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1 Úvod
Téma této bakalářské práce je Ekonomická analýza podniku. Podstatná část práce
je zaměřena na finanční analýzu, která je v dnešní době nedílnou součástí efektivního
finančního řízení. Dosud doznívající finanční krize, donutila podniky k uvědomění si, jak
moc důležité je znát reálné finanční zdraví podniku, právě k tomu slouží finanční analýza.
Pomocí ní lze zhodnotit finanční situaci v minulosti. Pomáhá také při predikci vývoje
budoucí finanční situace.
Finanční analýza poskytuje zpětnou vazbu o tom, jestli podnik splnil své předem
dané cíle, kam v jednotlivých oblastech došel nebo naopak, co se mu splnit nepodařilo.
Prostřednictvím finanční analýzy lze identifikovat slabiny podniku a učinit potřebná
opatření. Výchozími prvky pro sestavení finanční analýzy jsou finanční výkazy. V této
práci se vychází z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow z let 2009, 2010,
2011 a 2012.
Cílem práce je zhodnotit celkový vývoj finanční situace podniku TVARSTAVREAL, s. r. o. za poslední 4 roky a navrhnout doporučení, která by měla vést ke zlepšení
finančního zdraví podniku.
Bakalářská práce je strukturovaná do tří hlavních částí. V první části, která se
nazývá Teoretická východiska ekonomické analýzy je definován účel a cíle finanční
analýzy, uživatelé finanční analýzy a také jsou charakterizovány zdroje dat potřebné pro
provedení finanční analýzy. Dále je uvedena deskripce jednotlivých metod finanční
analýzy. Explicitně se jedná o horizontální a vertikální analýzu, poměrové ukazatele,
bonitní a bankrotní modely. Součástí kapitoly je také mezipodnikové srovnání se
zaměřením na definici základního principu spider analýzy.
Následuje aplikace finanční analýzy na vybraný podnik. Jsou zde použity metody
z teoretické části, které jsou aplikovány na daný podnik. Společnost TVARSTAV-REAL,
s. r. o. je zde představena a charakterizována. Dále je provedena vertikální a horizontální
analýza. Výsledky analýzy jsou interpretovány slovně i pomocí grafického aparátu.
Následuje poměrová analýza, kde jsou vypočteny ukazatele likvidity, aktivity, rentability a
zadluženosti. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce, v grafu a okomentovány. Poté
jsou realizovány výpočty bonitních a bankrotních modelů. Výsledky jsou opět uvedeny
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v tabulce a okomentovány. Součástí aplikační části je také spider graf, pomocí něhož jsou
srovnány výsledky podniku s průměrnými hodnotami za odvětví.
Na tuto část navazuje kapitola, ve které jsou komplexně shrnuty a interpretovány
vypočtené hodnoty. Na základě těchto výsledných hodnot jsou navrhnuty doporučení a
opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace podniku.
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2 Teoretická východiska ekonomické analýzy
V teoretické části bakalářské práce se definuje účel finanční analýzy a uživatelé
finanční analýzy. Poté jsou v této části uvedeny a interpretovány elementární metody
finanční analýzy, bankrotní a bonitní modely a také metody pro mezipodnikové srovnání.
Z těchto podkladů se vychází při zpracování analýzy v praktické části.

2.1

Účel a cíle finanční analýzy

Hlavním účelem finanční analýzy je zajistit podklady pro hodnotné a spolehlivé
rozhodování o provozu podniku. Mezi účetnictvím a rozhodováním o provozu podniku
existuje velmi blízký vztah. Účetnictví předkládá hodnoty přesných peněžních údajů, které
se však týkají pouze jednoho časového okamžiku. Jsou to tedy údaje víceméně izolované.
Aby mohla být zhodnocena finanční situace firmy, musí se tato data podrobit finanční
analýze.
Z časového hlediska se finanční analýza rozděluje na dvě části. V první části
analýza popisuje minulý stav, ohlíží se a hodnotí, jak si podnik vedl v předešlých letech až
po současnost. Může být vybráno z celé řady kritérií a metod, které slouží ke zhodnocení
minulého vývoje podniku. Druhá část slouží k predikci budoucího vývoje podniku.
Výchozím faktem je, že finanční analýza nám poskytuje základ pro finanční plánování
podniku ve všech časových rovinách. Ať už se jedná o krátkodobé firemní plánování nebo
o dlouhodobé strategické plánování.
Cílem finanční analýzy je zhodnotit finanční zdraví podniku, což představuje
dlouhodobou likviditu podniku a také ziskovost podniku.

2.2

Uživatelé finanční analýzy

Uživatelé finanční analýzy jsou velmi důležitým a rozhodujícím aspektem pro
volbu metody finanční analýzy. Výsledky finanční analýzy neslouží pouze pro potřeby
podniku, ale slouží také jako zdroj informací pro uživatele, kteří se nachází v okolí
podniku. Zásadní je znát cílovou skupinu, pro kterou je finanční analýza zpracovávána,
neboť každou skupinu uživatelů zajímají jiní finanční ukazatelé. Uživatelé finanční
analýzy jsou:
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manažeři,



vlastníci,



věřitelé,



státní instituce,



konkurenti,



investoři,



obchodní partneři,



zaměstnanci.

Manažery v krátkodobém časovém horizontu v oblasti finančního řízení podniku
zajímá především platební schopnost podniku, finanční nezávislost podniku, struktura
finančních zdrojů a v neposlední řadě zisk, který je schopen podnik vytvářet, neboť to je
hlavním cílem vlastníků podniku, kterým se management za své jednání zodpovídá1.
Z dlouhodobého pohledu manažerů, finanční analýza přispívá k rozhodování o
proveditelnosti investic, o financování dlouhodobého majetku, o volbě vhodné kapitálové
struktury nebo také slouží k sestavení finančního plánu atd.2
Vlastníky podniku (rovněž také investory) zajímá, zda jsou prostředky, které do
podniku investovali, řádně zhodnocovány. Tedy mají zájem na návratnosti těchto
prostředků, což vyjadřuje hodnocení rentability (ziskovosti) vloženého kapitálu. Usilují o
maximalizaci tržní hodnoty vlastního kapitálu podniku. Tato skupina uživatelů finanční
analýzy sleduje zejména zisk podniku.
Věřitelé sledují zejména likviditu svých obchodních partnerů. Dále je zajímá
schopnost vydělat finanční prostředky a stabilita toků finančních prostředků, pokud stojí na
místě věřitelů banky. Nebo se jedná o monitorování krátkodobé likvidity, kdy je sledován
stav krátkodobých závazků, struktury oběžných aktiv, platební schopnost, pokud se jedná o
krátkodobého věřitele. Obě tyto skupiny mají společný zájem na tom, aby jim půjčené
finanční prostředky byly vráceny. Riziko, že jim finanční prostředky vráceny nebudou, je
1

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada

Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
2

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2.

vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 236 s. ISBN 978-80-247-4456-8.
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vyjádřeno pomocí analýz a má vliv na výši ceny (zpravidla výši úroku), za kterou dané
subjekty poskytnou, tedy vypůjčí své finanční prostředky.
Pro státní instituce je podstatné, zdali společnosti dosahují zisku a tudíž jsou
schopny odvádět daně.
Konkurenti sledují zejména ty podniky, kterým se na trhu daří. Často se jedná o
srovnání v rámci jednotlivých výrobních odvětví. Konkurenti se snaží zjistit příčiny jejich
úspěchu a poté zjištěné postupy a principy využít ve svém podnikání.
Obchodní partneři, především se jedná o odběratele a dodavatele. Pro dodavatele je
důležité, zda obdrží finanční prostředky za dodané zboží včas a v dané výši, zajímá ho tedy
schopnost podniku hradit své závazky a snaží se o dlouhodobé dodavatelské vztahy.
Odběratelům záleží na tom, aby své objednávky dostávaly v požadované lhůtě a kvalitě,
z tohoto důvodu je bude zajímat finanční situace daného dodavatele, aby případné finanční
potíže dodavatele neovlivnily dodávky a tedy nedošlo k poškození odběratele.
Zaměstnance samozřejmě zajímá výše mzdy, ale podstatné informace pro
zaměstnance jsou také údaje o ziskovosti společnosti a její likviditě, protože na základě
těchto dat můžeme vyhodnotit, zda je daný podnik úspěšný a nadále bude pokračovat se
svou podnikatelskou činností.

2.3

Základní zdroje vstupních dat

Kvalita zpracování finanční analýzy přímo souvisí s kvalitou vstupních dat. Pouze
s kvalitními a komplexními daty lze zpracovat hodnotnou finanční analýzu, která bude
reflektovat skutečné finanční zdraví podniku. Komplexnost dat je velmi důležitá k tomu,
aby se dala podchytit data, která by mohla výsledky analýzy zkreslovat. Základní data jsou
nejčastěji čerpána z účetních výkazů.

2.3.1 Rozvaha
Rozvaha je základní účetní výkaz, který zachycuje stav aktiv (dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku) na jedné straně, oproti stavu pasiv (zdroje krytí majetku)
na straně druhé. Rozvaha se vztahuje vždy k určitému datu, je to tedy výkaz statický.
Rozvaha se zhotovuje k poslednímu dni každého roku nebo její zhotovení může probíhat
v kratších intervalech, například půlročně, čtvrtletně. V rozvaze se vyskytuje výsledek
hospodaření, jehož výpočet se dále objevuje také ve výkazu zisku a ztráty.
9

Podstatné je, aby mezi pasivy a aktivy byl zachován bilanční princip:
AKTIVA = PASIVA.
Tab. 2.3.1.1 Rozvaha

Aktiva
Pohledávky za ZK
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

Pasiva
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení

Zdroj: KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní
průvodce s příklady. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 236 s. ISBN 978-80-247-4456-8. s.
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2.3.2 Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku
hospodaření za dané sledované období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů. Při finanční
analýze se sleduje zejména struktura výkazu a dynamika jednotlivých položek výkazu.
Výkaz se zhotovuje minimálně jednou ročně nebo v kratších intervalech.
Účelem výkazu je podat podniku informace o výši a způsobu tvorby výsledku
hospodaření. Tedy rozdílu mezi výnosy a náklady. Výsledek hospodaření se tvoří tak, že se
musí nejdříve vypočítat dílčí výsledky hospodaření za jednotlivé oblasti. Jsou to oblasti
provozní, finanční a mimořádné. Dle těchto oblastí jsou také uspořádány jednotlivé výnosy
a náklady. Pro podnik je nejdůležitější provozní výsledek hospodaření. Ten totiž ukazuje,
kolik toho podnik skutečně vyprodukoval. Finanční výsledek hospodaření se vytváří na
základě výnosů a nákladů vzniklých ze vztahů s institucemi finančního trhu. Mimořádný
výsledek hospodaření souvisí s mimořádnými situacemi, které se během daného období
vyskytly.
10

Při sestavování výkazu je nutností dbát na zachování akruálního principu. Tedy, že
všechny změny výnosů a nákladů jsou zachycovány v tom období, se kterým věcně a
časově souvisejí.

2.3.3 Výkaz cash flow
Výkaz cash flow zaznamenává skutečný pohyb peněžních prostředků. Sleduje tedy
příjmy a výdaje. Poskytuje informace o tom, kolik peněžních prostředků podnik
vyprodukoval a jakým způsobem je dále využil. Podstatou je popsat změny a jejich
příčiny, které nastaly ve finanční situaci podniku. Informace, které výkaz podává, jsou
důležité pro posouzení likvidity a platební schopnosti podniku a také pro efektivní
plánování rozvoje podniku.
Sledování peněžních toků je celkem mladou a moderní metodou finanční analýzy.
Toky jsou sledovány ve třech oblastech a to provozní, investiční a finanční. Výkaz lze
zhotovit pomocí metody přímé a nepřímé.

2.4

Elementární metody finanční analýzy

Zásadní problém je v odborných pojmech finanční analýzy. Stane se, že pod
jedním pojmem jsou uvedeny zcela odlišné obsahy. Základním dělením metod
používaných ve finanční analýze je dělení na metody elementární (základní) a metody
vyšší. V elementárních metodách se používají jednoduché matematické propočty, kdežto
ve vyšších metodách se používají složité matematicko-statistické výpočty. V této
bakalářské práci jsou použity pouze metody elementární, které se využívají zejména pro
analýzu celkového vývoje podniku, pro analýzu struktury a odchylek. Oproti metodám
vyšším nebo také metodám matematicko-statistickým, vychází tato metoda z kratších
časových řad. Základní metody finanční analýzy jsou:


analýza stavových (absolutních) ukazatelů,



analýza tokových ukazatelů,



analýza rozdílových ukazatelů,



analýza poměrových ukazatelů,



analýza soustav ukazatelů.

