
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA    

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

Analýza finanční situace vybraného podniku 

Analysis of Financial Situation of a Selected Company 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Petra Ondřejová 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Vlasta Humlová, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Vlastě Humlové, Ph.D. za její ochotný 

přístup, cenné rady a připomínky při vedení mé bakalářské práce. Dále bych poděkovala 

společnosti ORT-ART, s. r. o. za spolupráci a poskytnutí potřebných informací.



3 

 

Obsah 
1. Úvod ..............................................................................................................................6 

2. Teoreticko-metodologická východiska aplikace nástrojů finanční analýzy ...............8 

2.1 Pojem finanční analýza .............................................................................................8 

2.2 Nedostatky finanční analýzy .....................................................................................9 

2.3 Uživatelé finanční analýzy .......................................................................................9 

2.3.1 Externí uživatelé finanční analýzy .....................................................................9 

2.3.2 Interní uživatelé finanční analýzy .................................................................... 10 

2.4 Zdroje informací pro finanční analýzu .................................................................... 11 

2.4.1 Rozvaha........................................................................................................... 12 

2.4.2 Výkaz zisku a ztráty ........................................................................................ 13 

2.4.3 Výkaz cash flow .............................................................................................. 15 

2.5 Metody finanční analýzy ........................................................................................ 16 

2.6 Analýza absolutních ukazatelů ............................................................................... 18 

2.6.1 Horizontální analýza ........................................................................................ 18 

2.6.2 Vertikální analýza ............................................................................................ 19 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů .............................................................................. 19 

2.7.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti ....................................................... 19 

2.7.2 Ukazatele rentability ........................................................................................ 21 

2.7.3 Ukazatele likvidity ........................................................................................... 23 

2.7.4 Ukazatele aktivity ............................................................................................ 24 

2.7.5 Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu .................................................. 25 

2.7.6 Ukazatele produktivity práce ........................................................................... 25 

2.8 Analýza soustav ukazatelů ...................................................................................... 26 

2.8.1 Pyramidové soustavy ukazatelů ....................................................................... 27 

2.8.2 Bankrotní model – Altmanovo Z-skóre ............................................................ 28 

2.8.3 Bankrotní model – Index IN05......................................................................... 28 



4 

 

2.8.4 Bonitní model – Kralickuv Quick-test .............................................................. 29 

2.10 Metodika práce ..................................................................................................... 30 

3. Představení společnosti .............................................................................................. 33 

3.1 Základní údaje ........................................................................................................ 33 

3.2 Představení společnosti ORT-ART, s.r.o. ............................................................... 34 

4. Aplikace vybraných nástrojů finanční analýzy v podniku ....................................... 35 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů ............................................................................... 35 

4.1.1 Analýza rozvahy .............................................................................................. 35 

4.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty .......................................................................... 40 

4.2 Poměrová analýza .................................................................................................. 41 

4.2.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti ....................................................... 42 

4.2.2 Ukazatele rentability ........................................................................................ 44 

4.2.3 Ukazatele likvidity ........................................................................................... 45 

4.2.4 Ukazatele aktivity ............................................................................................ 46 

4.2.5 Ukazatele produktivity práce ........................................................................... 48 

4.3 Analýza soustav ukazatelů ...................................................................................... 49 

4.3.1 Du Pont analýza............................................................................................... 50 

4.3.2 Altmanovo z-skóre .......................................................................................... 51 

4.3.3 Index IN05 ...................................................................................................... 52 

4.3.4 Kralickuv Quick-test ........................................................................................ 53 

5. Shrnutí, návrhy a doporučení .................................................................................... 55 

5.1 Shrnutí ................................................................................................................... 55 

5.2 Návrhy a doporučení .............................................................................................. 56 

5.2.1 Vysoká zadluženost ......................................................................................... 56 

5.2.2 Špatná platební morálka ................................................................................... 57 

6. Závěr ........................................................................................................................... 59 

Seznam použité literatury .............................................................................................. 61 



5 

 

Seznam zkratek .............................................................................................................. 63 

Seznam tabulek 

Seznam grafů 

Seznam obrázků 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Úvod 

 

 Podnik je považován za úspěšný tehdy, pokud se mu dlouhodobě daří naplňovat své 

předem stanovené cíle. Úkolem manažera je tyto cíle definovat a rozhodovat o tom, jaká 

cesta bude nejlepší k jejich dosažení. Ovšem je nutné mít k dispozici dostatečné množství 

relevantních informací pro provedení optimálního rozhodnutí a je dobré mít ujasněno, jak 

si podnik stojí po stránce finanční, jaká je jeho zadluženost, struktura aktiv, pasiv, jak 

v čase klesají náklady a rostou tržby. Nástrojem, který pomáhá k nalezení odpovědí           

a poskytuje manažerům informace pro jejich strategické i operativní rozhodování, je 

finanční analýza. Finanční analýza zkoumá vývoj ekonomické situace podniku v minulosti 

a na základě toho umožňuje posoudit jeho finanční zdraví. Pod pojmem „finanční zdraví“ 

se rozumí schopnost podniku řádně plnit veškeré své finanční i nefinanční závazky, 

generovat požadovanou míru zisku, dostatečně zhodnotit kapitál vložený do podnikání, mít 

dostatek prostředků potřebných k dalšímu rozvoji a soudobě vykazovat prvky stability. 

Výsledek finanční analýzy udává komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, určení 

silných a slabých stránek konkrétního podniku a návrh řešení problémových oblastí. 

 Předmětem bakalářské práce „Analýza finanční situace vybraného podniku“ je 

aplikace vybraných ukazatelů finanční analýzy na konkrétní podnik za účelem zhodnocení 

jeho aktuálního finančního stavu. 

 Cílem bakalářské práce je analýza finanční situace společnosti ORT-ART, s.r.o. za 

pomoci využití metod finanční analýz. A na základě výsledků zjistit v jaké finanční situaci 

se společnost v analyzovaných letech nachází. V neposlední řadě navrhnout společnosti 

doporučení pro přijetí opatření ke zlepšení její finanční situace na základě poznatků 

z finanční analýzy. 

 Práce je rozdělena na šest hlavních části. V úvodu bakalářské práce bude popsán 

její postup a cíl. Druhá, teoretická část se věnuje vysvětlení pojmů finanční analýzy, 

popisuje zdroje informací, ze kterých finanční analýza vychází a uživatele, kteří těchto 

informací využívají, a charakterizuje jednotlivé metody hodnocení finanční situace 

podniku. Třetí část, navazující na část teoretickou, obsahuje představení společnosti. Ve 

čtvrté části budou aplikovány nástroje finanční analýzy v podniku. V předposlední části 

bude uvedeno shrnutí, formulovány návrhy a doporučení na základě zjištěných výsledků 
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v kapitole čtyři. Na závěr této práce bude nastíněn skutečný přínos analyzovanému 

podniku. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska aplikace nástrojů 

finanční analýzy 

 

 V této části práce jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněno bližší seznámení 

s jednotlivými metodami, které jsou potom v praktické části aplikovány ke konkrétním 

výpočtům. 

2.1 Pojem finanční analýza 

 Původ finanční analýzy je pravděpodobně stejně starý jako vznik peněz. Vlastí 

finanční analýzy jsou podle dostupných pramenů Spojené státy americké, nicméně 

v počátcích se jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou analýzou neměly nic 

společného. Prakticky jsou analýzy využívány už po několik desetiletí. Finanční analýzy se 

přirozeně vyvíjely podle doby, ve které měly fungovat. Struktura těchto analýz se 

podstatným způsobem změnila v době, kdy se do značné míry začaly využívat počítače, 

neboť v tom smyslu se změnily i matematické principy a důvody, které vedly k jejich 

sestavování (Růčková, 2011). 

 Finanční analýzu již definovalo mnoho autorů, proto se často setkáváme s různými 

definicemi tohoto pojmu. V zásadě se tyto definice shodují v tom, že finanční analýza 

využívá údajů z finančního účetnictví a zvyšuje jejich vypovídací schopnost následným 

porovnáváním a dáváním těchto údajů do vzájemných souvislostí. Představuje ohodnocení 

minulosti, současnosti a přepokládané budoucnosti účetní jednotky. Autor finanční analýzy 

na základě tohoto zhodnocení hledá a navrhuje možná řešení problémových oblastí 

podniku. 

 Máče (2006) tvrdí, že finanční analýza představuje rozbor údajů, jejichž prvotním       

a zpravidla hlavním zdrojem je finanční účetnictví. Analýzou údajů získaných zpravidla 

z finančního účetnictví a účetních výkazů můžeme získat přehled o majetkové, finanční          

a důchodové situaci podniku, a dále pak slouží jako podklady pro finanční rozhodování          

a finanční řízení podniku. 

 Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda využívá efektivně svých aktiv, zda 
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má vhodnou kapitálovou strukturu, zda je schopen včas hradit své závazky a mnoho 

dalších významných skutečností (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 Finanční situací podniku se rozumí souhrnné vyjádření úrovně všech podnikových 

aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje. Dobrá finanční situace umožňuje podniku 

získat nové finanční zdroje (například úvěry od banky) a také vede ke zvyšování finanční 

důvěryhodnosti a podnik se tak může stát pro investory více zajímavým. 

2.2 Nedostatky finanční analýzy 

 Finanční analýza představuje důležitý a účinný nástroj pro komplexní zhodnocení 

finanční situace podniku. Na druhou stranu má i několik nedostatků, které vyžadují větší 

pozornost. K problematickým otázkám finanční analýzy podle Pavelkové, Knápkové 

(2007) patří: 

 vliv sezónních faktorů; 

 srovnávání dosažených hodnot ukazatelů s hodnotami doporučenými; 

 vypovídací schopnost účetních výkazů; 

 odlišené účetní praktiky – (změna v průběhu analyzovaného období, např. změna 

oceňování zásob z FIFO na vážený aritmetický průměr); 

 orientace na historické účetnictví – (česká účetní legislativa je silně orientována na 

historické účetnictví a toto účetnictví nebere v úvahu změny tržních cen majetku, 

ignoruje změny kupní síly peněžní jednotky, a tím v konečném výsledku zkresluje 

výsledek hospodaření běžného roku); 

 vliv inflace – (inflace postihuje v různé míře všechna aktiva a pasiva, což má 

následný vliv na výsledek hospodaření). 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

 Finanční analýza umožňuje získat pomocí metod aplikovaných na konkrétní podnik 

velice důležité údaje o podniku, které jsou nezbytné pro kvalitní finanční rozhodování. 

Tyto údaje odrážejí úroveň podniku a konkurenceschopnost. Podle Holečkové (2008) 

rozdělujeme uživatele informací získaných finanční analýzou na externí a interní. 

2.3.1 Externí uživatelé finanční analýzy 

 Mezi externí uživatele patří investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, stát       

a jeho orgány. Při zpracování finanční analýzy externí uživatelé vycházejí z veřejně 

dostupných zdrojů, kterými jsou povinně zveřejňované finanční výkazy podniku. 
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 Investoři jsou primárními uživateli finanční analýzy. Vlastníci a akcionáři, kteří 

vložili do podniku kapitál, se zajímají o výsledky finanční analýzy. Existují dvě hlediska, 

z jakých investoři využívají výsledky finanční analýzy, a to z hlediska investičního                 

a kontrolního. V rámci kontrolního hlediska se akcionáři zajímají o disponibilní zisk, který 

určuje výši jejich dividend. Oproti tomu, z hlediska investičního se akcionáři soustředí na 

míru rizika a výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

 Banky a jiní věřitelé požadují co nejvíce informací o finančním stavu 

potenciálního dlužníka nebo již existujícího dlužníka, aby mohli správně rozhodnout, zda 

poskytnou či neposkytnou danému podniku úvěr, v případě, že poskytnou, tak v jaké výši  

a za jakých podmínek. Banka posuzuje bonitu dlužníka před poskytnutím úvěru, což 

znamená, že analyzuje strukturu jeho aktiv, pasiv a výsledku hospodaření. Banky 

vyhodnocují, zda podnik je a bude schopen splácet své závazky. 

