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1. Úvod  

Téma této bakalářské práce je zaměřeno na posouzení finančního zdraví podniku při 

využití finanční analýzy jako hlavního ukazatele prosperity a konkurenceschopnosti podniku. 

Pokud má být působení podniku na konkurenčním trhu úspěšné, musí jít o cílenou činnost, 

která vede k efektivnímu hospodaření a dlouhodobé maximalizaci jeho tržní hodnoty. Tato 

efektivnost je základním kritériem pro podnikové hodnocení, jde o možnost maximalizovat 

dosažení cíle za použití minimálního množství zdrojů. Finanční analýza představuje 

majetkové a finanční vyjádření situace podniku a poskytuje nesmírně cenné ekonomické 

informace. Kvalitně provedený rozbor těchto informací může odhalit případné poruchy 

finančního zdraví a včas je eliminovat. 

Finanční zdraví podniku je tak možné posuzovat na základě jeho schopnosti udržet si 

vlastní existenci a možnosti produkce efektů pro vlastníky ve formě co nejlepších 

hospodářských výsledků. Finančně zdravý podnik by měl vytvářet zisk, uspokojovat své 

investory a být schopný nejen v určitém okamžiku, ale i v budoucnosti plnit své závazky a 

cíle. Zisk se stává jedním z ukazatelů rentability podniku. Čím větší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím je finanční zdraví podniku lepší. Zhodnocení finančního zdraví je tak nedílnou 

součástí jakékoliv obchodní strategie, která vede k tomuto zisku a k prosperitě. Slouží jako 

jeden z nástrojů úspěšného řízení firmy. 

Cílem této bakalářské práce je prokázat důležitost zhodnocení finančního zdraví 

vybraného podniku, kterým je firma BONATRANS GROUP a.s. nejen pro všechny subjekty, 

které s ním přichází jakkoli do kontaktu, ale i pro samotnou firmu. Správně a kvalitně 

provedená finanční analýza, jejímž cílem je finanční zdraví, by se měla stát součástí každé 

společnosti, protože tvoří ucelený obraz a dává základ pro strategické a operativní rozhodnutí. 

Umožňuje tak odhalit slabé a silné stránky analyzované společnosti. 

První část bakalářské práce se bude zabývat vysvětlením základních pojmů a výrazů, 

které se týkají dané problematiky a nastíní charakteristiku finančního zdraví prostřednictvím 

metod finanční analýzy. V dalších kapitolách budou popsání její uživatelé a zdroje a přiblížen 

její předmět a účel. 

V druhé části bude představena konkrétní vybraná společnost. Její základní firemní 

informace, zaměření, stručná charakteristika jako je právní forma, kapitál, předmět činnosti aj. 

Součástí bude i přiblížení a provedení horizontální a vertikální analýzy. 
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Třetí část se bude týkat praktického vyhodnocení metod a postupů finanční analýzy, 

na základě metod a postupů uvedených v první části. Budou zhodnocené její ukazatelé a 

vypracována analýza poměrových ukazatelů. Poté budou použity modely sloužící 

k zhodnocení celkové finanční situace a finančního zdraví podniku. Komparace všech 

výsledků pak povede k identifikaci případných slabin a nedostatků a poukáže na označení 

silných stránek. Následně budou doporučeny možné varianty ekonomického řešení.  
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2. Teoretická východiska hodnocení finančního zdraví podniku 

Tato část bakalářské práce se zabývá základními pojmy a výrazy, které se vztahují 

k finanční analýze a její charakteristice. Budou zde uvedeny její zdroje, uživatelé, metody a 

postupy. 

2.1. Charakteristika finanční analýzy 

Obecně se rozbor neboli analýza zabývá zkoumáním jednotlivých složek a vlastností 

nějakého jevu, předmětu či činnosti. Jde o myšlenkové nebo faktické rozložení celku na 

jednotlivé části, ze kterých je tento celek sestaven. V ekonomii se analýza zabývá stavem a 

vývojem daného ekonomického jevu, jeho částmi a okolím. Základním požadavkem, který je 

kladen na analýzu, je její komplexnost a soustavnost provádění. 

Finanční analýza je úzce spjata s účetnictvím a finančním řízením podniku a 

představuje významnou součást jeho řízení. Posuzuje ekonomickou situaci podniku 

prostřednictvím algoritmizovaných metod zpracování dat, na která následně navazuje 

kvalitativní ekonomické posouzení výsledků a využívá matematické a matematicko-statistické 

postupy. Pro toto posouzení jsou využívány různé typy poměrových ukazatelů, jejichž 

smyslem je posoudit, zhodnotit, formulovat finanční situaci podniku a nastínit další směr jeho 

ekonomického vývoje (Knápková, Pavelková, 2010). 

Předmětem FA je: 

 podnik,  

 výsledky podniku,  

 činnost podniku, 

 části podniku,  

 procesy podniku. 

Dále se FA dělí z hlediska času na statickou, která se sepisuje k určitému datu či 

dynamickou, kde jsou veličiny zpracovány za určité časové období. Z hlediska rozsahu na 

analýzu individuálního podniku či analýzu průřezovou, kde se srovnávají podniky ve stejném 

oboru s cílem porovnání výsledků (Grünwald, Holečková, 2004). 
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Význam FA: 

 na základě analýzy finanční situace podniku, umožňuje v různých variantách 

modelovat budoucí vývoj firmy, 

 vyhodnotí silné a slabé stránky, 

 provádí srovnání s obdobnými podniky, 

 hodnotí strukturu finančních zdrojů, 

 analyzuje příjmy a výdaje, 

 zkoumá podnikové finance. 

 

2.2. Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy poskytují zásadní informace o podniku, odrážejí jeho 

úroveň a konkurence schopnost. Tyto informace mají určitou vypovídající schopnost nejen 

pro podnik samotný, ale i pro jeho okolí, které s ním přichází do styku. Z tohoto hlediska 

můžeme rozdělit subjekty, které využívají finanční analýzu na dvě základní skupiny 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

 Interní uživatelé – manažeři, zaměstnanci, odbory, akcionáři, vlastníci, 

 externí uživatelé – banky a věřitelé, obchodní partneři, stát a jeho orgány, konkurenti. 

2.2.1. Interní uživatelé  

Patří do vnitřního okolí firmy, stojí uprostřed podniku a mají tak často přístup k daleko 

přesnějším informacím. Využití výsledků FA uvnitř firmy:  

 pro dlouhodobé řízení managementem podniku - manažeři mají nepřetržitý přístup 

k interním informacím, které jsou veřejně nedostupné a tak získávají výhodu při sběru 

dat potřebných pro zpracování finanční analýzy. Výstupy z těchto rozborů jim 

pomáhají při operativním a strategickém finančním řízení. Znalost těchto údajů, jim 

tak dává prostor pro správné rozhodování v činnostech, které vedou k základnímu 

ekonomickému cíli podniku, jako je stabilita a prosperita. 

