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1 ÚVOD 

V každé společnosti, větší či menší, by měl být schopný účetní, ať už jako zaměstnanec 

nebo jako účetní externí. Ač si to některé firmy u nás bohužel neuvědomují, účetní je velice 

potřebný a významný pracovník. Zpracovává totiž účetnictví, které vypovídá mnoho o firmě. 

Účetnictví je důležité jak pro externí uživatele, jako jsou banky nebo věřitelé, tak i pro 

uživatele interní. Je v něm spousta užitečných informací, pomocí kterých se dá sledovat a 

vyhodnocovat finanční zdraví podniku.  

Má-li být společnost úspěšná, musí se o své účetnictví zajímat, znát všechny informace 

v něm obsažené a hlavně musí umět tyto informace rozebrat a zpracovat – tedy provést 

finanční analýzu. I když se firma bude snažit jakkoli zlepšit své postavení na trhu nebo svou 

celkovou ekonomickou situaci ve firmě, bez finanční analýzy je to téměř nemožné, a proto je 

toto téma podle mého názoru velmi významné a důležité.  

Cílem této práce je zpracovat a analyzovat účetní závěrku společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o., vyhodnotit její finanční situaci a v případě špatného výsledku 

navrhnout, jak tuto situaci zlepšit.  

K provádění finanční analýzy jsou použity dvě základní metody, a to analýza absolutních 

ukazatelů a analýza poměrových ukazatelů. V rámci analýzy absolutních ukazatelů je 

provedena jak horizontální, tak i vertikální analýza. Při analýze poměrových ukazatelů jsou 

využity ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti.  Finanční analýza je prováděna 

za období 2008 až 2012. 

Tato práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž stěžejními jsou kapitola druhá, třetí a 

čtvrtá. Druhá kapitola s názvem Teoretický pohled na účetní závěrku poskytuje základní 

informace o účetní závěrce a jejím rozdělení na rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, přehled 

o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Třetí kapitola má název Základní ukazatele finanční analýzy ve vztahu k vybrané 

společnosti. Jsou zde popsány a objasněny základní metody a ukazatele finanční analýzy, 

které jsou dále využity v praktické části této práce, tedy v kapitole čtvrté.  

Čtvrtá kapitola, jak již bylo zmíněno, je založena na praktické části. Obsahuje stručnou 

prezentaci vybrané společnosti, a poté už jsou v ní aplikovány veškeré poznatky 
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z předchozích dvou kapitol. To znamená vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů, 

komentáře a následné vyhodnocení finanční situace vybrané společnosti s ručením 

omezeným.   
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2 TEORETICKÝ POHLED NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 

Účetní závěrka je klíčovým dokumentem k tomu, aby stát, akcionáři, banky, věřitelé, 

investoři, burzy, veřejnost, obchodní partneři a další uživatelé získali komplexní obraz o 

společnosti a jejím hospodaření za účetní období (Ryneš, 2013). 

Účetní jednotky jsou dle § 7, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 

„povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.“ 

K tomu, aby bylo věrného a poctivého obrazu dosaženo, existují základní účetní zásady, 

které uvádí Hakalová a Palochová (2010): 

- zásada účetní jednotky – účetní jednotka je vymezena jako relativně uzavřený celek, 

za který se sleduje stav a pohyb majetku, zjišťuje se výsledek hospodaření a sestavuje 

se účetní závěrka, 

- zásada neomezeného trvání účetní jednotky – splnit tuto zásadu znamená 

nepřetržité trvání činnosti účetní jednotky, která nemá v úmyslu omezit rozsah své 

činnosti, 

- zásada nezávislosti účetních období (aktuální princip) – účetní jednotky účtují o 

skutečnostech do účetního období, s nímž časově a věcně souvisí, což vyvolává 

nutnost časově rozlišovat náklady a výnosy, 

- zásada bilanční kontinuity – znamená, že konečné zůstatky aktiv a pasiv za běžné 

období se musí shodovat s počátečními stavy aktiv a pasiv v následujícím účetním 

období, 

- zásada objektivity účetních informací – znamená vést účetnictví úplně, průkazně a 

správně, aby podávalo věrný obraz předmětu účetnictví, 

- zásada konzistentnosti (srovnatelnosti) mezi účetním obdobím – má zajistit 

srovnatelnost mezi metodami využívanými u účtování určitých operací, oceňování a 

odpisování aktiv v jednotlivých letech, aby se zaručila srovnatelnost z hlediska času, 

- zásada opatrnosti – v účetnictví se vykazují všechny předpokládané ztráty, rizika a 

znehodnocení majetku, což se realizuje především tvorbou rezerv a opravných 

položek, 
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- zásada zákazu kompenzace (vyrovnání) – je zakázáno vzájemné vyrovnání mezi 

náklady a výnosy a mezi jednotlivými položkami aktiv a pasiv s výjimkou specificky 

vymezených případů, 

- a další zásady. 

Způsob sestavování účetní závěrky, její obsah a rozsah není na samotné účetní jednotce, 

ale je vymezen právními předpisy, kterými se účetní jednotka musí řídit. Mezi tyto předpisy 

patří zejména: 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 

- České účetní standardy pro podnikatele. 

Dle § 18 ZoÚ musí účetní závěrka obsahovat následující údaje: 

- jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky, sídlo účetní jednotky a 

případně bydliště a místo podnikání, 

- identifikační číslo osoby (pokud je má účetní jednotka přiděleno), 

- právní formu účetní jednotky, 

- předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, 

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

- okamžik sestavení účetní závěrky. 

K účetní závěrce musí být dále připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní 

jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky a teprve poté se účetní závěrka považuje za 

sestavenou. 

Účetní jednotky mohou sestavit účetní závěrku buď v plném rozsahu, nebo ve 

zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu sestavují a předkládají účetní závěrku akciové 

společnosti a účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Ve 

zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat a předkládat účetní závěrku ostatní účetní 

jednotky. Pokud se však tyto účetní jednotky rozhodnou sestavovat účetní závěrku v plném 

rozsahu, nic jim v tom nebrání (Hakalová, 2010). 
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Společnosti s ručením omezeným vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem 

tehdy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a 

účetního období bezprostředně předcházejícího, překročila nebo dosáhla alespoň dvou ze tří 

následujících kritérií (§ 20 ZoÚ): 

- aktiva celkem více než 40 000 000 Kč, 

- roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč, 

- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50. 

ZoÚ vymezuje tyto druhy účetních závěrek: 

- řádnou, 

- mimořádnou, 

- mezitímní. 

Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období, jímž 

může být kalendářní rok (tj. k 31. prosinci běžného roku), nebo k poslednímu dni 

hospodářského roku. 

Mimořádná účetní závěrka se sestavuje v mimořádných situacích, např. ke dni zániku 

povinnosti vést účetnictví, ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, ke dni 

předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou 

účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz. 

Mezitímní účetní závěrka je sestavována v průběhu účetního období a k jinému okamžiku 

než ke konci rozvahového dne. Při sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky 

neuzavírají účetní knihy, ale provádí pouze inventarizaci (Hakalová, 2010). 

Dle § 18  ZoÚ je účetní závěrka nedílný celek, který tvoří: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a 

ztráty. 
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Dále může účetní závěrku tvořit i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Tyto dva přehledy sestavují společnosti s ručením omezeným vždy 

v případě, pokud mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. 

2.1 ROZVAHA 

 „Rozvahou rozumíme výkaz vypovídající zejména o finanční pozici účetní jednotky. Jedná 

se o přehled majetku (aktiv) a zdrojů financování (pasiv)“, jak tvrdí Strouhal (2011, s. 115). 

Rozvaha je výkaz statický, jenž zobrazuje konečné stavy aktiv a pasiv k určitému 

okamžiku (Hakalová, 2010). 

Aktiva a pasiva se v rozvaze rozdělují do skupin. Tyto skupiny jsou označeny velkým 

písmenem latinské abecedy, a to u aktiv písmeny A – D a u pasiv písmeny A – C. Pro 

podrobnější členění se ještě používají římské číslice. Uspořádání a označení položek rozvahy 

je uvedeno v tabulce 2.1.1 a 2.1.2. 

Aktiva členíme zejména na následující položky: 

- Pohledávky za upsaný základní kapitál – předmětem těchto pohledávek je 

povinnost splatit upsané, dosud nesplacené akcie a vklad do základního kapitálu. 

- Dlouhodobý nehmotný majetek – je majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a jeho vstupní cena je dle ZDP vyšší než 60 000 Kč. Tímto majetkem se 

rozumí především zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, 

ocenitelná práva a goodwill. 

- Dlouhodobý hmotný majetek – jedná se o majetek, který má hmotnou podstatu. Jeho 

doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho vstupní cena je dle ZDP vyšší než 

40 000 Kč. Mezi tento majetek řadíme pozemky, stavby, samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů a dospělá zvířata a jejich 

skupiny. 

- Dlouhodobý finanční majetek – tento majetek představuje dlouhodobě vázané 

prostředky finančního charakteru, který má účetní jednotka v úmyslu vlastnit déle než 

jeden rok. Jedná se například o dlouhodobé cenné papíry a podíly nebo půjčky a 

úvěry. 
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- Zásoby – patří do oběžného majetku a většinou u nich dochází k jednorázové 

spotřebě. Zásobami rozumíme materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky, 

mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny a zboží. 

- Dlouhodobé pohledávky – jsou to pohledávky se splatností delší než jeden rok. Může 

se jednat o pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky vůči ovládaným a řízeným 

osobám, pohledávky pod podstatným vlivem, pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení. Také zde řadíme dlouhodobé poskytnuté zálohy a 

dohadné účty aktivní. 

- Krátkodobé pohledávky – obsahují podobné položky, jako byly uvedeny u 

dlouhodobých pohledávek, jen s tím rozdílem, že tyto pohledávky mají splatnost kratší 

než jeden rok. 