 Mezi obchodní partnery se zahrnují odběratelé a dodavatelé. Odběratelé, neboli 

zákaznici sledují finanční situaci z toho důvodu, protože možný krach dodavatele může 

vyvolat značné problémy. Mohlo by tak dojít k výpadku dodávek. Dodavatelé nebo také 

obchodní věřitelé sledují pomocí finanční analýzy, zda je odběratel schopen splácet své 

závazky. 

 Konkurenti se zajímají o finanční situaci podniků působících ve stejném odvětví 

za účelem srovnávání s jejich dosaženými výsledky a vyhodnocování konkurence na trhu. 

Podnik by neměl poskytovat mylné nebo zkreslené informace, vystavuje se tak ztrátě dobré 

pověsti. 

 I stát a jeho orgány sledují finanční a účetní data z mnoha důvodu. Pro představu 

jde zejména o kontrolu, zda podniky plní své daňové povinnosti, o rozdělování finanční 

výpomoci jako jsou garance úvěru či dotace. Nelze však opomenout, že pomocí těchto 

informací formulují hospodářskou politiku státu. 

2.3.2 Interní uživatelé finanční analýzy 

 Mezi interní uživatele zahrnujeme manažery, zaměstnance a odbory. Podnikové 

útvary a povolané osoby (auditoři) provádějí interní finanční analýzu. Jsou jim k dispozici 

údaje z finančního a vnitropodnikového účetnictví. 

 Manažeři jsou ti, kteří mají zpravidla nejlepší přístup k informacím. Využívají 

informace finanční analýzy pro potřeby operativního a strategického řízení podniku. Na 



11 

 

základě finanční analýzy, která slouží k odhalení silných a slabých stránek finančního 

hospodaření podniku, umožňuje tak tedy manažerům přijmout správný podnikatelský 

záměr pro příští období, který se rozpracovává ve finančním plánu. Prostřednictvím 

oddělení controllingu získává management podniku informace o podnikových financích 

v průběhu celého roku a přístup k interním informacím, které nejsou dostupné veřejnosti. 

 Zaměstnanci mají převážně zájem o finanční stabilitu svého podniku a také                

o hospodářský výsledek, protože to jsou faktory, které úzce souvisí se mzdovými 

podmínkami a zachováním pracovních míst. 

2.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Správně zpracovaná finanční analýza závisí zejména na kvalitních vstupních 

informacích různé povahy, z různých informačních zdrojů. Nestačí, aby informace byly 

pouze kvalitní (odrážející skutečnou finanční situaci podniku), musejí být zároveň také 

komplexní. Komplexnost je velmi důležitá, protože jakákoliv chybějící informace může 

mít negativní vliv na zkreslené výsledky finanční analýzy. Dá se tedy tvrdit, že čím 

spolehlivější budou vstupní údaje, tím spolehlivější by měl být i výsledek finanční analýzy. 

V současné době je mnohem více možností, kde se dají čerpat informace oproti minulosti. 

Avšak základním zdrojem finanční analýzy i nadále zůstávají účetní výkazy. 

 Podle původu lze vstupní informace rozdělit na interní a externí. 

 Mezi interní informace zahrnujeme vnitropodnikové účetnictví, výroční zprávy 

nebo účetní závěrky. Tyto informace se týkají podniku a jeho podnikatelských aktivit. 

Zpravidla však nebývají všechny dokumenty dostupné veřejnosti z důvodu ochrany 

cenných údajů a výsledků. Jako veřejně dostupné informace se uvádějí údaje získané 

z účetní závěrky podniku a bývají i poměrně snadno dostupné. Podle zákona o účetnictví 

účetní závěrka obsahuje, kromě obecných informací o společnosti, rozvahu, výkaz zisku    

a ztráty a také přílohu, ve které nalezneme přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

 Externí informace pocházejí z vnějšího ekonomického prostřední, a to včetně 

domácího i zahraničního okolí. Zde patří statistiky nebo zpravodajství jako například státní 

statistiky, statistiky ministerstev apod. 

 Podle Dluhošové (2010) kromě těchto základních zdrojů se využívá i řada dalších 

relevantních informací. Celkově lze shrnout údaje pro finanční analýzu do tří oblastí.  
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 Finanční informace zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, burzovní informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy. 

 Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, 

zaměstnanosti, normy spotřeby a interní směrnice. 

 Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, prognózy a nezávislá 

hodnocení. 

 Ze všech zmiňovaných zdrojů dat patři k nejvýznamnějším zejména účetní výkazy 

vnitropodnikového účetnictví a těmi jsou: 

 rozvaha; 

 výkaz zisku a ztráty; 

 výkaz cash flow. 

2.4.1 Rozvaha 

  Základním účetním výkazem každého podniku je rozvaha, která obsahuje přehled      

o majetku podniku (aktiva) a z jakých zdrojů je tento majetek financován (pasiva). 

Rozvaha se vždy sestavuje k určitému datu, většinou k poslednímu dni kalendářního nebo 

obchodního roku a musí platit, že suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. Jedná se              

o takzvaný bilanční princip. 

Existuje spousta druhů rozvah. Podle Sedláčka (2005) rozlišujeme rozvahu dle 

časového okamžiku sestavení na: 

 Zahajovací – sestavuje se při vzniku podniku; 

 Počáteční – sestavuje se na počátku účetního období; 

 Konečnou – sestavuje se k poslednímu dni účetního období a při ukončení činnosti 

podniku; 

 Mimořádnou – od řádných rozvah se liší tím, že se sestavuje nepravidelně, a to při 

mimořádných situacích, které nejsou běžné při hospodaření podniku. 

Máče (2006) uvádí, že majetek (aktiva) má jistou skladbu, která se liší podle 

předmětu činnosti. Část má podobu dlouhodobého, fixního majetku – stálá aktiva, jejichž 

využitelnost je delší než jeden rok, tudíž dlouhodobě váže kapitál. Tento majetek je 

postupně ve firmách reprodukován pomocí odpisů, čímž přenáší svou hodnotu. Druhá část 



13 

 

majetku má podobu oběžných aktiv. Ta se vyznačuje životností majetku do jednoho roku  

a je rychle převoditelná na peníze, které slouží ke krytí splatných závazků. 

 Mezi stálá aktiva zahrnujeme dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, 

stroje atd.), dlouhodobý nehmotný majetek (software, výsledky výzkumu atd.) a finanční 

investice (investiční cenné papíry). 

 Do oběžných aktiv řadíme finanční majetek (peněžní hotovost, ceniny, šeky . . .), 

pohledávky (dlouhodobé a krátkodobé) a zásoby (zásoby materiálu, zboží, polotovarů . . .). 

 Rozvaha zachycuje také položky ostatních aktiv, avšak jejich podíl na celkových 

aktivech představuje tak malou část, že jejich změny se většinou neprojeví na chodu 

společnosti. Zachycují zůstatek na účtů časového rozlišení, jedná se o příjmy příštích 

období, jako příklad lze uvést práce provedené, ale dosud nevyúčtované. Druhou položkou 

jsou náklady příštích období, což je např. předem placené nájemné. 

 Aktiva jsou uspořádána sestupně podle likvidity majetku, což znamená, od položek 

nejméně likvidních k položkám nejlikvidnějším. Likviditou majetku se rozumí schopnost 

majetku se přeměnit na hotové peníze. 

 Na straně pasiv je zachycena struktura podniku, která ukazuje, z jakých zdrojů jsou 

aktiva podniku financována. Finanční struktura se skládá z těchto základních položek – 

vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Pasiva se člení z hlediska vlastnictví. 

Rozlišují se na vlastní a cizí zdroje. Dalším hlediskem je čas. Člení se na pasiva 

krátkodobá – závazky s dobou splatností do jednoho roku, a pasiva dlouhodobá – závazky, 

kdy doba splatností je delší než jeden rok. 

2.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky. Poskytuje písemný 

přehled o výnosech a nákladech za jednotlivé činnosti podniku, které se podílely na tvorbě 

výsledku hospodaření za běžné období. Zjistíme podle něj, jakého hospodářského výsledku 

daná společnost dosáhla. Tedy jestli bylo dosáhnuto zisku nebo ztráty. Zisku je dosaženo, 

když jsou výnosy podniku větší než náklady. Pokud nastane situace, že výnosy jsou menší 

než náklady, je výsledkem hospodaření ztráta. Výsledek hospodaření členíme na VH 

provozní, VH z finančních operací, VH za běžnou činnost, VH mimořádný, VH za účetní 

období a VH před zdaněním. Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit 

vztahem podle Dluhošové (2010): 
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(2.1) 

  

 Náklady jsou definovány jako spotřeba výrobních činitelů v peněžních jednotkách. 

Vznik nákladů provází úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. Charakteristickým 

rysem je jejich účelnost, což znamená, že se vztahují ke konkrétním výrobkům či službám. 

V praxi se náklady projevují jako spotřeba, opotřebení majetku nebo přírůstek závazku. 

 Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování 

podniku a vyjadřují finanční částky, na které má podnik nárok z prodeje služeb a zboží 

(Dluhošová, 2010). Výnosy se dělí na provozní výnosy – získané z provozně-ekonomické 

činnosti, finanční výnosy – získané z finanční činnosti a mimořádné výnosy, ty se získají 

mimořádně jako například prodej odepsaného výrobního zařízení. 

 Výkaz zisku a ztráty zachycuje tokové veličiny a je sestavován na základě 

akruálního principu, což představuje, že transakce jsou zachycovány a vykazovány 

v období, jehož se věcně i časově týkají, nikoli podle toho, zda došlo v daném období 

k přírůstku nebo úbytku peněz. To znamená, že výnosy jsou uznány v době, ve které byly 

skutečně realizovány, bez ohledu na to, kdy byly uhrazeny. Náklady jsou vyjádřené 

peněžní hodnoty, které podnik vynaložil k získání výnosů, aniž by došlo ve stejném období 

k jejich zaplacení. Je vhodné vnímat rozdíly mezi výnosy a příjmy, a rozdíly mezi náklady 

a výdaji, protože výnosové a nákladové položky nejsou skutečnými peněžními toky. 

Tab. 2.1 Výkaz zisku a ztráty 

Symbol Položka 

OM + OBCHODNÍ MARŽE 

Tp + Tržby za prodej vlastních výrobků 

Np -  Provozní náklady 

VHp = Provozní výsledek hospodaření 

Vf + Výnosy z finanční činnosti 

Nf -  Náklady z finanční činnosti 

VHf = Finanční výsledek hospodaření 

DB -  Daň z příjmu za běžnou činnost  

VHB = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – DB) 
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VM + Mimořádné výnosy 

NM -  Mimořádné náklady 

DM -  Daň z mimořádné činnosti  

VHM = Mimořádný výsledek hospodaření 

VH = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 

Zdroj: Dluhošová, 2010, str. 58 

 Pro podnik je nejdůležitější provozní výsledek hospodaření, protože souvisí 

s hlavní činnosti podniku odpovídající základnímu podnikatelskému účelu. 

2.4.3 Výkaz cash flow 

 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty neobsahují veškeré informace nezbytné pro potřeby 

zhodnocení finanční situace, je nutné sestavit i výkaz cash flow, jinými slovy výkaz 

peněžních toků, který bývá součástí účetní závěrky. 

 Jak již bylo uvedeno výše u výkazu zisku a ztráty, bývá obsahový a časový 

nesoulad mezi náklady a výdaji, a výnosy a příjmy z důvodu rozdílného období jejich 

vzniku a realizace. Právě výkaz cash flow pomáhá řešit tento nesoulad. Podstata výkazu 

cash flow spočívá v tom, že zobrazuje nezkreslenou a reálnou skutečnost o odtoku             

a přítoku peněžních prostředků za určité období a objasňuje faktory, které ovlivňují příjem 

a výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamžiku. 

 Dluhošová (2010) definuje, že peněžní toky představují přírůstky a úbytky 

peněžních prostředků. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní 

prostředky na účtech a peníze na cestě. Peněžní ekvivalenty zahrnují krátkodobý, likvidní 

majetek, který je snadno a rychle směnitelný, u tohoto majetku se nepředpokládají 

významné změny hodnoty v čase. 

Podle Kislingerová, Hnilica (2008) naše účetní postupy rozlišují tři základní 

úrovně, a to: provozní cash flow (odráží generování peněz v rámci standardního provozu), 

investiční cash flow (reflektuje změny peněz v souvislosti s investováním) a finanční cash 

flow (zahrnuje dopad způsobu financování společnosti). 