 Pro vlastníky firmy, statutární orgány - tito lidé vložili do podniku svůj kapitál, který 

je nejen potřebný k jeho založení, ale hraje důležitou roli i při jeho rozvoji. Tato 

kapitálová investice pro ně představuje finanční výdaj, od kterého očekávají přeměnu 

na příjem. Hlavním důvodem pro nahlížení těchto uživatelů do výsledků analýz je 
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proto možnost potvrzení o jejich správném investičním záměru, který by měl vést k 

růstu výnosu z akcií či dividend. Dalším důvodem je kontrolní činnost, která souvisí 

se zajištěním dlouhodobého rozvoje a úspěšnosti podniku. 

 pro zaměstnance a odbory - tato skupina interních uživatelů má zájem o výsledky 

analýzy především z hlediska zaměstnanosti. Zaměstnanci chtějí, aby jejich 

zaměstnavatel prosperoval, a firma byla finančně a hospodářsky stabilní. Tím je totiž 

zachována stálost pracovních míst, mzdových podmínek a sociální perspektiva. 

Zaměstnanecké zájmy zastupuje v podniku odborová organizace, jejímž 

prostřednictvím se snaží zaměstnanci ovlivňovat a sledovat hospodaření a dění ve 

společnosti (Grünwald, Holečková, 2004). 

 

2.2.2. Externí uživatelé 

Spadají do kategorie vnějších uživatelů. Jde o subjekty, které stojí sice mimo podnik, 

ale přicházejí s ním do kontaktu a tak dochází k propojení zájmů. Jejich přístup k informacím 

je omezený a jsou odkázáni na veřejně dostupné zdroje, kterými mohou být např. výroční 

zprávy v obchodním rejstříku, noviny, časopisy a televizní vysílání. Využití rozborů mimo 

firmu: 

 pro banky a věřitelé - úvěry a půjčky jsou nezbytným prvkem tržního hospodářství a 

pro mnohé podniky se stávají zdrojem finančních prostředků. A právě nejčastějším 

poskytovatelem těchto zdrojů se stávají banky, kterým informace získané z analýzy 

slouží jako podklad pro vyhodnocení tzv. bonity. Zjednodušeně se jedná o 

předpokládanou schopnost firmy splatit poskytnutý úvěr. Věřitelé se na základě 

potřebných údajů o finančním stavu potencionálního dlužníka rozhodují o výši a 

podmínkách půjčky. 

 pro obchodní partnery - zde se jedná o skupinu dodavatelů a odběratelů, kteří se 

zajímají o platební morálku podniku, tedy jeho schopnost dostát svým závazkům a 

možnost vytvoření stabilního obchodního spojení. Znalost finanční situace jim dává 

možnost správného výběru a ochraňuje jejich zájmy. Svou pozornost zaměřují na 

solventnost, zadluženost a likviditu. 

 pro stát a jeho orgány - primárním důvodem proč stát shromažďuje analyzovaná data 

je kontrola plnění daňové povinnosti, protože výše výběru daní se odvíjí od 

dosaženého zisku jednotlivých společností a firem. Sekundárním důvodem je 
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vytvoření statistik s určitou vypovídající hodnotou a možnost dozoru nad podniky, kde 

má stát majetkovou účast. 

 pro konkurenci - konkurenční vztahy vznikají, když dojde k existenci více podniků, 

které produkují stejné nebo obdobné výrobky na trhu. Při sběru informací se snaží 

konkurence hlavně zjistit kvalitu i množství výrobků a schopnost prosazení se u 

zákazníka. Následně pak tato data porovnává a vyhodnocuje (Grünwald, Holečková, 

2004). 

 

2.3. Zdroje informací pro FA 

K vypracování finanční analýzy je zapotřebí sběr kvalitních, pravdivých a úplných 

podkladů, ze kterých pak čerpáme informace. Tyto podklady se mohou lišit svou dostupností, 

důvěryhodností a rozličnou vypovídající hodnotou. 

 

Data pro finanční analýzu pocházejí z různých zdrojů. Finanční data jsou čerpaná 

zejména z výkazů finančního a vnitropodnikového účetnictví, výročních zpráv, burzovních 

informací, atd. Finanční účetní výkazy zachycují pohyb podnikových financí a jeho majetku 

ve všech jejich formách a fázích podnikové činnosti. Ostatní data jsou čerpána z podnikové 

statistiky, z vnitropodnikových směrnic, z tisku a odborných publikací, z prognóz a zpráv 

vedoucích pracovníků (Grünwald, Holečková, 2004). 

Základními zdroji informací o hospodaření firmy a jejím stavu jsou účetní výkazy, 

zachycující pohyb podnikových financí a jeho majetku ve všech jejich formách a fázích 

podnikové činnosti. Představují a tvoří podstatu účetní závěrky, poskytují celkový přehled o 

stavu a struktuře majetku podniku a zdrojů jeho krytí, o tvorbě a rozdělení výsledků 

hospodaření. Tyto předepsané výkazy jsou uspořádány tak, že dovolují prvotní orientaci o 

finančním zdraví firmy (Knápková, Pavelková, 2010). 

Jedná se o: 

 rozvahu- bilanci,  

 výkaz zisků a ztráty – výsledovku, 

 přílohu k účetní uzávěrce, 

 cash flow. 
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2.3.1. Rozvaha 

Základním úkolem rozvahy je poskytnutí přehledu o finanční a majetkové situaci 

podniku k určitému dni (rozvahový den). Jde o základní finanční výkaz, který zachycuje 

strukturu aktiv (majetek firmy) a pasiv (zdroje krytí) v peněžním vyjádření k určitému 

časovému okamžiku (Dluhošová, 2010)  

Rozvaha musí splňovat následující požadavky: 

 znázorňovat finanční strukturu majetku, tj. rozlišuje majetek na oběžný a neoběžný; 

 znázorňovat likviditu neboli schopnost podniku uhradit své závazky; 

 přehledně znázorňovat vlastní kapitál; 

 v souladu se zásadou opatrnosti přehledně umisťuje oprávky a opravené položky tak, 

aby se snadno zjistila skutečna cena; 

 údaje v rozvaze jsou uváděny ke dvěma rozvahovým dnům v souladu se zásadou 

bilanční kontinuity. Jde o první a poslední den účetního období (Porvichová, 2002). 

Rozvaha má tvar vertikální tabulky a vychází z bilanční rovnice. 