- Krátkodobý finanční majetek – mezi tento majetek řadíme peníze, účty v bankách a 

krátkodobé cenné papíry a podíly. 

- Časové rozlišení – zahrnuje náklady příštích období, komplexní náklady příštích 

období a příjmy příštích období. 

 

Pasiva členíme následovně: 

- Základní kapitál – jedná se o všechny zapsané i nezapsané, peněžní i nepeněžní 

vklady společníků. 

- Kapitálové fondy – jsou to vklady společníků, které nezvyšují základní kapitál. 

Řadíme zde emisní ážio, ostatní kapitálové fondy, oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků a z přecenění při přeměnách společností. 

- Fondy ze zisku – od roku 2014 je zrušena povinnost tvorby povinného rezervního 

fondu. 

- Výsledek hospodaření minulých let – zde zahrnujeme nerozdělený zisk nebo ztrátu 

minulých let. 

- Výsledek hospodaření běžného účetního období. 

- Rezervy – patří do cizích zdrojů a vytváří se za účelem krytí očekávaných budoucích 

výdajů. Rozlišujeme zákonné rezervy tvořené podle zvláštních právních předpisů, 

rezervy na důchody, na daň z příjmů a ostatní rezervy. 

- Dlouhodobé závazky – mají splatnost delší než jeden rok a jedná se například o dluhy 

z obchodních vztahů, dluhy k ovládaným nebo ovládajícím osobám, dluhy k osobám 
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pod podstatným vlivem, dluhy ke společníkům obchodní korporace, dluhy ke 

společníkům sdruženým ve společnosti, vydané dluhopisy či dohadné účty pasivní. 

- Krátkodobé závazky – jejich splatnost je kratší než jeden rok a kromě výše 

uvedených dluhů zahrnují i dluhy vůči zaměstnancům nebo dluhy k institucím 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

- Bankovní úvěry a výpomoci – zahrnují se zde krátkodobé a dlouhodobé bankovní 

úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. 

- Časové rozlišení -  zahrnuje výdaje a výnosy příštích období. 

Tab. 2.1.1 Základní struktura aktiv v rozvaze 

Označení  AKTIVA  
Číslo 

řádku 
Běžné účetní období 

Minulé 

úč. obd. 

a b 
c 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 

+ 12) 1         

A. 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 2         

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06) 3         

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4         

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 5         

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 6         

C. Oběžná aktiva (ř. 08 až 11) 7         

C. I. Zásoby 8         

C. II.  Dlouhodobé pohledávky 9         

C. III. Krátkodobé pohledávky 10         

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 11         

D. I. Časové rozlišení 12         

Zdroj: Vlastní zpracování podle formuláře dostupného z: 

http://www.finance.cz/download/155-rozvaha-v-plnem-rozsahu-/ 

Aktiva jsou v rozvaze uváděna v běžném účetním období takto: 
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- brutto hodnota – hodnota nesnížená o oprávky a opravné položky k příslušné 

majetkové složce, 

- korekce – představuje oprávky a opravné položky k příslušné majetkové položce, 

- netto hodnota – vyjadřuje rozdíl mezi brutto hodnotou a korekcí (Hakalová, 2010). 

Pro minulé účetní období jsou jednotlivé položky aktiv uvedeny v netto hodnotě. 

V rozvaze se uvádí pro srovnání, a také pro účely finanční analýzy. 

Pasiva se vykazují za běžné i minulé účetní období v účetních hodnotách. 

Tab. 2.1.2 Základní struktura pasiv v rozvaze 

Označení  PASIVA 
Číslo 

řádku 

Běžné úč. 

obd. 

Minulé 

úč. obd. 

a b 
c 5 6 

  PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25) 13         

A. Vlastní kapitál (ř. 15 až 19) 14         

A. I. Základní kapitál 15         

A. II. Kapitálové fondy 16         

A. III.  Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 17         

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 18         

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 19         

B. Cizí zdroje (ř. 21 až 24) 20         

B. I. Rezervy 21         

B. II. Dlouhodobé závazky 22         

B. III. Krátkodobé závazky 23   

 

    

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24         

C. I. Časové rozlišení 25         

Zdroj: Vlastní zpracování podle formuláře dostupného z: 

http://www.finance.cz/download/155-rozvaha-v-plnem-rozsahu-/ 
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2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

„Výkaz zisků a ztrát má vykazovat všechny výnosy (incomes) a náklady (expenses), které 

splňují definice nákladů a výnosů a které souvisejí věcně a časově s daným účetním 

obdobím.“ (Máče, 2013, s. 274) 

Úkolem tohoto výkazu je informovat o finanční výkonnosti účetní jednotky. Má vertikální 

podobu, což umožňuje vyčíslit: 

- provozní výsledek hospodaření, 

- finanční výsledek hospodaření, 

- výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění daní z příjmů), 

- mimořádný výsledek hospodaření po zdanění, 

- výsledek hospodaření za běžné účetní období (Strouhal, 2011) 

Mezi základní položky výkazu zisku a ztráty patří zejména: 

- obchodní marže, vyjadřující rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na toto 

zboží, 

- výkony zahrnující tržby z prodeje výrobků a služeb, 

- služby představující náklady na opravy, nájemné, apod., 

- přidaná hodnota obsahující součet obchodní marže a rozdílu mezi výkony a 

výkonovou spotřebou,  

- osobní náklady, 

- veškeré daně a poplatky zaúčtované účetní jednotkou do nákladů, kromě daně 

z příjmů, 

- ostatní provozní výnosy, mezi které patří zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

výnosy z odepsaných pohledávek nebo inventarizační rozdíly, 

- ostatní provozní náklady, jako jsou např. dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

odpisy pohledávek, inventarizační rozdíly, 

- výnosy z dlouhodobého finančního majetku (výnosy z dividend, úrokové výnosy 

z dluhových cenných papírů,…), 

- výnosové či nákladové úroky, 

- ostatní finanční výnosy nebo náklady, do nichž jsou započítány kurzové zisky či ztráty 

a nároky na náhradu mank a schodků na finančním majetku, 
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- mimořádné náklady a výnosy vznikající z mimořádných operací (Strouhal, 2011). 

Výkaz zisku a ztráty lze sestavit v účelovém nebo druhovém členění. Účetní jednotky se 

od roku 2003 mohou samy rozhodnout, v jakém členění budou tento výkaz sestavovat 

(Pilařová, Pilátová, 2013). Při sestavování výkazu v druhovém členění je třeba ověřit věcnou 

shodu nákladů období s výnosy. Této shody lze docílit úpravou nákladů nebo výnosů, 

přičemž v ČR se používá úprava výnosů. Při účelovém členění se porovnávají výnosy a 

náklady týkající se realizovaných výkonů. Pokud se účetní jednotka rozhodne sestavit výkaz 

zisku a ztráty v účelovém členění, tak je povinna druhové členění nákladů a výnosů uvést 

v příloze k účetní závěrce (Strouhal, 2011). 

Jednotlivé částky výnosů a nákladů se ve VZZ uvádějí jak za běžné účetní období, tak i za 

předchozí účetní období. Umožňuje se tak srovnání těchto částek, a také vzniká možnost 

provádět finanční analýzu, stejně jako tomu bylo u rozvahy. 

2.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Příloha k účetní závěrce má oproti výše zmíněným účetním výkazům jeden velký rozdíl. 

Do rozvahy a výkazu zisku a ztrát se zaznamenávají skutečnosti, které jsou jisté nebo alespoň 

vysoce pravděpodobné, kdežto příloha k těmto výkazům má zmíněné skutečnosti upřesnit 

nebo objasnit, tak aby nedošlo k mylnému názoru na finanční pozici společnosti nebo její 

výkonnost.  

Informace, které jsou potřeba uvést do přílohy k účetní závěrce, jsou vymezeny ve 

vyhlášce. Kromě údajů charakterizujících podnik se do přílohy podle Vyhlášky č. 500/2002 

Sb. uvádí např. výše úvěrů a půjček, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, 

informace o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování nebo způsob 

stanovení opravných položek a oprávek k majetku. V další části přílohy se uvádí doplňující 

informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Příloha navíc obsahuje důležité informace 

týkající se majetku a závazků, zejména pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nebo 

pohledávky a závazky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let. Nesmí 

zde chybět ani informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo 

auditorské společnosti za účetní období v příslušném členění.  
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Údaje přílohy vycházejí z účetních dokladů, účetních knih a dalších účetních písemností 

účetní jednotky. Veškeré hodnotové údaje jsou vykazovány v celých tisících Kč, pokud není 

stanoveno jinak. 

2.4 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

Přehled o peněžních tocích neboli cash flow informuje uživatele účetní závěrky o tom, 

z jakých zdrojů se čerpaly v průběhu účetního období finanční prostředky, a jak byly tyto 

prostředky použity (Strouhal, 2011). 

Peněžní toky se vykazují zvlášť za provozní, investiční a finanční činnost. Provozní 

činností se rozumí základní výdělečné činnosti podniku a ostatní aktivity, které není možné 

zařadit do finanční činnosti a ani do investiční činnosti. Investiční činnost zahrnuje pořízení a 

vyřazení dlouhodobého majetku z důvodu prodeje. Finanční činnost obsahuje příjmy a výdaje 

peněžních prostředků, které způsobují změny ve vlastním kapitálu a v dlouhodobém cizím 

kapitálu (Strouhal, 2011).  

Účetní jednotka má na výběr, jakou metodou bude přehled o peněžních tocích sestavovat. 

Přímou metodu lze použít pro vykázání všech činností, tzn. provozní, investiční i finanční, 

zatímco nepřímou metodu může účetní jednotka použít pouze pro vykázání peněžních toků 

z provozní činnosti. Častěji se v praxi používá sestavování cash flow nepřímou metodou 

(Strouhal, 2011). 