 Analýza cash flow se v zásadě kvantifikuje dvěma metodami. První z nich je 

metoda přímá, ta provádí analýzu CF totální bilancí všech příjmů a výdajů, přičemž se CF 

určí jako rozdíl. Avšak pro rozborové účely je vhodnější použít druhou metodu, která je 

přehlednější a nazývá se nepřímá metoda. Při této metodě je výkaz CF sestaven jako součet 
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čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a přírůstku (úbytků) příslušných položek 

aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu. Pokud je výkaz CF sestaven správně a obsahuje 

správné údaje, potom se součet peněžních prostředků na začátku období a celkové cash 

flow za dané období rovná stavu peněžních prostředků na konci období. Nepřímý způsob 

výpočtu CF zobrazuje tabulka 2.2. 

 Tab. 2.2 Nepřímý způsob výpočtu CF 

Symbol Položka 

EAT + Čistý zisk 

ODP + Odpisy 

∆ ZAS -  Změna stavu zásob 

∆ POHL -  Změna stavu pohledávek 

∆ KZAV + Změna stavu krátkodobých závazků 

CFprov = Cash flow z provozní činnosti 

∆ DA -  Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

CFinv = Cash flow z investiční činnosti 

∆ BÚ + Změna bankovních úvěrů 

∆ NZ + Změna nerozděleného zisku z minulých let 

DIV -  Dividendy 

EA + Emise akcií 

CFfin = Cash flow z finanční činnosti 

CFcel = Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFinv 

 Zdroj: Dluhošová, 2010, str. 61 

 Je vhodné zmínit, že z finančního hlediska se považuje za nejdůležitější část výkazu 

část týkající se provozní činnosti. A proč? Protože právě záporné cash flow z provozní 

činnosti po několik po sobě jdoucích období signalizuje, že se v podniku vyskytuje vážný 

problém. 

2.5 Metody finanční analýzy 

 Obecně platí, že čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko 

chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch (Růčková, 2011). 

 S postupným rozvojem matematických, statistických a ekonomických věd vznikla 

celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy při provádění finanční analýzy. Už 
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prvním krokem k úspěšnosti dané analýzy je volba vhodné metody a není rozumné výběr 

podceňovat. Podle Růčkové (2011) volba metody musí být učiněna s ohledem na účelnost 

– to znamená, že musí odpovídat předem zadanému cíli a musí být stanoveno k jakému 

účelu má výsledná analýza sloužit, nákladnost – vyjadřuje, že rozsah finanční analýzy se 

odráží v náročnosti, odbornosti a v čase a na spolehlivost – zdůrazňuje, že čím 

spolehlivější budou vstupní informace, tím spolehlivější by měly být výsledky plynoucí 

z analýzy. 

 Základní členění metod finanční analýzy znázorňuje obrázek č. 2.1, kde jsou 

jednotlivé metody rozděleny na deterministické a matematicko-statistické. 

 Metody deterministické se využívají převážně pro analýzu souhrnného vývoje, pro 

analýzu struktury, pro kombinace trendů a struktury a taky pro analýzu odchylek. 

Matematicko-statistické metody vycházejí z údajů delších časových řad. Navíc jsou 

založeny na exaktních metodách, včetně vyhodnocení statistické spolehlivosti výsledků 

(Dluhošová, 2010). Tato práce bude spíše zaměřena na metody deterministické, jelikož 

metody matematicko-statistické kladou vyšší požadavky na zpracování finanční analýzy     

i výpočetní techniku. Jejich složité postupy se využívají pro účely výzkumných                  

a specializovaných pracovišť. 

 Obr. 2.1 Členění metod finanční analýzy 

 

 Zdroj: Dluhošová (2008), str. 70 
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 V následujících kapitolách této práce budou popsány jednotlivé deterministické 

metody z obrázku 2.1. Pouze analýza citlivosti nebude více zmiňována. Tato analýza se 

používá k posouzení nejistoty při analýze finančních výsledků podniků a k posouzení vlivu 

změn vybraných faktorů na výsledné hodnocení. A vyhledávají se ty faktory, které měly 

podle síly vlivu, jak pozitivní dopad, tak i negativní. 

2.6 Analýza absolutních ukazatelů 

 Velikost absolutních ukazatelů závisí do značné míry na velikosti firmy a dalších 

faktorech a nelze je užít k mezipodnikovému srovnání (Dluhošová, 2010). Dobře se tedy 

srovnávají v rámci jednoho podniku. Analýza absolutních ukazatelů přímo čerpá data 

z účetních výkazů, jelikož tato data jsou přímo považována za absolutní ukazatele. 

 Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů, kdy je 

srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza a k procentnímu rozboru 

komponent, zde jsou jednotlivé položky výkazu vyjádřeny jako procentní podíly těchto 

komponent – vertikální analýza (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

2.6.1 Horizontální analýza 

 Horizontální analýza neboli jinak řečeno analýza vývojových trendů. Tato analýza 

slouží k posouzení vývoje hodnot v čase (obvykle 3-10 let) a změn souhrnných ukazatelů, 

informují nás tedy o tom, jak se určitá položka v daném účetním období změnila oproti 

předcházejícímu období. K rozboru se používá řetězových indexů, na základě meziročního 

srovnání, anebo bazických indexů, a to tak, že uskutečníme srovnání s výchozím obdobím. 

Interpretace změn musí být prováděna komplexně a nesmí se zapomenout jak na změny 

absolutní, tak i na změny relativní. Podle Růčkové (2011) lze horizontální analýzu 

znázornit následujícími vzorci: 

 

 
 

       
(2.2) 

 

 

 
 

       
(2.3) 
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2.6.2 Vertikální analýza 

 Vertikální analýza neboli analýza struktury postupuje po sloupcích výkazu a slouží 

k posouzení dílčích složek jako procentního podílu zvoleného absolutního ukazatele, což 

znamená k jediné zvolené základně jako 100 %. Vertikální analýza se využívá při rozboru 

finanční a majetkové struktury, tržeb, zisku, nákladů, složek finančních toků, případně 

dílčích složek ukazatelů. Obecný vzorec podle Dluhošové (2010) vypadá takto: 

 

 
 

       
(2.4) 

         
2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

 Základnou finanční analýzy je užití poměrových ukazatelů a zároveň tvoří 

nejvyužívanější a nejpočetnější skupinu ukazatelů, jelikož jejich výpočet je nenáročný            

a získáme tak rychlý přehled o finanční situaci podniku. Poměrové ukazatele jsou 

definovány jako podíl dvou položek, nejčastěji jsou brány položky ze základních účetních 

výkazu. Základními oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou: 

 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele aktivity (obratu) 

 Ukazatele kapitálového trhu 

 Ukazatele produktivity práce 

Všechny vzorce poměrových ukazatelů jsou převzaty od Dluhošové, 2010. 

2.7.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. 

Finanční stabilitu je možno hodnotit na základě analýzy vztahu aktiv podniku a jejich 

zdrojů krytí, což jsou pasiva. 

Pro posouzení finanční stability se užívá několik ukazatelů. V této práci jsou však 

zmíněny pouze dva. Těmito ukazateli jsou podíl vlastního kapitálu na aktivech                   

a majetkový koeficient. 
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 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

 
 

       
(2.5) 

         Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry 

je podnik schopen krýt své prostředky (majetek) vlastními zdroji a jak vysoká je jeho 

finanční samostatnost. Jestliže se ukazatel zvyšuje, znamená to upevňování finanční 

stability, ale je nutné nezapomínat na to, že neúměrně vysoký ukazatel může vést k poklesu 

výnosnosti vložených prostředků (Dluhošová, 2010). 

 Majetkový koeficient 

 

 
 

       
(2.6) 

         Majetkový koeficient nebo taky jinými slovy finanční páka, spočívá ve zvyšování 

rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku. 

Vysoký majetkový koeficient představuje, že celková aktiva podniku jsou financována 

spíše z cizích zdrojů. 

Pomocí ukazatelů zadluženosti hledáme optimální poměr mezi vlastními a cizími 

zdroji financování. Dosažení optimální zadluženosti je důležitým cílem finančního řízení. 

Máče (2006) tvrdí, že účetní jednotka využívá cizí kapitál tehdy, když jí tato alternativa 

přinese větší výnos, než jsou náklady spojené s cizím kapitálem, těmito náklady jsou 

myšleny úroky. 

 Ukazatel celkové zadluženosti 

 

 
 

       
(2.7) 

          Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje míru věřitelského rizika, protože poměřuje 

celkový dluh (závazky) k celkové hodnotě aktiv (Vochozka, 2011). Čím vyšší je celková 

zadluženost, tím vyšší riziko představuje pro věřitele. „Celková zadluženost by se měla 

pohybovat v rozmezí 30 až 60 %“ (Knápková, Pavelková, 2010, str. 84). 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 
       

(2.8) 
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          Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu především závisí na fázi vývoje 

firmy a taky na postoji vlastníků k riziku. U stabilních společností by se měla pohybovat 

přibližně v pásmu od 80 % do 120 % (Dluhošová, 2010). Pro banku bývá tento ukazatel 

často významný měřítkem, a to v případě žádosti o úvěr. Představuje totiž, do jaké míry 

můžou být ohroženy jejich pohledávky.  

2.7.2 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability se také označují jako ukazatelé míry zisku nebo taky 

ukazatele výnosnosti. Mnoho autorů tvrdí, že ukazatele rentability patří mezi 

nejsledovanější a nejoblíbenější indikátory hodnocení úspěšnosti podniku. Tento ukazatel 

je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Nejvíce budou zajímat výsledky tohoto ukazatele akcionáře           

a potenciální investory.  Je žádoucí, aby měl v časové řadě rostoucí tendenci. 

V praxi se používají modifikace ukazatelů rentability, podle toho zda se použije 

zisk před úhradou úroků a daní EBIT, zisk před zdaněním EBT, zisk po zdanění EAT nebo 

zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky (Dluhošová, 2010). 

 Tab. 2.3 Kategorie zisku 

Čistý zisk (EAT) 

+ daň z příjmů za běžnou činnost 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před zdaněním, odpisy a úroky (EBITDA) 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Rentabilita aktiv (ROA) 

 

 
 

       
(2.9) 
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Ukazatel ROA je považován za klíčové měřítko rentability, jelikož poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. Zde se využívá EBIT, protože není ovlivněn změnami daňových a úrokových 

sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů (Dluhošová, 2010). 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

 

 
 

       
(2.10) 

         Tento ukazatel se často využívá k prostorovému srovnání podniků a hodnotí 

význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti dlouhodobých zdrojů. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

 
 

       
(2.11) 

         ROE je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný 

výnos, a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. 

Manažeři podniku požadují co nejvyšší hodnotu ukazatele ROE.  

 Rentabilita tržeb (ROS) 

 

 
 

       
(2.12) 

         ROS představuje podíl čistého zisku na celkových tržbách společnosti a je důležitá 

z hlediska efektivnosti podniku. Rentabilita tržeb je vhodná pro mezipodnikové srovnání        

a v čase. Nízká hodnota ukazatele vyjadřuje chybné řízení firmy. 

 Rentabilita nákladů  

 

 
 

       
(2.13) 

         Udává, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových nákladů. Čím 

vyšší je ukazatel rentabilita nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do 

hospodářského procesu, a tím je dosaženo i vyšší procento zisku. Je vhodné sledovat tento 

ukazatel v jednotlivých letech a dále pak sledovat jeho vývoj (Dluhošová, 2010). 
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2.7.3 Ukazatele likvidity 

 Pojem likvidita znamená schopnost podniku přeměnit majetek na peníze, ze kterých 

je možné uhradit závazky. Společnost je likvidní pokud má peníze na včasnou úhradu 

svých krátkodobých závazků – např. krátkodobé BÚ a neúročené závazky z obchodního 

styku. Příliš vysoká likvidita je zpravidla doprovázena vysokým vlastním kapitálem           

a naopak, příliš nízká likvidita využívá k financování cizí zdroje. Pro účely hodnocení 

platební schopnosti podniku se používají následující ukazatele likvidity. 