Analýza stavových ukazatelů je ve své podstatě analýza majetkové a finanční
struktury, jejímž nástrojem je analýza horizontální a vertikální. Používá se jako doplňková
11

metoda, nelze ji použít k mezipodnikovému srovnání, hodnota absolutních ukazatelů je
závislá na velikosti společnosti a na dalších faktorech. Efektivní je srovnání absolutních
ukazatelů v čase (letech, měsících, pololetích).
Analýza tokových ukazatelů se zabývá položkami finančních výkazů, které
primárně obsahují toky. Jedná se o výkaz zisku a ztráty, cash flow. I zde použijeme
horizontální a vertikální analýzu.
Analýza rozdílových ukazatelů se specializuje na likviditu podniku spolu s
jeho analýzou a řízením finanční situace. Běžně využívaným rozdílovým ukazatelem je
čistý pracovní kapitál (čistý provozní kapitál), tedy rozdíl mezi oběžným majetkem a
krátkodobými cizími zdroji. Tento ukazatel působí na platební schopnost podniku a
představuje velikost oběžného majetku, která je pokryta dlouhodobým kapitálem. Čistý
pracovní kapitál nám určuje celkovou optimální výši oběžných aktiv.
Analýza poměrových ukazatelů vychází ze základních účetních výkazů. Jedná se
především o analýzu ukazatelů aktivity, rentability, zadluženosti, likvidity, produktivity,
ukazatelů kapitálového trhu a dalších.
Analýza soustav ukazatelů zahrnuje metody, které aplikují výše zmíněné rozbory a
analýzy a navzájem je kombinují. Základem analýzy soustav ukazatelů je vytvoření
jednoduchého modelu, prostřednictvím kterého lze sledovat vzájemné vazby mezi
jednotlivými ukazateli vyššího řádu. Pomocí modelu je zobrazován souhrn ukazatelů, jenž
se může postupně rozkládat na další jednotlivé ukazatele. Soustavy jsou sestavovány
z důvodu, že každý dílčí ukazatel hodnotí stav společnosti nebo její vývoj jediným číslem.
Zásadní skupinou jsou ukazatelé účelově vybráni, kteří mají podniku přiřadit jediný
konečný hodnotící koeficient, podle něhož se rozhoduje o stabilitě nebo nestabilitě
finančního zdraví společnosti. Do této skupiny patří bonitní a bankrotní modely3.
Elementárních metod existuje celá řada. Metody jednoduché, běžně využívané
oproti metodám složitějším a méně častým. Ze zmiňovaných základních metod se
v podnikové praxi často využívá analýza absolutních ukazatelů, analýza poměrových
ukazatelů a analýza soustav ukazatelů.
3

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing,

2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
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2.5

Vertikální analýza

Vertikální analýza označována také jako procentní rozbor nebo analýza komponent
je analýzou stavových (absolutních) ukazatelů, což znamená, že vychází přímo z hodnot
uvedených v účetních výkazech. Vertikální analýza se zabývá vnitřním uspořádáním
absolutních ukazatelů.
Principem této analýzy je postup, při kterém se jako první úkon provede zvolení
základny, která se položí rovna 100 %. Při rozboru rozvahy je to výše aktiv (pasiv). Pro
rozbor výkazu zisku a ztráty se používá jako základna součet výnosů nebo nákladů.
Postupuje se vertikálně neboli po sloupcích. Poté následuje souměření jednotlivých
položek účetních výkazů s danou základnou (sumou aktiv případně pasiv).
Takto analyzované údaje usnadňují sledování vývoje finančních výkazů ve
srovnání s minulým obdobím a také ulehčuje srovnávání podniku s jiným podnikem ve
stejném odvětví. Velkou výhodou vertikální analýzy je, že ji neovlivňuje inflace.
Důležitým aspektem je jak struktura aktiv, tak struktura pasiv. Struktura aktiv ukazuje, do
čeho podnik vložil svůj kapitál a jak přitom zohledňoval výnosnost dané investice.
Dlouhodobější položky zaručují větší výnosnost než položky krátkodobé. Podle nutnosti
zajištění potřebné likvidity společnosti a dle předmětu podnikání bude zvolen vhodný
poměr mezi aktivy stálými a oběžnými. Struktura pasiv ukazuje, čím byl majetek
financován. Platí zde, že levnější je financování cizí a krátkodobé. Naopak čím je doba
splatnosti delší a jde o financování z vlastních zdrojů, tím je financování dražší. Ke snížení
rizika vyplývajícího z využívání různých zdrojů financování, by měl podnik vhodným
způsobem diverzifikovat finanční zdroje4. Obecný vzorec je ve tvaru,
∑

5,

(2.5.1)

kde Ui, představuje velikost položky a suma Ui je celková hodnota položek ve
sledovaném celku.

4

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing,

2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
5

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování,

riziko, flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. s. 73
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2.6

Horizontální analýza

Lze se setkat také s názvem analýza trendů, zaměřuje se na posuzování časových
změn jednotlivých položek ve finančních výkazech. Tyto změny se mohou vyjadřovat
v procentech nebo v absolutních číslech. Horizontální analýza ukazuje, o kolik se změnily
položky účetních výkazů nebo o kolik procent se jednotlivé položky změnily v čase. Aby
horizontální analýza došla k objektivním a správným výsledkům, je tvorba dostatečně
dlouhých a seriózních časových řad nezbytně nutná. Finanční analytik podrobně zkoumá a
analyzuje změny právě z časových řad. Slouží rovněž k odhalování dlouhodobých trendů
důležitých finančních položek.
Taktéž je nutností zohledňovat prostředí firmy, jak interní tak externí, ve kterém
daný podnik působí. Podnik se musí brát v úvahu v jeho nejširším pojetí, aby nedošlo ke
zkreslení a aby byla zachována objektivita. Dále by se také mělo přihlížet ke změnám
specifických ekonomických podmínek, například změna cen vstupů, změny v daňovém
zákoně atd. Interpretace změn by měla být vyjadřována celkově a opatrně, pracuje se zde
se změnou relativní a absolutní,
(2.6.1)
(2.6.2)
kde Ut vyjadřuje velikost ukazatele, t je běžný rok, t – 1 představuje rok
předcházející6.

2.7

Poměrové ukazatele

Nejčastěji se tyto ukazatele používají k rozborovému postupu účetních výkazů.
Zmíněná analýza je často využívána díky snadné dostupnosti dat, kdy se vychází ze
základních účetních výkazů, které jsou veřejně dostupné. Proto také tuto analýzu může
provádět externí finanční analytik. Základními účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a cash flow. Poměrový ukazatel se vyjadřuje jako poměr jedné, popřípadě více
účetních položek k jiné položce nebo skupině položek základních účetních výkazů. Členění
poměrových ukazatelů znázorňuje následující obrázek.
6

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování,

riziko, flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. s. 73
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Obr. 2.7.1 Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.
3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. s. 47

Ukazatele struktury majetku a kapitálu vychází z rozvahy. Zkoumají vztah mezi
rozvahovými položkami, které ukazují vázanost zdrojů financování v jednotlivých částech
majetku. Proto se nejběžněji vážou k ukazatelům likvidity a také k ukazatelům
zadluženosti, neboť tito ukazatelé hodnotí kapitálovou strukturu podniku. Ukazatele tvorby
výsledku hospodaření jsou konstruovány na základě výkazu zisku a ztráty a analyzují
složení nákladů a výnosů. Dále se zabývají strukturou výsledku hospodaření dle místa
vzniku. Pohybem peněžních prostředků se zabývá ukazatel na bázi peněžních toků. Běžně
bývá používán k analýze úvěrové způsobilosti.
Konkrétněji lze poměrové ukazatele členit na:


ukazatele likvidity,



ukazatele aktivity,



ukazatele rentability,



ukazatele zadluženosti.

Tento výčet ukazatelů není konečný, existuje mnoho dalších druhů poměrových
ukazatelů. Společnosti si sami mohou vytvářet hodnotící ukazatele, které budou lépe
odpovídat ekonomické činnosti dané společnosti. Uvedený výčet ukazatelů je nejčastější a
má nejširší vypovídací schopnost.

2.7.1 Ukazatele likvidity
Nejdůležitější pro danou problematiku je správné vymezení základních pojmů.
Likvidita označuje schopnost firmy uhradit své platební závazky v daném čase, mít
dostatek finančních prostředků na hrazení plateb. Likvidita přímo souvisí s tím, jak rychle
15

podnik dokáže inkasovat své pohledávky, jestli je schopen prodat zásoby a zda se jeho
výrobky prodávají. Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít všech
podnikatelských příležitostí na trhu, které by mohly přinést podniku zisk a také vede
k platební neschopnosti, v některých případech k bankrotu. Z toho vyplývá, že solventnost
podniku je podmíněna likviditou. Naproti tomu likvidnost znamená přeměnitelnost složky
majetku na peníze, rychle a bez větší ztráty hodnoty7.
Podle jednotlivých uživatelů finanční analýzy se přistupuje k hodnocení likvidity
společnosti. Každá skupina uživatelů si klade za cíl jinou míru likvidity. Nižší míru
likvidity preferují vlastníci společnosti, neboť příliš velká vázanost peněžních prostředků
v oběžných aktivech může znamenat nižší rentabilitu vlastního kapitálu. Naopak zájem na
vyšší likviditě bude mít management firmy, aby nedošlo ke snížení ziskovosti, k nevyužití
příležitostí, ztrátě kontroly nad firmou atd. Také věřitelé dají přednost vyšší likviditě, která
nemůže ohrozit inkasování úroků a pro dodavatele by nedostatečná likvidita znamenala
nedodržení smluvních podmínek. Aby byla zachována finanční stabilita podniku, musí se
určit optimální výši likvidity. Jen dostatečná likvidita zaručuje plnění závazků podniku
řádně a včas, oproti tomu příliš velká likvidita znamená značnou vázanost finančních
prostředků v aktivech a tím snížení rentability kapitálu8.
Ukazatele likvidity se rozdělují na tři základní:


běžná likvidita,



pohotová likvidita,



okamžitá likvidita.

Ukazatel běžné likvidity, označován také jako ukazatel celkové likvidity nebo
„current ratio“. Hodnotí platební schopnost podniku. Poměřuje oběžná aktiva jako
potenciální velikost peněžních prostředků s velikostí závazků splatných v krátkém
časovém úseku. Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky.
7

SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-

1830-6.
8

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing,

2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
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Zjednodušeně řečeno ukazuje, jak by podnik uspokojil své věřitele, kdyby všechny svá
oběžná aktiva přeměnil na peníze. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím větší je schopnost
podniku dostat svým závazkům. Optimální výše tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí
od 1,5 do 2,5. Srovnávají se pouze podniky s podobnou podnikatelskou činností nebo
podniky s průměrem za odvětví.
Důležité pro správný chod podniku je, aby splatnost krátkodobých dluhů kryl ze
složek majetku k tomuto účelu určených. Měl by se vyvarovat například splácení těchto
dluhů prodejem hmotného majetku a tím ohrozit budoucí vývoj společnosti. Nedostatek
tohoto ukazatele se skrývá v tom, že nelze veškerá oběžná aktiva v krátkém čase přeměnit
na peníze. Část zásob může být například pro podnik neprodejná. Není zohledněna
struktura oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity a struktura krátkodobých závazků dle
jejich splatnosti. To je hlavní nevýhodou. Ukazatel je stavový, tudíž by měl být
zohledňován vývoj v čase.
(2.7.1.1)

9

Krátkodobé závazky většinou představují krátkodobé neúročné závazky a
krátkodobé bankovní úvěry.
Pohotová likvidita je ukazatel, který eliminuje nedostatky předchozího ukazatele.
Je také nazýván „acid test ratio“ a platí pro něj rovnost čitatele a jmenovatele, tedy poměr
těchto dvou by měl být 1:1, v některých případech 1,5:1. Poměr 1:1 znamená, že podnik je
schopen splatit své závazky, aniž by musel prodat zásoby. Větší velikost ukazatele je
příhodnější pro věřitele, nikoli pro akcionáře a vedení podniku z důvodu neuspokojivé
rentability vloženého kapitálu, což je popsáno výše10. Optimální hodnota ukazatele by se
měla pohybovat od 1,0 do 1,5. Dobrou platební situaci a finanční stav ukazuje rostoucí
hodnota ukazatele.

9

SCHROEDER G.R., M.W. CLARK and J.M. CATHEY. Financial Accounting Theory and Analysis:

Text and Cases. Hoboken: John Wiley and Sons, 2011. 612 s. ISBN 978-0-470-64628-1. s. 356

10

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada

Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
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11

(2.7.1.2)

Z oběžných aktiv se použijí pouze pohotové prostředky (hotovost, peníze na
bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry atd.). Dále je vhodné čitatel opravit o
nedobytné pohledávky.
Okamžitá likvidita je označována také „cash ratio“. Jedná se o významný ukazatel
z krátkodobého pohledu, neboť vyjadřuje nejužší vymezení likvidity. Ukazuje schopnost
podniku uhradit své závazky v daný okamžik. Trend ukazatele je rostoucí. Doporučená
hodnota ukazatele se dle americké literatury pohybuje v mezích od 0,9 do 1,1. V České
republice je toto rozmezí širší, jedná se o interval od 0,6 do 1,1. Ministerstvo průmyslu a
obchodu dolní mez intervalu uvádí již od 0,2. Tato hodnota je označována za mez
kritickou. U okamžité likvidity překročení zmíněných mezí nemusí nutně znamenat
finanční problémy firmy, proto se doporučuje detailnější analýza krátkodobých zdrojů
financování.
12

(2.7.1.3)

2.7.2 Ukazatele aktivity
Ukazatele aktivity vyjadřují, zdali management firmy účelně využívá aktiva.
Důležité u hodnocení vývoje těchto ukazatelů je přihlížet k odvětví, ve kterém daná firma
působí, neboť pro každé odvětví jsou typické různé velikosti hodnot ukazatelů. Ukazatele
aktivity poměřují tokovou veličinu (tržby) ke stavové veličině (aktiva). Lze je vyjádřit ve
dvou variantách:
obrátkovost (rychlost obratu) - udává počet obrátek za období (nejčastěji rok),

11

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování,

riziko, flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. s. 83
12

ČERNOHORSKÝ, Jan a Petr TEPLÝ. Základy financí. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN

978-80-247-3669-3. s. 275
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doba obratu – vyjadřuje počet dní, ve kterých trvá jedna obrátka13.
Obrátka celkových aktiv
Tento ukazatel rychlosti obratu vyjadřuje obrat či míru využití majetku. Je vhodný
pro mezipodnikové srovnání. Čím více hodnota ukazatele roste, tím se zvětšuje efektivita
využití celkového majetku podniku. Jednotkou obrátky celkových aktiv je počet obratů za
rok.
14

(2.7.2.1)

Doba obratu aktiv
Přehozením jmenovatele a čitatele předchozího ukazatele se získá ukazatel doby
obratu aktiv, který vyměřuje počet dní, během kterých dojde k obratu celkových aktiv
k tržbám. Preferuje se co nejkratší doba obratu aktiv. Ukazatel je ovlivněn velikostí fixních
aktiv (čím je hodnota aktiv vyšší, tím je ukazatel vyšší) a dynamičností tržeb.
15

(2.7.2.2)

Obrátka zásob
Udává, kolikrát je během roku každá položka zásob společnosti prodána, znovu
nakoupena a uskladněna.