U přímé metody se při sestavení cash flow vychází z přímé znalosti peněžních příjmů a 

peněžních výdajů. Účetní jednotka nemusí znát údaje o změnách stavu položek rozvahy, ani 

údaje výkazu zisku a ztráty. Z rozvahy se přejímá pouze změna stavu peněz a peněžních 

ekvivalentů, ke které došlo mezi dvěma rozvahovými dny (Kovanicová, 2012). 

U nepřímé metody probíhá výpočet ve dvou krocích. Nejprve se hospodářský výsledek 

upravuje o nepeněžní operace, což jsou zejména odpisy. Poté probíhá úprava o vliv změn 

položek čistého pracovního kapitálu (ČPK). Jedná se o změny stavu zásob, změny stavu 

pohledávek, změny stavu závazků a o položky, které patří do finanční a investiční činnosti 

(Strouhal, 2011). 

Strukturu výkazu sestavovaného nepřímou metodou ukazuje tabulka č. 2.4.1. 
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Tab. 2.4.1 – Struktura výkazu sestavovaného nepřímou metodou 

Zisk po úhradě úroků a zdanění 

+ odpisy 

+ jiné náklady 

– výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash flow ze samofinancování 

± změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) 

± změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

± změna zásob (+ úbytek) 

± změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) 

Cash flow z provozní činnosti 

± změna fixního majetku (+ úbytek) 

± změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytek) 

Cash flow z investiční činnosti 

± změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) 

+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

– Výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 

Zdroj: Růčková, Finanční analýza, 2011 

2.5 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Z přehledu o změnách vlastního kapitálu můžeme zjistit, jak se změnily jednotlivé složky 

vlastního kapitálu za běžné období oproti období minulému. Účetní jednotka v něm musí 

vyčíslit vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Tento přehled je možné 

sestavit například formou tabulky, v níž jsou horizontálně uvedeny položky vlastního kapitálu 

a vertikálně počáteční a konečné stavy a základní typy uskutečněných operací (Kovanicová, 

2012). 
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3 ZÁKLADNÍ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY VE VZTAHU 

K VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech, tedy v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a v přehledu o 

peněžních tocích (Růčková, 2011). Samotné souhrnné výstupy účetnictví totiž neposkytují 

úplný obraz o hospodaření a finanční situaci ve společnosti. Až po provedení finanční analýzy 

je možné dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a majetkové a finanční situaci ve 

společnosti, díky kterým se dají přijmout různá opatření nebo uskutečnit nějaká rozhodnutí 

(Holečková, 2008).  

Cílem finanční analýzy je tedy stanovit diagnózu finančního „zdraví“ společnosti. 

Finančně zdravou společností je taková společnost, která je v danou chvíli perspektivně 

schopna naplňovat smysl své existence (Holečková, 2008).  

Informace, které finanční analýza poskytuje, jsou předmětem zájmu mnoha uživatelů – 

jak externích, tak interních. Mezi externí uživatele patří především investoři, bankéři, 

dodavatelé, státní orgány, zákazníci a odbory. Mezi interní uživatele se řadí manažeři, kteří 

plánují, organizují a podnikají. Těmito manažery se myslí marketingoví manažeři, finanční 

ředitelé nebo vedoucí výroby. (Kimmel, Weygandt, Kieso, 2009) Každý z těchto uživatelů 

má své specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. 

Všichni však mají jedno společné – potřebují znát informace, aby mohli řídit a být úspěšnými 

(Holečková, 2008). 

Finanční analýza není upravena žádnými právními předpisy, jako je tomu u finančního 

účetnictví nebo daňové problematiky, proto mohou nastat komplikace při jejím provádění. 

Těmito komplikacemi je myšlena nejednotnost postupů, nejednoznačnost výkladu, 

interpretace a srovnání jejích výsledků. I přesto se však vyvinuly určité obecně přijímané 

analytické postupy a v podnikové praxi se setkáváme s různými přístupy a technikami 

analýzy, jejichž cílem je poskytnout uživatelům věrný obraz o majetkové a finanční situaci 

společnosti (Holečková, 2008). 

Mezi základní metody finanční analýzy patří: 

- analýza absolutních ukazatelů, 
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- analýza poměrových ukazatelů, 

- analýza fondů finančních prostředků (Pilařová, Pilátová, 2013). 

Tato bakalářská práce je zaměřena pouze na analýzu absolutních a poměrových ukazatelů, 

proto zde třetí metoda nebude dále uvedena. 

3. 1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

Absolutní ukazatele jsou ukazatele, které vycházejí přímo z účetních výkazů. Jsou 

používány k analýze vývojových trendů – horizontální analýze, a k analýze komponent – 

vertikální analýze. Analyzovaná data se většinou porovnávají za daný účetní rok s rokem 

minulým. Horizontální i vertikální analýza upozorňují na problémové oblasti, které by neměly 

být opomenuty (Holečková, 2008). 

Horizontální analýza zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase, a to jak v absolutní, 

tak i v relativní výši. Porovnávání položek výkazů mezi jednotlivými roky se provádí po 

řádcích – horizontálně, a proto si tato analýza absolutních ukazatelů nese název 

„horizontální“. K této analýze je nutné mít k dispozici údaje za minimálně dvě po sobě jdoucí 

období, aby se dalo odpovědět na otázku, o kolik jednotek (absolutní změna) a o kolik procent 

(procentní změna) se změnila příslušná položka v čase (Holečková, 2008). 

Absolutní změna se zjistí výpočtem rozdílu hodnot z obou po sobě jdoucích let, podle 

jednoduchého vzorce (3.1):  

                       𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡 −  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1                                  (3.1)1 

Vypočítaná absolutní změna se vyjádří procentem k hodnotě výchozího roku, a tím se 

zjistí procentní změna, viz vzorec (3.2). 

                                    𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1
 ∙ 100 (%)                             (3.2)2 

Kromě procentní změny lze změnu vyjádřit i řetězovým nebo bazickým indexem. Bazické 

indexy porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou téhož 

ukazatele ve zvoleném neměnném období, které je určeno jako základna. Řetězové indexy 

                                                           
1,2 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou stejného 

ukazatele v předcházejícím období (Holečková, 2008). Řetězové ani bazické indexy však 

v této práci nebudou dále využity. 

„Procentní neboli vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních 

výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 %.“ (Pilařová, 

Pilátová, 2013, s. 155)  

Při analýze rozvahy se berou jako základna většinou celková aktiva nebo celková pasiva, 

tedy bilanční suma (Holečková, 2008). Procentní podíly jednotlivých položek aktiv na 

celkových aktivech informují o tom, do jakých aktiv byl investován kapitál. Naopak na straně 

pasiv podává tato analýza přehled o tom, z jakých zdrojů účetní jednotka financovala svá 

aktiva. Nejlevnější je financovat majetek z krátkodobých cizích zdrojů, avšak v přiměřené 

míře (Strouhal, 2011). Ve výkazu zisku a ztráty bývá základnou velikost celkových výnosů 

nebo tržeb. Technika rozboru bývá zpracovávána v jednotlivých letech odshora dolů, proto se 

této analýze říká vertikální (Holečková, 2008). 

Výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na meziroční inflaci a díky tomu umožňuje 

srovnatelnost jejích výsledků z různých let (Sedláček, 2011).  

3. 2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů a 

v praxi je používána nejčastěji. Používá se především proto, že si účetní jednotka může 

vytvořit rychle a nenákladně úsudek o svých finančních charakteristikách. Dalším důvodem 

jejího použití je také fakt, že umožňuje analyzovat časový vývoj finanční situace společnosti 

(Strouhal, 2011). Výpočet poměrových ukazatelů spočívá ve vydělení jedné položky nebo 

skupiny položek jinou položkou nebo skupinou položek uvedenou ve výkazech, přičemž mezi 

těmito položkami existují co do obsahu určité souvislosti (Holečková, 2008). 

V současné době je poměrových ukazatelů nepřeberné množství, a proto je třeba důkladně 

rozmýšlet, které ukazatele pro finanční analýzu použít. V žádném případě není dobré vybrat 

všechny možné poměrové ukazatele, protože jen pouhé výpočty nezjistí finanční situaci 

společnosti. Poměrové ukazatele je nutné vybrat s rozumem podle toho, jak závažné 

souvislosti testují. Literatura nám uvádí doporučené hodnoty, kterých by se mělo při výpočtu 

dosáhnout. Uvedené doporučené hodnoty mají pouze orientační charakter, a proto bychom se 
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jimi neměli striktně řídit. Každá společnost může být zdravá při jiných hodnotách 

poměrových ukazatelů (Holečková, 2008). 

Poměrové ukazatele se zařazují do různých skupin, přičemž každá skupina má jiné 

zaměření. V této práci bude využito čtyř skupin poměrových ukazatelů, a to: 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele zadluženosti. 

3.2.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli také výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti společnosti 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku za použití investovaného kapitálu. Ukazatele rentability 

využívají údaje ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. 

Z výkazu zisku a ztráty lze vyčíst tři kategorie zisku a těmi jsou EBIT, EAT a EBT. EBIT 

znamená zisk před odečtením úroků a daní a ve finanční analýze se využívá tam, kde je nutno 

zajistit mezipodnikové srovnání. EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk – nalezneme 

jako výsledek hospodaření za běžné účetní období. Je využíván v těch ukazatelích, které 

hodnotí výkonnost společnosti. Třetí kategorií je zisk před zdaněním – EBT. Ten se využívá 

pro srovnání výkonnosti společností s rozdílným daňovým zatížením (Růčková, 2011). 