 Ukazatel celkové likvidity 

 

 
 

       
(2.14) 

         Celková likvidita je v literatuře nazývaná i jako běžná likvidita. Poměřuje objem 

oběžných aktiv s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Platí, že přiměřená 

výše tohoto ukazatele je v rozmezí od 1,5 do 2,5. Považuje se za důležité srovnání podniků 

s obdobným charakterem činnosti, či s průměrem odvětví (Dluhošová, 2010). 

 Pohotová likvidita 

        

        
(2.15) 

         
   

 

      Pohotová likvidita odstraňuje některé nedostatky z likvidity celkové, a to tak, že 

vylučuje z oběžných aktiv zásoby. Pro vyjádření tohoto podílu se tedy berou v úvahu jen 

pohotové prostředky. Podle Dluhošová (2010) by se měla doporučená hodnota tohoto 

ukazatele vyskytovat v rozmezí 1,0 do 1,5. 

 Okamžitá likvidita 

 

 
 

       
(2.16) 

          Je využívána jen z krátkodobého hlediska. Pohotové platební prostředky, tedy 

nejlikvidnější prostředky, tvoří peníze v hotovosti, peníze na účtech a šeky. Ukazatel je 

poměrně nestabilní, a proto se používá zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku 

(Dluhošová, 2010). 
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2.7.4 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv. Rozbor těchto ukazatelů slouží k hledání odpovědi na otázku, jak 

hospodaříme s aktivy, jejich jednotlivými složkami a jaký vliv má toto hospodaření na 

výnosnost a likviditu. Ukazatele aktivity měří, jak je podnik schopný využívat investované 

finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv    

a pasiv. 

 Ukazatele aktivity je ve většině případů možno vyjádřit ve dvou podobách, a to 

jako rychlost obratu a doba obratu. Rychlost obratu vyjadřuje počet obratů aktiv za období, 

kdy bylo dosaženo tržeb použitých v ukazateli. Doba obratu udává počet dní, po které trvá 

jeden obrat. 

 Obrátka celkových aktiv 

 

 
 

       
(2.17) 

         Ukazatel obratu celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku. 

Ukazatel je využíván pro mezipodnikové srovnání, a čím je vyšší, tím efektivněji podnik 

využívá svůj majetek (Dluhošová, 2010). 

 Doba obratu aktiv 

 

 
 

       
(2.18) 

          Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou projde určitá část aktiv všemi stadii koloběhu 

prostředků podniku, což znamená, za jak dlouho se určitá část aktiv přemění na peněžní 

prostředky. Pozitivní je co nejkratší doba obratu. 

 Doba obratu zásob 

 

 
 

       
(2.19) 

          Pomocí doby obratu zásob lze sledovat taky hospodářskou aktivitu. Je příznivé 

udržovat dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši a charakterizuje 

úroveň běžného provozního řízení (Dluhošová, 2010). 
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 Doba obratu pohledávek 

 

 
 

       
(2.20) 

          Doba obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak 

dlouho jsou průměrně placeny faktury. Pokud ukazatel vykazuje trvalé překročení doby 

splatnosti, je nutné přezkoumat platební kázeň odběratelů. Ukazatel je důležitý z hlediska 

plánování peněžních toků (Dluhošová, 2010). 

 Doba obratu závazků 

 

 
 

       
(2.21) 

          Zjišťuje, jaká je platební morálka podniku vůči jejím dodavatelům a vyjadřuje 

počet dní, na které podnik obdržel od dodavatele obchodní úvěr. 

2.7.5 Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu 

 U těchto ukazatelů nevycházíme jen z účetních údajů, ale i z údajů kapitálového 

trhu. Je zde jisté omezení využití, neboť ne každá firma, která vede účetnictví má právní 

formu akciové společnosti a její akcie jsou volně obchodovatelné na kapitálových trzích.  

Tyto ukazatele nebudou aplikovány v praktické části, protože již zmiňována firma 

má právní formu společnosti s ručením omezeným.  

Mezi ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu například patří čistý zisk na 

akcii, price-earnings Ratio, dividendový výnos a další. 

2.7.6 Ukazatele produktivity práce 

Kislingerová, Hnilica (2008) uvádí, že ukazatele produktivity práce měří výkonnost 

podniku v závislosti na počtu pracovníků a v závislosti na osobních nákladech na tyto 

pracovníky. Zároveň definují tyto ukazatele produktivity práce: 

 Osobní náklady ku přidané hodnotě 

 

 
 

       
(2.22) 
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 Scholleová (2008) uvádí, že tento ukazatel sleduje, jakou část z toho, co bylo 

vytvořeno v provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Čím je poměr menší, tím lepší je 

výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům. 

 Produktivita práce z přidané hodnoty 

 

 
 

       
(2.23) 

          Produktivita práce z přidané hodnoty podává informaci o tom, jaká část hodnoty 

generované firmou připadá na jednoho pracovníka. 

 Produktivita práce z tržeb 

 

 
 

         
          

        
(2.23) 

  Tento ukazatel udává, jaká část tržeb za dané období připadá na jednoho 

pracovníka. 

 Průměrná mzda 

 

 
 

       
 (2.24) 

         
         

2.8 Analýza soustav ukazatelů 

 Analýzu soustav ukazatelů využíváme tehdy, pokud se budeme chtít zabývat 

finanční situací firmy jako celku. Sedláček (2007) uvádí toto dělení soustav ukazatelů. 

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – existuje u nich matematická 

provázanost. K nejznámějším ukazatelům patří pyramidové soustavy, kde je podstatou 

stále podrobnější rozklad, představující vrchol pyramidy. 

Účelové výběry ukazatelů – jsou sestavovány na základě matematicky 

statistických metod, nebo komparativně analytických metod. Cílem je kvalitně 

diagnostikovat finanční situaci firmy. Mezi tyto ukazatele patří bankrotní modely a bonitní 

modely. 



27 

 

Cílem bankrotních modelů je včas informovat uživatelé analýzy o tom, zda je 

podnik ohrožen bankrotem v blízké době.  

U bonitních modelů je hlavním cílem posouzení finančního zdraví podniku. Vždy 

se porovnává podnik jen z jednoho oboru podnikání. 

2.8.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

 Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají multiplikativní nebo aditivní metodou 

vrcholový ukazatel. Cílem pyramidových soustav je na jedné straně popsat vzájemnou 

závislost jednotlivých ukazatelů a na straně druhé zanalyzovat složité vnitřní vazby v rámci 

pyramidy. Každý zásah do jednoho ukazatele se projeví potom v celé vazbě. 

 Poprvé byl použit pyramidový rozklad v chemické společnosti Du Pont de 

Nomeurs   a dodnes se stal nejtypičtějším pyramidovým rozkladem. Du Pont rozklad 

spočívá v rozkladu rentability vlastního kapitálu a ve vymezení jednotlivých položek, které 

vstupují do tohoto ukazatele (Růčková, 2011). 

 V případě analýzy rentability vlastního kapitálu se využívá tento rozklad. 

 

 
 

       
(2.25) 

         Kde EAT/EBT představuje daňovou redukci zisku, EBT/EBIT úrokovou redukci 

zisku, EBIT/T vyjadřuje provozní rentabilitu, T/A obrat aktiv a A/E je finanční páka 

(Dluhošová, 2010). Detailní pyramidový rozklad ukazatele ROE znázorňuje obrázek č. 2.2. 

   Obr. 2.2 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

 

   Zdroj: Dluhošová (2010) 
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2.8.2 Bankrotní model – Altmanovo Z-skóre 

 Altmanův model je velmi oblíbeny pro svou jednoduchost. Cílem modelu je odlišit 

bankrotující firmy od firem, u nichž bankrot nehrozí. Model je založen na součtu pěti 

běžných poměrových ukazatelů a jednotlivým ukazatelům je přiřazena různá váha. Tento 

model má tři tvary, u jednoho z nich má společnost akcie obchodovatelné na kapitálovém 

trhu, druhý tvar modelu nemá akcie kótované na kapitálovém trhu a třetí tvar je určen pro 

nevýrobní firmy a emerging markets. Druhý tvar znázorňuje tato rovnice: 

 
 

 

       
(2.26) 

 

 

 
 

       
(2.27) 

          

 
 

       
(2.28) 

          

 
 

       
(2.29) 

          

 
 

       
(2.30) 

          

 
 

       
(2.31) 

          

Dluhošová (2010) tvrdí, že podniky s: 

 minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,90; 

 vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,20; 

 v šedé zóně 1,20 ≤ Z ≤ 2,90. 

2.8.3 Bankrotní model – Index IN05 

 Modely IN zpracovali manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Snahou modelů je 

vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Původním indexem je IN95 

z roku 1995 a zbylé tři jsou modifikací tohoto indexu. Následoval index IN99 a spojením 

obou indexů vznikl index IN01. Poslední aktualizací je index IN05. Vochozka (2011) 
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uvádí, že hodnota IN05 je vypočtena na základě jednotlivých koeficientů (A až E) 

s přisouzenými váhami. 

 

 
 

       
(2.32) 

 

 

 
 

       
(2.33) 

          

 
 

       
(2.34) 

          

 
 

       
(2.35) 

          

 
 

       
(2.36) 

          

 
 

       
(2.37) 

    

 
 
 

     

Intervaly pro hodnocení Indexu IN05: 

 bonitní podnik (vytváří hodnotu) IN05 > 1,6; 

 nevyhraněné výsledky, tzv. šedá zóna 0,9 < IN05 ≤ 1,6; 

 bankrotní podnik (hrozí finanční problémy) IN05 ≤ 0,9. 

2.8.4 Bonitní model – Kralickuv Quick-test 

 Kralickuv Quick-test je složen ze čtyř rovnic, pomocí nichž hodnotíme situaci 

firmy. Rovnice R1 a R2 hodnotí finanční stabilitu podniku a rovnice R3 a R4 provádějí 

výkonové hodnocení finanční situace podniku. Výkonové hodnocení je určeno průměrem 

těchto dvou veličin (Dluhošová, 2010). 

 

 
 

       
(2.38) 

          

 
 

       
(2.39) 



30 

 

          

 
 

       
(2.40) 

          

 
 

       
(2.41) 

          

 
 

       
(2.42) 

          

 
 

       
(2.43) 

          

 
 

       
(2.44) 

          

K výsledkům jednotlivých ukazatelů přiřadíme hodnoty podle tabulky 2.4. 

 Tab. 2.4 Kralickuv Quick-test 

Ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 <0 0,0-0,1 0,1-0,02 0,2-0,3 0,3 a více 

R2 <3 12-30 5-12 3-5 3 a méně 

R3 <0 0,00-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 0,15 a více 

R4 <0 0,00-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 0,1 a více 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle Dluhošová (2010) 

 Podle Dluhošové (2010) pokud činí kritérium hodnocení: 

 více než 3 body, podnik je velmi dobrý; 

 méně než 1 bod, podnik se nachází ve špatné situaci. 

2.10 Metodika práce 

 Předmětem této práce je analýza finanční situace společnosti ORT-ART, s.r.o. za 

pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. Rozbor byl proveden za roky 

2011-2013. 
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Metodou se rozumí objektivní a korektní způsob, umožňující nalezení nebo 

objasnění poznatků, vedoucích k lepšímu poznání daného objektu. Využité metody při 

zpracování bakalářské práce: 

 Analýza – je proces reálného nebo myšlenkového rozkladu zkoumaného objektu na 

dílčí části, které se následně stávají předmětem dalšího zkoumání. Jde o rozbor 

faktů postupující od celku k částem. Analýza předpokládá, že v každém jevu je 

určitý systém a platí v něm ustálené zákonitosti fungování systému. 

 Syntéza – jedná se o myšlenkové spojení poznatků získaných analytickými 

metodami v celek. Vede k objasňování nových nebo dříve nedefinovaných vztahů. 

 Indukce – byla využita při zpracování závěru bakalářské práce. Indukce slouží 

k vyvozování obecného závěru na základě poznatků o jednotlivostech. Umožňuje 

dojít k podstatě jevů. Induktivní závěr lze považovat za hypotézu, protože nabízí 

vysvětlení. Závěry induktivních myšlenkových pochodů jsou vždy ovlivněny 

subjektivními postoji a mají proto omezenou platnost. Východiskem indukce je 

statistické zpracování a vyhodnocení údajů, na jejich základě formulujeme 

obecnější závěry platné pro zkoumanou oblast. 