16

13

(2.7.2.3)

KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha : C.H.Beck,

2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5.
14

MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2.vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-

7357-219-2. s. 95
15

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.

2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 236 s. ISBN 978-80-247-4456-8. s. 102
16

KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 299 s. ISBN 978-80-

7380-315-5. s. 155

19

Doba obratu zásob
Tento ukazatel vyjadřuje, jak dlouho trvá jeden obrat (ve dnech), tedy čas potřebný
k přeměně peněžních fondů, které projdou přes výrobky a zboží zpátky do peněžní formy.
Snaha je, aby tento čas byl co nejkratší. Pro správné posouzení a vyhodnocení ukazatele je
důležitým aspektem jeho vývoj v časové řadě. Používá se i jiná forma ukazatele, kdy se ve
jmenovateli vyskytují průměrné denní náklady.

(2.7.2.4)

17

Doba obratu pohledávek
Ukazatel charakterizující řízení pohledávek v podniku jednoduše udává dobu, za
kterou jsou v průměru placeny faktury. Je to období, kdy je podnik bez peněžních
prostředků a čeká na platby od odběratelů. Je samozřejmě důležité, aby tato doba byla co
nejkratší a odběratelé spláceli své závazky v době splatnosti. Na základě uvedeného
ukazatele probíhá plánování peněžních toků v podniku.
18

(2.7.2.5)

Doba obratu závazků
Udává počet dní, na které dodavatelé poskytli úvěr odběratelům, tedy období od
vzniku závazku až do doby jeho úhrady. Vyjadřuje platební morálku firmy vůči
dodavatelům. Proto má tento ukazatel velký význam pro věřitele stávající i budoucí.
Hodnota ukazatele by měla minimálně dosáhnout výše hodnoty ukazatele obratu
pohledávek.
19

17

(2.7.2.6)

MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2.vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-

7357-219-2. s. 95
18

LEE C.A. , J.C. LEE and CH.F.LEE. Financial Analysis, Planning & Forecasting. Danvers: World

Scientific Publishing, 2009. 302 s. ISBN 13 978-981-270-608-9. s. 245
19

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada

Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
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Firmu bude také zajímat, zda je zachováno tzv. pravidlo solventnosti, tedy jestli je
doba obratu pohledávek kratší než doba obratu závazků. Za takových okolností má podnik
dostatek volných prostředků k včasné úhradě svých závazků.

2.7.3 Ukazatele rentability
Rentabilita je pojem, který označuje výnosnost vloženého kapitálu. Jde o schopnost
podniku produkovat nové zdroje a generovat zisk využitím investovaného kapitálu. Tito
ukazatele určují míru zisku, která je důležitým kritériem pro alokaci kapitálu20. Obecně
ukazatele rentability vyjadřují celkovou efektivnost činnosti a v časové řadě jsou rostoucí.
Největší zájem o tyto ukazatele budou mít akcionáři a investoři. K výpočtu rentability je
žádoucí znát EAT a EBIT neboli kategorie zisku. EAT je čistý zisk po zdanění. Ve výkazu
zisku a ztráty se nachází jako položka výsledek hospodaření za běžné účetní období. Čistý
zisk se používá k výpočtu ukazatelů hodnotících výkonnost podniku. EBIT je zisk před
odečtením úroků a daní. Ve výkazu zisku a ztráty se nachází pod označením provozní
výsledek hospodaření. Využívá se k mezipodnikovému srovnání.
Rentabilita aktiv (ROA)
Je to klíčový ukazatel rentability, který poměřuje zisk k celkovým aktivům bez
ohledu na to, z jakých zdrojů byla aktiva financována. Ukazuje celkovou efektivnost
činnosti podniku. Díky čistému zisku v čitateli lze měřit výkonnost podniku bez vlivů
zdanění a zadlužení. Ukazuje, jak velký přínos připadá na jednu jednotku majetku podniku.
Trend ukazatele je rostoucí.
21

(2.7.3.1)

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Měří výnosnost vlastního kapitálu, který do podniku vložili jeho majitelé či
akcionáři. Vyjadřuje, kolik zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu22. Investor
20

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.
2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 236 s. ISBN 978-80-247-4456-8
21
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2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. s. 31
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požaduje, aby ROE byl vyšší než úrok, který by investor dostal v případě investování do
něčeho jiného, např. cenných papírů, termínových vkladů, obligací. Tento požadavek je
pochopitelný, neboť je to cena za riziko, které investor podstupuje (riziko nehospodárnosti
podniku nebo bankrotu podniku). Vlastník obdobně požaduje, aby velikost ukazatele ROE
přesahovala velikost úročení dlouhodobých vkladů. Je to forma odměny za podstoupené
riziko vlastníka podniku. Z tohoto důvodu je zřejmé, že vlastní kapitál je vždy dražší než
cizí kapitál. Tento fakt ovlivňuje strukturu zdrojů. Výše ukazatele rentability by měla být
vždy vyšší, než je průměrná výše výnosnosti cenných papírů garantovaným státem, jinak
podnik bude mít existenční problémy, neboť investoři budou investovat jinde.
Úroková míra státních dluhopisů k únoru 2014 je na úrovni 2,5 % pro dlouhodobý
státní dluhopis23.
24

(2.7.3.2)

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE)
V čitateli tohoto ukazatele rentability se objevují celkové zisky všech investorů
firmy a ve jmenovateli se nachází dlouhodobé finanční prostředky. Vyjadřuje celkovou
efektivnost hospodaření firmy, neboť udává velikost zhodnocení veškerých aktiv
financovaných cizím i vlastním dlouhodobým kapitálem. Hodí se k prostorovému srovnání
společností, především ke srovnání monopolních veřejně prospěšných společností (např.
elektrárny, telekomunikace).
(2.7.3.3)
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Rentabilita tržeb (ROS)
Vyjadřuje ziskovou marži podniku, proto jeho nízká hodnota znamená špatnou
úroveň řízení firmy. Vyšší hodnota znamená, že management firmy odvádí dobrou práci a
firma je na trhu úspěšná. Vysoká hodnota ukazatele představuje nadprůměrnou úroveň
firmy. Nejčastěji je využíván ke srovnání podniků. Místo tržeb ve jmenovateli se mohou
použít výnosy či náklady. Takto upravený ukazatel by měl vyjádřit, kolik Kč čistého zisku
připadá na 1 Kč výnosů, nebo kolik zisku by podnik získal vložením 1 Kč celkových
nákladů. Do čitatele lze také dosadit EBIT, což je vhodné z hlediska časového srovnání.
26

(2.7.3.4)

2.7.4 Ukazatele zadluženosti
Znázorňují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku a ukazují
velikost zadlužení podniku. Ve skutečné ekonomice u velkých podniků je nemyslitelné,
aby veškerá svá aktiva financovaly jen z cizího či vlastního kapitálu. Zadluženost pro
podnik neznamená pouze negativum, naopak určitá míra zadluženosti je žádoucí. Jak již
bylo výše zmíněno, pro podnik je levnější cizí kapitál než kapitál vlastní. Zadluženost
zvětšuje rentabilitu a tím i tržní hodnotu podniku. Zadluženost s sebou samozřejmě nese i
určité riziko ztráty finanční stability. Zvolit optimální strukturu financování podniku je
jedním ze základních problémů finančního řízení, tedy zvolit optimální bod mezi vlastním
a cizím kapitálem. Analýza zadluženosti ukazuje, v jaké míře jsou aktiva podniku kryty
cizími zdroji. Ukazatelů zadluženosti je celá řada. Níže jsou uvedeny pouze ty základní.
Celková zadluženost
Je to základní ukazatel zadluženosti. Hodnotí přiměřenost zadlužení podniku.
Optimální je co nejnižší míra tohoto ukazatele zadluženosti. Protože příliš velká hodnota
znamená vysoké riziko pro věřitele. Zadluženost má vliv také na výnosnost podniku.
V odborné literatuře se označuje také jako ukazatel věřitelského rizika, právě z důvodu
rostoucí úrovně rizika spolu s rostoucí hodnotou ukazatele.
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27

(2.7.4.1)

Kvóta vlastního kapitálu
Také se objevuje pod názvy vybavenost vlastním kapitálem, finanční nezávislost či
koeficient samofinancování. Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli celkového
zadlužení. Ukazuje míru finanční nezávislosti podniku. Součet obou ukazatelů by měl být
roven jedné. Tito ukazatelé poskytují údaje o kapitálové struktuře společnosti. Obrácená
hodnota ukazatele představuje ukazatel finanční páky, který přispívá k finančnímu
zadlužení podniku.
28

(2.7.4.2)

Zadluženost vlastního kapitálu
Vyjadřuje míru zadluženosti firmy, má obdobnou vypovídací schopnost jako
ukazatel celkové zadluženosti. Udává, kolikrát je dluh větší než vlastní kapitál. Tento
koeficient roste exponenciálně, jeho výše by se měla pohybovat kolem 80 až 120 % u
stabilních podniků. Jeho výši ovlivňuje především fáze vývoje podniku a postoj manažerů
k riziku.
29

(2.7.4.3)

Úrokové krytí
Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát je větší zisk než placené úroky. Zisk, který je
vytvořen cizím kapitálem, by měl stačit na krytí nákladů na vypůjčený kapitál. Jestliže je
27
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ukazatel roven jedné, informuje nás to o tom, že k zaplacení úroků je potřeba celé výše
zisku. Z toho vyplývá, že na akcionáře podniku nepřipadá ani koruna zisku. Odborná
literatura doporučuje, aby zisk byl trojnásobně až šestinásobně větší než úroky.
30

(2.7.4.4)

Dlouhodobé krytí stálých aktiv
Tento ukazatel informuje, zda podnik používá ke krytí stálých aktiv dlouhodobý
majetek. Zda je tedy zachováno zlaté pravidlo financování. Pokud je hodnota větší než 1,
podnik je překapitalizován a dochází k neefektivnímu hospodaření, neboť dlouhodobými
zdroji podnik kryje nejen dlouhodobá aktiva, nýbrž i část oběžných aktiv.
31

2.8

(2.7.4.5)

Bonitní modely

Hodnocení bonity firmy je ve své podstatě zjišťování finanční situace podniku.
Souvisí s hospodařením podniku, vyjadřuje jeho solventnost, schopnost zhodnotit vkládaný
kapitál a dostát svým závazkům. Bonita podniku je důležitá zejména pro bankovní
instituce, které se na základě tohoto hodnocení rozhodují, zda dané firmě půjčit či ne.
Banky si samostatně vytvářejí systémy hodnocení bonity podniků k odhadnutí velikosti
rizika, které podstoupí, pokud dané firmě půjčí peněžní prostředky. Existují také ratingové
agentury (např. Moody‘ s)32. Tyto agentury využívají ratingových známek k hodnocení
bonity. Informace získané na základě ratingu slouží nejen bankám, ale i jako podklad pro
30
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manažery, vlastníky či investory. Metod pro hodnocení bonity firmy existuje celá řada.
Finanční instituce převážně své metody tají z důvodu obav o ztrátu svého know- how.
Společným znakem všech bonitních modelů jsou finanční ukazatele. Jednoduché postupy
se vyjadřují bodovým hodnocením. Složitější postupy obsahují statistické výpočty33. Mezi
bonitní modely patří:


Kralickův Quicktest,



modifikovaný Quicktest,



Tamariho model,



soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy.

K bližšímu popisu je vybrán první uváděný model.

2.8.1 Kralickův Quicktest
Tento test poskytuje rychlou možnost výpočtu a vcelku uspokojující vypovídající
schopnost ohodnocení firmy. Spočívá v hodnocení finanční situace podniku na základě
soustavy čtyř rovnic. První dvojice rovnic se týká finanční stability firmy, druhá dvojice
hodnotí výnosovou stránku firmy.
(2.8.1.1)
(2.8.1.2)
(2.8.1.3)
(2.8.1.4)

34

Výsledky se musí obodovat dle níže uvedené tabulky.
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Tab. 2.8.1.1 Bodovací tabulka Kralickova Quicktestu

0 bodů

1 bod

2 body

3 body

4 body

R1

<0

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

>0,3

R2

<3

3-5

5-12

12-30

>30

R3

<0

0-0,08

0,08-0,12

0,12-0,15

>0,15

R4

<0

0-0,05

0,05-0,08

0,08-0,1

>0,1

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. s. 81
s. 81

Hodnocení dále probíhá v následujících krocích. Nejprve se analyzuje finanční
stabilita firmy a hodnocení se provede jako součet bodové hodnoty R1 a R2, dělený
dvěma. Poté se vyhodnotí výnosová situace, sečtou se bodové hodnoty R3 a R4 a taktéž se
vydělí dvěma. V posledním kroku se provede celkové hodnocení. Hodnota finanční
stability se přičítá k hodnotě výnosové situace a podělí se dvěma.
Interpretace výsledků je následující. Pokud podnik získá 3 a více body, je to podnik
bonitní. Pohybuje-li se podnik v intervalu 1 až 3 je v šedé zóně, tedy v zóně neutrální a máli hodnocení menší než 1, signalizuje to potíže s bonitou podniku35.

2.9

Bankrotní modely

Tyto modely jsou důležitým indikátorem zejména pro věřitele, obzvláště pokud
nemají jiné, například ratingové hodnocení. Ukazují, zda je podnik schopen splnit své
závazky. Také poskytují odpověď na otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje či ne.
Mezi tyto modely se řadí:

35



Altmanova analýza,



Tafflerův model,



Model IN – Index důvěryhodnosti.

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada

Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
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Dále jsou charakterizovány vybrané modely.