Obecně se rentabilita vyjadřuje poměrem zisku k částce vloženého kapitálu, viz vzorec 

(3.3): 

                                                       𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙⁄                                  (3.3)3 

V praxi se k měření výnosnosti vloženého kapitálu nejvíce využívají následující ukazatele: 

- ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, 

- ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

- rentabilita odbytu, 

- rentabilita nákladů (Pilařová, Pilátová, 2013). 

                                                           
3 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu 

Tento ukazatel, který je považovaný za základní měřítko výnosnosti, poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání, a to bez ohledu na to, zda jsou financovány 

z vlastních nebo cizích zdrojů (Holečková, 2008). 

Podle Holečkové (2008, s. 65) je „rentabilita celkového kapitálu RCK neboli rentabilita 

aktiv (return on assets – ROA nebo return on investments – ROI) dána výdělkovou schopností, 

resp. produkční silou (earning power) majetku podniku.“ Ukazuje to vzorec (3.4): 

                                        𝑅𝐶𝐾 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 ∙ 100 [%]                           (3.4)4 

Ve jmenovateli by měl být uveden průměrný stav aktiv k počátku a konci účetního 

období, protože zisk před úroky a zdaněním je toková veličina, která se kumuluje po celé 

účetní období, zatímco aktiva jakožto stavová veličina mění v průběhu účetního období svou 

velikost – zpravidla roste. Jde o určité zpřesnění tohoto ukazatele, avšak můžeme to pominout 

(Holečková, 2008). V čitateli může být jak zisk před úroky a zdaněním (EBIT), tak i zisk před 

zdaněním (EBT), zisk po zdanění (EAT) nebo zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky. 

Výběr zisku závisí na účelu, kterému má analýza sloužit (Sedláček, 2011).  

Tento ukazatel udává, kolik korun zisku připadá na jednu korunu celkového vloženého 

kapitálu. Obecně platí, že čím je rentabilita celkového kapitálu vyšší, tím je to příznivější, 

protože tím více získáváme z vloženého kapitálu (Pilařová, Pilátová, 2013).  

Celkový dosažený hospodářský výsledek ve výkazu zisku a ztráty je složen ze tří dílčích 

výsledků hospodaření (provozní, finanční, mimořádný) a díky tomu se dle analyzovaného 

stupně výsledku hospodaření dají tvořit analytické ukazatele rentability (Pilařová, Pilátová, 

2013). 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři nebo vlastníky společnosti. Do vzorce lze zahrnout buďto zisk po zdanění nebo zisk 

před zdaněním a podle toho se rovněž musí interpretovat i správný výsledek. Pokud se 

použije zisk po zdanění neboli čistý zisk, bude tento ukazatel nezávislý na charakteru zdrojů 

                                                           
4 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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financování a půjde o klasickou interpretaci rentability (Růčková, 2011). Tuto situaci 

znázorňuje vzorec (3.5). 

                                                𝑅𝑉𝐾 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 ∙ 100 [%]                                            (3.5)5 

Zisk před zdaněním se do vzorce dosadí v případě, že bude třeba srovnání společností 

s rozdílným daňovým prostředím (Růčková, 2011). V tomto případě má vzorec následnou 

podobu: 

                                               𝑅𝑉𝐾 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 ∙ 100 [%]                                     (3.6)6 

S pomocí ukazatele rentability vlastního kapitálu se dá zjistit, zda je kapitál reprodukován 

s náležitou intenzitou, která odpovídá riziku investice (Růčková, 2011). Rentabilita vlastního 

kapitálu by měla být vyšší než alternativní výnos stejně rizikové investice. Pokud by byla 

hodnota ukazatele nižší než výnosnost cenných papírů garantovaných státem, byla by 

společnost odsouzena k zániku, neboť každý racionálně uvažující investor bude od rizikovější 

investice požadovat také vyšší míru zhodnocení (Holečková, 2008). 

Rentabilita odbytu neboli rentabilita tržeb vyjadřuje „schopnost podniku dosahovat zisku 

při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.“ 

(Růčková, 2011, s. 56) 

Místo ukazatele ziskovosti tržeb se spíše užívá označení zisková marže. Rozlišujeme dvě 

takovéto marže, a to provozní ziskovou marži a čistou ziskovou marži (Holečková, 2008).  

Provozní zisková marže pracuje pouze s provozními náklady, vylučuje vlivy finančních 

nákladů, a to zejména úroků. Do čitatele se dosazuje zisk před úroky a zdaněním nebo se zde 

může uvést provozní výsledek hospodaření (Holečková, 2008). Viz vzorec (3.7): 

                         𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                      (3.7)7 

                                                           
5,6,7 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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U čisté ziskové marže se do čitatele dosazuje zisk po zdanění neboli čistý zisk. Zisková 

marže se může porovnávat s oborovým průměrem. Pokud jsou hodnoty ziskové marže nižší 

než oborový průměr, jsou náklady příliš vysoké a ceny výrobků poměrně nízké (Růčková, 

2011). Výpočet čisté ziskové marže zobrazuje vzorec (3.8): 

                                             č𝑖𝑠𝑡á 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                     (3.8)8 

Rentabilita nákladů je doplňkovým ukazatelem rentability tržeb. Pokud zisková marže 

několik let klesá nebo je velmi nízká, tak je úkolem analytika zaměřit se na analýzu 

jednotlivých druhů nákladů. K vyjádření relativní úrovně těchto nákladů se využívá ukazatel 

nákladovosti (Holečková, 2008):  

                                                                
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
= 1 −  

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                    (3.9)9 

Do vzorce se doplňují příslušné náklady a zisk opět podle toho, jaký je účel analýzy. Tedy 

pokud provádíme provozní analýzu, zahrnujeme do vzorce zisk z provozní činnosti a náklady 

za provozní činnost (Růčková, 2011). 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik korun celkových nákladů bylo vynaloženo na 1 korunu 

výnosů (Pilařová, Pilátová, 2013). Platí, že „čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepších 

výsledků hospodaření podnik dosahuje, neboť 1 Kč tržeb dokázal vytvořit s menšími 

náklady.“ (Růčková, 2011, s. 57) 

3.2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak úspěšně (či neúspěšně) jsou  ve společnosti využívána 

aktiva. Informují o tom, jak jsou ve společnosti využívány jednotlivé části majetku a zda má 

společnost nějaké nevyužité kapacity. Tyto ukazatele mají zásadní vliv na ukazatele 

rentability celkového kapitálu a rentability vlastního kapitálu. Stav a vývoj těchto ukazatelů je 

nutné hodnotit ve vztahu k odvětví, ve kterém působí, protože pro každé odvětví jsou typické 

jiné hodnoty (Holečková, 2008). 

 

                                                           
8,9 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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Rozlišují se dva typy ukazatelů aktivity: 

- rychlost obratu (obrat) – vyjadřuje počet obrátek, tj. kolikrát se určitý druh majetku 

„obrátí“ v tržby za určité období (obvykle jeden rok), 

- doba obratu – vyjadřuje délku období, které je nutné k uskutečnění jednoho obratu, 

vyjádřenou obvykle ve dnech (Holečková, 2008). 

Prvním z této skupiny ukazatelů je ukazatel obratu celkových aktiv. Tento ukazatel má 

největší návaznost na ukazatele rentability. Vyjadřuje se poměrem tržeb nebo výnosů 

k celkovému vloženému kapitálu (Růčková, 2011): 

                                                      𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                    (3.10)10 

Obrat celkových aktiv je ukazatelem měřícím celkové využití majetku (Strouhal, 2011). 

Udává, kolikrát se hodnota celkových aktiv promítne do ročních tržeb za rok (Pilařová, 

Pilátová, 2013). Hodnota obratu aktiv by měla být minimálně 1, ovšem bez přihlédnutí 

k odvětví, ve kterém společnost pracuje (Holečková, 2008). Platí, že čím je hodnota tohoto 

ukazatele vyšší, tím je to příznivější (Pilařová, Pilátová, 2013). 

Dalším ukazatelem je ukazatel obratovosti zásob, který je vyjádřen jako poměr tržeb a 

průměrného stavu zásob. Někdy se však místo tržeb používají celkové náklady, což je 

správnější (Holečková, 2008). Viz vzorec (3.11): 

                                         𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 𝑛𝑒𝑏𝑜 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
                       (3.11)11 

Výsledkem je počet obrátek, který nám říká, „kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob.“ (Holečková, 2008, 

s. 84) Čím kratší je doba této přeměny zásob, tím je hodnota ukazatele vyšší (Holečková, 

2008). 

Doba obratu zásob je poměr průměrného stavu zásob a průměrných denních tržeb. 

Jednodušší je ale vydělit počet dnů v roce (365) obratem zásob (Holečková, 2008). Názorně 

to ukazuje vzorec (3.12): 

                                                           
10 STROUHAL, Jiří. Účetní závěrka. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 304 s. ISBN 978-80-7357-6. 
11 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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                                   𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 𝑛𝑒𝑏𝑜 
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏
                       (3.12)12 

Tento ukazatel nám říká, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně 

platí, že čím je vyšší rychlost obratu zásob a kratší doba obratu zásob, tím je situace 

příznivější (Růčková, 2011). Ovšem aby toto tvrzení platilo, musí se dodržet určité podmínky. 

Například zajištění dostatečné zásoby hotových výrobků, aby společnost mohla reagovat na 

poptávku, nebo že zásoby materiálu zajišťují plynulou výrobu. Pokud společnost nebude mít 

dostatek zásob, nevyrobí tolik výrobků a přijde o tržby, kterých by mohla dosáhnout. Proto 

nelze jen tak říct, že pokles hodnoty doby obratu zásob je žádoucí a růst nežádoucí. Každá 

společnost má jinou zásobovací politiku, a je tedy obtížné interpretovat výsledek bez 

důkladnějšího a detailnějšího prozkoumání dob obratu jednotlivých zásob (Holečková, 2008). 