Při zpracování práce byl zvolen následující postup, který je rozdělen do několika 

kroků a znázorněn pomocí Ganttova diagramu. 

1. krok – strategie přípravy, sehnání a studování odborné literatury zaměřené na 

finanční analýzu; 

2. krok – shromaždování dalších potřebných podkladů – účetní závěrky                 

a informace o společnosti ORT-ART, s.r.o.; 

3. krok – vytváření teoretické části práce; 

4. krok – vypracování finanční analýzy za pomocí ukazatelů – poměrové 

ukazatele, absolutní ukazatele a analýza soustav ukazatelů; 

5. krok – vypracování konečné verze práce – grafy, shrnutí a vytyčení případných 

problému a navrhnutí opatření, které povedou ke zlepšení situace společnosti. 
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  Graf 2.1 Ganttův diagram 

 

    Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Představení společnosti 

 

 V praktické části práce bude prvním krokem představení společnosti na základě 

osobně získaných dat a informačních materiálů v podobě elektronických účetních výkazů, 

které jsou obsahem přílohy č. 1 a č. 2.  

 Následuje provedení analýzy výkonnosti podniku ORT-ART, s.r.o., kde budou 

postupně aplikovány jednotlivé metody popsané v kapitole 2.4. 

3.1 Základní údaje  

Obchodní firma:  ORT-ART, s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Šenovská 1829, 735 41 Petřvald u Karviné  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  1 485 000 Kč 

Datum zápisu:  2. března 2000 

Identifikační číslo:  25854232 

Předmět podnikání: 

 masérské, rekondiční a regenerační služby 

 ambulantní zdravotní péče v oboru ortopedie, traumatologie pohybového 

ústrojí, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, anesteziologie                   

a resuscitace 

 nestátní ambulantní zdravotnické zařízení pro ortopedickou a rehabilitační 

péči 

Z hlediska organizační struktury má společnost dvě provozovny, a to nestátní 

zdravotní zařízení v Petřvaldě a Hotel Sport Art Centrum. 

Společnost má dva jednatele, kteří jsou zároveň i společníky. Základní kapitál je ve 

výši 1 485 000 Kč a je plně splacen. Za společnost jednají navenek a podepisují vždy 

společně tito dva jednatelé.  
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 MUDr. Jaroslav Husták – jednatel od 21. 12. 2000, společník – vklad 1 455 000 

Kč, splaceno 100%, obchodní podíl 98%. 

 Ing. Jiří Ševčík – jednatel od 29. 1. 2008, společník – vklad 30 000 Kč,            

splaceno 100%, obchodní podíl 2%. 

 Jediný společník svým rozhodnutím v působnosti valné hromady společnosti           

dne 12. 3. 2009 schválil převzetí celého jmění zanikající společnosti ORT-ART ACC, 

s.r.o. a schválil projekt fúze sloučením mezi společnosti ORT-ART ACC, s.r.o. a ORT-

ART, s.r.o., rozhodným dnem pro fúzi je 1. 8. 2008. 

3.2 Představení společnosti ORT-ART, s.r.o. 

 Společnost ORT-ART, s.r.o. je privátní ortopedická klinika, která disponuje 

mimořádným technickým a materiálním vybavením světových parametrů. Prezentují se 

tím, že využívají nejmodernější metody a postupy operačních zákroků a pooperační léčby. 

V mnoha případech jsou některé metody jedinečné a jinde nepoužívané. Zároveň je 

společnost provozovatelem čtyřhvězdičkového Hotelu Sport Art Centrum.  

 Jedná se o moderní nekuřácký hotel, který byl postaven v roce 2012. Hotel je 

zasazený do úchvatné přírody Beskyd v obci Prostřední Bečva. Nabízí zázemí jak pro letní, 

tak i pro zimní dovolenou. K výhodám hotelu patří, že leží nedaleko cyklostezky, 

turistických tras a lyžařských areálů. Při špatném počasí nabízí k vyzkoušení multifunkční 

sportovní halu, určenou pro halové sporty. Luxusní zážitky čekají návštěvníky také ve 

wellness centru. Dopřejí si tak uvolnění a relaxaci ve vnitřním bazénu a sauně. K dispozici 

jsou i masáže a různé rehabilitační techniky jako moderní Kneippův chodník. 

 Hotel nabízí 15 komfortně zařízených dvojlůžkových a trojlůžkových pokojů 

s celkovou kapacitou 36 míst. Zaměstnanci chtějí, aby se návštěvníci u nich cítili jako 

doma, proto každý pokoj má vlastní toaletu se sprchou a umístili do pokojů minibar, 

lednici a rozměrnou LCD televizi. Přímo z hotelového pokoje mohou návštěvníci zajít do 

hotelové restaurace, kde jim připraví profesionální kuchaři gastronomický zážitek.  

 Hotel vystupuje jako čtyřhvězdičkový, avšak tuto kvalitu trochu vyvrací certifikát 

HOTELSTARS přidělovaný Asociací hotelů a restaurací České republiky, protože mu 

udělil pouze tři hvězdičky. Certifikát byl získán dne 11. 3. 2015 a je platný do 31. 12. 

2015. 
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4. Aplikace vybraných nástrojů finanční analýzy v podniku 

 

Analýza ekonomické výkonnosti podniku bude provedena za roky 2011–2013. Jako 

první bude provedena analýza absolutních ukazatelů, která je rozdělena na vertikální          

a horizontální analýzu. Tyto dvě analýzy budou aplikovány na rozvahu a výkaz zisku         

a ztráty. Poté následuje poměrová analýza pro vybrané ukazatele a závěrečná část 

praktické části je zaměřena na charakteristiku finančního stavu podniku pomocí 

predikčních modelů. Zdroji pro zpracování grafů a tabulek jsou účetní výkazy a analýzy 

těchto výkazu, které jsou součástí této kapitoly v příloze č. 1 – č. 6. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 Tato analýza vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2011-2013, které 

jsou přílohami č. 1 a č. 2. 

4.1.1 Analýza rozvahy 

 Základem tohoto rozboru je zpracována horizontální a vertikální analýza rozvahy. 

V rozvaze jsou uvedeny vývojové trendy aktiv a pasiv. Při zpracování horizontální analýzy 

jsou výstupy stanoveny pro dvě období – změny roku 2012 oproti 2011 a změny 2013 

oproti 2012 v absolutních i relativních hodnotách. Horizontální a vertikální analýza 

rozvahy jsou uvedeny v příloze č. 3 a č. 4. 

 Pro upřesnění situace, společnost ORT-ART, s.r.o. v roce 2011 skvělé fungovala. 

Měla vysoké zisky a obraty, a tím vznikl nápad. Pokusit se získat dotace a postavit hotel. 

Rok 2011 je doba, kdy společnost získala dotační titul, a začalo se stavět. Dotace byly 

vypláceny postupně za plnění.  

 Rok 2013 je prvním oficiálním rokem provozu hotelu. Z čehož vyplývá, že všechny 

tři analyzované roky jsou nejvíce finančně zatížené výstavbou hotelu. 

 Výše celkových aktiv analyzované společnosti za sledované období meziročně 

kolísala. V roce 2013 dosáhla svého vrcholu, kdy hodnota aktiv činila 110 692 tis. Kč. 

Nejvýraznější změna celkových aktiv byla zaznamenána v roce 2012, kdy došlo ve 

srovnání s rokem 2011 k nárůstu dlouhodobého hmotného majetku o 39,35 %, konkrétně   

o částku 28 701 tis. Kč. Tento výrazný nárůst byl způsoben rozšířením společnosti      

ORT-ART, s.r.o. o středisko Bečva, do kterého bylo nakoupeno veškeré hotelové 
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vybavení. Suverénně nejvýraznější složkou aktiv za sledované období je dlouhodobý 

hmotný majetek. 

 Dále došlo ke snížení krátkodobého finančního majetku, přesněji peněz na účtech. 

Nejnižší hodnota byla v roce 2013, která se snížila oproti roku 2012 o 70,09 %. Důvodem 

byl výše zmíněný nákup hotelového vybavení.  

 Ve struktuře oběžných aktiv nedocházelo k výraznějším změnám, jejich celková 

výše jako u stálých aktiv meziročně kolísala ve sledovaném období.  Snížení u oběžných 

aktiv nastalo v roce 2012 o 20,33 %. Příčinou tohoto snížení byl pokles daňových 

pohledávek téměř o 86,22 % a materiálu na skladě, který poklesl oproti roku 2011              

o 25,18 %. Výše zásob se pohybuje dle aktuálních potřeb společnosti. Celkové krátkodobé 

pohledávky neměly také pravidelný vývoj, nejnižší byly v roce 2012, kdy dosáhly výše 

7 151 tis. Kč. Klesající vývoj pohledávek je příznivý vývoj, neboť vyjadřuje schopnost 

firmy získat peníze od odběratelů. Nejvýznamnější podíl na snížení celkových 

krátkodobých pohledávek měly pohledávky vůči státu, konkrétněji daňové pohledávky, 

kdy se snížily oproti roku 2011 o 86,22 % na částku 3 428 tis. Kč. 

 V roce 2013 nedošlo k zásadnímu zvýšení aktiv oproti předchozímu období. Ve 

stálých aktivech došlo ke zvýšení staveb o 202,11 % a samostatných movitých věcí            

a souborů movitých věcí o 294,48 %. Příčinou nárůstu stálých aktiv v roce 2013 byla 

výstavba multifunkční haly, která je součástí hotelu. Oproti tomu došlo k výraznému 

snížení u nedokončeného dlouhodobého majetku 87,98 %. Všechny tyto změny byly 

zapříčiněny již zmiňovanou výstavbou střediska Bečva. 
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Graf č. 4.1 Vývoj struktury aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V grafu č. 4.1 lze vidět vývoj celkových aktiv, dlouhodobého majetku, oběžných 

aktiv a ostatních aktiv v tis. Kč. 

Graf č. 4.2 Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Celková pasiva vykazují logicky stejný vývoj jako celková aktiva, jelikož zde platí 

princip bilanční rovnosti. Převládající složkou jsou cizí zdroje, které mají rostoucí vývoj. 

Tento vývoj je způsoben čerpáním bankovních úvěrů z důvodu potřeby finančních 
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prostředků k výstavbě střediska a nákupu potřebného vybavení. Nejvyšší položkou cizích 

zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomoci, které se v roce 2012 oproti roku 2011 zvýšily       

o 45,44 %, což je v přepočtu o 21 723 tis. Kč. Společnost v roce 2011 využívala k výstavbě 

střediska Bečva nejdříve vlastní zdroje a poté i krátkodobé bankovní úvěry. V roce 2012 

byla potřeba získat podstatné úvěry od bank k dokončení výstavby hotelu. Výše 

dlouhodobých bankovních úvěru vzrostla v roce 2012 o 45,65 %. V situaci, kdy cizí zdroje 

převýšily vlastní zdroje, se společnost rozhodla to zastavit svým majetkem i hotelu. Ani 

rok 2013 nezůstal bez úvěru. V tomto roce byla také velká investice – zmiňovaná 

multifunkční hala, kdy společnost využívala překlenovací úvěry. 

Druhou nejvyšší položkou ovlivňující výši cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky, 

které byly nejvyšší v roce 2013. Pohybovaly se ve výši 26 864 tis. Kč. Dlouhodobé 

závazky přispěly ke zvýšení cizích zdrojů jen částečně, v roce 2011 společnost žádné 

neměla. V roce 2012 byly závazky ke společníkům, členům družstva a za účastníky 

sdružení ve výši 6 180 tis. Kč. Následující rok se dlouhodobé závazky snížily o 12,14 %. 

Zvýšení cizích zdrojů ovlivnila i výše závazků k zaměstnancům. Po celé tři roky tyto 

závazky rostly, nejvyšší změna byla v roce 2013, kdy se zvýšily oproti předchozímu roku  

o 80,41 %. Tento nárůst způsobilo již několikrát zmiňované vystavěné středisko Bečva. 

Změnu osobních nákladů a počtu zaměstnanců znázorní tabulka č. 3.1. 