2.9.1 Altmanova analýza
Altmanova analýza poskytuje možnost ohodnotit celkové zdraví podniku. Zmíněná
analýza je stanovená pomocí jednoho čísla, jehož název je Z-skóre. Toto číslo je získáno
pomocí pěti ukazatelů a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluženost, likviditu a strukturu
kapitálu. Každý z ukazatelů má stanovenou jinou váhu. Analýza dokáže odhadnout blížící
se bankrot přibližně dva roky dopředu. Existují dvě verze.
Z-skóre pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu:
,
(2.9.1.1)
kde
X1 = pracovní kapitál / celková aktiva

(2.9.1.2)

X2 = nerozdělené zisky / celková aktiva

(2.9.1.3)

X3 = EBIT / celková aktiva

(2.9.1.4)

X4= vlastní kapitál / cizí zdroje

(2.9.1.5)

X5 = tržby / celková aktiv.36

(2.9.1.6)

Pokud Z-skóre vyjde větší než hodnota 2,9, znamená to, že je firma „zdravá“ a není
ohrožena bankrotem. Podnik se nachází v šedé zóně v případě, že se ukazatel pohybuje
mezi hodnotami od 1,2 do 2,9 a o zdraví podniku tedy nelze jednoznačně rozhodnout.
Podnikům, jejichž ukazatele jsou nižší než 1,2, hrozí bankrot.
Z-skóre pro podniky obchodovatelné na kapitálovém trhu:
,

(2.9.1.2)

kde indexy X1, X2, X3, X5 jsou stejné,

36
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X4= tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje37.
Podnik je v prosperitě, pokud je ukazatel větší než 2,9. Pokud se Z-skóre nachází
v intervalu od 1,81 do 2,99 je podnik v nevyhraněné finanční situaci (šedé zóně). Je-li
hodnota menší než 1,81, nachází se podnik v pásmu bankrotu.

2.10

Mezipodnikové srovnání

Mezipodnikové srovnání umožnuje srovnatelnost jednotlivých podniků ve velkém
souboru podniků. Soubor podniků mohou tvořit podniky, které podnikají ve stejném oboru,
například průmyslovém, výrobním atd. Tento soubor mohou také tvořit podniky
prodávající stejný produkt, popřípadě to mohou být konkurenční podniky. Podniky se
hodnotí v mnoha kategoriích, kupříkladu se porovnávají z hlediska výkonnosti,
produktivity práce, nákladové nebo finanční situace. Nejčastěji se při porovnávání využívá
statistických ukazatelů a to středních hodnot (aritmetický průměr, medián, modus),
ukazatelů variace (směrodatná odchylka, rozptyl) a také celé řady statistickomatematických metod, které pomáhají při určování pořadí a rozdělování podniků do
skupin.
Díky mezipodnikové analýze si každý podnik může vydefinovat své silné a slabé
stránky. V čem je oproti okolí lepší a naopak v čem jsou lepší okolní podniky a tudíž jaká
opatření je nutno provést, aby se zlepšilo jeho postavení na trhu. Podstatou metody
benchmarking je právě srovnání s konkurencí. Hledá nejlepší podniky ve svém okolí,
zejména v oblastech kvality a produktivity, a snaží se vlastní podnik vyzdvihnout na tutéž
úroveň. Další, v posledních letech také velmi využívaná metoda, má název spider analýza.
Dále lze zmínit mnoho dalších metod mezipodnikového srovnání například SWOT
analýza, sektorová analýza, bodovací metoda a jiné. Spider analýza bude dále více
rozvedena38.

37

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2008.

256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. s. 176
38

SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomie. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 498 s.

ISBN 978-80-7400-336-3.

29

2.10.1

Spider analýza

Tato metoda se využívá ke srovnání podniku s konkurenčním podnikem nebo
s odvětvovým průměrem. Spider analýza je metodou grafickou. Z toho plyne její největší
výhoda a tou je názornost. Podstatou analýzy je spider graf. Pomocí tohoto grafu a také
pomocí celé řady ukazatelů lze velmi rychle a přehledně srovnat a vyhodnotit postavení
podniku v rámci odvětví nebo jeho postavení vůči konkurenci.
Spider graf je rozdělen do čtyř částí. Každá část obvykle zahrnuje čtyři poměrové
ukazatele (počet ukazatelů může být větší či menší) z oblasti rentability, likvidity, aktivity
a složení finančních zdrojů.
Obr. 2.10.1.1 Spider analýza

Zdroj: SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.
480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. s. 371

Hodnoty ukazatelů se vyjadřují v procentech vůči odvětvovému průměru. Průměr
odvětví je roven sto procentům. Podstatou grafu jsou soustředné kružnice a paprsky
vybíhající ze středu grafu. Soustředné kružnice vyjadřují hodnoty odvětvových průměrů a
na paprsky se zapisují hodnoty ukazatelů podniku. Hodnoty vyznačené na paprscích se
spojí a tím vznikne spider graf.

30

Již na první pohled je z grafu zřejmé, jak si podnik vede. Pokud se hodnoty
ukazatelů vypočítaných pro daný podnik pohybují nad sto procenty, je to podnik
nadprůměrný. Jsou-li hodnoty menší než sto procent, tedy blíže ke středu kružnice, jedná
se o podnik podprůměrný. Je třeba dát pozor na ukazatele, které je potřeba minimalizovat.
V takových případech se počítá s převrácenou hodnotou podílu. U ukazatelů, u kterých je
žádoucí, aby nabývali optimálních hodnot, jedná se například o ukazatele likvidity, není
dobré, aby hodnoty byly příliš velké či malé39.
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3 Ekonomická

analýza

společnosti

TVARSTAV

-

REAL, s. r. o.
Tato část je zaměřena na samotnou aplikaci ekonomické analýzy u daného
podniku. Nejdřív se provede vertikální a horizontální analýza, jejíž výsledky jsou
interpretovány. Následuje poměrová analýza, která se realizuje pomocí výpočtů ukazatelů
likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti. Poté jsou vypočítaný bonitní a bankrotní
modely. Závěrem je realizováno srovnání výsledků daného podniku s průměrnými
hodnotami daného odvětví. Toto srovnání je uskutečněno pomocí spider analýzy. Data pro
tyto výpočty jsou čerpána z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za sledované období 20092012.

3.1

Představení a charakteristika společnosti

Společnost s ručením omezeným TVARSTAV – REAL, s. r. o. vznikla v roce
2003. Vznikla jako samostatná divize společnosti TVARSTAV, s. r. o., která v minulosti
provozovala několik poboček skladů se stavebním materiálem a byla vlastněna jedním ze
společníků.
Hlavní činností firmy jsou komplexní dodávky staveb v oborech bytové, občanské
a průmyslové výstavby. Jedná se o výstavbu objektů, jejich změn a odstraňování.
Poskytuje komplexní služby od zpracování architektonického návrhu, projektové
dokumentace, vyřízení schválení od orgánů státní správy až po vystavění objektů na klíč a
jejich následnou údržbu. Doplňkovou činností firmy je činnost hostinská a výroba
elektřiny. Firma již od svého založení sídlí v Novém Jičíně, ale svou činnost provádí po
celé republice. Prioritními oblastmi, vzhledem k sídlu firmy, jsou severní a jižní Morava.
U stavebních dodávek společnost poskytuje výstavbu objektů na klíč, nebo
realizaci jejich stavební části, vybavení technologii, vybavení interiéru, inženýrských sítí
nebo komunikací. Společnost nenabízí pouze výstavbu nových budov, ale zaměřuje se také
na rekonstrukci a opravy stávajících budov. Realizuje opravy budov, jež jsou památkově
chráněny. V těchto případech je zapotřebí provádět stavební práce nejvyšších složitostí a
dbát na nejvyšší kvalitu materiálu i kvalifikovanosti zaměstnanců. Jedná se o opravy fasád
až po sanace celých budov.
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Díky moderním technologiím, kterými firma disponuje, realizuje výstavby čistíren
odpadních vod nebo například provádí dodatečné zateplení i výškových budov, které
pomáhá k úspoře tepelné energie.
Společnost vedou zkušení odborníci, kteří se specializují na výstavbu pozemních
staveb. Na všechny činnosti, které firma provádí, má náležité živnostenské oprávnění.
Vlastní autorizační osvědčení v souladu se zákonem 360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
V současné době má 21 stálých zaměstnanců. Společnost má dva jednatele, kteří jednají za
společnost samostatně a v plném rozsahu. V čele společnosti stojí ředitel, který řídí úsek
stavebních činností. Na obchodně-administrativních pozicích jsou tři osoby. Zbylí
zaměstnanci pracují na dělnických pozicích a podle potřeby jsou najímáni od osvědčených
subdodavatelů také externí pracovníci pro potřebné řemeslné práce. Kapacita i profesní
složení zaměstnanců je dostatečné k pokrytí veškerých stavebních prací. Se zmíněným
počtem zaměstnanců a s průměrným ročním obratem 40 mil. Kč se řadí do skupiny malých
podniků.
Organizační struktura společnosti je rozdělena na dva úseky. Úsek stavební, který
se věnuje zejména realizaci staveb na klíč, zajištění vybavení interiéru, vybavení
technologiemi, vystavění inženýrských sítí a komunikací, rekonstrukci a opravám již
realizovaných budov. Druhý úsek technický je zaměřen na realizaci a žádání státních
dotací a také se zabývá inženýrskou činností ve výstavbě.
Mezi nejvýznamnější zákazníky patří firma Siemens s. r. o. a Lukrom s. r. o.
Předmět podnikání podle výpisu z obchodního rejstříku:
1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
2. hostinská činnost,
3. výroba elektřiny.
V minulých letech firma počítala s realizací nových bytových jednotek, které by
sloužily k dalšímu prodeji či k pronájmu. Kvůli změnám v hospodářské situaci státu zájem
o nové byty podstatným způsobem klesl, proto se firma zaměřila na výstavbu
fotovoltaických elektráren a tím investovala do svého majetkového portfolia. Majetkové
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portfolio firmy tvoří zejména bytové domy, byty, sportovní areál a budovy, pořízené za
účelem rekonstrukce.

3.2

Vertikální analýza

Principem této analýzy je postup, při kterém se jako první provede zvolení
základny, která se položí rovna 100 %. Při rozboru rozvahy je to výše aktiv (pasiv), při
rozboru výkazu zisku a ztráty je to součet výnosů nebo nákladů. Následuje souměření
jednotlivých položek účetních výkazů s danou základnou. Pro výpočet je použit vzorec
(2.5.1). Potřebná data jsou čerpána z účetních výkazů za období od roku 2009 až po rok
2012. Níže jsou uvedeny pouze zkrácené verze vertikálních analýz, plné verze se nachází
v příloze č. 3.

3.2.1 Vertikální analýza rozvahy
Vertikální analýza aktiv je provedena se zaměřením na nejpodstatnější položky a
následně je stejným způsobem realizována také vertikální analýza položek pasiv. V grafech
jsou na ose x uvedeny analyzované roky, osa y charakterizuje procentuální zastoupení
položky na celku.
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Graf 3.2.1.1 Vertikální analýza aktiv

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Provedena vertikální analýza aktiv vypovídá o nevyrovnané majetkové struktuře
společnosti, kde převládají stálá aktiva nad oběžnými aktivy. Při porovnání s oborovými
hodnotami, kdy byly použity oficiální analýzy ministerstva průmyslu a obchodu z let 2009
až 2012, je zřejmé, že pro stavebnictví je obvyklá nevyrovnaná majetková struktura, ale
zcela opačně než vykazuje analyzovaný podnik. Oběžná aktiva znatelně převyšují stálá
aktiva. V roce 2009 mají oběžná aktiva podíl 73,12%, stálá aktiva vykazují podíl pouze
24,46%40. Obdobně je tomu tak i u dalších let. Analyzovaná společnost vykazuje vyšší
podíl stálých aktiv a nižší podíl oběžných aktiv než je pro její obor činnosti obvyklé.
Největší zastoupení má dlouhodobý hmotný majetek, ve všech sledovaných letech
přesáhl hranici 50 %. Z dlouhodobého majetku je velmi významná položka stavby, což je
vzhledem k předmětu podnikání dané společnosti pochopitelné. Společnost nakupuje
budovy, které následně rekonstruuje a prodává jako bytové jednotky nebo provádí
výstavbu budov.
40

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. MPO: Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v

působnosti

MPO

[Online].

MPO

[22.2.2014].
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ministerstvo/analyticke-materialy/#category238
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z:

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-

Tab. 3.2.1.1 Zkrácená vertikální analýza aktiv

AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

2009

2010

2011

2012

100,00 % 100,00 %
0,00 %
0,00 %
67,69 %
58,96 %
0,00 %
0,00 %
67,18 %
58,47 %
0,51 %
0,49 %
31,80 %
40,54 %
17,92 %
10,93 %
0,00 %
-0,32 %
11,59 %
27,12 %
2,11 %
2,81 %
0,51 %
0,50 %

100,00 %
0,00 %
56,15 %
0,00 %
55,65 %
0,50 %
43,48 %
6,66 %
-0,40 %
32,99 %
4,24 %
0,37 %

100,00 %
0,00 %
63,00 %
0,00 %
62,75 %
0,26 %
36,64 %
4,78 %
-0,43 %
29,76 %
2,54 %
0,35 %

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Druhou nejvýznamnější položkou jsou krátkodobé pohledávky, které jak lze vidět
v tabulce 3.2.1.1 v čase rostou. Dlouhodobé pohledávky se dostaly do mínusových hodnot
kvůli zúčtování oprávek ke krátkodobým pohledávkám. Naopak tomu je u zásob, které
mají klesající charakter. Krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení tvoří
zanedbatelnou část aktiv společnosti.
Dále je uvedena vertikální analýza pasiv, která ukazuje, jakou část pasiv tvoří
vlastní kapitál a jakou část cizí zdroje.
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Graf 3.2.1.2 Vertikální analýza pasiv
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Provedená vertikální analýza pasiv ukazuje, že daná společnost má zcela
nevyváženou kapitálovou strukturu, kde v průměru z 92 % převažují cizí zdroje. Konkrétně
se jedná o dlouhodobé a krátkodobé závazky, viz graf 3.2.1.2. Analyzovaná firma používá
k financování převážně cizí zdroje, což je zpravidla levnější oproti financování vlastními
zdroji ale v tak velké míře je to značně rizikové. Vlastní kapitál je převážně tvořen
z výsledku hospodaření minulých let. Položka výsledek hospodaření za běžné účetní
období se podílí necelým 1% na vlastním kapitálu, což pro podnik není příznivé.