PASIVA=AKTIVA       (2.1) 

Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Jde o dvojí pohled na tentýž majetek, jednou 

je to z hlediska majetku podle jeho složení a podruhé z hlediska zdrojů jeho krytí. Tato 

skutečnost je označována za zlaté bilanční pravidlo. Stavy jednotlivých položek aktiv a pasiv 

jsou uvedeny ve sloupcích a vyjadřují stav majetku a zdrojů jeho krytí před rozdělením 

výsledku hospodaření podniku za účetní období (Kislingerová, 2010) 

Tabulka 2.1 Struktura rozvahy 

Rozvaha k 31.12.20XX 

Aktiva (majetková struktura) Pasiva (majetková struktura) 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Krátkodobý majetek Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Zdroj: (Růčková, 2010, s. 24) 

Aktiva podniku v širším pojetí představují veškerý majetek, který byl získán v 

minulosti v důsledku hospodářských operací a v budoucnu je schopen přinášet ekonomický 



12 
 

prospěch. Takto pojatá aktiva zahrnují nejen hmotný a nehmotný majetek, ale i vhodné 

umístění podniku, jeho dobré jméno u partnerů, zkušenosti pracovníků atd. V užším pojetí 

aktiva představují veškerý majetek podniku, který lze vyjádřit v peněžních jednotkách, tj. 

ocenit. 

Základní členění aktiv se uplatňuje podle stupně likvidnosti jednotlivých položek, tj. 

podle délky doby, která je nutná k jejich přeměně na peněžní prostředky. Jsou uspořádána 

sestupně, dle doby vázanosti v  reprodukčním cyklu (Dluhošová, 2010). 

Z tohoto hlediska je rozlišujeme na krátkodobá - oběžná (zásoby, krátkodobé 

pohledávky, krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky). Spotřebovávají se najednou a 

jejich doba vázanosti ve výrobním procesu je kratší než jeden rok. Zásoby jsou tvořeny 

materiálem, zbožím, polotovary, zvířaty a nedokončenými a dokončenými výrobky. 

Pohledávkou rozumíme nárok na plnění (většinou zaplacení). Krátkodobý finanční majetek 

zahrnuje peníze na účtech a pokladnách. A dlouhodobá aktiva - neoběžná, stálá (dlouhodobý 

hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek). Doba 

použitelnosti je delší než jeden rok, jeho spotřeba je postupná a neprobíhá najednou, nejčastěji 

ve formě odpisů. Tvoří podstatu majetkové struktury podniku.  

Dále rozvaha obsahuje ještě dva oddíly aktiv, a to pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál (pohledávky za upisovateli – akcionáři, společníky, členy družstva) a ostatní aktiva 

(dohadné účty aktivní a časové rozlišení). 

Pasiva podniku jsou, obdobně jako aktiva, předmětem účetnictví a zůstatky 

jednotlivých položek pasiv se vykazují v rozvaze. Jde o stavovou veličinu. Pasivní strana 

rozvahy poskytuje ucelený přehled o zdrojích, ze kterých získal podnik svůj majetek.  

Rozhodujícím hlediskem pro klasifikaci zdrojů podniku je jejich vlastnictví (Dluhošová, 

2010).  

Z tohoto pak vyplývá dělení pasiv v rozvaze na následující položky: 

Vlastní kapitál: 

 základní kapitál – je tvořen zdroji z peněžních i nepeněžních vkladů, zaplacením 

členských poplatků u družstevních záložen, zaplacením a upsáním nově 

emitovaných akcii,  

 kapitálové fondy – tvořeny dary, dotacemi, emisním ážiem, 
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 fondy ze zisku, 

 hospodářský výsledek – tvořen rozdílem mezi náklady výnosy. 

Cizí kapitál: 

 rezervy – vytvářeny na účelem uhrazení budoucích neočekávaných výdajů, nebo 

k pokrytí podnikatelských ztrát, 

 závazky – povinnost podniku uhradit svým věřitelům jejich pohledávky, člení se 

na krátkodobé a dlouhodobé, 

 bankovní úvěry a výpomoci – flexibilní zdroj financování. 

Ostatní pasiva – zde patří výdaje a výnosy příštích období. 

 

2.3.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz a ztráty známý pod ekonomickým pojmem výsledovka je dalším důležitým 

ekonomickým výkazem, který informuje o tom, zda podnik dosahuje přiměřeného zisku 

z vloženého kapitálu. Sestavuje se za roční období v plné nebo zkrácené verzi a obsahuje 

tokové veličiny, tzn. náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Zachycuje pohyb nákladů a 

výnosů, a to jak se tento pohyb podílí na tvorbě hospodářského výsledku. Představuje rozdíl 

mezi výnosy a náklady. Výkaz zisku a ztráty se vztahuje k určitému časovému intervalu na 

rozdíl od rozvahy, která se vztahuje k určitému datu (Mrkvička, Kolář, 2013) 

Výkaz zisku a ztráty se vyhotovuje na předepsaném tiskopise a je sestavován tak, že 

jednotlivé pohyby položek jsou zachyceny a vykazovány v období, kterého se časově a věcně 

týkají. 

 

2.3.3. Příloha k účetní závěrce 

 Účelem přílohy je doplnit a rozpracovat informace z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. 

Jde o nedílnou součást účetní uzávěrky a je propojena s finanční analýzou, která je zaměřena 

na hodnocení likvidity, hospodářské stability a výnosnosti účetní jednotky. Příloha je 

uspořádána v podobě tabulky nebo popisným způsobem, tak aby zajišťovala přehlednost a 

srozumitelnost informací, přičemž údaje jsou čerpány z účetních písemností dané účetní 

jednotky (Mrkvička, Kolář, 2013). 
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Příloha obsahuje tyto položky:  

 obecné údaje – název a sídlo společnosti, hlavní činnost, datum vzniku, právní forma, 

jména a příjmení členů statutárních orgánů, 

 informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách – způsob ocenění 

nakupovaných zásob, CP, druhy vedlejších pořizovacích nákladů, změny 

v odpisování, 

 doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty- rozdělení zisku, pohledávky, 

závazky po lhůtě splatnosti, výnosy z běžné činnosti, rezervy, 

 přehled o změnách vlastního kapitálu  

 přehled o tvorbě a použití peněžních prostředků. 

 

2.3.4. Výkaz Cash flow 

Výkaz cash flow je tokovým výkazem, který je vyjádřen pohybem peněžních 

prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností a změnou 

stavu peněžních prostředků. Je využíván při krátkodobém a dlouhodobém finančním 

plánováním, k analýze příčin změn stavu peněžních prostředků, k posouzení finanční stability 

podniku a pro hodnocení efektivnosti podnikových investic. 