Obrat pohledávek se vypočítává obdobným způsobem, je tedy vyjádřen jako poměr tržeb 

a průměrného stavu pohledávek (Holečková, 2008). Viz vzorec (3.13): 

                                            𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
                                            (3.13)13 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní 

prostředky (Holečková, 2008). 

Doba obratu pohledávek je opět doplňkovým ukazatelem a vypočítá se jako počet dní 

v roce ku obratovosti pohledávek (Růčková, 2011):  

                   𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/365
 𝑛𝑒𝑏𝑜 

365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
       (3.14)14 

Tento ukazatel nám udává, za jak dlouhé období jsou v průměru spláceny pohledávky, a 

proto se tomuto období někdy říká inkasní (Holečková, 2008). Doporučuje se, aby toto období 

bylo shodné s běžnou dobou splatnosti faktur. Pokud je výsledkem doba delší, než je doba 

splatnosti faktur, je to ze strany obchodních partnerů nevhodné, protože to znamená 

nedodržování obchodně-úvěrové politiky. V dnešní době je to však bohužel běžné. Potom 

                                                           
12,13,14 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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záleží na tom, o jak velkou firmu se jedná, a jak je tedy schopna tolerovat delší dobu 

splatnosti (Růčková, 2011). 

Posledním ze skupiny ukazatelů aktivity je obratovost závazků. Ta se vyjadřuje 

poměrem tržeb k závazkům (Růčková, 2011): 

                                                             𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                         (3.15)15 

K tomuto ukazateli se počítá - opět stejným způsobem, jako je uvedeno výše - doba 

obratu závazků, jejíž výpočet ukazuje vzorec (3.16): 

                                                    𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
                                (3.16)16 

Doba obratu závazků je doba, která uplyne mezi nákupem zásob a platbou za tento nákup. 

Snahou účetní jednotky je, aby byla tato doba co nejdelší. Účetní jednotka chce držet peněžní 

prostředky co nejdéle, aby je mohla použít i k jiným účelům (Strouhal, 2011). Aby nebyla 

narušena finanční rovnováha ve společnosti, měla by být doba obratu závazků delší než doba 

obratu pohledávek (Růčková, 2011). 

3.2.3 Ukazatele likvidity 

 Likvidita je základní podmínkou úspěšné a dlouhodobé existence společnosti (Holečková, 

2008). Pojem likvidita se používá ve vztahu k likviditě určité složky majetku nebo k likviditě 

společnosti. „Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez 

velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. … Naproti tomu likvidita podniku je 

vyjádřením schopnosti uhradit včas své platební závazky.“ (Růčková, 2011, s. 48) Pokud 

likvidita není dostatečná, společnost není schopna využít ziskových příležitostí a hradit své 

běžné závazky, což může vést až k bankrotu. Likvidita je tedy velice důležitá, protože jen 

likvidní společnost je schopna dostát svým závazkům. Avšak pokud je likvidita příliš vysoká, 

je to pro vlastníky společnosti nepříznivé, protože oběžná aktiva představují neefektivní 

vázanost finančních prostředků, což může „ukrajovat“ z rentability vlastního kapitálu 

(Růčková, 2011).  

                                                           
15,16 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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V souvislosti s platební schopností existují pojmy solventnost, likvidita a likvidnost. 

„Solventnost představuje bezprostřední platební schopnost podniku, tj. schopnost hradit 

v určeném termínu, v daném objemu, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny 

své splatné závazky.“ (Holečková, 2008, s. 115) 

Likvidita představuje momentální schopnost uhradit splatné závazky. Je měřítkem 

krátkodobé nebo okamžité solventnosti (Pilařová, Pilátová, 2013). 

Likvidnost charakterizuje konkrétní druh majetku. „Označuje míru obtížnosti 

transformovat majetek do hotovostní formy, jak rychle je možné realizovat jejich přeměnu 

v hotové peníze.“ (Pilařová, Pilátová, 2013, s. 159) 

Ještě lépe vysvětluje závislost mezi pojmy solventnost a likvidita krátká věta Petry 

Růčkové, která zní: „podmínkou solventnosti je likvidita.“ (Růčková, 2011, s. 48) Takže aby 

se dalo o společnosti říct, že je solventní, musí mít část svých aktiv ve vysoce likvidní formě 

(Strouhal, 2011). 

Podle toho, jak je oběžný majetek likvidní, se dělí do tří skupin: 

- finanční majetek, který má peněžní podobu nebo který může být snadno bez citelné 

finanční ztráty do peněžní podoby přeměněn, 

- krátkodobé pohledávky, které se v krátké době s velkou pravděpodobností promění 

v plné hodnotě v peněžní prostředky, 

- zásoby, které se déle proměňují v peněžní prostředky, případně které se dají prodat, ač 

někdy obtížně a se ztrátou (Holečková, 2008). 

V návaznosti na tyto tři skupiny majetku podle likvidnosti se rozlišují i tři stupně 

likvidity: 

- běžná likvidita (likvidita 3. stupně), 

- pohotová likvidita (likvidita 2. stupně), 

- peněžní (okamžitá) likvidita (likvidita 1. stupně). 

„Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé dluhy podniku, 

resp. kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých dluhů.“ 

(Holečková, 2008, s. 116) To jinak řečeno znamená, kolikrát by byla společnost schopna 
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uspokojit své věřitele, kdyby veškerý svůj krátkodobý oběžný majetek proměnila v daném 

okamžiku na hotovost (Holečková, 2008). Výpočet ukazuje vzorec (3.17): 

     𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
    (3.17)17 

Vypovídací schopnost tohoto ukazatele má však určitá omezení. Jedním z nich je, že 

nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti. Dalším je fakt, že nebere 

v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti (Růčková, 2011). 

Krátkodobé pohledávky v čitateli je vhodné upravit o nedobytné promlčené pohledávky nebo 

o pohledávky po lhůtě splatnosti. Měly by zde být zahrnuty pouze pohledávky v čisté výši, 

protože likvidnost této části majetku je velmi nízká (Holečková, 2008).  

Největší význam má tento ukazatel pro krátkodobé věřitele společnosti, protože jim říká, 

do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice chráněny hodnotou aktiv. Čím vyjde vyšší číslo, 

tím větší část oběžného majetku je kryta dlouhodobými zdroji, což snižuje riziko platební 

neschopnosti. U běžné likvidity je za přiměřenou výši považována hodnota v intervalu 1,5 až 

2,5 (Holečková, 2008). 

Pohotová likvidita se oproti běžné likviditě snaží vyloučit nejméně likvidní část 

oběžných aktiv, což jsou zásoby (Holečková, 2008). Viz vzorec (3.18): 

          𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
           (3.18)18 

Hodnota tohoto ukazatele se považuje za příznivou, pokud je v rozmezí 1,1 až 1,5. Za 

rizikové se považují hodnoty v intervalu 0,4 až 0,7. Platí tedy, že čím je ukazatel pohotové 

likvidity vyšší, tím je to pro věřitele lepší, protože společnost je tak schopna hradit své 

krátkodobé závazky, a to i v případě váznoucí přeměny pohledávek v peněžní prostředky. Pro 

akcionáře a vedení společnosti to už však tak příznivé nebude, protože značný objem 

oběžných aktiv vázaný ve formě pohotových prostředků přináší malý nebo žádný úrok. 

Nadměrná výše těchto oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání vložených 

prostředků do společnosti, čímž nepříznivě ovlivňuje celkovou výnosnost vložených 

prostředků (Holečková, 2008). 

                                                           
17,18 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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„Peněžní (okamžitá) likvidita měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy.“ 

(Sedláček, 2011, s. 67) Představuje nejužší vymezení likvidity. Vstupuje do ní pouze 

finanční majetek, za který se považují peníze, krátkodobé cenné papíry, šeky a peníze na 

běžném účtu v bankách. Aby došlo k zachování nejvyšší likvidnosti, bývají dosazovány do 

čitatele pouze peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech (Růčková, 2011). Vzorec 

výpočtu je tedy následující:  

                                              𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
                             (3.19)19 

Doporučovaná hodnota pro okamžitou likviditu je v rozmezí 0,9 až 1,1. Uvádí se také 

minimální hranice 0,2, ale tato hodnota už bývá označována za kritickou. Pokud se výše 

uvedené rozmezí nedodrží, ještě to nemusí znamenat finanční problémy firmy (Růčková, 

2011). 

3.2.4 Ukazatele zadluženosti  

Pojem „zadluženost“ znamená, že společnost používá k financování svých aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje (dluh). U velkých společností nelze financovat veškerá aktiva jen 

z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu. Pokud by společnost používala pouze vlastní 

kapitál, snížila by se tak celková výnosnost vloženého kapitálu. A naopak, pokud by 

společnost financovala svá aktiva pouze z cizího kapitálu, bylo by to nejspíše spojeno 

s obtížemi při jeho získávání. Zákon ale vyžaduje, aby ve společnosti existovala určitá výše 

vlastního kapitálu, takže druhá možnost je vlastně nereálná (Růčková, 2011).  

Podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Jejich poměr bývá různý v různých zemích i oborech činnosti. Uplatňuje se však 

obecná zásada, a to, že vlastní kapitál by měl být vyšší než cizí kapitál, protože cizí kapitál je 

nutno splatit. Pokud je vlastní kapitál nižší než cizí, považuje se to za finanční slabost 

společnosti. Tím, že společnost spoléhá více na cizí kapitál, dochází k ohrožení jeho stability 

(Pilařová, Pilátová, 2013). 

Z hlediska zadluženosti obecně platí, že čím vyšší je objem závazků, tím větší pozornost 

je třeba v budoucnu věnovat tvorbě prostředků na jejich splácení. Ukazatelů zadluženosti je 

                                                           
19 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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mnoho, každá společnost může používat jiné ukazatele, které vybírá podle svých analytických 

zvyklostí. Tyto ukazatele porovnávají rozvahové položky a na jejich základě se zjišťuje, 

v jakém rozsahu jsou aktiva společnosti financována cizími zdroji (Růčková, 2011). 