Tab. 3.2.1.2 Zkrácená vertikální analýza pasiv

PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy ze
zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního
období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy

2009

2010

2011

2012

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
7,72 %
0,51 %
0,00 %

7,68 %
0,49 %
0,00 %

8,49 %
0,50 %
0,00 %

9,07 %
0,51 %
0,00 %

0,05 %
6,57 %

0,17 %
6,85 %

0,29 %
7,11 %

0,30 %
7,97 %

0,58 %

0,17 %

0,60 %

0,30 %

92,24 %
0,00 %

92,32 %
0,00 %

91,51 %
0,00 %

90,93 %
0,00 %
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PASIVA
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení

2009

2010

2011

2012

45,72 %
38,67 %
7,84 %
0,04 %

44,98 %
42,38 %
4,96 %
0,00 %

50,19 %
37,44 %
3,88 %
0,00 %

47,76 %
40,34 %
2,82 %
0,00 %

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

3.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty
Nejprve je uvedena analýza výnosů a poté analýza nákladů. Jako základna jsou
zvoleny tržby firmy, které v roce 2009 činily 35 829 tis. Kč a v roce 2012 dosáhly svého
maxima 44 660 tis. Kč. Uvedená je pouze zkrácená verze vertikální analýzy, plná verze je
součástí přílohy č. 3. V grafech jsou na ose x uvedeny analyzované roky, osa y
charakterizuje procentuální zastoupení položky na celku.
Graf 3.2.2.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty- výnosy
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Zcela zásadním způsobem se na výnosech podílejí výkony, které ve všech
obdobích přesáhly 90 %. V roce 2012 byly na úrovni 95,72 % a v roce 2011 dokonce
činily 98,04 %. Tržby za prodej zboží v roce 2011 a 2012 rapidně klesly, viz graf 3.2.2.1,
neboť analyzovaný podnik omezil svou obchodní činnost v rámci specializovaného
maloobchodu. To lze pozorovat i na nulových nákladech na prodané zboží v roce 2011 a
2012.
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Graf 3.2.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty- náklady
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Z analýzy nákladů jasně vyplývá, že zásadní položkou je výkonová spotřeba, která
se pohybuje v mezích od 74,61 % do 86,72 %. Další podstatně menší položkou jsou osobní
náklady, které v roce 2009 dosáhly své maximální výše 8,95. Také daň z příjmů za běžnou
činnost a finanční výsledek hospodaření (vlivem nákladových úroků, které jsou ve výši od
0,19 až 0,61) mají záporný vliv na výsledek hospodaření.

Tab. 3.2.2.1 Zkrácená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty

Položky výkazu zisku a ztráty
Tržby
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu
Provozní výsledek hospodaření -EBIT
Výnosové úroky

2009

2010

2011

2012

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
5,09 %
2,93 %
2,16 %
90,64 %
74,61 %
18,19 %
8,95 %

6,36 %
4,56 %
1,80 %
92,03 %
78,24 %
15,60 %
6,27 %

0,94 %
0,00 %
0,94 %
98,04 %
86,72 %
12,26 %
7,66 %

1,63 %
0,00 %
1,63 %
95,72 %
80,63 %
16,72 %
7,98 %

4,28 %
2,22 %
0,09 %

1,60 %
0,95 %
0,00 %

1,01 %
1,35 %
0,03 %

2,63 %
1,71 %
0,01 %
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Položky výkazu zisku a ztráty
Nákladové úroky
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Výsledek hospodaření za účetní období EAT
Výsledek hospodaření před zdaněním EBT

2009

2010

2011

2012

0,61 %
-0,87 %
0,72 %
0,00 %

0,35 %
-0,59 %
0,19 %
0,00 %

0,20 %
-0,59 %
0,18 %
0,00 %

0,19 %
-0,79 %
0,66 %
0,00 %

0,64 %

0,17 %

0,58 %

0,26 %

1,35 %

0,36 %

0,76 %

0,92 %

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

3.3

Horizontální analýza

Vyjadřuje změny jednotlivých položek účetních výkazů v časové řadě. Udává, o
kolik se změnily jednotlivé položky a také procentuální změnu položek. Dále jsou uvedeny
změny absolutní dle vzorce (2.6.1) i procentuální dle vzorce (2.6.2) nejvýznamnějších
položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

3.3.1 Horizontální analýza rozvahy
Horizontální analýza rozvahy se zaměřuje nejprve na nejdůležitější položky aktiv a
to na sumu celkových aktiv, oběžná aktiva, dlouhodobý majetek a na časové rozlišení.
Následně se realizuje horizontální analýza pasiv se zaměřením na nejvýznamnější položky.
Uvedené jsou pouze zkrácené verze horizontální analýzy, plné verze jsou také k dispozici
v příloze č. 4. V grafech jsou na ose x uvedeny analyzované roky, osa y charakterizuje výši
jednotlivých položek rozvahy.
Graf 3.3.1.1 Horizontální analýza aktiv
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti
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V grafu 3.3.1.1 lze vidět, že suma aktiv v prvních dvou letech mírně roste, ale hned
v následujícím roce se suma zmenšuje. K největšímu poklesu došlo v roce 2012, kdy se
suma aktiv snížila o 3,24 %, tedy o částku 130 700 tis. Kč. Tento pokles byl důsledkem
snížení položky peněz o 94,46 % (375 tis. Kč). Také krátkodobý finanční majetek poklesl
o 42 %, což může mít negativní vliv na likviditu firmy. Dlouhodobý finanční majetek
v posledním roce poklesl o 50 %.

Tab. 3.3.1.1 Zkrácená horizontální analýza aktiv

AKTIVA

AKTIVA
CELKEM
Pohledávky za
upsaný základní
kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek
Dlouhodobý finanční
majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé
pohledávky
Krátkodobé
pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Časové rozlišení

2010/2009
Procentuální Absolutní
nárůst
(v tis. Kč)

2011/2010
2012/2011
Procentuální Absolutní Procentuální Absolutní
nárůst
(v tis. Kč)
nárůst
(v tis. Kč)

4,40 %

1719

-1,16 %

-474

-3,24 %

-1307

0,00 %
-9,07 %

0
-2396

0,00 %
-5,88 %

0
-1413

0,00 %
8,57 %

0
1939

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

-9,13 %

-2396

-5,93 %

-1413

9,09 %

2039

0,00 %
33,09 %
-36,33 %

0
4108
-2541

0,00 %
6,02 %
-39,78 %

0
995
-1772

-50,00 %
-18,47 %
-30,54 %

-100
-3235
-819

0,00 %

-132

21,97 %

-29

4,35 %

-7

144,26 %

6529

20,23 %

2236

-12,73 %

-1692

39,03 %
3,54 %

322
7

48,82 %
-27,32 %

560
-56

-42,00 %
-7,38 %

-717
-11

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Oběžná aktiva v prvních třech letech rostla mírným tempem a v roce 2012 došlo
k poklesu o 18,47 % vlivem již zmíněného úbytku krátkodobého finančního majetku.
Krátkodobý finanční majetek rostl rychlým tempem v prvních třech letech, nicméně potom
nastalo prudké snížení. V roce 2010 se razantně zvýšil objem krátkodobých pohledávek o
144,26 % (652 900 tis. Kč), poté se tempo růstu pohledávek snížilo a v posledním roce
došlo k poklesu pohledávek. Pro firmu je to z hlediska finančních možností příznivý jev,
jelikož již nejsou její hotové peníze zadržovány u odběratelů a firma nemusí hledat jiné
zdroje financování na svou další činnost, což by bylo pro společnost nákladnější.
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Graf 3.3.1.2 Horizontální analýza pasiv
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Celková pasiva v roce 2009 a 2010 rostla. K největšímu navýšení v těchto letech
došlo u položky rezervního fondu, který narostl o 240 %, z důvodu vzniku fondu oprav na
nově pořízené bytové domy. V následujících letech došlo k poklesu pasiv nejdříve o 1,16
% tedy 474 tis. Kč a následně o 3,24 % (1 307 tis. Kč).
Tab. 3.3.1.2 Zkrácená horizontální analýza pasiv
PASIVA

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, neděl. fond a ost.
fondy ze zisku

2010/2009
Procentuální Absolutní v tis.
změna
Kč

2011/2010
Procentuální
Absolutní v
změna
tis. Kč

2012/2011
Procentuální Absolutní v tis.
změna
Kč

4,40 %

1719

-1,16 %

-474

-3,24 %

-1307

3,92 %

118

9,23 %

289

3,39 %

116

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

240,00 %

48

70,59 %

48

0,00 %

0

Výsledek hospodaření minulých
let

8,89 %

228

2,51 %

70

8,41 %

241

Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)

-69,30 %

-158

244,29 %

171

-51,87 %

-125

4,49 %

1618

-2,03 %

-763

-3,86 %

-1423

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

2,70 %

482

10,28 %

1885

-7,91 %

-1600

14,42 %

2177

-12,68 %

-2191

4,24 %

640

-34,01 %

-1041

-22,62 %

-457

-29,62 %

-463

-100,00 %

-17

0,00 %

0

0,00 %

0

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti
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Vlastní kapitál se v celém sledovaném období navyšuje, což je pro podnik příznivé,
neboť velikost vlastního kapitálu, kterým firma disponuje, je velmi nízká. Tempo růstu se
v druhém meziobdobí navýšilo, ale následně pokleslo na stejnou úroveň, viz tabulka
3.3.1.2. K navýšení vlastního kapitálu přispěl růst hospodářského výsledku za běžné účetní
období, který se v roce 2011 zvětšil o trojnásobek. Poté klesl o 51,78 %, tedy o částku 125
tis. Kč
Cizí zdroje se oproti vlastnímu kapitálu snižují. Tento vývoj je pro firmu výhodný,
neboť cizí zdroje tvoří víc jak 90% veškerých pasiv, což signalizuje nezdravou finanční
situaci podniku. V roce 2010 se zvýšily o 4,49 %, nebo-li o 1 618 tis. Kč, v roce 2011 již
poklesly o 2,03 % a v roce 2012 činil pokles 3,86 %. Bankovní úvěry a výpomoci klesaly
v celém období a to je pro podnik příznivé. Oproti tomu dlouhodobé závazky rostly v roce
2010 o 2,70 % a v roce 2011 dokonce o 10,28 %. To není optimální situace, neboť
financování dlouhodobými zdroji je pro podnik z důvodu vyšší rizikovosti dražší. Růst
v prvním období zaznamenaly také krátkodobé závazky a to o 14,42 %, poté klesly o 12,68
% a v roce 2012 opět narostly o 4,24 %.

3.3.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
Graf 3.3.2.1 názorně ukazuje časové změny vybraných položek výkazu zisku a
ztráty za sledované období. Konkrétně je to položka obchodní marže, přidaná hodnota,
provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření za účetní období. Dále jsou v grafu
3.3.2.2 uvedeny změny tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a výkonové spotřeby
v čase. V tabulce 3.3.2.1 jsou uvedeny další základní údaje horizontální analýzy, celý
rozsah této analýzy je součástí přílohy č. 4. V grafech jsou na ose x uvedeny analyzované
roky, osa y charakterizuje výši jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty.
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Graf 3.3.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Z grafu 3.3.2.1 je patrné, že výsledek hospodaření za běžné účetní období se
pohybuje v nízkých částkách. V roce 2009 dosáhl svého maxima a to 797 tis. Kč, o rok
později klesl o 50,06 %, což je 399 tis. Kč, ale v roce 2012 se opět navýšil o 36,85 % a
činil 765 tis. Kč.
Graf 3.3.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

V grafu 3.3.2.2 jsou souměřeny tržby za vlastní výrobky a služby s výkonovou
spotřebou a to z důvodu, že tyto tržby jsou hlavní složkou výnosů a výkonová spotřeba
hlavní složkou nákladů. U tržeb je přirozené, že se požaduje setrvalý růst v ročním
časovém horizontu a u nákladů by firma měla dbát o roční pokles výkonové spotřeby. U
analyzované firmy je zaznamenán trvalý růst tržeb, ale i růst výkonové spotřeby v celém
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sledovaném období. To je negativní jev, neboť jednu Kč tržeb vyprodukovala s vyššími
náklady než v období předchozím.
Tab. 3.3.2.1 Zkrácená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
Položky výkazu zisku a ztráty

Tržby

2010/2009
2011/2010
2012/2011
Procentuální
Absolutní v Procentuální Absolutní v Procentuální Absolutní v
změna
tis. Kč
změna
tis. Kč
změna
tis. Kč
16,74 %
5998
-0,84 %
-352
7,68 %
3185
46,10 %
-2,46 %
38,59 %
81,89 %
18,54 %
22,43 %
0,11 %
-18,20 %

840
-19
11426
859
6021
5995
7
-584

-85,31 %
-48,14 %
3,41 %
-100,00 %
5,63 %
9,91 %
-22,03 %
21,15 %

-2271
-363
1400
-1908
2169
3243
-1437
555

85,68 %
85,68 %
0,49 %
0,00 %
5,13 %
0,12 %
46,78 %
12,17 %

335
335
209
0
2086
42
2379
387

Provozní výsledek hospodaření -EBIT
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období - EAT

-56,29 %
-50,06 %
-93,55 %
-32,42 %
0,00 %
-17,74 %
-20,51 %
-68,87 %
-69,30 %
-69,30 %

-863
-399
-29
-71
0
-22
64
-177
-158
-158

-37,31 %
40,45 %
450,00 %
-43,24 %
0,00 %
68,63 %
-1,21 %
-8,75 %
244,29 %
244,29 %

-250
161
9
-64
0
70
3
-7
171
171

179,52 %
36,85 %
-63,64 %
3,57 %
0,00 %
5,23 %
44,49 %
304,11 %
-51,87 %
-51,87 %

754
206
-7
3
0
9
-109
222
-125
-125

Výsledek hospodaření před zdaněním - EBT

-69,07 %

-335

109,33 %

164

30,89 %

97

Tržby za prodej zboží
Obchodní marže
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Náklady vynaložené na prodané zboží
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Výsledek hospodaření za běžné účetní období činí zejména výkony a tržby za
prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto dvě položky, jak lze vidět z tabulky 3.3.2.1,
pozvolna rostou v celém sledovaném období. Přidaná hodnota vzrostla v roce 2012 o 46,78
% vlivem rostoucí obchodní marže.
Záporný vliv na výsledek hospodaření za běžnou činnost má zejména finanční
výsledek hospodaření, který je po celou dobu analyzovaného období záporný. Zejména
kvůli vysokým nákladovým úrokům, které jsou nejvyšší v roce 2009 a to 219 tis. Kč, což
je o 32,42 % více než v roce 2010.
Mimořádný výsledek hospodaření je po celou dobu analýzy nulový. Z tohoto
důvodu není zmíněn v tabulce ani v grafu.