Mezi účetní výkazy, které jsou základním zdrojem pro sestavení a výpočet patří 

rozvaha k počátku období, rozvaha ke konci období a výkaz zisku a ztráty za běžné období. 

Porovnáním celkového cash flow se změnou zůstatků peněžních prostředků ověříme 

správnost výpočtu. U správného výsledku se musí cash flow rovnat změně stavu peněžních 

prostředků. 

Existují dvě metody při sestavování tohoto výkazu. Přímá metoda, která využívá 

sledování příjmů a výdajů podniku za dané období na základě skutečných plateb. Do předem 

vymezených položek se sdružují jednotlivé příjmy a výdaje. Hodnotu CF dostaneme rozdílem 

mezi náklady, které jsou současně peněžními výdaji a výnosy, které jsou současně peněžními 

příjmy. Nevýhodou této metody je nezobrazení zdrojů a užití peněžních prostředků. Výhodou 

je fakt, že jsou zde zcela patrné hlavní kategorie peněžních příjmů a výdajů. Výchozím bodem 

nepřímé metody je hospodářský výsledek zjištěný z podvojného účetnictví upravený o 

nepeněžní a mimořádné položky a o změny v položkách rozvah. Tento způsob je výhodnější a 

přehlednější. (Synek, Kislingerová, 2010). 
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 Výkaz CF se rozděluje do tří částí - cash flow z provozní činnosti, z investiční činnosti 

a z finanční činnosti.  

2.4. Metody FA  

Ve finanční analýze je využíváno různých rozborových technik. A přestože neexistuje 

oficiální metodika, postupně se vyvinuly obecně přijímané postupy a techniky. Zpracování 

metod v této bakalářské práci bude základní a pozornost bude zaměřena na ty techniky, které 

se v praxi nejčastěji využívají (Růčková, 2010). 

Elementární (základní) metody jsou využívány běžně v praxi, jde o metody, které 

především pracují s údaji z účetních výkazů, ze kterých vyvozují nejrůznější druhy ukazatelů: 

 analýza absolutních a ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů. 

Vyšší metody vyžadují hluboké znalosti obecné a matematické statistiky a obvykle 

nejsou používány na podnikové úrovni.  Z tohoto důvodu nejsou důležité pro naše zaměření. 

Patří zde např. regresní a korelační analýza, fuzzy množiny, bodové odhady a limitní meze. 

 

2.4.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů je jedním ze zdrojů, které jsou důležité pro finanční 

rozbor podniku. Vychází z finančních výkazů, které obsahují data bez úpravy, v absolutní 

podobě. Absolutní ukazatele se získávají prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy. 

Horizontální analýza porovnává změnu určitých položek, určitého výkazu, ve 

srovnání s jiným obdobím - vývoj v čase. Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní 

vyjádření k výchozímu roku. Tato metoda se někdy také nazývá analýza časových řad a 

trendů (Knapková, Pavelková, 2010). 

Porovnáním jednotlivých položek získáme odpověď na dvě základní otázky: Jak se změnila 

v procentech určitá položka v čase a po kolika jednotkách bylo této změny dosáhnuto. Lze 

také odvodit pravděpodobný vývoj ukazatele v budoucnosti. Výpočet je prováděn v tabulce 

po řádcích. 
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Absolutní změna = 1 tt hodnotahodnota       (2.2) 

Relativní změna = 
1

1





t

tt

hodnota

hodnotahodnota
     (2.3) 

kde t je běžný rok a t-1 je rok předcházející. 

Vertikální analýza (procentní rozbor) určuje v procentech výši podílu dílčích 

ukazatelů na ukazateli souhrnném. Porovnání je prováděno vertikálně ve sloupcích shora dolů 

v jednotlivých letech. Tento rozbor odkrývá položky, které ovlivňují nejvíce tvorbu zisku, tak 

vznik nákladů. Základem je vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu k jedné zvolené základně položené jako 100%. U rozvahy je základnou výše aktiv 

(pasiv), u VZZ se jedná o velikost celkových výnosů nebo nákladů (Knapková, Pavelková, 

2010). 

Podíl dílčího ukazatele = 100
 i

i

X

X
[%]     (2.4) 

kde Xi  je hodnota dílčího ukazatele a  Xi je hodnota absolutního ukazatele. 

 

2.4.2. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza poměrně rychle poskytuje obraz o finanční situaci v podniku, jde o 

nejvíce používanou metodu finančního rozboru. Využívá základní účetní výkazy a veřejně 

přístupné informace. 

Je konstruována jako poměr dvou položek účetních výkazů a tak získává velké 

množství ukazatelů jako metodického nástroje finančního rozboru. Tyto ukazatelé se však liší 

pouze drobnými odchylkami, takže v praxi se využívají pouze základní skupiny, které jsou 

všeobecně akceptovány (Bláha, Jindřichovská, 2006). 

Obvykle se ukazatelé člení do dvou kategorií na provozní, které jsou vyjádřením 

výkonnosti podniku a znázorňují úroveň hospodaření s majetkem a finanční, které jsou 

zaměřeny na finanční pozice a finanční strukturu. V rámci těchto dvou kategorií se pak slučují 

do níže uvedených skupin. Rozdělení ukazatelů je dáno podle posuzované vlastnosti podniku 

v jednotlivých oblastech hodnocení hospodaření a finanční situace. Jde o skupinu ukazatelů: 
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 likvidity, 

 rentability, 

 zadluženosti, 

 aktivity. 

 

Ukazatelé likvidity 

Měří potenciální schopnost firmy vyrovnat své splatné závazky, dávají do poměru to, 

čím je možno platit, s tím, co je nutné zaplatit. Jejich výpočet vychází z položek rozvahy, kde 

aktiva jsou řazena podle toho, jak rychle je možná jejich přeměna v hotové peníze. Vysvětlují 

vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky (běžnými pasivy). 