V této práci budou rozebrány následující ukazatele zadluženosti, které uvádí ve své knize 

Holečková: 

- ukazatel věřitelského rizika (debt ratio), 

- ukazatel vlastnického rizika (equity ratio), 

- ukazatel celkového rizika (debt/equity ratio), 

- ukazatel finanční samostatnosti. 

Ukazatel věřitelského rizika jinak označovaný také jako ukazatel celkové 

zadluženosti udává, z kolika procent jsou aktiva financována cizím kapitálem (Strouhal, 

2011): 

                                         𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                             (3.19)20 

Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím nižší je finanční stabilita společnosti. Pro jeho 

výši však neexistují přesné zásady a je třeba ho posuzovat jak s celkovou výnosností, kterou 

společnost dosahuje z celkového vloženého kapitálu, tak i se strukturou cizího kapitálu 

(Holečková, 2008). Má význam především pro dlouhodobé věřitele, kteří pochopitelně 

preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele. Zadluženost sama o sobě ještě neznamená pro 

společnost žádnou tragédii, protože k financování své činnosti nemůže využívat pouze vlastní 

zdroje (Pilařová, Pilátová, 2013).  

Doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika je ukazatel vlastnického rizika. 

Tento ukazatel bývá někdy označován též jako koeficient samofinancování. Součet těchto 

dvou ukazatelů by měl být roven 1, resp. 100% (Holečková, 2008). Vzorec tohoto ukazatele 

je pod číslem (3.20): 

                                𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑐𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                     (3.20)21 

                                                           
20,21 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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Ukazatel vlastnického rizika vyjadřuje poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, 

tedy v jaké proporci jsou aktiva společnosti financována vlastními zdroji. Je jedním 

z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti (Růčková, 2011). 

Dalším z ukazatelů zadluženosti je ukazatel celkového rizika. Je kombinací předešlých 

dvou ukazatelů a dává do poměru dluhy k vlastnímu kapitálu. Vzorec je tedy následující: 

                                𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                          (3.21)22 

Častěji je však využívána převrácená hodnota tohoto ukazatele, která je nazývána jako 

ukazatel míry finanční samostatnosti: 

                        𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
                    (3.22)23 

Při provádění finanční analýzy by se u tohoto ukazatele mělo přihlédnout i 

k leasingovému financování. To by se v rámci objektivizace výsledků míry finanční 

samostatnosti mělo přičíst k objemu závazků (Růčková, 2011). Budoucí leasingové splátky 

totiž představují stejný dluh jako splátky úvěru, jen nejsou zachyceny v rozvaze nájemce 

(Holečková, 2008). 

 Obecně platí, že čím je vyšší objem dluhů, tím je také větší potřeba finančních prostředků 

na jejich splácení. U všech těchto ukazatelů zadluženosti se určuje rozsah financování aktiv 

cizími zdroji. Pro tyto ukazatele nelze stanovit optimální hodnoty, protože záleží na tom, jaká 

je struktura aktiv a pasiv a také je důležité, v jakém oboru daná společnost podniká (Růčková, 

2011). I když bude v různých společnostech stejná hodnota ukazatele zadluženosti, může být 

v každé z těchto společností jiná finanční stabilita (Holečková, 2008).  Obecně se tvrdí, že 

v průmyslu se využívá vyváženějšího poměru mezi vlastním a cizím kapitálem se strukturou 

přikloněnou spíše na stranu vlastního kapitálu, zatímco ve stavebnictví a obchodě je poměr 

méně vyvážený a přiklání se zde k cizím zdrojům financování (Růčková, 2011). 

 

 

                                                           
22,23 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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Shrnutí základních ukazatelů finanční analýzy 

V této kapitole byly uvedeny základní ukazatele finanční analýzy, které budou následně 

aplikovány při finanční analýze konkrétní společnosti On Semiconductor Czech Republic, s. 

r. o. v kapitole čtvrté. I když existuje daleko více metod a ukazatelů finanční analýzy, ne 

všechny se dají použít na konkrétní společnost, a proto je třeba dobře uvážit, jaké z nich 

použít. Výběr závisí především na tom, k jakému účelu má finanční analýza sloužit. Analytik 

by měl brát také v úvahu náklady, které s sebou analýza přináší. V neposlední řadě je třeba si 

uvědomit, že není důležité vypočítat co nejvíce ukazatelů, ale použít takové ukazatele, které 

nejlépe odpovídají vytyčenému cíli. Jen tak se zajistí spolehlivé závěry a díky nim se zvýší 

předpoklad úspěšného budoucího vývoje. 
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4 VYHODNOCENÍ FINANČNÍ ANALÝZY VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

VČETNĚ NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V rámci této praktické části je provedena finanční analýza společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o. Tato kapitola obsahuje charakteristiku vybrané společnosti, a také 

vyhodnocení horizontální a vertikální analýzy. Také je zde vyhodnocení analýzy poměrovými 

ukazateli, a to konkrétně ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Finanční 

analýza je provedena za léta 2008 až 2012. Vychází z výročních zpráv společnosti On 

Semiconductor Czech Republic, s. r. o., a to za všech pět uvedených let. Účetní výkazy za rok 

2013 nebyly při zpracovávání této práce k dispozici. Rozvaha společnosti spolu s výkazem 

zisku a ztráty jsou obsahem příloh č. 1 a 2. 

4.1 O SPOLEČNOSTI ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o. 

Tato společnost sídlí v Phoenixu v americkém státě Arizona. Je to přední světový výrobce 

polovodičů, který má dlouholetou tradici a téměř 1500 zaměstnanců v České republice. Jejich 

výrobky jsou využívány v automobilovém průmyslu, spotřební a průmyslové elektronice, 

telekomunikačních technologiích a ve výpočetní technice.  

Mezi hlavní aktivity společnosti patří zejména: 

- návrh integrovaných obvodů (Rožnov pod Radhoštěm a Brno), 

- výzkum a vývoj, 

- výroba křemíku, 

- výroba čipů, 

- sdílené IT služby.  

Středisko pro návrh integrovaných obvodů bylo v Rožnově pod Radhoštěm založeno 

v roce 1994 pod názvem Motorola Czech Design Center. V současné době se jedná o nejvíce 

se rozvíjející návrhové středisko společnosti ON Semiconductor, a to především díky své 

rentabilitě a vysoké odbornosti výzkumných a vývojových pracovníků. 

Hlavními výzkumnými a vývojovými odděleními v Rožnově pod Radhoštěm jsou: 

- oddělení vývoje nových výrobků, 

- oddělení návrhových systémů, 
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- oddělení analýzy a vývoje software. 

V Brně vzniklo středisko pro návrh integrovaných obvodů v druhé polovině devadesátých 

let jako pobočka belgické společnosti Alcatel Microelectronics. Probíhá tam vlastní návrh 

integrovaných obvodů, návrh layoutu, testování prototypů a vývoj softwaru a hardwaru pro 

automatické testování ve výrobě.  

V Brně fungují tyto tři hlavní oddělení: 

- Mixed-signal ASIC Design Centre, 

- ASSP Competence Centre,  

- Test Depelopment Engineering. 

Dále jsou v Brně i menší oddělení poskytující servis pro celou korporaci, jako například 

Modeling, CAD, Dig IP, Application Engineering, Program Management, IT a HR. 

Vývojové středisko ON Semiconductor bylo založeno v Rožnově pod Radhoštěm v roce 

2002 pod názvem Manufacturing Technology Development (MTD). MTD je složeno ze dvou 

vývojových oddělení. Jedním z nich je oddělení vývoje křemíku, které se zaměřuje na nové 

typy leštěných a epitaxních křemíkových desek. Druhým vývojovým oddělením je oddělení 

analogových technologií, které se soustřeďuje na vývoj nových technologií pro výrobu 

analogových integrovaných obvodů a pokročilých výkonových struktur. 

IT centrum sdílených služeb bylo založeno v roce 1999. Specialisté tohoto IT centra se 

zabývají vývojem, nasazováním a podporou informačních systémů pro potřeby výrobních 

závodů nadnárodní skupiny ON Semiconductor v oblasti řízení výroby, zpracování dat, 

podpory databází a IT infrastruktury atp. 

Účetní závěrka této společnosti je sestavena v historických cenách a v souladu s účetními 

předpisy platnými v České republice. 

4.2 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

V rámci analýzy absolutních ukazatelů je provedena jak horizontální, tak i vertikální 

analýza. Tyto analýzy se týkají rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Jednotlivé výpočty 

horizontální analýzy vycházejí ze vzorců (3.1) a (3.2) a jsou k dispozici v příloze č. 3 a 4. U 

vertikální analýzy rozvahy jsou brány jako základna celková aktiva a celková pasiva a 
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základnou u výkazu zisku a ztráty jsou celkové výnosy společnosti. Výpočty vertikální 

analýzy se nacházejí v přílohách č. 5 a 6. 

4.2.1 Horizontální analýza rozvahy 

Celková aktiva společnosti vzrostla za sledované období o 19 %, což může být způsobeno 

růstem dlouhodobého majetku a zásob. Z grafu 4.1 je patrné, že firma správně využívá 

dlouhodobé cizí zdroje ke krytí dlouhodobého majetku a z menší části také ke krytí oběžných 

aktiv.  

Graf 4.1 – Horizontální analýza vybraných položek rozvahy společnosti ON 

Semiconductor Czech Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012 

Dlouhodobý majetek dosahuje v roce 2012 nejvyšší hodnoty, a to 2 679 902 tis. Kč, což je 

oproti roku 2010 více o téměř 49 %. V roce 2010 je hodnota dlouhodobého majetku za všech 

pět let nejnižší. To má za následek i nejnižší hodnotu cizích zdrojů, konkrétně 1 961 937 tis. 

Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek se od roku 2008 neustále zvyšuje. Za toto zvýšení mohou 

převážně položky softwaru, které se od roku 2008 do roku 2011 zvyšují jen nepatrně, ale 

v roce 2012 dosahují 10 318 tis. Kč, což představuje za pět let zvýšení o 289 %. Dlouhodobý 

hmotný majetek také pozvolna každým rokem narůstá, v konečné fázi činí nárůst 1 058 248 

tis. Kč, což je téměř 57 %. Z největší části má na tom zásluhu nedokončený dlouhodobý 
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hmotný majetek, jenž se zvýšil o 381 116 tis. Kč, k velkému zvýšení došlo i u staveb. Naopak 

u dlouhodobého finančního majetku dochází postupně k poklesu položek půjček a úvěrů 

z částky 797 982 tis. Kč na nulu. Právě tento pokles má za následek nejnižší hodnotu 

dlouhodobého majetku v roce 2010. 

Oběžná aktiva se zvýšila od roku 2008 o 22,49 %, tedy v absolutním vyjádření o 99 958 

tis. Kč. Největší zásluhu na tom mají zásoby, které se každým rokem zvyšují, přičemž 

celkové zvýšení činí 88 908 tis. Kč, v relativním vyjádření 90 %. Krátkodobé pohledávky 

mají kolísavý charakter, v jednom roce klesají a ve druhém opět rostou. Tato situace může být 

zapříčiněna nevyrovnanou platební schopností odběratelů. Z převážné většiny se jedná o 

pohledávky z obchodních vztahů. Celkově se jedná o nárůst těchto pohledávek o 216 %. 

Krátkodobý finanční majetek poklesl o 75 %, jedná se především o účty v bankách.  

Pasiva se pochopitelně rovnají aktivům, a tudíž je zde také nárůst o 19 %. Vlastní kapitál 

rostl každým rokem, ovšem největší skok lze pozorovat v posledním roce, kdy se jedná o 

vzrůst o 130 086 tis. Kč, v relativním vyjádření o 35 %.  Kapitálové fondy se postupně 

zvyšují a celkové zvýšení od roku 2008 činí téměř 86 %. Velmi kladně lze hodnotit také 

zvyšování výsledku hospodaření s celkovou absolutní změnou 119 211 tis. Kč. 

U cizích zdrojů došlo do roku 2010 k poklesu o 655 390 tis. Kč, poté docházelo opět 

k postupnému nárůstu. Asi největší zásluhu na tom mají dlouhodobé závazky, které do roku 

2010 klesly o 32 % a následně začaly růst, a to až o 47 %. Důvodem tohoto růstu je přijatý 

úvěr, jehož zůstatek v roce 2012 činí 2 503 800 tis. Kč, jenž je splatný k 31. prosinci 2015. 

V průběhu roku 2012 navíc společnost přijala půjčku od společnosti ON Semiconductor 

Slovakia, a. s., jejíž zůstatek v témž roce činí 39 640 tis. Kč. Tato půjčka má splatnost 15. 

srpna 2017. Krátkodobé závazky se na cizích zdrojích nepodílí tak velkým způsobem a jejich 

výše v čase roste.  

4.2.2 Vertikální analýza rozvahy 

U této analýzy je cílem zjistit podíl jednotlivých částí rozvahy na celkové bilanční sumě. 

Graf 4.2 ukazuje, jak se podílí dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení na sumě 

celkových aktiv. Největší podíl je na první pohled patrný u dlouhodobého majetku, jehož 

hodnoty jsou okolo 80 %. Menší část, tedy přibližně 20 % tvoří položky oběžných aktiv. 

Položky časového rozlišení jsou zanedbatelné. Do roku 2010 se podíl dlouhodobého majetku 
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na celkových aktivech postupně mírně snižoval, ale od roku 2011 opět rostl. Tento růst lze 

hodnotit kladně, neboť velké společnosti většinou ukládají finanční prostředky do stálých 

aktiv. Největší podíl na celkových aktivech má z položek dlouhodobého majetku dlouhodobý 

majetek hmotný, a to ve všech pěti sledovaných obdobích. Dlouhodobý finanční majetek se 

za poslední dva roky nepodílí na celkových aktivech vůbec. Na tom hraje roli skutečnost, že 

společnost v těchto dvou letech neposkytuje žádné půjčky a úvěry. Přitom ještě v roce 2008 

činil podíl půjček a úvěrů na celkových aktivech přes 27 %. V roce 2011 byla však půjčka 

společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o. zcela splacena. Podíl oběžných aktiv 

na celkových aktivech se naopak do roku 2010 zvyšoval a od roku 2011 klesal. Z jednotlivých 

položek oběžných aktiv mají největší podíl na celkových aktivech krátkodobé pohledávky, 

s výjimkou roku 2011 a 2008, kdy převažuje krátkodobý finanční majetek. Zásoby v tomto 

žebříčku zaujímají poslední místo. 

Graf 4.2 – Vertikální analýza aktiv v rozvaze společnosti ON Semiconductor Czech 

Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o.  
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vztahů. Podíl položek časového rozlišení je v tomto případě opět zanedbatelný. Tato struktura 

pasiv se nejeví jako příliš uspokojivá. Vypovídá o tom, že společnost financuje svá aktiva 

převážně z dlouhodobých cizích zdrojů, což vede k vysoké míře zadluženosti.  

Graf 4.3 – Vertikální analýza pasiv v rozvaze společnosti ON Semiconductor Czech 

Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o.  

4.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z grafu vývoje výsledku hospodaření (4.4) je patrné, že až na výsledek hospodaření za 

účetní období mají výsledky hospodaření kolísavou tendenci. Provozní výsledek hospodaření 

do roku 2009 rostl. Tento růst je ovlivněn růstem tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, 

který činil 53 646 tis. Kč. Poté provozní výsledek hospodaření v průběhu dvou let klesal a 

v posledním sledovaném období, tedy v roce 2012, velmi prudce vzrostl. Nelze přehlédnout 
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v průměru zvýšil o 27 %. To lze chápat jako velice pozitivní signál. Jen oproti roku 2011 byl 

tento prodej vyšší o 311 366 tis. Kč. Tyto tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb jsou 
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hospodaření obrovská a velmi pozitivní – jde téměř o 248 % růst – výkonová spotřeba rostla 

taktéž, ač „jen“ o 20 %. Společnost by však měla dbát na snižování nákladů a měla by tedy 

vyžadovat pokles výkonové spotřeby.  

Výsledek hospodaření za účetní období každým rokem roste. Značný růst tohoto výsledku 

hospodaření lze zaznamenat v roce 2012, kdy oproti loňskému roku vzrostl o 92 727 tis. Kč. 

Za celé sledované období přitom vzrostl o 179 211 tis. Kč. Tento fakt lze hodnotit jako velmi 

příznivý. Takto příznivý výsledek hospodaření v roce 2012 je ovlivněn především vysoce 

pozitivním provozním výsledkem hospodaření.  

Graf 4.4 – Vývoj jednotlivých položek výsledku hospodaření společnosti ON 

Semiconductor Czech Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o. 

4.2.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
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Graf 4.5 – Vývoj celkových výnosů a nákladů společnosti ON Semiconductor Czech 

Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o. 

Graf 4.6 ukazuje podíl jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech. Z největší 
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Graf 4.6 – Podíl jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech společnosti ON 

Semiconductor Czech Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012  

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o. 

Shrnutí analýzy absolutních ukazatelů 
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rokem rapidně zvyšuje. To je způsobeno především rostoucí přidanou hodnotou a provozním 

výsledkem hospodaření.  
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4.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Tato kapitola je zaměřena na vyhodnocení poměrových ukazatelů, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.2. Jedná se o ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Při 

výpočtech se vychází z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Jednotlivé výpočty jsou provedeny 

na základě vzorců uvedených v kapitole 3.2 a jsou k dispozici v příloze č. 7.  

4.3.1 Vyhodnocení ukazatelů rentability 

Jak již bylo v této práci zmíněno, rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. K analýze rentability 

společnosti je využit ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, ukazatel rentability 

vlastního kapitálu, ukazatel rentability odbytu a ukazatel nákladovosti.  

Rentabilita celkového kapitálu do roku 2009 roste, v následujících dvou letech však 

dochází k poklesu, což nelze považovat za uspokojivé. V posledním roce rentabilita 

celkového kapitálu opět roste a dosahuje za celé sledované období nejvyšší úrovně – 6,60 %. 

Znamená to, že 0,07 korun zisku připadá na jednu korunu celkového vloženého kapitálu. 

Společnost tedy získává v roce 2012 z vloženého kapitálu nejvíce.  

Pro vlastníky společnosti jsou důležité především hodnoty rentability vlastního kapitálu. 

Ty v čase rostou, s výjimkou roku 2011, kdy je zaznamenán mírný pokles, ovšem 

v posledním roce je opět značný růst, což je možné hodnotit pozitivně. Z grafu 4.7 je patrné, 

že v roce 2008 a 2009 je rentabilita vlastního kapitálu nižší než bezriziková úroková sazba, 

což znamená, že společnost nezaručuje návratnost investice na úrovni bezrizikových investic. 

V následujících třech letech je však situace otočená, rentabilita je mnohem vyšší a tento stav 

lze považovat za ideální.  