3.4

Analýza poměrových ukazatelů

V této části práce jsou interpretovány výsledky analýzy poměrových ukazatelů.
Analýza poměrových ukazatelů slouží především k utvoření představy o vazbách mezi
jednotlivými položkami účetních výkazů.
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3.4.1 Ukazatele likvidity
Ukazatele likvidity vyjadřují platební schopnost daného podniku. Jinými slovy
řečeno, jak rychle je podnik schopný převést aktiva na peněžní prostředky a tím splatit své
závazky a zajistit solventnost podniku. Aby byla solventnost zajištěna, je důležité držet
určitou část aktiv v co nejlikvidnější formě. Čím vyšší jsou ukazatele likvidity, tím lepší je
platební schopnost podniku. V grafu jsou na ose x uvedeny analyzované roky, osa y
charakterizuje výši jednotlivých druhů likvidity. Tlustou čarou jsou vyznačeny dolní
hranice doporučených hodnot. U běžné likvidity je dolní hranice vyšší, než rozpětí grafu.
Tab. 3.4.1.1 Ukazatele likvidity

Ukazatel

Vzorec

2009

2010

2011

2012

Běžná likvidita

(2.7.1.1)

0,82

0,96

1,16

0,91

Pohotová likvidita

(2.7.1.2)

0,36

0,7

0,98

0,79

Okamžitá likvidita

(2.7.1.3)

0,05

0,07

0,11

0,06

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Ukazatel běžné likvidity, označován také jako ukazatel celkové likvidity,
poměřuje oběžná aktiva s velikostí krátkodobých závazků. Vyjadřuje, jak by podnik
uspokojil své věřitele, kdyby všechna svá oběžná aktiva přeměnil na peníze. Optimální
výše tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5. Analyzovaná firma této
optimální výše nedosáhla ani jednou ve sledovaném období, tudíž jí hrozí problémy
s uspokojením svých věřitelů. Avšak v prvních třech letech je zaznamenám růst ukazatele,
což znamená také růst schopnosti podniku dostat svým závazkům. Výsledky běžné
likvidity se ocitají pod úrovní doporučených hodnot. Příčinou je vysoké tempo růstu
krátkodobých závazků, které je větší než tempo růstu oběžného majetku.
Pohotová likvidita je ukazatel, který eliminuje nedostatky předchozího ukazatele.
Z oběžných aktiv vylučuje zásoby a tím se vypovídací schopnost ukazatele zvětšuje.
Pokud je poměr čitatele a jmenovatele 1:1, znamená to, že podnik je schopen splatit své
závazky, aniž by musel prodat zásoby. Ideální hodnoty pohotové likvidity se pohybují od
1,0 do 1,5. Analyzovaná firma v žádném ze sledovaných období těchto ideálních hodnot
nedosahuje. Od roku 2009 do roku 2011 můžeme sledovat příznivý vývoj růstu pohotové
likvidity, ale v roce 2012 propad na hodnotu 0,79 zapříčiněný poklesem pohledávek a
zvýšením krátkodobých závazků.
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Okamžitá likvidita je nejpřísnější hodnotitel likvidity firmy. Ukazuje schopnost
podniku uhradit své závazky v daný okamžik. Vypočítá se jako poměr pohotových
platebních prostředků a krátkodobých závazků. Doporučený interval je od 0,2 do 1,1.
Všechny vypočítané hodnoty se pohybují hluboko pod dolní mezí doporučené hodnoty,
kromě roku 2011 (0,11), který byl celkově z hlediska likvidity nejpříznivější. Příčinou je
nízký finanční majetek společnosti, nicméně platební schopnost může být zajištěna ze
splacených pohledávek, které jsou vždy hrazeny dříve než závazky. I za těchto okolností
hrozí společnosti neschopnost splacení svých závazků.

Graf 3.4.1.1 Ukazatele likvidity

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Tyto výsledky ukazatelů likvidity mají pro věřitele a budoucí investory odrazující
charakter, neboť jejich hodnoty se nacházejí pod pásmem doporučených hodnot.

3.4.2 Ukazatele aktivity
Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak je podnik schopen využívat svých aktiv.
V tabulce 3.4.2.1 jsou uvedeny výpočty ukazatelů aktivity analyzovaného podniku.
V grafech jsou na ose x uvedeny analyzované roky, osa y charakterizuje počet obrátek
v grafu 3.4.2.1 a počet dnů v grafu 3.4.2.2.
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Tab. 3.4.2.1 Ukazatele aktivity

Ukazatel

Vzorec

2009

2010

2011

2012

Obrátka celkových aktiv

(2.7.2.1)

0,92

1,03

1,03

1,15

Obrátka zásob

(2.7.2.3)

5,12

9,39

15,46

23,97

Doba obratu aktiv (dny)

(2.7.2.2)

392,29

350,83

349,70

314,22

Doba obratu zásob (dny)
Doba obratu pohledávek
(dny)

(2.7.2.4)

70,28

38,34

23,28

15,02

(2.7.2.5)

45,48

94,01

113,97

92,14

Doba obratu závazků (dny)

(2.7.2.6)

331,08

306,49

306,44

276,84

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Obrátka celkových aktiv má u analyzované společnosti rostoucí vývoj, avšak rok
2010 a 2011 vykazuje stejné hodnoty. Optimální výsledek ukazatele obrátky by měl
přesáhnout hodnotu 1, což kromě prvního roku společnost splnila. V roce 2009 byla aktiva
vyšší než tržby a to zapříčinilo nízkou hodnotu ukazatele (0,92). Společnost dosáhla
nejlepší hodnoty (1,15) v roce 2012 zásluhou navýšení tržeb. Průměrná hodnota ukazatele
je 1,03. Z toho lze vyvodit, že celková aktiva se přeměnila na peněžní prostředky 1,03 krát.
Obrátka zásob v prvních dvou letech dosahovala nízkých hodnot, což byl
důsledek příliš velkého stavu zásob. V následujících letech obrátka zásob vzrostla díky
velkému snížení zásob a také růstu tržeb. V roce 2012 bylo zaznamenáno největší množství
obratů zásob vzhledem k tržbám a to 23,97 krát. Pouze 5,12 krát se zásoby promítly do
tržeb v roce 2009.
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Graf 3.4.2.1 Obrat majetku
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Doba obratu aktiv dosahuje v celém sledovaném období vysokých hodnot, které
mohou být zapříčiněny z výše popsaných důvodů. Nejdéle tento obrat trval v roce 2009 a
to 392,29 dní, tedy více než rok. Nejkratší byl obrat aktiv v roce 2012 a činil 314,22 dní.
Doba obratu zásob se postupně snižovala. Ze 70,28 dní v roce 2009 klesla na
15,02 dní v roce 2012. Toto snížení je z důvodu poklesu počtu náročnějších zakázek, u
kterých by bylo potřeba držet větší množství zásob.
Doba obratu pohledávek není pro firmu nijak příznivá. Lze sledovat postupný
nárůst počtu dní a to znamená, že platební morálka odběratelů se zhoršuje. Průměrná doba
obratu pohledávek v České republice je kolem 60 dní, analyzovaná firma tohoto průměru
dosáhla pouze v roce 2009 (45,48 dne).
Doba obratu závazků vyjadřuje platební morálku firmy. Má klesající charakter,
proto tato skutečnost může zlepšit nazírání na firmu z pohledu věřitelů. Daná firma se
snaží zlepšovat svou platební pozici, nicméně doba obratu závazků vykazuje příliš vysoké
hodnoty. Tento stav může být pro firmu z hlediska možností disponibility s finančními
prostředky příznivý, ale vystavuje se riziku, že ztratí důvěru věřitelů a bude se potýkat s
problémy při hledání nových dodavatelů.
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Graf 3.4.2.2 Doba obratu
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Pravidlo solventnosti je zachováno ve všech sledovaných obdobích.

3.4.3 Ukazatele rentability
Ukazatele rentability vyjadřují celkovou efektivnost činnosti podniku, tedy to, jak
je podnik schopen zhodnocovat vložený kapitál. Z tohoto důvodu patří rentabilita
k nejsledovanějším poměrovým ukazatelům. V tabulce 3.4.3.1 jsou uvedeny výsledky
propočtů rentability analyzovaného podniku. V grafu jsou na ose x uvedeny analyzované
roky, osa y charakterizuje procentuální výši rentability.
Tab. 3.4.3.1 Ukazatele rentability

Ukazatel

Vzorec

2009

2010

2011

2012

ROA

(2.7.3.1)

2,04 %

0,98 %

1,39 %

1,96 %

ROE

(2.7.3.2)

7,56 %

2,23 %

7,04 %

3,28 %

ROCE

(2.7.3.3)

3,82 %

1,85 %

2,36 %

3,45 %

ROS

(2.7.3.4)

0,64 %

0,17 %

0,58 %

0,26 %

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Rentabilita aktiv ROA dosáhla své nejvyšší hodnoty v roce 2009, kdy na 1 Kč
vloženého kapitálu připadalo 2,04 haléřů zisku. V ostatních obdobích byly hodnoty nižší,
50

ale lze podotknout, že nedosáhly záporných hodnot, tudíž byly ziskové. Vzhledem
k celkové nízké rentabilitě aktiv by se podnik měl snažit hospodařit efektivněji s vloženým
kapitálem.
Rentabilita vlastního kapitálu ROE má příznivější vývoj než rentabilita aktiv. Z
grafu 3.4.3.1 ale vyplývá, že docházelo k opakovanému meziročnímu poklesu a to v letech
2009-2010 a v letech 2011-2012, což není pro vlastníky příliš příznivé. Tyto výkyvy
hodnot jsou důsledkem poklesu EAT v roce 2010 a 2012. Největší rentability bylo
dosaženo v roce 2009 (7,56 %), nejnižší v roce 2010 (2,23 %).
Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE dosáhla nejvyšší hodnoty v prvním
roce, kdy rentabilita činila 3,82 %. V následujícím roce klesla o téměř 2 % na úroveň 1,85
%, což je důsledkem podstatného snížení EBIT a navýšením dlouhodobých závazků.
V následujících obdobích začala pozvolna růst, viz tabulka 3.4.3.1.
Rentabilita tržeb ROS vyjadřuje, jak velkého zisku je podnik schopen dosáhnout
z 1 Kč tržeb. Ve všech analyzovaných letech dosáhl podnik kladných hodnot, ale jak je
zřejmé z tabulky 3.4.3.1, jednalo se o hodnoty velmi nízké, které nepřekročily hranici 1 %.
V roce 2009 dosáhla rentabilita svého maxima, kdy z 1 Kč tržeb bylo vytvořeno 0,64
haléřů zisku.
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Graf 3.4.3.1 Ukazatele rentability
8,00%
7,00%
6,00%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2009

2010
ROA

ROE

2011
ROCE

2012

ROS

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

3.4.4 Ukazatele zadluženosti
Analýza zadluženosti ukazuje, v jaké míře jsou aktiva podniku kryty cizími zdroji.
Mělo by být respektováno pravidlo krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji, oběžná aktiva
by měla být kryta krátkodobými zdroji. Kvůli širokému rozpětí hodnot ukazatelů jsou
uvedeny dva grafy. Na ose x jsou uvedeny analyzované roky, osa y charakterizuje
procentuální výši zadluženosti.
Tab. 3.4.4.1 Ukazatele zadluženosti

Ukazatel

Vzorec

2009

2010

2011

2012

Ukazatel celkové zadluženosti

(2.7.4.1)

92,24 %

92,32 %

91,51 %

90,93 %

Kvóta vlastního kapitálu

(2.7.4.2)

7,72 %

7,68 %

8,49 %

9,07 %

Ukazatel zadluženosti VK

(2.7.4.3)

1194,82 %

Ukazatel úrokového krytí

(2.7.4.4)

3,64

2,69

6,65

8,79

Dlouhodobé krytí stálých
aktiv

(2.7.4.5)

0,78

0,89

1,04

0,9

1201,47 % 1077,47 % 1002,09 %

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti
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Ukazatel celkové zadluženosti udává, jak velká část majetku je kryta cizími
zdroji. Celková zadluženost by se měla pohybovat okolo 50 %. Jak lze z tabulky 3.4.4.1
vidět, společnost ve všech obdobích přesáhla hranici 90 %, což znamená, že většinu aktiv
kryje cizími zdroji. Průměr odvětví, dle dat z analýz Ministerstva průmyslu a obchodu, se
pohybuje okolo 60 % ve všech sledovaných letech. Velikost ukazatele celkové
zadluženosti je alarmující. Podnik by se měl snažit o navýšení vlastního kapitálu, neboť
tento jev značí finanční slabost společnosti, která může vést k ohrožení finanční stability.
Kvóta vlastního kapitálu ukazuje míru finanční nezávislosti podniku, tzn. jak
velkou část majetku podnik financuje vlastními zdroji. Doporučené hodnoty se pohybují
okolo 40 % a výše, analyzovaný podnik však dosahuje příliš nízkých hodnot, viz tabulka
3.4.4.1. Od roku 2009 do roku 2012 sice rostly, ale tento růst je s porovnáním výše
ukazatele celkového zadlužení zanedbatelný.