 Tab. č. 4.1 Počet zaměstnanců a výše osobních nákladů 

Ukazatel 2011 2012 2013 

Počet zaměstnanců 10 12 24 

Výše osobních nákladů 5 891 6 349 10 179 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Výrazný nárůst pasiv mezi roky 2011 na 2012 zapříčinil i výsledek hospodaření 

minulých let, který se zvýšil o 52,48 %. Oproti tomu výsledek hospodaření běžného 

účetního období zaznamenal největší změnu v roce 2012, kdy klesnul o 100,34 % a rok 

2013 vykazoval opět výrazné snížení. Rezervní fond ve výší 149 tis. Kč zůstal po celé tři 

roky nezměněný. 
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Graf č. 4.3 Vývoj struktury pasiv 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Graf č. 4.4 Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Podle zlatého pravidla financování by měl vlastní kapitál a cizí zdroje představovat 

cca 50 % na celkových pasivech. Z vertikální analýzy pasiv lze vidět, že větší část 

představují cizí zdroje, které během sledovaného období stále rostou. Vyplývá z toho, že 

podnik je financován z cizích zdrojů, což je pro společnost levnější, než kdyby využila více 
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vlastních zdrojů. Růst cizích zdrojů je způsoben postupným zvyšováním bankovních 

úvěrů. 

4.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 Analýza výkazu zisku a ztráty vychází z horizontální a vertikální analýzy, které 

jsou uvedeny v příloze č. 5 a č. 6. Pomocí vertikální analýzy je sledováno, čím jsou 

ovlivněny celkové výnosy a náklady. 

 Tržby za prodej zboží mají kolísavou tendenci a jednotlivé roky mají mezi sebou 

velké mezery. V roce 2012 vzrostly oproti předchozímu roku o 10 160 %. Stejná situace 

nastala i u nákladů vynaložených na prodané zboží, kdy vzrostly téměř o 11 125 %. Tento 

trend je způsoben závislosti na vývoji tržeb za prodané zboží. V jednotlivých letech má 

obchodní marže stejný vývoj jako tržby za prodej zboží. Obchodní marže má po dobu 

sledovaného období kladnou hodnotu. Tato situaci se jeví jako pozitivní, neboť firma 

prodává své zboží dráž, než když ho nakoupila. 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou opět kolísavé. Nejvyšší hodnota je 

v roce 2013, kdy se zvýšila oproti roku 2012 o 26,18 %. Je to opět zapříčiněno rozšířením 

střediska Bečva, neboť se rozšířila nabídka služeb společnosti pro zákazníky – ubytovací 

služby, restaurační služby, poskytnutí atd.. V roce 2012 byl hotel zprovozněn, avšak 

klientela nebyla hned a hned taky nevydělával. Zmiňovaný nárůst tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb se projevil až v roce 2013. Výnosové úroky tvoří zanedbatelnou část na 

celkových výnosech. 

Graf č. 4.5 Celkové výnosy 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Nejvýraznější podíl na celkových nákladech mají tři položky a to výkonová 

spotřeba, osobní náklady a nákladové úroky. Automaticky se s vystavěním střediska 

zvýšila i výkonová spotřeba. Oproti roku 2012 to bylo o 17,33 %. Pravdou zůstává, že 

hospodaření podniku je závislé i na vnějších vlivech. Jako příklad lze uvést ceny vstupů 

(především energií) a aktivity konkurence.  Osobní náklady s přibývajícím počtem 

zaměstnanců rostly. I odpisy dlouhodobého majetku rostly. Opět na tom byl nejhůře rok 

2013 díky již několikrát zmiňované situaci. Nákladové úroky zaznamenaly skok v roce 

2013, kdy se zvýšily oproti předchozímu o 104,74 %, téměř o polovinu než tomu byl 

z roku 2011 na 2012.  

Graf č. 4.6 Celkové náklady 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Situace v roce 2012 a 2013, kdy výsledek hospodaření za běžnou činnost vykazoval 

záporné hodnoty, nebyla zcela pozitivní. Z informací od společnosti byla na tom firma 

v roce 2014 zhruba o 30 % lépe. Snad bude i nadále tento kladný vývoj pokračovat. 

4.2 Poměrová analýza 

 V této kapitole jsou poměrové ukazatele rozděleny v příslušných skupinách podle 

jejich zaměření do jednotlivých podkapitol. Poměrová analýza se považuje jako základ 

finanční analýzy. 
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 Tabulka č. 4.2 znázorňuje kategorie zisku, které jsou použity při výpočtech 

následujících poměrových ukazatelů. Důvodem je, že se při výpočtech jednotlivých 

ukazatelů používají jiné modifikace zisku.  

 Tab. č. 4.2 Vývoj zisku dle jeho kategorií společnosti ORT-ART, s.r.o. 

Kategorie zisku (tis. Kč) 2011 2012 2013 

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 8199 4870 6040 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 6128 2748 2058 

Zisk před zdaněním (EBT) 4371 4 -3560 

Zisk po zdanění (EAT) 3540 -12 -3560 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Vývoj zisku dle jeho kategorií ve sledovaném období je grafický znázorněn v grafu    

č. 4.7. Z grafu lze vyčíst, že zisk dosahoval nejvyšších hodnot ve všech kategoriích v roce 

2011. 

Graf č. 4.7 Vývoj zisku dle jeho kategorií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Tab. č. 4.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 

Podíl VK na aktivech 0,14 0,11 0,08 

Majetkový koeficient 7,02 9,25 13,26 

Celková zadluženost 85,17% 88,70% 91,78% 

Zadluženost VK 598,27% 820,84% 1216,96% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Mezi nejdůležitější ukazatele umožňující hodnotit různé stránky finanční stability 

patří ukazatel podílu VK na aktivech. V tomto případě podnik není schopen krýt své 

prostředky vlastními zdroji. Ukazatel ve sledovaném období klesá v důsledku rostoucí 

bankovních úvěrů a výpomoci. Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2011, tj. 0,14.  

 U majetkového koeficientu se vychází z definice, že pokud kryjeme potřeby 

převážně vlastními zdroji, které jsou dražším způsobem financování, tak by to mohlo vést 

k finančnímu zatěžování podniku a k nedostatečné pružné reakci na finanční potřeby 

podniku (Dluhošová, 2010).  Z tohoto výroků vyplývá, že je tedy v podniku efektivnější    

a výhodnější používat spíše cizí zdroje financování. Cizí kapitál je levnější zásluhou 

fungování finanční páky a efektu daňového štítu. Využitím cizího kapitálu se zvyšuje 

rentabilita vlastního kapitálu. Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2013, tj. 13,26 %       

a nejmenší v roce 2011, ve výši 7,02. 

 V případě celkové zadluženosti je žádoucí, aby ukazatel v čase klesal.                    

U společnosti ORT-ART, s.r.o. celková zadluženost ve sledovaném období roste. Hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 85 % – 93 %. Tento stav byl vyvolán potřebou finančních 

zdrojů k výstavbě hotelu. 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu dosahuje vysokých hodnot. U stabilních 

společností by se měla hodnota tohoto ukazatele pohybovat přibližně v pásmu od 80 % do 

120 %. Zde jde vidět, že hodnota zadluženosti vlastního kapitálu výrazně překročila tuto 

hodnotu, protože po celé tři roky využívala společnost bankovní výpomoc k výstavbě 

hotelu. V dalších letech se již očekává pozitivní vývoj. Už v roce 2014 se celková finanční 

stabilita společnosti zlepšila zhruba o 30 %.  
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4.2.2 Ukazatele rentability 

 Slouží k posouzení celkové efektivnosti podniku a pomocí těchto ukazatelů se 

vyjadřuje reprodukce, intenzita využívání a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku.  

Bližší vývoj rentability udává tabulka č. 4.4 a graf č. 4.9. 

 Tab. 4.4 Vývoj rentability 

Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 

ROA 7,32% 2,49% 1,86% 

ROCE 10,32% 3,15% 2,49% 

ROE 29,70% -0,10% -42,64% 

ROS 14,60% -0,05% -11,77% 

Rentabilita nákladů 16,84% -0,05% -10,25% 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Obecně platí, čím vyšší rentabilita tím lepší výsledek pro společnost. Konkrétně 

ukazatel ROA má kladné hodnoty, ale v čase neroste. Nejlépe na tom byl rok 2011, kdyby 

byla hodnota ROA 7,32 %. Lze říci, že po dobu sledovaného období společnost příliš 

efektivně nevyužívala svůj majetek k tvorbě zisku. Důvodem byl postupný pokles 

dosaženého výsledku hospodaření za běžné období. 

 ROCE hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti 

vlastního kapitálu spojeného s využitím dlouhodobého cizího kapitálu. Vývoj tohoto 

ukazatele je stejný jako u ostatních ukazatelů rentability, má klesající vývoj a dostává se až 

do záporných hodnot. Nejnižší výnosnosti společnost dosáhla v roce 2013, kdy činila    

2,49 % a oproti tomu nejvyšší v roce 2011 a to 10,32 %. 

 ROE není také příliš optimální, avšak výše ukazatele v roce 2011 dosáhala       

29,70 %. V dalších letech se ROE dostalo do záporných hodnot. Pozitivní situaci v roce 

2011 způsobil zisk společnosti, který byl v hodnotě 3 540 tis. Kč a i v tomto případě se 

dostal EAT v dalších letech do záporných čísel. 

 Negativní vývoj připadá i na ukazatele ROS, kdy v prvním roce sledovaného 

období je kladná hodnota a v dalších letech záporná. Důvodem není pokles tržeb, ale 

snížením položky EAT.  
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 V roce 2011 byly nejlépe zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu. 

Hodnota rentability nákladů byla 16,84 %. Opět to bylo zapříčiněno poklesem EAT           

a zvýšením celkových nákladů. 

  Graf č. 4.8 Vývoj rentability 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.3 Ukazatele likvidity 

 Likvidita záleží na tom, jak rychle dokáže podnik inkasovat své pohledávky, zda 

má prodejné výrobky a v případě potřeby, zda je schopen prodat své zásoby. Výsledky je 

vhodné srovnávat s doporučenými standardy, které se nachází v odborné literatuře. 

Ukazatele likvidity nedosahovaly doporučených hodnot. Tabulka č. 4.5 představuje 

výsledky jednotlivých likvidit během analyzovaného období. 

 Tab. č. 4.5 Analýza ukazatelů likvidity 

Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 

Celková likvidita 0,45 0,38 0,40 

Pohotová likvidita 0,43 0,37 0,38 

Okamžitá likvidita 0,05 0,05 0,02 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Ukazatele celkové likvidity nedosahují za sledované období doporučené hodnoty, 

které jsou v rozmezí 1,5 do 2,5. Jeden z důvodu je, že společnost má zásoby, ale tím, že se 

jedná o zdravotní kliniku, která provozuje hotel, jsou jejich zásoby méně likvidní. Jedná se 
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o zásoby typu zdravotních pomůcek – obvazy, náplasti a ostatní zásoby. Tyto zásoby si 

musí společnost ponechat, pokud bude ve své činnosti pokračovat. Nejhůře na tom byl rok 

2012, což se odráží i na výši zásob v tomto roce. 

 V případě pohotové likvidity jsou vyloučeny zásoby – nejméně likvidní část 

oběžných aktiv. Opět ukazatele pohotové likvidity nedosáhly doporučené hodnoty (1,0 do 

1,5). Nejblíže k tomu měl rok 2011, ale i tak ukazatele vykazují velmi nízké hodnoty 

pohotové likvidity. Klesající vývoj signalizuje zhoršení finanční a platební situace. 

 Okamžitá likvidita by se měla minimálně rovnat hodnotě 0,2. Ani zde není výjimka 

a nebylo dosaženo doporučené hodnoty v žádném roce daného období. Společnost měla 

peníze vázané v pohledávkách a snížila se hodnota peněz na účtech, což mohlo být 

způsobeno, splacením závazků před koncem roku. V tomto případě by bylo ideální, aby 

hodnota tohoto ukazatele rostla. 