Okamžitá likvidita  

Hodnota ukazatele znamená, kolikrát podnik zaplatí své závazky hotovými penězi. Zahrnuje 

ty nejlikvidnější položky rozvahy. Vysoké hodnoty okamžité likvidity svědčí o neefektivním 

využití finančních prostředků. Doporučené hodnoty pro Českou republiku jsou v rozmezí 0,6 

– 1,1, za hodnotu pro kritickou spodní mez se považuje hodnota 0,2 (Růčková, 2010). 

okamžitá likvidita = 
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (2.5) 

Pohotová likvidita  

Jde o nejpoužívanější ukazatel, měří okamžitou solventnost. Při jeho výpočtu se z OA vyloučí 

zásoby jako nejméně likvidní část, protože se nejhůře přeměňují na hotové peníze a jejich 

rychlá likvidace přináší ztráty. Optimální hodnota je v rozmezí 1-1,5. 

pohotová likvidita = 
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (2.6) 

Běžná likvidita 

Tento poměr má nejnižší rozsah a nejmenší vypovídací schopnost. Vyjadřuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Do oběžných aktiv zahrnujeme 

krátkodobé pohledávky, finanční majetek a zásoby. Při výpočtu tohoto ukazatele by měla být 

zohledněna struktura a realistické ocenění zásob vzhledem k jejich prodejnosti a také složení 

pohledávek, které jsou po lhůtě splatnosti.  Rozmezí optimální hodnoty by se mělo pohybovat 

mezi 1,5-2,5 (Synek, Kislingerová, 2010) 
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běžná likvidita = 
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
       (2.7) 

Čistý pracovní kapitál 

Je součástí oběžného majetku financovaným dlouhodobým kapitálem. V průběhu roku 

se přeměňuje na peněžní prostředky, které mohou být po zaplacení krátkodobých závazků 

použité k uskutečnění podnikových záměrů. 

ČPK = OA –  krátkodobé závazky     (2.8) 

ČPK = dlouhodobé zdroje –  fixní aktiva    (2.9) 

 

 Ukazatelé rentability 

Neboli ziskovosti, měří výsledek snahy podniku. Patří mezi ukazatele efektivnosti, 

porovnávají výstup se vstupem, kdy výstupem bude vždy zisk, který se poměřuje s výší 

zdrojů, které byly použity k jeho dosažení.  

Rentabilita vloženého kapitálu 

Měří schopnost firmy vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku za použití investovaného 

kapitálu. Čím větší hodnoty, tím lépe podnik zhodnocuje své zdroje. V praxi se ke zjišťování 

a měření rentability voženého kapitálu využívají tyto ukazatelé. 

Rentabilita celkového kapitálu - tento ukazatel měří schopnost podnikových aktivit přinášet 

zisk a tím tak zhodnotit celkově vložené prostředky. Je vyjádřením produkční síly podniku. 

Měl by dosahovat vyšší hodnoty než inflace, průměrná hodnota se pohybuje okolo 9 %. 

ROA = 
zisk před úroky a zdaněním

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (2.10) 

Rentabilita vlastního kapitálu - změřením rentability vlastního kapitálu dostaneme 

výnosnost kapitálu, který byl vložen do podniku akcionáři. Zisk je posuzován jako výdělek 

z investovaného kapitálu a akcionáři mohou zjistit procentní zhodnocení svého vkladu. 

Standartní hodnota se pohybuje okolo15 %. 

   ROE =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
     (2.11) 

kdy hodnota EAT představuje výsledek hospodaření za účetní období. 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu - pod pojmem úplatný kapitál rozumíme 

veškerý podnikový kapitál nesoucí náklad, jedná se o vlastní kapitál a dlouhodobé a 

krátkodobé cizí zdroje, které nesou úrok. 

ROCE = 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘+ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (2.12) 

Rentabilita tržeb - zisk v čitateli zlomku může být vyjádřen jako zisk před i po zdanění a 

vztahuje se k tržbám, které jsou nejdůležitější položkou výnosů podniku. Tento ukazatel se 

nazývá ziskové rozpětí a určuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Při 

nízké ziskové marži by se měl podnik orientovat na analýzu jednotlivých druhů nákladů. 

Obvyklá hodnota osciluje okolo 5 %. 

 ROS = 
zisk před úroky a zdaněním

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
    (2.13) 

 

 Ukazatelé zadluženosti 

Tato skupina obsahuje ukazatelé, které objasňují, do jaké míry využívá podnik 

k dosažení svých cílů cizí zdroje - dluhy. Slouží jako indikátory výše rizika při zadluženosti a 

poměřují vlastní finanční zdroje s cizími finančními zdroji. Cílem je stanovit optimální 

strukturu majetku. Čím vyšší zadluženost, tím vyšší riziko nese podnik při splácení svých 

závazků. Existují dvě metody pro výpočet zadluženosti. První metodou je využití položek 

rozvahy -  počítá se rozpětí, ve kterém dluhy financují aktiva (Synek, Kislingerová, 2010). 

Zadluženost VK = 
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (2.15)  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu poměřuje vlastní kapitál s cizím. Závisí na postoji 

vlastníků podniku vůči riziku. Doporučené pásmo pro tento ukazatel je v rozmezí 80 – 120 % 

(Dluhošová, 2010). 

Ukazatel věřitelského rizika (celková zadluženost)  

Ukazatel věřitelského rizika = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (2.16)  

Hodnota tohoto ukazatele roste s výší zadluženosti a s tím souvisí i vyšší finanční riziko 

věřitelů. Jejich zájmem je totiž nízká míra zadluženosti, která poskytuje jistotu uhrazení 

pohledávek v případě likvidace podniku. Za vysoké riziko tak věřitelé požadují vyšší cenu za 
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poskytnutý kapitál. Optimální krytí majetku z cizích zdrojů by nemělo přesáhnout                 

40 %.(Bláha, Jinřichovská, 2006) 

Určitá míra zadluženosti může být pro podnik přínosem, neboť cizí kapitál je oproti vlastnímu 

levnější. Daňové zatížení podniku se tak o úroky z cizího kapitálu snižuje. Tyto úroky, jsou 

součástí nákladů a snižují zisk. S přítomností cizího kapitálu souvisí i tzv. pákový efekt, který 

spočívá v porovnání přínosu z cizího kapitálu s cenou za tento kapitál. Pro měření síly 

finanční páky se používá tento ukazatel (Synek, Kislingerová, 2010): 

Finanční páka = 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
     (2.17) 

 

Koeficient úrokového krytí udává, zda jsou nákladové úroky kryty vytvořeným ziskem a 

kolikrát je zisk vyšší. Kdyby zisk tyto nákladové úroky nepokryl podle požadavků, využití 

cizích zdrojů k financování by nepřineslo žádný užitek ba naopak ztrátu. (Ručková, 2007). 

Úrokové krytí = 
zisk před úroky a zdaněním

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
    (2.18) 

 

Základním ukazatelem této skupiny je ukazatel věřitelského rizika a ukazatel vlastních zdrojů 

na aktivech, který ho doplňuje. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (2.19) 

Takto je charakterizována dlouhodobá finanční stabilita podniku a míra jeho schopností 

pokrýt vlastními zdroji své prostředky. 

 Ukazatelé aktivity  

Pomocí těchto ukazatelů lze změřit efektivnost, s jakou podnik řídí svá aktiva a jak 

využívá vložené prostředky. V jednotlivých formách majetku hodnotí vázanost kapitálu. 