Při výpočtu rentability odbytu společnosti je v tomto případě použitý vzorec pro výpočet 

čisté ziskové marže. Čistá zisková marže v průběhu sledovaného období roste, i přes mírný 

pokles celkových výnosů v letech 2009 a 2011. Ukazuje se tedy, že společnost podává 

pozitivní výkony jak v obchodní, tak i ve výrobní činnosti. V roce 2012 dosáhla hodnota čisté 

ziskové marže 5,51 %, což znamená, že společnost dokáže vyprodukovat z jedné koruny tržeb 

0,0551 korun zisku. 
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I přes to, že zisková marže v čase roste, její velikost není nijak závratná, a proto je třeba 

zaměřit se na jednotlivé druhy nákladů. K tomuto účelu dobře slouží ukazatel nákladovosti. 

Nákladovost klesla během pěti let z 99,99 % na 94,49 %, což lze označit jako pozitivní 

vývojový trend. Na jednu korunu výnosů bylo vynaloženo necelých 95 haléřů celkových 

nákladů. Je to pozitivní z toho důvodu, že společnost dokázala jednu korunu tržeb vytvořit 

s menšími náklady.  

Graf 4.7 – Porovnání rentability vlastního kapitálu společnosti ON Semiconductor Czech 

Republic, s. r. o. s bezrizikovou úrokovou sazbou ze státních dluhopisů v letech 2008 až 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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z hodnoty 24,48 na 12,44. Na to navazuje ukazatel doby obratu zásob, který se naopak 

postupně zvyšuje. Doba obratu zásob vzrostla na 29 dní. Obecně platí, že čím je doba obratu 

zásob kratší, tím je to lepší. Pokud by však tato společnost neměla dostatek zásob, nevyrobila 

by tolik vlastních výrobků a neměla tak vysoké tržby, jaké má. V tomto případě tedy nelze 

tvrdit, že růst doby obratu zásob je špatný.   

Graf 4.8 – Doba obratu pohledávek, závazků a zásob společnosti ON Semiconductor 

Czech Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při vyhodnocení doby obratu pohledávek a doby obratu závazků se vychází pouze 
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finančním problémům. Je tedy na místě, aby se společnost domluvila se svými dodavateli na 

prodloužení doby splatnosti svých závazků.  

4.3.3 Vyhodnocení ukazatelů likvidity 

Prvním ukazatelem, který hodnotí schopnost podniku uspokojit své věřitele, je ukazatel 

běžné likvidity. Běžná likvidita dosahuje v analyzované společnosti přiměřených hodnot. Jak 

lze vidět v grafu 4.9, ve všech letech hodnoty spadají do doporučeného pásma (1,5 až 2,5), 

kromě roku 2008, kdy hodnota 2,95 převyšuje horní doporučenou hranici. Tuto situaci lze 

hodnotit jako pozitivní, neboť lze říci, že běžná likvidita se vyvíjí dobrým směrem. V roce 

2008 to znamenalo, že byla větší část oběžných aktiv kryta dlouhodobými zdroji, což sice 

představovalo pro věřitele nižší riziko platební neschopnosti, ovšem také to mělo za následek 

snížení rentability vlastního kapitálu. V dalších letech už je situace velmi dobrá. 

Ukazatel pohotové likvidity už vylučuje z výpočtu nejméně likvidní část oběžných aktiv, 

kterou jsou zásoby. V letech 2008 až 2010 je situace příznivá pro věřitele, neboť vypočtené 

hodnoty pohotové likvidity značí schopnost společnosti hradit své závazky. Ovšem pokud je 

na to nahlíženo z pohledu vedení podniku, už to tolik příznivé není. Hodnoty 2,46, 2 a 1,94 

značí, že společnost využívá vložených prostředků neproduktivně, a to má nepříznivý vliv na 

jejich celkovou výnosnost.  

Posledním z ukazatelů likvidity je peněžní likvidita. Z grafu 4.9 je patrný pokles této 

likvidity až na hodnotu 0,31, která se blíží kritické hranici. Tato hodnota znamená, že 

schopnost společnosti hradit právě splatné dluhy je velmi nízká. Důvodem tak nízké peněžní 

likvidity je pokles peněžních prostředků na účtech v bankách, a to o 75 %. To je odrazem 

skutečnosti zjištěné pomocí ukazatelů aktivity, kdy společnost čeká 66 dní na inkaso svých 

pohledávek a chybí ji tak peníze na splácení svých závazků. Bylo by na místě zaměřit se na 

peněžní likviditu podrobněji a zkoumat ji v kratším časovém horizontu, aby byla situace lépe 

pochopena.  
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Graf 4.9 – Vývoj ukazatelů likvidity společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s. r. 

o. v letech 2008 až 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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samofinancování. Jelikož však míra finanční samostatnosti v čase roste, lze předpokládat i 

pozitivní vývoj k lepšímu.  

Graf 4.10 – Vyhodnocení finanční struktury společnosti ON Semiconductor Czech 

Republic, s. r. o. v letech 2008 až 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Běžná likvidita značí pozitivní výsledky společnosti, s výjimkou roku 2008, kdy byla větší 

část oběžných aktiv kryta dlouhodobými zdroji, což mělo také za následek snížení rentability 

vlastního kapitálu. V letech 2008 až 2010 společnost využívá vložených prostředků 

neproduktivně, což nepříznivě ovlivňuje jejich celkovou výnosnost. Vyplývá to z výpočtu 

ukazatele pohotové likvidity. Z výsledků peněžní likvidity vyplývá velmi nízká schopnost 

hradit právě splatné dluhy, jelikož se snížilo množství finančních prostředků na bankovních 

účtech společnosti. To je důsledkem špatné platební schopnosti odběratelů.  

Analyzovaná společnost je převážně z 85 % financována cizími zdroji, což je poměrně 

dost rizikové, ovšem s přihlédnutím ke složení celkových aktiv nelze tvrdit, že je finanční 

struktura společnosti zvolena špatně. Míra finanční samostatnosti je relativně nízká, což opět 

souvisí s delší dobou obratu pohledávek oproti době splatnosti závazků. Jelikož však míra 

finanční samostatnosti v čase roste, lze předpokládat vývoj k lepšímu.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat a analyzovat účetní závěrku společnosti ON 

Semiconductor Czech Republic, s. r. o. a dále vyhodnotit její finanční situaci s případným 

návrhem pro zlepšení špatné finanční situace. K jejímu vyhodnocení je bezesporu 

nejdůležitějším nástrojem finanční analýza. K tomu, aby se dala finanční analýza zpracovat, 

jsou důležité kvalitní a komplexní vstupní informace. Jako základní zdroje informací byly 

použity údaje z výroční zprávy, především rozvaha a výkaz zisku a ztráty.  

Tato práce obsahovala teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly 

charakterizovány základní účetní výkazy, které jsou pro finanční analýzu nezbytné. Také 

obsahovala informace o možných metodách finanční analýzy a jejích ukazatelích. Byla zde 

vysvětlena metoda absolutních ukazatelů a metoda poměrových ukazatelů. Tyto metody byly 

vybrány především z hlediska spolehlivosti a účelnosti, tak aby se s jejich pomocí dal splnit 

zadaný cíl. Metoda absolutních ukazatelů zahrnovala jak horizontální, tak i vertikální analýzu. 

V metodě poměrových ukazatelů bylo využito ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a 

zadluženosti.  

Praktická část byla založena na provedení finanční analýzy společnosti ON 

Semiconductor Czech Republic, s. r. o. Byly zde uvedeny základní informace o této 

společnosti a následně bylo zkoumáno její finanční zdraví pomocí metod uvedených 

v teoretické části.  

Závěry vyplývající z finanční analýzy nelze vyhodnotit jako příliš pozitivní. Ve 

sledovaném období 2008 až 2012 celková bilanční suma společnosti vzrostla. Dlouhodobý 

majetek je ve společnosti kryt dlouhodobými dluhy a vlastním kapitálem a oběžný majetek je 

kryt jak krátkodobými dluhy, tak z části i dluhy dlouhodobými. Je zde tedy zachováno 

pravidlo financování. Výsledek hospodaření za účetní období se každým rokem zvyšoval, což 

bylo způsobeno především rostoucí přidanou hodnotou a růstem tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb. Oblast rentability měla pozitivní výsledky. Zvyšování rentability odbytu 

svědčí o dobrých výkonech v obchodní i výrobní činnosti. Doba obratu pohledávek a závazků 

z obchodních vztahů ovšem není uspokojující. Ve společnosti je narušena finanční rovnováha, 

neboť je doba splatnosti závazků kratší než doba inkasa pohledávek.  
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Nepříliš pozitivní byly také výsledky peněžní likvidity, které neodpovídaly doporučeným 

hodnotám.  V roce 2012 se peněžní likvidita přiblížila kritické hranici. Jelikož má společnost 

stále méně finančních prostředků na účtech v bankách, ztrácí tak schopnost hradit právě 

splatné dluhy. To je také důsledek špatného nastavení finanční politiky, kdy společnost platí 

své závazky dříve, než obdrží inkaso pohledávek. Poněkud méně pozitivní jsou také výsledky 

ukazatelů zadluženosti, ze kterých vyplývá, že společnost je převážně z 85 % financována 

cizími zdroji. Tento výsledek lze hodnotit jako poměrně rizikový. Jelikož má však tato 

společnost 80 % podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech, lze takto nastavenou 

finanční strukturu předpokládat.   

Z těchto zjištěných výsledků lze společnosti doporučit zavedení nových opatření, které by 

zkrátily dobu inkasa pohledávek z obchodních vztahů a prodloužily dobu, kdy společnost 

hradí své závazky z obchodních vztahů. Tím by se zvýšila peněžní likvidita a společnost by 

tak byla schopna lépe hradit své právě splatné dluhy.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

EAT   Zisk po zdanění 

EBIT  Hrubý zisk 

EBT  Zisk před zdaněním 

MTD  Manufacturing Technology Development 

RCK   Rentabilita celkového kapitálu 

RVK   Rentabilita vlastního kapitálu 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 

ZDP  Zákon o daních z příjmů 

ZoÚ   Zákon o účetnictví 
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