to z důvodu, ţe 

tak velký objem závazků zhoršuje ukazatele likvidity. Navíc ROE je ovlivněno úrokovou 

redukcí, pokud by se zvyšovaly úroky, mělo by to záporný efekt na ROE. Obecně je také 

doporučováno v čase sniţovat zadluţenost. Zmínit je zde nutné provázanost s pohledávkami, 

jejichţ zvyšující se objem souvisí s potřebou doplnění finančních prostředků formou 

bankovních úvěrů. Nárůst pohledávek v podniku také znamenal zvýšení závazků, protoţe 

zpoţdění plateb odběratelů vyvolalo také nutnost odloţit platbu dodavatelům, došlo tedy opět 

k navýšení cizích zdrojů. Podnik si i přesto zachoval dobrou platební morálku. Pohledávky 

zde představují klíčovou poloţku, proto jim je věnována pozornost samostatně. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe je vhodné nezvyšovat podíl cizích zdrojů, zejména pak krátkodobých 

bankovních úvěrů. Vzhledem k struktuře cizích zdrojů lze doporučit tento postup, výše 
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dlouhodobých závazků by neměla být výrazněnavyšována, protoţe dlouhodobé závazky jsou 

draţší neţ krátkodobé, takţe nejenţe zvyšují zadluţenost, ale také náklady. Co se 

krátkodobých cizích zdrojů týče, je vhodné doporučit využívání krátkodobých závazků, 

protoţe krátkodobé bankovní úvěry nesou také náklady v podobě úroků. K vyuţívání 

krátkodobých závazků je však nutno doplnit, že by neměly být překračovány sjednané lhůty 

splatnosti, aby se předešlo pokutám a penále, které by byly zbytečným nákladem. Dále je 

vhodné posuzovat situaci u jednotlivých dodavatelů, aby si podnik udrţel s dodavateli dobré 

vztahy, měl by platit později (peněţní prostředky mohou být v získaném čase dále vyuţity), 

ovšem ne tak pozdě, ţe by výrazně porušil svou dobrou platební morálku. Shim a Siegel 

(2007) také uvádějí, ţe při niţší likviditě je snazší mít závazky k dodavatelům, neţ získat 

bankovní úvěr, protoţe vysoký podíl úvěrů je znevýhodňujícím faktorem pro získání dalšího 

úvěru. 

Dalším výkazem je výkaz zisku a ztráty, který obsahuje pro podnik velmi důleţité 

údaje o výnosech a nákladech. Jejich řízení je klíčové pro dosahování co nejlepšího výsledku 

hospodaření, který je cílem činnosti podniku. Nejdříve bude pozornost zaměřena na výnosy, 

především trţby. Jejich vývoj, který byl do roku 2010 velmi příznivý, ovlivnily také tyto 

faktory uvedené ve výroční zprávě (JANČA V. M, 2011). Hlavně rozvoj solárních elektráren, 

který zapříčinil vysoké trţby v roce 2010. Zde jde o faktor externí, který nemohla společnost 

nijak ovlivňovat, ovšem zareagovala na něj a trţby vzrostly. Dalším faktorem, který je taktéţ 

externí, bylo zvýšení výstavby fotovoltaických elektráren na Slovensku. I kdyţ jde o faktor 

vnější, vypovídá o tom, ţe společnost JANČA VM, dokázala této příleţitosti vyuţít a zvýšit 

tak své trţby ze zahraničí oproti předchozímu roku pětkrát. Zde je moţno identifikovat 

potenciál. Společnosti lze doporučit monitorování situace i na trzích v zahraničí, aby byla 

moţná stejně pruţná reakce i v budoucnu. Společnost celkově umí pruţně reagovat, o čemţ 

svědčí i zřízení eShopu v roce 2010, které také přispělo ke zvýšení trţeb.  