  Graf č. 4.9 Vývoj ukazatelů likvidity 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.4 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity podávají doplňující údaje k ukazatelům rentability a udávají, jak 

podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. Výši jednotlivých ukazatelů aktivity vyjadřuje 

tabulka č. 4.6. 
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 Tab. č. 4.6 Ukazatele aktivity 

Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 

Obrátka celkových aktiv 

(počet obratů/ rok) 0,29 0,22 0,27 

Doba obratu aktiv (dny) 1243 1607 1317 

Doba obratu zásob (dny) 6 5 7 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 
135 104 115 

Doba obratu závazků (dny) 355 328 325 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Obrátka celkových aktiv by se měla pohybovat minimálně na úrovní 1. Tuto 

podmínku nesplňuje v žádném roce. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2011, tj. 0,29. 

Tento výsledek lze interpretovat tak, že se celková aktiva neotočila v tržbách za rok ani 

jednou, ale jen na výše zmiňovanou hodnotu. 

 U doby obratu obecně platí, že čím kratší doba, tím lépe. V naší situaci hodnota 

doby obratu aktiv ve sledovaném období kolísá. Hodnoty v roce 2011 a 2013 jsou nižší než 

hodnota v roce 2012, ale i tak je jejich hodnota velmi vysoká. 

 Doba obratu zásob v žádném roce nedosahuje vysokých hodnot. Jelikož 

analyzovanou společností je zdravotní klinika, která provozuje hotel, tak největší část 

zásob tvoří potraviny v případě hotelu a v případě zdravotní kliniky různé zdravotní 

pomůcky. Nemůže si tak dovolit držet zásoby ve větším množství, neplatí to však u zboží 

co má delší lhůtu trvanlivosti. Zde je žádoucí, aby ukazatel v čase klesal, ale i zde hodnoty 

kolísají. V roce 2013 byly zásoby největší, tudíž i doba obratu je nejvyšší. 

 Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. 

Společnost má nejvyšší pohledávky z obchodních vztahů. Nejvyšší doba obratu 

pohledávek byla v roce 2011, ve výši 135 dnů. V tomto případě, kdy je doba obratu 

pohledávek vysoká, je nutné přezkoumat platební kázeň odběratelů. Nebo mohla nastat 

situace, že z důvodu sílící konkurence, společnost nabídla svým klientům delší dobu 

splatnosti. 

 U doby obratu závazků se společnost dostává opět do vysokých čísel. Nejvyšší 

hodnota narostla v roce 2011, ve výši 355 dnů, v ostatních letech pak mírně klesá. V tomto 

případě je doba obratu závazků ovlivněna dobou obratu pohledávek, protože díky špatné 
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morálce odběratelů, nemá společnost dostatek finančních prostředků. Doba obratu závazků 

je vyšší než doba obratu pohledávek, což znamená, že společnost inkasuje pohledávky od 

odběratelů rychleji, než inkasuje své závazky. Využívá tak plně obchodní úvěry od 

dodavatelů. 

 Následující graf č. 4.10 znázorní dobu obratu zásob, pohledávek a závazků. 

  Graf. č. 4.10 Vývoj ukazatelů DO zásob, pohledávek, závazků 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.5 Ukazatele produktivity práce 

 Vývoj ukazatelů produktivity práce nám více přiblíží tabulka č. 3.7. 

 Tab. č. 4.7 Ukazatele produktivity práce 

Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 

Osobní náklady ku přidané 

hodnotě 
0,39 0,52 0,62 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty (tis. Kč) 
1509 1021 687 

Produktivita práce z T (tis. Kč) 2425 2036 1260 

Roční průměrná mzda (tis. Kč) 429 387 316 

Měsíční průměrná mzda 

(tis. Kč) 
36 32 26 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Podíl osobních nákladů ku přidaného hodnotě měl rostoucí tendenci ve sledovaném 

období. V roce 2011 měl ukazatel stabilní výši, tj. 0,39, ale v roce 2013 vzrostl až na 0,62. 

S rostoucím počtem zaměstnanců rostly i osobní náklady. Zvýšení ukazatele v roce 2012 

bylo zapříčiněno snížením přidané hodnoty o 18,80 %. Oproti tomu v roce 2013 to 

nezapříčinila přidaná hodnota, která se opět zvedla o 34,52 %, ale důvodem bylo navýšení 

osobních nákladů.  

 Produktivita práce z přidané hodnoty měla klesající průběh. V roce 2012 to 

způsobila klesající přidaná hodnota a v roce 2013 zapříčinil tento výrazný pokles nárůst 

počtu zaměstnanců. Nejvyšší hodnota byla tedy ve výši 1 509 tis. Kč na pracovníka. 

 Produktivita práce z tržeb nám říká, kolik korun tržeb připadá na pracovníka. 

Hodnota tohoto ukazatele v čase klesá. Tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb se za sledované období zvyšovaly, ale zároveň se zvyšoval i počet 

pracovníků. Vzhledem k tomu, že se tržby zvyšovaly mírně k rostoucímu počtu 

zaměstnanců, je logické, že ukazatel v čase klesá. Ideální by však bylo, kdyby ukazatel 

v čase rostl. Jednou z možností je propustit zaměstnance, což není přípustné. Protože 

zvýšení počtu zaměstnanců nastalo především v nově vystavěném hotelu a tito 

zaměstnanci jsou důležití. Z informací z hotelu se jejich situace v roce 2014 zlepšila 

zhruba o 30 %, což signalizuje, že jsou na dobré cestě. 

 Roční průměrná mzda se v čase snižovala, je logické že se současně snižovala         

i měsíční průměrná mzda. Rostly mzdové náklady a zároveň i počet pracovníků. Nejvyšší 

hodnota roční průměrné mzdy byla v roce 2011 ve výši 429 tis. Kč. V roce 2013 vzrostly 

mzdové náklady přijetím dvanácti nových pracovníku o 62,91 %. U zdravotní kliniky         

i hotelu je důležitým faktorem kvalita personálů, neboť ovlivňují potenciál klientů při 

výběrů místa zákroků nebo vhodného ubytovacího zařízení. V obou případech si musí 

vybírat kvalitní zaměstnance a nabízet jim konkurenceschopné ohodnocení, které zabrání 

fluktuaci a odlivu know-how. 

4.3 Analýza soustav ukazatelů 

 Analýza soustav ukazatelů slouží k objasnění vzájemných souvislostí mezi 

jednotlivými ukazateli finanční analýzy a pro posouzení celkové situace společnosti. V této 

části bude aplikován pyramidový rozklad ukazatele ROE. 
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 U souhrnných modelů hodnocení finanční úrovně budou aplikovány z bankrotních 

modelů – Altmanův model Z-skóre a index IN05. Z bonitních modelů bude aplikován 

Kralickuv Quick-Test. 

4.3.1 Du Pont analýza 

 Pro analýzu příčin odchylek klíčových ukazatelů finanční výkonnosti lze použít 

dekompozici různých ukazatelů. V této práci je využita dekompozice ukazatele ROE. 

 V následujícím obrázku č. 4.1 lze vidět jak velkou část zisku odčerpává splnění 

daňové povinnosti, splácení úrokového břemene spojeného se stupněm zadluženosti 

podniku, rentabilita tržeb a také jak produktivně podnik využívá svůj majetek (Dluhošová, 

2010). Zobrazuje i detailnější rozklad ukazatele ROE zahrnující nákladovost a obraty. 

 Obr. č. 4.1 Pyramidový rozklad ROE 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z obrázku jde vidět, že rok 2011 vycházel pro společnost ORT-ART, s.r.o. 

z hlediska výnosnosti vlastního kapitálu nejlépe. Naopak nejhůře vychází rok 2013, který 

se dostal do záporných hodnot. Největší vliv má na ukazatel ROE finanční páka. Finanční 

páka udává, jaký podíl na ukazatel ROE mělo doplnění vlastního kapitálu cizími zdroji. 

Finanční páka vyjadřuje podíl celkových aktiv k vlastnímu kapitálu.  Z tabulky č. 4.8 je 

patrné, že ziskový účinek finanční páky se ve sledovaném období snižoval. Příčinou této 

situace bylo zvyšování zadluženosti, což bývá zpravidla provázeno zvýšením úroků           

a zároveň způsobuje snížení ukazatele úroková redukce zisku EBT / EBIT. 
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 Tab. č. 4.8 Ziskový účinek finanční páky 

Rok 2011 2012 2013 

EBT / EBIT 0,71 0,001 -1,73 

A / VK 7,02 9,25 13,26 

e = EBT/ EBIT * A / VK 4,98 0,01 -22,94 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.2 Altmanovo z-skóre 

 Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, zda společnosti hrozí bankrot nebo nehrozí. 

Výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 4.8. Jednotlivé hodnoty v tabulce jsou již vynásobeny 

příslušnými váhami. 

 Tab. č. 4.9 Altmanovo Z-skóre  Graf č. 4.11 Altmanovo Z-skóre 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování   Zdroj: Vlastní zpracování 

 Společnost se nachází po sledované období v zóně s vysokou pravděpodobností 

bankrotu. Nejvyšší dosažena hodnota byla v roce 2011, ve výši 0,542 a nejnižší v roce 

2013, tj. 0,337. Nejvíce snižuje hodnotu Z-skóre ukazatel X1, kde bylo dosaženo ve všech 

letech záporných hodnot, protože při výpočtu ukazatele X1 závazky výrazně převyšovaly 

oběžná aktiva. Všechny tři roky jsou ovlivněny výstavbou hotelu, což vyvolává problém 

vysoké zadluženosti.  

 U analyzované společnosti ORT-ART, s.r.o., jak je znázorněno v grafu č. 4.12 se 

veškeré hodnoty Z-skóre nacházejí pod hranici šedé zóny. 

 

 

Altmanovo Z-skóre 

Rok 2011 2012 2013 

X1 -0,112 -0,091 -0,106 

X2 0,068 0,079 0,079 

X3 0,227 0,077 0,058 

X4 0,070 0,051 0,035 

X5 0,289 0,224 0,273 

Z-skóre 0,542 0,341 0,337 
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  Graf č. 4.12 Výsledky Z-skóre v letech 2011 - 2013 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.3 Index IN05 

 Pomoci tohoto ukazatele zjišťují věřitelé důvěryhodnost firmy. Hodnoty indexu 

IN05 znázorňuje tabulka č. 4.9.  Jednotlivé hodnoty v tabulce jsou již vynásobeny 

příslušnými koeficienty. 

 Tab. č. 4.10 Index IN05   Graf č. 4.13 Index IN05 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování   Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jako u Altmanova Z-skóre i zde se pohybujeme v zóně s vysokou 

pravděpodobností bankrotu. Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2011, ve výši 0,69. 

Kdyby byla o 0,21 vyšší, dosáhla by už šedé zóny. Ukazatel E – podíl oběžných aktiv        

a krátkodobého cizího kapitálu vykazuje nejnižší hodnoty. Hodnota ukazatele B v roce 

2013 byla velice nízká. Příčinou byl výrazný nárůst nákladových úroků oproti EBIT. 

Index IN05 

Rok 2011 2012 2013 

A 0,15 0,15 0,14 

B 0,14 0,04 0,01 

C 0,29 0,10 0,07 

D 0,06 0,05 0,06 

E 0,04 0,03 0,04 

IN05 0,69 0,37 0,33 
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 Hodnota Altmanova Z-skóre a indexu IN05 jsou ovlivněny již několikrát 

zmiňovanou výstavbou hotelu. Už v roce 2011 společnost čerpala nějaké menší úvěry, 

následně v roce 2012 byla potřeba zajistit finanční zdroje prostřednictvím podstatných 

překlenovacích úvěrů k dokončení stavby. A ani rok 2013 nezůstal bez výpomoci, opět si 

společnost vzala překlenovací úvěr na výstavbu multifunkční haly. Všechny tři roky jsou 

výrazně zatíženy cizími zdroji, ale vzhledem k tomu, že rok 2013 je prvním rokem 

oficiálního provozu hotelu a všechny stavby jsou dokončeny, očekává se pozitivní vývoj 

do budoucna. 

4.3.4 Kralickuv Quick-test 

 Konečný výsledek Kralickova Quick-testu je vyčíslen jako aritmetický průměr 

bodů. Přiřazení bodů bylo převzato z tabulky č. 2.4. Výše hodnot s bodovým ohodnocením 

za sledované období je uvedena v tabulce č. 4.11 a v č. tabulce 4.12. Grafické vyobrazení 

celkové situace je zobrazeno v grafu č. 4.14. 