Graf 3.4.4.1 Ukazatele zadluženosti
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu informuje o tom, kolikrát je dluh větší
než vlastní kapitál. Jeho výše by se měla pohybovat kolem 80 až 120 % u stabilních
podniků. Analyzovaný podnik dosahuje až 10 krát větších hodnot, než jsou doporučovány
odbornou literaturou. Z toho vyplývá, že je podnik vysoce zadlužený, finančně nestabilní a
vykazuje vysoké riziko pro věřitele.
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Graf 3.4.4.2 Ukazatel zadluženosti
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je větší zisk než placené úroky.
Odborná literatura doporučuje, aby byl zisk trojnásobně až šestinásobně větší než úroky. U
této společnosti, kromě roku 2010, byly tyto doporučené hodnoty splněny.
Dlouhodobé krytí stálých aktiv by se mělo pohybovat okolo 1. Analyzovaný
podnik lze v prvních dvou letech považovat za podkapitalizovaný. To znamená, že
společnost financuje stálá aktiva i z krátkodobých zdrojů, což je velmi rizikové. V roce
2011 již ukazatel vykazuje hodnotu 1,04 a to je uspokojivé. V dalším roce opět klesl pod
hodnotu 1.

3.5

Bonitní modely

Tyto modely se snaží bodovým ohodnocením podniku stanovit jeho úroveň bonity.
Hodnocení bonity firmy je ve své podstatě zjišťování finanční situace a stability podniku.

3.5.1 Kralickův Quicktest
Tento test poskytuje rychlou možnost ohodnocení bonity firmy. Spočívá
v hodnocení finanční situace podniku na základě soustavy čtyř rovnic. První dvojice rovnic
se týká finanční stability firmy, druhá dvojice hodnotí výnosovou stránku firmy.
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Tab. 3.5.1.1 Kralickův Quicktest- výpočet

Ukazatel

Vzorec

2009

2010

2011

2012

R1

(2.8.1.1)

0,0772

0,0768

0,0849

0,0907

R2

(2.8.1.2)

-6,7645

72,8944 -43,5432

6,9350

R3

(2.8.1.3)

0,0204

0,0098

0,0139

0,0196

R4

(2.8.1.4)

-0,1607

0,0130

-0,0199

0,1166

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti
Tab. 3.5.1.2 Kralickův Quicktest- body

Body
R1
R2
R3
R4

2009
1
0

2010
1
4

2011
1
0

2012
1
2

1
0

1
1

1
0

1
4

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Dle výsledku Kralickova Quicktestu dosáhl podnik nejlepších výsledků v roce
2010 a 2012, viz tabulka 3.5.1.3. V těchto letech se podnik ocitl v tzv. šedé zóně. Znamená
to, že podnik není dostatečně bonitní, ale ani se nenachází v pásmu potíží. V roce 2009 a
2011 jsou hodnoty na úrovni 0,5, což signalizuje problémy v hospodaření firmy. Stejná
interpretace výsledků platí v případě finanční i výnosové situace. Na základě Kralickova
Quicktestu lze firmu považovat za nedostatečně bonitní.
Tab. 3.5.1.3 Kralickův Quicktest- vyhodnocení

Výsledné hodnocení
Finanční stabilita
Výnosová situace
Celková situace

2009
0,5
0,5

2010
2,5
1

2011
0,5
0,5

2012
1,5
2,5

0,5

1,75

0,5

2

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti
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3.6

Bankrotní modely

Pomocí bankrotních modelů lze zjistit, zda je podnik schopen splnit své závazky a
také poskytují odpověď na otázku, zda podniku hrozí bankrot.

3.6.1 Altmanův model
Altmanův model poskytuje možnost ohodnotit celkové zdraví podniku,
předpovědět budoucí finanční situaci podniku a tím předejít bankrotu. Je stanoven pomocí
Z-skóre. Toto číslo je získáno pomocí pěti ukazatelů a zahrnuje v sobě rentabilitu,
zadluženost, likviditu a strukturu kapitálu. Každý z ukazatelů má stanovenou jinou váhu.
Je použit vzorec (2.9.1.1) pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu, neboť
analyzovaný podnik podniká formou společnosti s ručením omezeným. V grafu 3.6.1.1
jsou na ose x uvedeny analyzované roky, osa y charakterizuje výši Z-skóre.
Tab. 3.6.1.1 Altmanův model

Ukazatel Vzorec
X1
(2.9.1.2)

2009
-0,07

2010
-0,02

2011
0,06

2012
-0,04

X2
X3
X4
X5

0,07
0,02
0,08
0,92

0,07
0,01
0,08
1,03

0,07
0,01
0,09
1,03

0,08
0,02
0,10
1,15

1,02

1,13

1,21

1,29

Z

(2.9.1.3)
(2.9.1.4)
(2.9.1.5)
(2.9.1.6)
(2.9.1.1)

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

Z grafu 3.6.1.1 je patrné, že se podnik v roce 2009 a 2010 ocitl v pásmu bankrotu.
Z toho lze usuzovat, že má podnik velmi silné finanční problémy a jeho finanční zdraví je
nedůvěryhodné. V roce 2011 a 2012 převýšil bankrotní hranici 1,2 pouze o pár setin, viz
tabulka 3.6.1.1 a dostal se do šedé zóny (o zdraví podniku nelze jednoznačně rozhodnout).
Na základě Altmanova modelu lze konstatovat, že je firma ohrožena vážnými finančními
problémy. Z provedeného testu však nelze vyvodit jednoznačné závěry, neboť model není
konstruován pro podmínky českého prostředí. Je zapotřebí zaměřit se na kontinuální
pozorování jednotlivých ukazatelů v co nejdelší časové řadě.
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Graf 3.6.1.1 Altmanův model

3,5

Pásmo prosperity

3
2,5

Šedá zóna

2

Z

1,5
1
0,5

Pásmo bankrotu

0
2009

2010

2011

2012

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti

3.7

Spider analýza

Pomocí spider analýzy je podnik porovnáván se svým odvětvím, tedy se
stavebnictvím. Data, která jsou potřebná k provedení analýzy, byla čerpána z internetových
stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku a ztráty za
odvětví stavebnictví. Spider analýzu provádíme na základě porovnání jednotlivých oblastí,
jimiž jsou rentabilita, likvidita, aktivita a oblast složení finančních zdrojů. Z analýzy jsou
vynechány ukazatele úrokového krytí a krytí zdrojů. Výpočet není možný kvůli
nedostatečnému zveřejnění přístupných dat.
Dále jsou interpretovány výsledky spider analýzy za sledované období.
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Tab. 3.7.1 Spider analýza

A. Rentabilita

2011

2012

Průměr
podniku

2009

2010

ROE

38,98 %

19,83 %

ROS

11,61 %

3,68 %

14,91 %

8,46 %

9,67 %

ROCE

17,54 %

13,47 %

24,55 %

52,59 %

27,04 %

ROA

21,49 %

15,78 %

30,54 %

59,03 %

31,71 %

Okamžitá likvidita

11,90 %

16,27 %

22,91 %

14,28 %

16,34 %

Pohotová likvidita

22,92 %

43,47 %

57,30 %

44,63 %

42,08 %

Běžná likvidita

47,39 %

51,89 %

60,10 %

45,27 %

51,16 %

Celková zadluženost

67,14 %

65,97 %

65,18 %

63,05 %

65,34 %

Zadluženost VK
Kvóta vlastního
kapitálu

14,11 %

13,58 %

14,35 %

13,97 %

14,00 %

21,02 %

20,58 %

22,01 %

22,14 %

21,44 %

Obrat aktiv

71,31 % 107,29 % 113,18 % 127,77 %

104,89 %

Doba obratu závazků
Doba obratu
pohledávek

41,46 %

76,52 % 118,41 %

63,44 %

B. Likvidita

C. Struktura kapitálu

D. Aktiva

Doba obratu zásob

67,02 %

55,04 %

299,07 % 175,65 % 147,94 % 200,20 %

205,72 %

26,29 %

55,44 %

56,24 %

88,60 % 129,20 % 223,10 %

116,80 %

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti a údajů MPO

V tabulce 3.7.1 jsou vypočítány hodnoty za celé analyzované období a také
průměrné hodnoty podniku. Odvětvové hodnoty jsou použity jako základna, ke které jsou
procentuálně vyjadřovány hodnoty podniku.
Lepších hodnot, v porovnání s odvětvím, dosahuje analyzovaný podnik v oblasti
aktiv. U doby obratu pohledávek, jejichž hodnota se musí minimalizovat, (proto je použita
převrácená hodnota), dosahuje podnik o 106 % lepších hodnot než odvětvový průměr.
Převrácené hodnoty jsou také použity u doby obratu zásob a závazků. U doby obratu zásob
je na tom daný podnik o 18 % lépe, než je průměr v odvětví. Naopak u doby obratu
závazků dosahuje podnik o polovinu kratší doby, než je v odvětví obvyklé. V ostatních
analyzovaných oblastech, jak lze z grafu vidět, je na tom podnik oproti odvětví výrazně
hůř. V oblasti rentability dosahuje podnik velmi podprůměrných hodnot vzhledem
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k odvětví stavebnictví. U rentability tržeb ztrácí podnik 90 % na odvětví. Také v oblasti
likvidity je na tom podnik podstatně hůř, než je v odvětví standartní. Především u okamžité
likvidity dosahuje podnik velmi nízké hodnoty, pouhých 14 %. Daný podnik vykazuje
velkou zadluženost vlastního kapitálu. Výsledné hodnoty tohoto ukazatele se musí
minimalizovat, proto je i zde použita převrácená hodnota. Na odvětvový průměr, u
ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu, ztrácí daný podnik celých 86 %.
Graf 3.7.1 Spider graf