Velmi významnou poloţkou jsou také náklady. Největší poloţkou byly po celou dobu 

náklady na prodané zboţí. Jejich snížení může být dosaženo jedině pečlivým sledováním cen, 

za které dodavatelé výrobky prodávají, aby mohly být případně využity množstevní slevy či 

snížené ceny zboží. Povaha zboţí umoţňuje jej uskladňovat, proto je moţno nakoupit zboţí do 

zásoby, pokud by byla cena výhodná. Ovšem je nutno brát v úvahu to, ţe takovéto zásoby 

váţou peněţní prostředky, proto takovýto postup lze přímo doporučit jen u položek, které mají 

rychlý obrat, a není u nich pravděpodobnost, že by se staly neprodejnými. Objemově méně 

významnou poloţkou je také výkonová spotřeba, která zahrnuje mimo jiné i spotřebu energie 
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a také nájemné budov (skladů). V oblasti spotřeby energie lze doporučit sledování její 

spotřeby a zavádění úsporných opatření např. úsporné osvětlení a také provedení 

vyhodnocení nabídek dodavatelů elektrické energie. 

Jelikoţ je ţádoucí, aby byl výsledek hospodaření co nejvyšší, je vhodné uvést zde 

cesty, jak toho dosáhnout. Jednou z cest je sniţování nákladů. Jednak z hlediska objemu, 

jednak z hlediska ceny. Příkladem můţe být právě elektrická energie, sníţení můţe být 

dosaţeno sníţením spotřeby, ale také nalezením dodavatele s výhodnější cenou. Druhým 

způsobem je zvyšování výnosů. Vzhledem k ne příliš příznivé situaci v oboru stavebnictví a 

také konkurenčním vlivům na trhu nelze aplikovat strategii zvyšování cen, cestou by mohlo 

tedy být zvyšování objemu prodeje. Ovšem i tento přístup je za takovéto situace obtíţný, 

protoţe vliv konkurence a útlumu zde působí také.  

Podnik může jednoznačně uplatnit strategii snižování nákladů. Tento přístup se již 

osvědčil v roce 2009coţ lze vysledovat i ve výroční zprávě (JANČA V. M, 2010), kdy i přes 

hospodářskou krizi výsledek hospodaření vzrostl. Toho bylo dosaţeno sníţením nákladů na 

nájemné a sníţením skladových zásob a dále také sníţením osobních nákladů v důsledku 

propouštění. Podnik se celkově snaţí o optimalizaci nákladů, coţ lze hodnotit velmi kladně a 

společnost by měla v řízení nákladů pokračovat. 

Specifickou problematiku představují také pobočky, respektive jejich počet. 

K velkému nárůstu počtu poboček došlo v roce 2011, kdy byly otevřeny pobočky 

v Šumperku, Prostějově, Opavě, v Novém Jičíně a v Praze. Jednak otevření nových poboček 

znamenalo růst trţeb, jednak se ale projevilo negativně na růstu nákladů. To jak osobních, 

z důvodu přijetí nových zaměstnanců do poboček, tak i nákladů na provoz poboček. Dalším 

negativem bylo zvýšení bezobrátkového zboţí, které se ale neprojevilo na ukazatelích obrátky 

či doby obratu zboţí. Výrazně vzrostl dlouhodobý majetek v důsledku vybavování 

poboček.(JANČA V. M., 2012) Otevírání dalších poboček tedy v dané situaci nelze 

doporučit, protože by docházelo k dalšímu zvyšování nákladů. 

 Další závěry mohou být vyvozeny z poměrové analýzy. Ukazatele rentability se 

vyvíjely ve vztahu k dosaţenému zisku. Zjednodušeně by se dalo říci, ţe jejich zlepšení lze 

dosáhnout vyšším výsledkem hospodaření. Na rentabilitu však působí více faktorů. Pokud 

bude v úvahu vzata rentabilita vlastního kapitálu, působí na ni také, jak jiţ bylo uvedeno výše 

i objem cizího kapitálu v podobě finanční páky. Dalším vlivem je také výše úroků, tedy 