Obvykle se jedná o kombinované ukazatele, údaje vzchází jak z rozvahy, tak z výkazu zisku a 

ztráty. Jejich charakteristika je dána buď rychlostí obratu (obratovostí) nebo dobou obratu. 

Rychlost obratu je počet obrátek- tj. kolikrát se obrátí konkrétní položka majetku za 
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stanovený časový interval. Doba obratu je doba, po kterou je majetek vázán, respektive za jak 

dlouho proběhne jeho přeměna (Grünwald, Holečková, 2007). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro aktivitu podniku je důležitý jak obrat celkových aktiv, tak 

i obratovost jednotlivých složek majetku. Do této skupiny patří hlavě: 

Obrat celkových aktiv  

Obrat aktiv = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
       (2.20) 

Měří intenzitu použití všech aktiv, čím vyšší hodnota, tím více podnik optimálně funguje 

(Knápková, Pavelková, 2010). 

Obrat zásob = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
        (2.21) 

S jeho pomocí určíme, kolikrát se zásoby prodají a opětovně zase nakoupí v daném období. 

Doba obratu zásob = 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑥360     (2.22) 

Udává počet dní, které uplynou, než jsou zásoby spotřebovány nebo prodány. Jde o dobu, po 

kterou jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Rozhodujícím faktorem pro posouzení 

ukazatele je vývoj v časové řadě a srovnání s odvětvím. 

Obrat pohledávek = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
     (2.23) 

Tento poměr určuje rychlost přeměny pohledávek na peněžní prostředky, tedy kolikrát 

hodnota tržeb převýší hodnotu pohledávek. 

Doba obratu pohledávek = 
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
×  360   (2.24) 

Jde o existenční dobu kapitálu ve formě pohledávek, která je vyjádřena obdobím od prodeje 

na úvěr do obdržení platby. Tento časový údaj bývá též nazýván inkasním obdobím. Při delší 

době inkasa pohledávek může docházet k větší potřebě úvěrů a to znamená vyšší náklady. 

Doba obratu závazku = 
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ×  360    (2.25) 

Vyjadřuje platební morálku podniku vůči dodavatelům. Vyčísluje počet dní, než dojde 

k uhrazení závazku. Hodnota tohoto ukazatele by měla dosáhnout hodnoty doby obratu 
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pohledávek. Neměla by být nižší, aby nedošlo k narušení finanční rovnováhy. Pravidlo 

solventnosti. 

2.4.3. Analýza soustav ukazatelů 

Ekonomický proces analýzy je složitým procesem s vysokým počtem ukazatelů, což 

může vést k určité nepřehlednosti. Pro jeho usnadnění jsou vytvářeny soustavy sloužící 

k pochopení vzájemných souvislostí a závislostí mezi jednotlivými ukazateli. Cíle a detailnost 

rozboru ovlivňují výběr ukazatelů do soustavy. Oproti jiným analýzám tato metoda umožňuje 

komplexnější pohled. Rozlišují se dva základní typy soustav: 

Paralelní soustava řazení ukazatelů je vedle sebe, mohou mít stejnou důležitost a neodvozují 

se od sebe navzájem  

Pyramidová soustava ukazatelů - základem je postupný rozpis vrcholného ukazatele do 

podrobnějších úrovní, které lépe vystihují cíl podniku. Jsou zde zřejmé pevné matematické 

vztahy. Rozklad ukazatelů je umožněn pomocí dvou postupů – aditivního, který využívá 

součtu nebo rozdílu či multiplikativního, kde se využívá součin nebo podíl. 

Nejznámější pyramidovou soustavou je DuPontův rozklad, který i v současnosti zůstal 

jedním z nejpoužívanějších. Vychází z rentability vlastního kapitálu.  

Obrázek 2.1 DuPontův rozklad ukazatele ROE 

  

Zdroj: (Mrkivčka, Kolář, 2013, s. 99), vlastní zpracování 

Rozklad umožnuje lepší orientaci ve vzájemné souvislosti při změnách jednotlivých položek.  
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 ROA = 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
=

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (2.26) 

 

ROE = 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
×

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
=

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (2.27) 

 

ROE = zisková marže x obrat aktiv x míra inflační páky = výnosnost vlastního kapitálu  

Rovnice je vyjádřením možností, které má management ke zvyšování výnosnosti vlastního 

kapitálu. Jsou to tyto tři páky (Synek, Kislingerová, 2010):  

 Zisková marže - snížením nákladů dojde k jejímu zvýšení, 

 Obrat aktiv - zvýší se tržby, které připadají na každou korunu aktiv, 

 Finanční páka -  výhodné využití cizích zdrojů k financování aktiv. 

 

2.5. Bankrotní a bonitní modely 

Další skupiny ukazatelů, které byly účelově vybrány pro finanční analýzu, je možno 

rozdělit na bonitní a bankrotní modely. Oba tyto modely využívají jeden charakteristický znak 

k posouzení stavu podniku. Rozdílem je pouze účel, za jakým byly vytvořeny. 

2.5.1. Bonitní modely  

Vypovídají o charakteru podniku a jeho fungování, zda je dobrý či špatný. Jsou 

založeny jak na teoretických základech, tak na poznatcích z praxe a umožnují srovnání 

s dalšími podniky. Bonita firmy je určena na základě bodového hodnocení. Součet či průměr 

bodů je výchozí známkou pro určení budoucí finanční důvěryhodnosti podniku. 

 

Kralickův Quicktest 

Tento test má poměrně velkou vypovídající schopnost a poměrně rychle dokáže 

ohodnotit analyzovaný podnik. Zohledňuje ukazatele, které nepodléhají nechtěným vlivům. Je 

složen ze soustavy čtyř rovnic, kdy každá z nich představuje základní oblast analýzy 
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poměrových ukazatelů: likvidita, rentabilita, financování a výnos (Grünwald, Holečková, 

2007). 