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti a údajů MPO

V grafu 3.7.1 lze vidět modře zvýrazněné průměrné hodnoty podniku za dané
oblasti a červeně zvýrazněné hodnoty, kterých dosáhlo analyzované odvětví, tedy
stavebnictví.
Z provedené spider analýzy vyplývá, že podnik dosahuje nadprůměrných výsledků
pouze v oblasti aktiv, v ostatních oblastech je podnik velmi podprůměrný.
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4 Návrhy a doporučení
Provedená finanční analýza odkryla silné a slabé stránky společnosti TVARSTAVREAL, s. r. o. Na základě analýzy byly identifikovány problémy, které by se měla
společnost snažit odstranit. Dále jsou uvedeny návrhy a doporučení, které jí k tomu mohou
pomoci.
Vertikální analýza aktiv vypovídá o nevyrovnané majetkové struktuře společnosti,
kde převládají stálá aktiva nad oběžnými aktivy. Při porovnání s oborovými hodnotami,
kdy byly použity oficiální analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu, je zřejmé, že pro
stavebnictví je obvyklý stav zcela opačný. Oběžná aktiva převyšují stálá aktiva. Společnost
vykazuje vyšší podíl stálých aktiv a nižší podíl oběžných aktiv, než je pro její obor činnosti
obvyklé. Proto také byla provedena detailní analýza oběžných aktiv, při které bylo zjištěno,
že daná společnost disponuje velmi nízkým finančním majetkem z hlediska okamžité
likvidity zcela nedostačujícím. Největší podíl na oběžných aktivech mají krátkodobé
pohledávky, kromě roku 2009. Což znamená, že velká část peněžních prostředků
společnosti je zadržována u odběratelů. V průměru se jedná o 50 % pohledávek do doby
splatnosti a 50 % po lhůtě splatnosti. Pohledávky ve výši 500 000 Kč jsou zařazeny do
skupiny nedobytných pohledávek.
Podnik by měl zefektivnit svou činnost v oblasti řízení pohledávek. Provedením
analýzy zákazníků by se měly splatnosti pohledávek snížit, což by vedlo k navýšení
peněžních prostředků a tím i k zlepšení likvidity firmy. Také je nutností, aby firma
prověřovala své potenciální zákazníky, zda jsou schopni splácet své závazky a zda již
v minulosti neměli s tímto problémy. Pokud podnik toto opatření neprovede, měl by mít
předjednaný krátkodobý bankovní úvěr, který v případě nutnosti využije ke splacení svých
závazků.
Analýzu zákazníků lze provést pomocí metody ABC. Dle této metody by byli
zákazníci diverzifikováni do jednotlivých skupin. Kritériem pro diverzifikaci zákazníků by
byla jejich platební morálka. Do skupiny A by byli zařazeni zákazníci s výbornou platební
morálkou, do skupiny B zákazníci, kteří potřebují na splacení závazků delší časový úsek,
ale své závazky splatí. Do skupiny C by byli zařazeni rizikový zákazníci, u kterých je
riziko nesplácení závazků vysoké. Se skupinou C by podnik neměl obchodovat, neboť
vzhledem k jeho finanční situaci si nemůže dovolit podstoupit tak vysoké riziko dalšího
navýšení pohledávek, které u zákazníků ze skupiny C hrozí.
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Další variantou, jak v relativně krátkém časovém úseku navýšit likviditu firmy, je
možnost odkoupení části krátkodobých pohledávek faktoringovou společností. Tento typ
společnosti si strhává tzv. faktoringovou provizi za podstoupení rizika, které plyne
z možnosti nesplacení daných pohledávek. Takže podnik nedostane částku ve výši dané
pohledávky, ale dostane částku o tuto provizi sníženou. Nicméně pro podnik s tak nízkou
likviditou a na druhé straně tak vysokými závazky je i tato možnost perspektivní.
Na základě zjištění nedostatečné výše oběžných aktiv by bylo vhodné provádět
průběžně detailní analýzu oběžných aktiv. Ta by zjistila, zda jejich výše je dostačující
z hlediska likvidity firmy.
Z vertikální analýzy aktiv lze vidět, že největší zastoupení na stálých aktivech má
dlouhodobý hmotný majetek, ten ve všech sledovaných letech přesáhl hranici 56
%. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří zejména bytové domy a byty, které podnik
pronajímá. Vlastní také velmi lukrativní stavební pozemky poblíž již vybudovaného
satelitního městečka v Novém Jičíně.
Podnik by měl vyčkat na zlepšení situace na trhu nemovitostí a část bytů a
pozemků prodat za účelem zvýšení peněžních prostředků a zvýšení likvidity firmy. Dle
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí by mělo v roce 2015 dojít k výraznějšímu oživení
trhů nemovitostí41. Podnik by této příležitosti měl využít.
Dlouhodobý hmotný majetek tvoří také 15 automobilů, z toho 4 velká nákladní
auta. Kvůli sezónnosti odvětví dochází v zimních měsících k poklesu zakázek a tím klesá i
využitelnost vozidel. V těchto měsících by bylo vhodné provozovat silniční motorovou
dopravu nebo tato vozidla pronajímat a tím zmírnit negativní dopad na výsledek
hospodaření.
Provedená vertikální analýza pasiv ukazuje, že daná společnost má zcela
nevyváženou kapitálovou strukturu, kde v průměru z 92 % převažují cizí zdroje.
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Analyzovaná firma používá k financování převážně cizí zdroje, což je zpravidla levnější
oproti financování vlastními zdroji, ale v tak velké míře je to značně rizikové. Podnik
využívá zejména dlouhodobé cizí zdroje, které z hlediska úroků představují větší
nákladovou zátěž než zdroje krátkodobé.
Podnik by se měl zaměřit na zvyšování vlastního kapitálu, protože právě vlastní
kapitál signalizuje sílu a spolehlivost dané společnosti. Možností jak zlepšit úroveň
vlastního kapitál je navýšit kapitál základní. Podnik by mohl oslovit investory či vlastníky
jiných stavebních firem, zda by neměli zájem o odkoupení části vlastnického podílu.
Základní kapitál by se navýšil o vklady těchto potenciálních společníků.
Výsledek hospodaření za běžné účetní období se podílí necelým 1 % na vlastním
kapitálu, což pro podnik není příznivé. Cílem společnosti by mělo být udržení kladného
hospodářského výsledku a také trvalý růst hospodářského výsledku, zejména kvůli
možnosti čerpat dotace ze státního rozpočtu nebo využití dotací z Evropské unie. V roce
2014 začala nová etapa koncepce podpory malých a středních podnikatelů, Ministerstva
průmyslu a obchodu ze strukturálních fondů Evropské unie. Společnost by mohla využít
programu na podporu malých a středních podnikatelů ve veřejných zakázkách, kdy bude
podnikům poskytována záruka za jistoty, které jsou požadovány při vyhlašování veřejných
zakázek a které jsou často limitujícím faktorem pro účast malých a středních podniků ve
veřejných zakázkách. Management podniku by se také mohl zúčastnit speciálních školení,
která zlepší orientaci v zákoně o veřejných zakázkách, zejména pak s ohledem na zadávací
dokumentace. Získání veřejné zakázky by podniku pomohlo zlepšit finanční situaci.
Dalším doporučením je účastnit se programu Ministerstva životního prostředí
Zelená úsporám, zaměřeného na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.
Společnost by se měla zaregistrovat do seznamu odborných dodavatelů, což by pro
potenciální zákazníky znamenalo záruku kvality poskytovaných služeb. Všechny
podmínky pro účast v programu podnik splňuje. Potenciálními zákazníky jsou zde vlastníci
a stavebníci rodinných domů, kteří chtějí snížit energetickou náročnost stávajících
rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností nebo
výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních systémů.
Nízkoenergetické domy jsou v současnosti velmi žádané a pro podnik by to mohla být
příležitost, jak získat nové zákazníky.
Velmi nízká úroveň likvidity znamená pro společnost velké riziko platební
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neschopnosti.
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z analyzovaných období svých doporučených hodnot. Výsledné hodnoty se vždy vyskytují
pod kritickou hodnotou. Nejhůře je na tom podnik s běžnou likviditou, která vyjadřuje jak
by podnik uspokojil své věřitele, kdyby všechna svá oběžná aktiva přeměnil na peníze.
Z toho vyplývá, že v současné situaci by podnik své věřitele nebyl schopen uspokojit.
Společnost má příliš vysoké krátkodobé závazky, které nejsou kryty oběžnými aktivy.
Již uvedeným doporučením je prodat dlouhodobý hmotný majetek a zefektivnit
jeho využití, zvýšit efektivnost managementu pohledávek a také minimalizovat zásoby.
Konkrétně se jedná o položku nedokončené výroby a polotovary, kde doposud nejsou
vyúčtovány zálohy s městem Nový Jičín na inženýrské sítě. Podnik by měl tyto zálohy
vyúčtovat, aby získal potřebné peněžní prostředky.
Pokud nízká likvidita firmy bude přetrvávat, měl by podnik zvážit možnost právní
ochrany majetku, která by jej ochránila před případnými exekucemi.
Oblast aktivity se dá hodnotit i z hlediska spider analýzy za přijatelnou. Za
alarmující by se ovšem dala označit doba obratu závazků. I když je za sledované období
vždy vyšší než doba obratu pohledávek, a to lze vnímat jako pozitivní, neboť je zachováno
pravidlo solventnosti, je doba obratu závazků velmi vysoká. Vyplývá z toho špatná
platební morálka podniku a neschopnost včas platit své závazky. Podnik by se měl zaměřit
na včasné placení závazků, a to především krátkodobých závazků z obchodních vztahů a
závazků vůči řídícím a ovládajícím osobám.
Oblast
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velmi

nízkých

a

ve

srovnání

s odvětvím

podprůměrných výsledků. Všechny ukazatele rentability dosahovaly nejvyšších hodnot v
roce 2009. Z hlediska svého odvětví by se podnik měl zaměřit na rentabilitu tržeb. Z nízké
hodnoty tohoto ukazatele vzhledem k průměrným hodnotám odvětví lze usoudit, že ceny
služeb jsou poměrně nízké a náklady příliš vysoké.
Podnik by měl provést analýzu cen konkurence a podle zjištěných hodnot
optimalizovat ceny svých služeb. Také by se měl zaměřit na snížení nákladů. Podnik
nakupuje levné, ale málo kvalitní nářadí, peněžní prostředky, které ušetří za nákup, se
z tohoto důvodu mnohonásobně zvětší a promítnou do nákladů v podobě časových
63

prostojů, které nastávají při poruše nářadí a dalších peněžních výdajů za nové pracovní
nářadí. Doporučením je, aby podnik nakupoval kvalitní, osvědčené nářadí například od
značky Hilti, která již v minulosti nabízela podniku zvýhodněnou nabídku svého zboží.
Tato firma poskytuje časově neomezenou záruku na materiálové a výrobní vady. Velkou
výhodou také je, že v průběhu oprav či servisu nářadí je poskytnuto nářadí náhradní.
Spolupráce s touto firmou by vedla k eliminaci výše zmíněných nákladů.
Většina zaměstnanců pracuje na dělnických pozicích, za svou práci pobírají
úkolovou mzdu. Každý zaměstnanec je odborníkem na jiný druh řemeslné práce. Podle
potřeby jsou najímáni také externí pracovníci pro potřebné práce. Tito externí pracovníci
většinou pobírají časovou mzdu a jsou mnohem dražší než pracovníci interní. Podnik by
měl provést analýzu druhu a četnosti práce, na kterou si nejčastěji tyto externí pracovníky
najímá. Podle výsledků by měl podnik zvážit, zda nebude lepší najmout dodatečné
zaměstnance s daným zaměřením či rekvalifikovat zaměstnance stávající a tím omezit
najímání externích pracovníků a snížit osobní náklady. Další možností je najímat pouze
takové externí pracovníky, kteří přistoupí na mzdu úkolovou a tuto podmínku právně
ošetřit ve smlouvě o dílo nebo v dohodě o provedení práce.
Velikost ukazatele celkové zadluženosti je alarmující, podnik by se měl snažit o
navýšení vlastního kapitálu. Vysoká zadluženost značí finanční slabost společnosti a také
vysoké věřitelské riziko. Rovněž zadluženost vlastního kapitálu se nachází vysoko nad
doporučenou hranicí, což může narušit stabilitu společnosti. Vysoká hodnota zadluženosti
vlastního kapitálu je způsobena tím, že společnost je financována převážně dlouhodobými
závazky. Vysoký stav dlouhodobých závazků je zapříčiněn zejména velkou investicí v roce
2009, kdy podnik investoval do výstavby fotovoltaické elektrárny. Návratnost této
investice očekává podnik v průběhu šesti let.
V oblasti marketingu by měl podnik vyvinout větší úsilí snaze o navýšení tržeb
prostřednictvím propagace. V dnešní době je nemyslitelné obstát před tak velkou
konkurencí bez vlastních internetových stránek. Podnik sice internetové stránky má, ale
jsou zcela nefunkční. Také logo působí poněkud zastarale, což může mít negativní dopad
na vnímání služeb společnosti.
64

Analyzovaný podnik je podkapitalizovaný. To znamená, že společnost financuje stálá
aktiva i z krátkodobých zdrojů, a to je velmi rizikové. Používá tedy agresivní způsob
financování. Pokud se kapitálová struktura podniku zvýší, měl by podnik volit neutrální
způsob financování.
Doporučením je také průběžně sledovat vývoj společnosti z finančního hlediska. I
když je hospodaření společnosti ziskové, management nevěnuje dostatečnou pozornost
sledování jednotlivých ukazatelů, které jsou důležitým podkladem pro potenciální
investory, či banky a tím dochází k vytvoření negativního pohledu na firmu.
Dle výsledku Kralickova Quicktestu byl podnik v roce 2009 a 2011 nedostatečně
bonitní a v ostatních letech byl v tzv. „šedé zóně“. Dle Altmanova modelu se podnik
v prvních dvou analyzovaných letech nacházel v pásmu bankrotu, poté se situace zlepšila a
podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“. Spider analýza určila, že se jedná o podprůměrný
podnik. Finanční situace podniku není příznivá. Lze konstatovat, že bez realizace
nápravných opatření je daný podnik ohrožen bankrotem.
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5 Závěr
Finanční analýza je založena na datech z finančních výkazů. Pomocí vhodně
vybraných ukazatelů a jejich správné interpretace dokáže manažerům pomoci při
rozhodování o budoucím řízení podniku, poskytne také zpětnou vazbu o tom, kam
v jednotlivých letech podnik došel.
Cílem práce bylo zhodnotit celkový vývoj finanční situace podniku TVARSTAVREAL, s. r. o. za poslední 4 roky a navrhnout doporučení, která by měla vést ke zlepšení
finančního zdraví podniku.
Vertikální analýza aktiv informuje o nevyrovnané majetkové struktuře společnosti,
kde převládají stálá aktiva nad oběžnými aktivy. Provedená detailní analýza oběžných
aktiv informuje o tom, že podnik disponuje velmi nízkým finančním majetkem, který je
z hlediska okamžité likvidity zcela nedostačující.
Na základě vertikální analýzy pasiv lze konstatovat, že v případě analyzované
společnosti TVARSTAV-REAL, s. r. o. je charakteristické financování společnosti pomocí
cizích zdrojů, vlastní kapitál v tomto případě hraje jen nepatrnou roli. Vysoký podíl
dlouhodobých závazků a dle horizontální analýzy také zvyšující se procento krátkodobých
závazků by mělo být do budoucna sledováno. Další zadlužování podniku je zcela
nevhodné.
Na druhé straně stojí markantní navyšování krátkodobých pohledávek, konkrétně
pohledávek z obchodních vztahů. Ty by se měl podnik snažit v co nejkratším časovém
horizontu vyřešit, a to nejen proto, že jsou jimi zadržovány peněžní prostředky, s nimiž by
mohl disponovat a efektivně je využít. Tento stav se odráží především v tom, že si podnik
musí pro svou činnost hledat prostředky jinými a mnohdy i nákladnějšími cestami.
Velmi nízká úroveň likvidity znamená pro společnost velké riziko platební
neschopnosti.
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z analyzovaných období hodnot doporučených odbornou literaturou. Je zachováno pravidlo
solventnosti, což je vnímáno pozitivně.
Oblast aktivity se dá hodnotit i z hlediska spider analýzy za přijatelnou, vyjma
ukazatele doby obratu závazků. Ten dosahuje příliš vysokých hodnot, což signalizuje
špatnou platební morálku podniku.
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podprůměrných výsledků.
Z ukazatelů zadluženosti lze vysledovat vratkou finanční stabilitu. Podnik by se
měl zaměřit na zvyšování vlastního kapitálu a snižování cizích zdrojů. Analyzovaný
podnik je podkapitalizovaný, využívá agresivní způsob financování, tedy ke krytí stálých
aktiv používá krátkodobé zdroje.
V případě dalšího zadlužování by se podnik dostal do situace, kdy již není
solventní, proto by byl schopen obtížně investovat a vytvářet zisk. V současnosti je stav na
udržitelné úrovni, ale podnik by se měl snažit o efektivnější hospodaření. Dle výsledku
bonitních a bankrotních modelů byl podnik v roce 2009 a 2011 nedostatečně bonitní a
v letech 2009 a 2010 se dostal do pásma bankrotu.
Prostřednictvím finanční analýzy byly identifikovány slabiny podniku a byla
navrhnuta potřebná opatření ke zlepšení finanční situace podniku. Finanční zdraví podniku
není dle výsledků finanční analýzy vyhovující, a pokud nedojde k realizaci nápravných
opatření, mohl by podniku hrozit bankrot.
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Seznam zkratek
EAT Čistý zisk
EBIT Zisk před úroky a zdaněním
EBT Zisk před zdaněním
ROA Rentabilita aktiv
ROCE Rentabilita dlouhodobých zdrojů
ROE Rentabilita vlastního kapitálu
ROS Rentabilita tržeb
VK Vlastní kapitál
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