poměr EBT a EBIT. Na základě pyramidového rozkladu odchylek lze říci, ţe sniţování tohoto 
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poměru negativně ovlivňovalo vývoj rentability vlastního kapitálu. Toto je další argument pro 

sníţení výše úroků. Zde lze navázat na ukazatele zadluţenosti, které indikují, ţe vyuţívání 

cizího kapitálu je výrazné. Především ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu by mohl být 

sníţen. Pozitivní je, ţe trend vývoje by se dal označit jako klesající. Doporučením je tedy 

nezvyšovat cizí kapitál, spíše se jej snaţit sniţovat. Toho můţe být dosaţeno snížením 

pohledávek. Jejich zaplacením totiţ společnost získá pohotové peněžní prostředky, sníží se tak 

potřeba krátkodobých bankovních úvěrů. Další z moţností, jak získat finanční prostředky je 

odprodej nepotřebného dlouhodobého majetku. Tímto způsobem jsou získány finanční 

prostředky, sníţit se mohou také náklady s tímto majetkem související. Další oblastí je oblast 

likvidity. Z analýzy vyplývá, ţe dosaţené hodnoty nejsou kritické, celková likvidita je stabilní 

a běţná a peněţní likvidita mají rostoucí charakter, je zde však prostor pro zlepšování, protoţe 

bylo dosaţeno hodnot niţších, neţ jsou doporučovány. Neopomenutelná je zde návaznost na 

zadluţenost, a to taková, ţe sníţením krátkodobých závazků či krátkodobých bankovních 

úvěrů se budou ukazatele likvidity zvyšovat, aniţ by bylo třeba zvyšovat oběţný majetek. 

Likviditu je také možno zvýšit změnou struktury aktiv. Znovu zde lze zmínit prodej 

dlouhodobého majetku, který zvýší objem peněţních prostředků v nejlikvidnější formě. Další 

doporučení týkající se dlouhodobého majetku ve vztahu k likviditě je omezit investice do 

dlouhodobého majetku a ponechat získané prostředky (získané z trţeb) ve formě peněz. Co se 

struktury oběţného majetku týče, objevuje se zde opět problematika pohledávek. Ty sice 

nejsou nejméně likvidní formou oběţných aktiv, představují ale velký objem celkových 

oběţných aktiv. Dále se zde vyskytuj pohledávky po lhůtě splatnosti, které likviditu sniţují. 

Přes pohledávky je moţno přejít k ukazatelům aktivity. Právě doba obratu pohledávek je ve 

všech letech poměrně dlouhá a bylo by vhodné ji zkrátit, protoţe prodluţuje obratový cyklus 

peněz. Naopak doba obratu závazků je u společnosti JANČA VM po celé sledované období 

daleko niţší, má tedy výrazně lepší platební morálku neţ mají v průměru její odběratelé. 

Křivka doby obratu zásob má spíše klesající trend, coţ je pozitivní jev. Zásoby by tedy neměly 

být příliš navyšovány.  

Nyní se dostáváme k poloţce pohledávky, která můţe být povaţována za velmi 

důleţitou, protoţe ovlivňuje řadu ukazatelů v podniku. Nejprve bude podrobněji vysvětlena 

situace. Jak jiţ bylo výše uvedeno, pohledávky jsou významnou částí oběţných aktiv a tvoří 

v kaţdém roce minimálně 65 % oběţných aktiv. Nejvyšší byly pohledávky v roce 2010, jejich 

vzrůst byl spojen se vzrůstem celkových trţeb, tedy více fakturací znamenalo úměrně i více 

pohledávek.  
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Pro zlepšení situace v oblasti pohledávek lze doporučit několik postupů. Prvním je 

preventivní opatření v podobě zapracování vyšších sankcí do smluv. Problematikou smluv se 

zabývá zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 občanský zákoník (2012), kde je v §2048 uvedena 

moţnost vyuţít smluvních pokut. Druhou metodou by mohla být naopak pozitivní motivace 

odběratelů k dřívějšímu placení v podobě slev při zaplacení do stanoveného data (zde by 