 

Tabulka 2.2 Karlickův Quicktest  

Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení Počet bodů 

R1 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

0,3 a více 

0,2 – 0,3 

0,1 – 0,2 

0,0 – 0,1 

0,0 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

R2 𝐷𝑙𝑢ℎ𝑦 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑛𝑒𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛ý 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤
 

3 a méně 

3 – 5 

5 – 12 

12 – 30 

30 a více 

4 

3 

2 

1 

0 

R3 𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

0,15 a více 

0,12 – 0,15 

0,08 – 0,12 

0,00 – 0,08 

0,00 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

R4 𝑛𝑒𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛ý 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

0,1 a více 

0,08 – 0,1 

0,05 – 0,08 

0,00 – 0,05 

0,00 a méně 

4 

3 

2 

1 

0 

Zdroj: (Grünwald, Holečková, 2007, s. 192)  

 

Hodnocení finanční situace podniku = 
R1 + R2 + R3 + R4

4
    (2.28) 

  Finanční stabilita = 
𝑅1+𝑅2

2
      (2.29) 

 Výnosová situace = 
𝑅3+𝑅4

2
      (2.30) 

Hodnocení 3 a více bodů – velmi dobrý podnik 

Hodnocení 1 bod a míň – špatný podnik 
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2.5.2. Bankrotní modely  

Z-skoré, Taflerův model a modely IN předpokládají, že podnik ne vždy prosperuje. 

Jde o metody, které mohou u prognózy pravděpodobného bankrotu tomuto předejít.  

Ohrožené podniky totiž vykazují typické příznaky, jako jsou potíže s likviditou, rentabilitou a 

podobně. Podle těchto náznaků a změn v poměrových ukazatelích, je možné rozpoznat 

finanční problémy ještě před tím, než se naplno projeví a podniknout tak ozdravné kroky. 

 

Z-skoré (Altmanův model)  

Je metoda oblíbena pro svou jednoduchost výpočtu a univerzálnost. Jde o typický 

příklad souhrnného indexu hodnocení. Využívá širokou skupinu dat poměrových ukazatelů 

dvou typu podniku: firmy prosperující a firmy před úpadkem. V počátcích tato metoda 

zahrnovala 22 nezávisle proměnných finančních ukazatelů, časem došlo k redukci na 5 

hlavních. 

Rovnice důvěryhodnosti tzv. Altmanovo Z - skoré pro společnost obchodovatelnou na 

burze:  

Z = 1,2 X1  +  1,4 X2  +  3,3 X3 +  0,6 X4 +  1,0 X5     (2.31)  

kde koeficienty X1 – X5  jsou váhy jednotlivých exogenních proměnných. 

Tabulka 2.3 Altmanův model – výpočet proměnných 

X1 Pracovní kapitál/celková aktiva 

X2 Nerozdělené zisky/celková aktiva 

X3 EBIT/celková aktiva 

X4 Tržní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje 

X5 Tržby/Aktiva 

Zdroj: (Knápková, Pavelková, 2010), vlastní zpracování 
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Interpretace výsledků: 

Tabulka 2.4 Interpretace výsledků 

Z > 2,99 nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

1,81  < Z  < 2, 98 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z < 1,81 zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy 

Zdroj: (Sedláček, 2011) 

Tvar rovnice pro společnost, která není kótována na burze, se liší pouze v hodnotách u 

jednotlivých ukazatelů. 

Z = 0,717 X1 +  0,84 X2 +  3,107 X3 +  0,420 X4 +  0,998 X5 (2.32) 

Altmanova metoda pomáhá odhadnout pravděpodobný finanční vývoj společnosti a slouží i 

k předpovědi nadměrného podnikatelského rizika. Výhodou je, že věrohodně dokáže 

předpovědět úpadek podniku dva roky před bankrotem. 

 

Indexy IN 

IN95 

Index důvěryhodnosti IN95 vyhodnocuje finanční zdraví českých firem a odchylky u 

českých účetních výkazů. Je zpracován dle údajů z roku 1994 pro 25 odvětví české 

ekonomiky. Tento model využívá stejně jako Altmanova metoda poměrové ukazatele aktivity, 

rentability, likvidity a zadluženosti, ale nepracuje s tržní hodnotou podniku.  

IN95 = 𝑉1 𝐴 + 𝑉2 𝐵 + 𝑉3 𝐶 + 𝑉4 𝐷 + 𝑉5 𝐸 − 𝑉6 𝐹  (2.33) 

 

Kde  A=aktiva/ cizí kapitál 

 B = EBIT/ nákladové úroky 

C = EBIT/ celková aktiva 

D = celkové výnosy/ celková aktiva 
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E = oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry 

F = závazky po lhůtě splatnosti/ výnosy 

V1 až V6 = váhy jednotlivých ukazatelů 

Zdroj: (Sedláček 2011, str. 111) 

Podniky u kterých je hodnota indexu IN95 větší než 2 jsou schopné řádně plnit své závazky. 

Hraniční hodnota 1-2 tzv. šedá zóna je riziková, podniky s tímto číslem by se mohly dostat do 

obtíží. Hodnota nižší než jedna je již kritická a podniky ztrácí schopnost plnění svých závazků 

(Grünwald, Holečková, 2007). 

IN vyjadřují první písmenka jmen autorů a číslice je označením roku, kdy index 

vznikl. Tento bankrotní model a jeho aplikace se stále vyvíjí a propracovávají. Postupně byly 

vytvořeny čtyři varianty. Jeho úspěšnost činí až 70 %. 

IN 99 je zohledněním pohledu vlastníka podniku a vyjadřuje schopnost podniku 

splácet své závazky z hlediska své finanční výkonnosti. Tento model doplňuje bankrotní 

index IN95, neboť pro vlastníka podniku je plnění svých věřitelských závazků sice nutnou 

podmínkou, ale ne zcela postačující. Může se stát, že podnik ačkoliv plní své závazky tak není 

schopen vytvářet hodnotu pro vlastníky. Je zaměřena na nakládání se svěřenými peněžními 

prostředky a je výsledkem diskriminační analýzy.  

IN 99 = − 0,017 𝐴 +  4,573 𝐶 + 0,481 𝐷 +  0,015 𝐸   (2.34) 

IN 01 je spojením výše uvedených modelů. Vznikl rozborem 1915 podniků. Tyto 

podniky byly rozděleny na tři skupiny. První skupina obsahovala 583 podniků a dosahovala 

zisk.  Druhá skupina měla 503 podniků, které byly těsně před bankrotem. Třetí skupina byla 

tvořena 829 ostatními podniky (Sedláček, 2011) 

IN01 = 0,13 A +  0,04 B +  3,92 C +  0,21 D +  0,09 E   (2.35) 

Poslední variantou je Index 05, který je aktualizací indexu IN01. Tento model je využit 

v aplikační části této práce, protože jeho hodnoty jsou aktuální pro současnou ekonomickou 

situaci. 

IN05 = 0,13 A +  0,04 B +  3,97 C +  0,21 D +  0,09 E   (2.36) 
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Taflerův model 

Další z řady bankrotních modelu, které udávají pravděpodobnost výskytu bankrotu 

společnosti. Byl publikován v roce 1977. Existuje ve dvou verzích, základní a modifikované, 

která se využívá hlavně tam, kde nejsou známy detailní podnikové údaje. Je konstruován 

obdobně jako Altmanův index. Hlavní důraz klade na likviditu. Pracuje se 4 ukazateli. 