 4.11 Kralickuv Quick-test  4.12 Bodové ohodnocení  

Kralickuv Quick-test 

Rok 2011 2012 2013 

R1 0,14 0,11 0,08 

R2 5,19 50,63 458,80 

R3 0,07 0,02 0,02 

R4 0,56 0,08 0,01 

 Zdroj: Vlastní zpracování    

   4.14 Kralickuv Quick-test – celková situace 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rok 2011 2012 2013 

R1 1 1 1 

R2 2 0 0 

R3 1 1 1 

R4 4 3 1 

Finanční stabilita 1,5 0,5 0,5 

Výnosová situace 2,5 2 1 

Celková situace 2 1,25 0,75 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Celková situace společnosti nedosáhla ani v jednom roce sledovaného období 

bonitní zóny.  V roce 2011 a 2012 jak je patrné v grafu č. 4.14 společnost dosáhla šedé 

zóny. V roce 2013 byla hodnota ukazatele menší ne 1, což zdůrazňuje, že se podnik 

nachází ve špatné finanční situaci. Tento výrazný pokles způsobila výše provozního CF, 

kdy se CF pohybovala na nízkých hodnotách díky odlivu peněžních prostředků ve formě 

nákladových úroků. 
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5. Shrnutí, návrhy a doporučení 

 

 Po provedení kompletní finanční analýzy byly zjištěny pomocí jednotlivých 

ukazatelů a metod níže uvedené skutečnosti. Cílem této kapitoly bude navrhnout 

doporučení, která by měla vést k eliminaci nedostatků a ke zlepšení ekonomické a finanční 

situace v budoucnu. 

5.1 Shrnutí 

 Dosahované ekonomické výsledky sledovaného období (2011 – 2013) nelze 

hodnotit jako pozitivní, avšak toto hodnocení se nevztahuje na celkové postavení 

společnosti na trhu. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla v roce 2011 zahájit 

výstavbu hotelu, tak jsou všechny tři roky finančně zatíženy bankovní výpomoci. To se 

odrazilo ve finančním výsledku hospodaření, kdy se hodnoty za roky 2011 – 2013 dostaly 

do záporných čísel. I přesto má společnost ORT-ART, s.r.o. skvělé zisky a obraty, z čehož 

dotuje hotel. Tento fakt potvrzuje i to, že společnost dosahuje kladného provozního CF      

a na základě toho může čerpat bankovní úvěry od bank.  

 Z analýzy absolutních ukazatelů byl zjištěn vývoj aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. 

Největší podíl v aktivech má jednoznačně dlouhodobý hmotný majetek, konkrétněji 

nedokončený dlouhodobý majetek. Tento vývoj je logický, neboť hotel byl dostaven ke 

konci roku 2012 a v roce 2013 byl zcela dokončen, díky čemuž se následně zvýšila 

položka stavby. Zbytek celkových aktiv tvoří oběžná aktiva a nepatrná část ostatních aktiv. 

V oběžných aktivech se nejvíce odrážejí krátkodobé pohledávky, které v čase kolísají. 

Z pasiv společnosti mají rostoucí vývoj cizí zdroje, konkrétněji bankovní úvěry                  

a výpomoci. Tento stav byl již výše objasněn v této kapitole. Opět kolísavý vývoj mají       

i krátkodobé závazky.  

 Vývoj tržeb byl za sledované období rostoucí. S rozšířenou nabídkou o hotelové 

služby, rostly i tržby. Mezi roky 2011 a 2012 jen o nepatrný rozdíl, ale v roce 2013, kdy se 

dostal hotel plně do provozu, se tržby zvýšily zhruba o 6 000 tis. Kč. Celkové náklady 

s provozem nového střediska v čase rostly. Největší skok nákladů byl zaznamenán             

u výkonové spotřeby, nákladových úroků a osobních nákladů.  



56 

 

 U analýzy ukazatelů likvidity nedosáhla celková, pohotová ani okamžitá likvidita 

doporučených hodnot. Je to zapříčiněno nízkou výši zásob a krátkodobých finančních 

prostředků. Zbytek finanční prostředků je vázán v krátkodobých pohledávkách. 

 Při analyzování zadluženosti, byl potvrzen problém s vysokým podílem cizích 

zdrojů. Tento problém potvrdilo Altmanovo Z-skóre i Index IN05, protože oba modely 

vykazovaly, že se společnost nachází v zóně s velkou pravděpodobností bankrotu.  

 Analýza aktivity vykazovala dlouhou dobu obratu aktiv. Ve všech letech 

sledovaného období tak dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám zhruba za        

4 roky. Naopak doba obratu zásob byla nízká, což je pochopitelné, protože společnost 

nemá velké množství finančních prostředků vázaných v zásobách. Dále analýza odhalila 

problém s dobou obratu závazků, která převyšuje dobu obratu pohledávek. Část závazků 

byla splacena před dobou splatnosti, ale větší část závazků tvořily závazky do 180 dní po 

splatnosti.  

5.2 Návrhy a doporučení 

 Jak již bylo zmiňováno, při finanční analýze byly zjištěny jisté nedostatky, 

respektive problémy. Mezi nejzávažnější patří příliš velké využívání cizího kapitálu, nízká 

rentabilita, nedostatek čistých pohotových prostředků, s kterými je úzce spjata likvidita, 

dalším problémem jsou finanční prostředky vázány v krátkodobých pohledávkách. Ostatní 

problémy spočívají v dlouhé době obratu aktiv a závazků. 

5.2.1 Vysoká zadluženost 

 Jak už bylo několikrát řečeno, pasiva společnosti ve sledovaném období jsou 

především tvořeny cizím kapitálem, který využívají k financování stálých aktiv. Podle 

obecných doporučení je tato situace příznivá, neboť cizí zdroje mají nižší náklady než 

vlastní kapitál. Zvyšující se úrokové zatížení se odráží i ve snižování rentability. Po 

zaplacení úroků a daně z příjmů zůstává společnosti menší podíl čistého zisku, ve dvou 

letech se dostala společnost do záporných čísel. 

 Doporučení: společnost by měla více zvážit svou kapitálovou strukturu. Pokud by 

však dokázala do budoucna využívat účinky finanční páky ve svůj prospěch, nemusela by 

se tak držet podmínky, která vede ke snížení podílu cizích zdrojů na celkovém kapitálu. 

Vzhledem ke skutečnostem, kdy banky ochotně přistoupily na požadavky společnosti        

a umožnily ji v každém roce sledovaného období čerpat bankovní úvěry, vypovídá to         
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o dobré platební morálce společnosti. Znovu řečeno, společnosti se v roce 2014 podařilo 

dosáhnout 30% zlepšení celkových ekonomických výsledků. V roce 2015 očekávají ještě 

větší zlepšení, neboť se chtějí orientovat na splácení bankovních úvěrů a výpomoci, 

vypůjčených ke kompletní výstavbě hotelu. 

5.2.2 Špatná platební morálka 

 Tento problém se vyskytuje jak ze strany společnosti, tak i ze strany odběratelů. 

Problém na straně odběratelů se odrážel ve výsledcích jednotlivých ukazatelů: u likvidity, 

u doby obratu závazků a pohledávek. Při porovnání doby obratu závazků a pohledávek 

dosahuje vyšších čísel doba obratu závazků. Jde vidět, že finanční zatížení společnosti 

výstavbou hotelu se odráží i ve včasném splácení závazků z obchodních vztahů. Pro 

podnik je to samozřejmě výhodnější, neboť má k dispozici relativně volné finanční 

prostředky. Za této situace hrozí společnosti možné ukončení obchodních vztahů 

s dodavateli.  

 Doporučení: Pro zajištění tržeb by měl hotel i zdravotní klinika dbát na úhradě 

služeb přímo na místě. V případě splatnosti pohledávek po době splatnosti, by mohla 

požadovat úhradu za službu v hotovosti nebo v pozici zdravotní kliniky i hotelu požadovat 

zálohu před zahájením operačního zákroku nebo před ubytováním.  

 Dalším doporučením jak získat peníze za pohledávky včas může být využití služeb 

faktoringové společnosti. Faktoring představuje faktorem prováděný odkup pohledávky, 

který se následně stává majitelem pohledávky. V případě nesplácení pohledávky 

podstupují odběratelé riziko, že jim nebude poskytnut od žádné banky úvěr. Po odkupu 

pohledávky jsou společnosti vypláceny peníze, samozřejmě jako produkty a služby             

i faktoring má svou cenu. Takže společnost nedostane peníze ve výši pohledávky, ale 

peníze po odečtení ceny za odkup pohledávky faktoringovou společností. Podnik tak bude 

mít k dispozici peníze, které může využít ke splácení závazků.  

 Jako další doporučení lze společnosti navrhnout, aby se zaměřila na nějakou dobu 

na omezení investic a orientovala se na zisk, aby mohla splatit své závazky a bankovní 

úvěry. Vzhledem k sílící konkurenci, není jasné, do jaké míry může hotel či zdravotní 

klinika svou ziskovou přirážku navyšovat. Ze strany hotelu může docházet ke zvýšení 

tržeb díky rozsáhlému nabídkovému portfoliu a taky může využít i lukrativního místa, 

které se vyznačuje krásnou přírodou a nespočetným množství atrakcí. Ze strany zdravotní 



58 

 

kliniky podle toho jak se prezentují „Léčebné metody jsou v mnoha případech jedinečné    

a jinde nepoužívané.“, mohou využít právě té jedinečnosti a zvýšit tak své tržby. 

 Po uskutečnění z některých těchto opatření by se společnosti výrazně snížila doba 

obratu pohledávek i závazků. 
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6. Závěr 

 

 Finanční analýza přestavuje soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně 

vyhodnotit finanční situaci podniku. Měla by rozpoznat zdraví podniku a odhalit jeho slabé 

stránky, které by mohly být v budoucnu hrozbou a zároveň odhalit i jeho silné stránky, 

které by podnik naopak využil jako příležitosti. 

Cílem této práce bylo provedení analýzy finanční situace společnosti ORT-ART, 

s.r.o. za pomoci využití metod finanční analýzy. A na základě výsledků zjistit v jaké 

finanční situaci se společnost ve sledovaném období nachází. V neposlední řadě navrhnout 

vhodné návrhy a doporučení ke zlepšení její finanční situace.  

V teoretické části byly definovány základní pojmy a proběhlo bližší seznámení 

s jednotlivými metodami, které byly v praktické části aplikovány ke konkrétním výpočtům.  

Další část bakalářské práce se věnovala představení společnosti a nově 

vystavěnému hotelu – Hotel Sport Art Centrum. 

V praktické části byla provedena aplikace vybraných nástrojů finanční analýzy 

v podniku podle dříve zpracovaných teoretických východisek. Nejdříve byla provedena 

analýza rozvahy, poté analýza výkazu zisku a ztráty a taky analýza poměrových ukazatelů.  

Vzájemné souvislosti a vztahy mezi jednotlivými poměrovými ukazateli byly porovnány 

pomoci Du Pontova pyramidového rozkladu, včetně zpracování bankrotních modelů – 

Index IN05 a Altmanovo Z-skóre a bonitního modelu – Kralickuv Quick-test. Následovalo 

grafické znázornění a srovnání výsledků jednotlivých ukazatelů, abychom viděli, jaký byl 

vývoj dílčích ukazatelů ve sledovaném období (2011 -2013). 

Hlavním problémem společnosti bylo příliš velké využívání cizích zdrojů, což bylo 

zapříčiněno výstavbou hotelu. V prvním roce sledovaného období byla zahájena výstavba  

a ke konci roku 2012 byla dokončena. Rok 2013 byl opět zasažen bankovní výpomoci, 

neboť byla vystavěna multifunkční hala. Z toho lze usoudit, že všechny tři roky 

sledovaného období jsou finančně zatíženy touto výstavbou, což se v zápětí odráží 

v hodnotách jednotlivých ukazatelů. V důsledku této skutečnosti se společnost dostala 

několikrát do záporných hodnot nebo naopak do vysokých hodnot, např. u doby obratu 

aktiv, pohledávek a závazků.  
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V návrhové části pak byla navržena vhodná doporučení pro řešení problémů, které 

odhalila finanční analýza. Správná aplikace vhodných doporučení by měla vést ke zlepšení 

budoucího vývoje společnosti. 
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