mohly být vytvořeny také škály slev podle včasnosti zaplacení). V tomto případě přijde sice 

podnik o část trţeb, bude mít ale k dispozici peněţní prostředky, proto nebude nutné vyuţívat 

bankovní úvěr, čímţ nevzniknou náklady v podobě úroků. Dalším z vhodných prostředků by 

mohlo být požadování zálohy a stanovení její přiměřené výše. Nejvhodnější by bylo stanovení 

komplexního systému řízení pohledávek, kde by byl přístup k odběratelům více 

individualizován. Pro tyto účely by bylo vhodné sledovat buď průměrnou dobu zaplacení ze 

všech faktur od jednoho odběratele, nebo přímo vyuţít vzorce pro výpočet doby obratu 

pohledávek pro jednotlivé odběratele zvlášť. Dále by bylo vhodné vytvořit schéma 

rozhodování při řízení pohledávek, jehoţ návrh je obsahem Přílohy č. 19. Pro účely tohoto 

schématu si podnik můţe stanovit jednotlivé limity počtu dnů, podle kterých budou odběratelé 

zařazováni do kategorií. Vytvořeny mohou být samozřejmě také podschémata rozčleňující 

zpřísnění smluvních podmínek podle dalších parametrů nebo také určení výše záloh 

v závislosti na průměrné době za kterou odběratel platí. 

Pokud by tento postup nepomohl, mohou být vytvořeny daňové opravné položky, které 

sníží hodnotu pohledávky a také sníží výnosy. Jejich uplatňování, hlavně z hlediska moţné 

uplatnitelné výše upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmu. Podle zákona o dani z příjmů je také moţno pohledávku odepsat rovnou do nákladů 

například v případech, ţe dluţníkovi byl zrušen konkurz pro nedostatek majetku, výsledkem 

insolvenčního řízení je úpadek, nebo úpadek hrozí, pokud právnická osoba dluţníka zanikla, 

aniţ by byl stanoven právní nástupce, nebo se na majetek dluţníka vztahuje exekuce či 

veřejná draţba. Uplatnění těchto opravných poloţek a odpisu pohledávek je výhodné v tom, 

ţe společnost nebude muset buď z části hodnoty pohledávky, za kterou ještě nedostala 

zaplaceno, nebo z celé platit daň (protoţe jsou o ni sníţeny výnosy). (Skálová, 2013) 

Existuje ještě jedna forma řešení pohledávek, kterou je postoupení pohledávek, jinými 

slovy faktoring. V takovém případě společnost prodá pohledávku faktoringové společnosti. 

Zaplacená cena však bude sníţena buď o úrok, nebo také o poplatky. (Smejkal a Rais, 2013) 

Pokud by společnost potřebovala nutně peněţní prostředky, můţe postoupení pohledávky 

vyuţít. Vhodné by zde ale bylo srovnání výhodnosti oproti krátkodobému bankovnímu úvěru. 
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Jak jiţ bylo výše uvedeno, právě pohledávky mají vliv na více různých ukazatelů, 

proto jim zde byla věnována patřičná pozornost. 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala problematikou analýzy finanční situace podniku. 

Toto téma bylo zvoleno proto, ţe pro podnik je velmi důleţité znát svůj finanční stav, aby 

mohl činit správná rozhodnutí. Význam finanční analýzy vzrůstá právě v obdobích, jako je 

ekonomická krize, finanční analýza by však neměla být podceňována ani v období prosperity. 

Můţe být právě prostředkem, jak identifikovat co za úspěchem stálo a jak tento stav udrţet. 

Cílem této práce bylo provést zhodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí 

vhodných metod za období 2007 - 2012, ze zjištěných výsledků vyvodit závěry a navrhnout 

vhodná doporučení. 

Na základě provedených metod a postupů lze vyvodit, ţe podnik dosáhl svých 

nejlepších výsledků v roce 2010, poté došlo k mírnému poklesu. Výsledky podniku nejsou 

v ţádné z oblastí kritické. Ovšem je moţno identifikovat oblasti případného zlepšení, a to 

hlavně v oblasti pohledávek, které souvisejí s aktivitou a také s likviditou. Podnik vyuţívá 

podstatné mnoţství cizích zdrojů. Do budoucna by bylo vhodné tento podíl sniţovat, ovšem 

tento podíl cizích zdrojů doposud podnik neohroţuje a nezpůsobuje negativní výsledky. Co se 

rentability týče, pozitivním jevem je, ţe výsledek hospodaření nebyl ani v jednom ze 

sledovaných let záporný, navíc také výsledky srovnání ROE s bezrizikovou výnosností se 

v průběhu období měly tendenci zlepšovat.  Souhrnné modely hodnocení, ať jiţ bankrotní či 

bonitní také nepoukázaly na výrazný problém. Podnik se nejeví jako špatný a dosahuje 

výsledků průměrných. Také výsledky umístění podniku v prostoru nejsou špatné, podnik 

dosahuje průměrných hodnot a v průběhu sledovaného období se hodnoty zlepšovaly. Pro 

podnik by bylo celkově vhodné provádět finanční analýzu pravidelně, jako podklad pro 

rozhodování, například právě v oblasti financování cizím kapitálem a také pro získání lepšího 

obrazu o společnosti nejen izolovaně, ale také v podmínkách trhu. 

Na základě provedené analýzy byla formulována doporučení. Pozornost byla 

soustředěna zejména na problematiku pohledávek a jejich řízení. Tato oblast se totiţ ukázala 

jako důleţitá a ovlivňující současně více dalších aspektů. Dále byla pozornost zaměřena na 

strukturu financování a vyuţívání cizích zdrojů financování. V této oblasti by se neměl 

navyšovat objem krátkodobých závazků neúměrně, zejména krátkodobých úvěrů. 
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Seznam zkratek 

A –   aktiva  

a. s. -   akciová společnost 

   -   hodnocená poloţka 

∑   -   vztaţná veličina (suma dílčích poloţek) 

BUO –  běţné účetní období 

CA –   celková aktiva  (= aktiva) 

CF –   cash flow – peněţní tok 

CZ –   cizí zdroje 

č. -   číslo 

ČPK –  čistý pracovní kapitál 

ČR –   Česká republika 

DA –   dlouhodobá aktiva 

Dl. K. -  dlouhodobý cizí kapitál 

         -  změna (diference) vůči předcházejícímu období 

E –   vlastní kapitál 

EAC –  zisk pro akcionáře 

EAT –   earnings after taxes -zisk po úrocích a zdanění (čistý zisk) 

EBIT –  earnings before interests and taxes - zisk před úroky a zdaněním 

EBT –   earnings before taxes - zisk před zdaněním 

EBITDA –  zisk před úroky a zdaněním s přičtením odpisů 

        
  -  hodnota indexu změny vůči předcházejícímu období 

KBÚ –  krátkodobé bankovní úvěry 

KD –   krátkodobé dluhy 

KFM –  krátkodobý finanční majetek 

krát. záv. –  krátkodobé závazky 

kr. bank. úv. – krátkodobé bankovní úvěry 

kr. fin. -  krátkodobý finanční 

KZ –   krátkodobé závazky 

N –   náklady 

NOPAT –  zisk po zdanění s přičtením úroků 

OA –   oběţná aktiva 

   -   podíl poloţky na celku 
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PMOS –  ROS v případě, kdy je dosazen do čitatele EAT 

ROA –  rentabilita aktiv 

ROCE –  rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE –  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS –  rentability of sales, rentabilita trţeb 

SMV –  samostatné movité věci 

s. r. o. -  společnost s ručením omezeným 

spol. s r. o. -  společnost s ručením omezeným 

T –   trţby 

t –   současné období 

t-1 –   předchozí období 

VH –   výsledek hospodaření 

VK -   vlastní kapitál 

VZZ -   výkaz zisku a ztráty 

(1-t) –   1 – sazba daně 

∆ -   změna 

∑ -   suma 
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