Taflerova diskriminační funkce má tvar: 

TZ = 0,53 ×  R1 +  0,13 ×  R2 +  0,18 ×  R3 +  0,16 ×  R4 (2.37) 

kde R1 = zisk před zdaněním/ krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktiva/ cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky/ celková aktiva 

R4 = tržby celkem/ celková aktiva 

Zdroj: Sedláček (2011, s. 113). 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky: 

Tabulka 2.5. Hodnocení výsledků Taflerova modelu 

TZ > 0,3 nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2 < TZ < 0,3 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

TZ < 0,2 zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy 

Zdroj: (Sedláček 2011, s. 113), vlastní zpracování 

 

Spider analýza  

Spider analýza slouží ke srovnání podniku s konkurencí v daném odvětví. Jde o 

souběžnou soustavu ukazatelů, která je zobrazena v grafické podobě – do tzv. pavučinového 
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grafu. Do této soustavy patří čtyři skupiny ukazatelů, jako je ukazatel rentability, likvidity, 

struktury finančních zdrojů a majetku. 

Výsledkem spider analýzy je pavučinový graf, který je vhodný k prostorovému srovnání 

dílčích ukazatelů za určitě časové období. Jeden graf může porovnávat až 20 podniků. Při 

jeho tvorbě je obvykle znázorňováno 16 poměrových ukazatelů, jejichž počet se může 

zvyšovat či snižovat a které jsou vyjádřeny v procentech vzhledem k odvětvovému průměru. 

Ten pak představuje 100 % (Vochozka, 2011). 

Graf je tvořen středem, ze kterého vzchází 16 paprsků (zástupci jednotlivých ukazatelů) a 

kolem něhož jsou soustředěny kružnice. Spojením všech bodů na paprscích získáme finální 

podobu pavučinového grafu. Čím je větší plocha, kterou podnik pokrývá v grafu, tím je lepší 

jeho finanční situace. 

Výhodou je přehledný a okamžitý pohled na finanční postavení podniku v porovnání 

s ostatními. Nevýhodou se jeví nulový ekonomický výklad, pro správné zhodnocení 

finančního stavu podniku je nejen nutná hloubková analýza vztahů mezi ukazateli soustavy 

ale je třeba brát v potaz i různé souvislosti (Sedláček, 2011). 
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3. Představení vybrané společnosti 

 Společnost, která byla vybrána pro účely bakalářské práce a následnou ekonomickou 

analýzu finančního zdraví vystupuje pod názvem BONATRANS GROUP a.s. 

 

Sídlo společnosti:  Bohumín, Revoluční 1234, PSČ 73594 

Právní forma:   akciová společnost 

Základní kapitál:  6 000 000 Kč 

Akcie:  6 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 000 000,- Kč 

Spisová značka:  B 3173 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

3.1. Historie a vývoj 

BONATRANS GROUP a.s. se zabývá výrobou železničních kol a dvojkolí a patří mezi 

největší evropské výrobce. Její výrobky, které jsou určené jak pro železniční a nákladní 

přepravu, tak i pro osobní dopravu, jsou dodávány do více než sedmi desítek zemí světa, 

včetně například Indie, Austrálie, USA nebo Kanady. 95 % produkce je vyváženo mimo 

Českou republiku, hlavní koncentrace je v zemích Evropské unie a ve střední Evropě. Na 

tomto trhu má podíl 35 % z celkové produkce. Vlastníkem společnosti je nizozemská 

společnost Bonatrans Enterprises B. V. 

Jde o společnost s více než padesátiletou historií, její počátek se datuje už od roku 1965, kdy 

byl v rámci Železáren a drátoven Bohumín zřízen Závod železničních dvojkolí. Jako 

samostatná společnost funguje od roku 1999 pod názvem BONATRANS a.s. 

Zaměstnává více než 1300 lidí a její roční obrat za minulý rok činil 5,3 milionů. 

 1965 - Vznik Závodu železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín s 

cílem dodávat dvojkolí do střední Evropy1965   

 1966 - Zahájení výroby na válcovně kol a kovárně náprav 

 1968 - Zahájení výroby v obrobně 
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 1989 - Zásadní změna tržních podmínek. Rozpad RVHP a zahájení orientace na 

nejvyspělejší trhy 

 1998 - Rozšíření výroby o nové haly 

 1999 - Vznik samostatného podniku BONATRANS a.s. 

 2005 - Nový hlavní kovací lis a nová obráběcí linka 

 2007 - Obrat společnosti dosahuje devítinásobku obratu v roce 1991 

 2012 - Spuštění nové linky na tepelné zpracování kol 

 2013 - Založení indické společnosti BONATRANS India Pvt. Ltd. 

 2014 - Akvizice německé společnosti Gutehoffnungshütte Radsatz (GHH) 

 2014 - Zahájení provozu nové obrobny, představení nové korporátní identity 

Zdroj: BONATRANS [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z:http://www.bonatrans.cz/cs/o-

spolecnosti/historie 

Po loňské akvizici německé společnosti Gutehoffnungshütte Radsatz (GHH) se skupina 

zařadila mezi nejvýznamnější světové výrobce kol a železničních dvojkolí. V současné době 

je BONATRANS GROUP největším dodavatelem pro francouzské dráhy. 

V současné době probíhá výstavba závodu na obrábění kol a náprav a na montáž celých 

dvojkolí. Ukončení výstavby je plánováno v polovině roku 2015. 

 

3.2. Předmět podnikání 

 Výrobní program společnosti se zabývá vývojem, výrobou a servisem železničních dvojkolí, 

podvozků a jejich částí. Výrobní sortiment dále zahrnuje kola, nápravy, brzdné kotouče, 

ložiskové systémy, převodovky a tlumiče. Všechny tyto výrobky jsou využívány k montáži 

nových kolejových vozidel i jako náhradní komponenty pro údržbu stávajícího vozového 

parku. Rozmezí jejich uplatnění je velmi široké, od lokomotiv a souprav k přepravě osob až 

po speciální a nákladní vagony. 
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4. Aplikace vybraných metod hodnocení finančního zdraví v 

podniku 

Praktická část této práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti a posouzení finančního 

zdraví daného podniku, kterým je BONATRANS GROUP a.s. Bude provedena horizontální a 

vertikální analýza, kde budou hodnoceny absolutní ukazatelé.  Dále následuje rozbor podniku 

z hlediska poměrových ukazatelů. V závěru bude zhodnocena celková finanční situace 

podniku. Výpočty vycházejí z účetních výkazů podniku z období 2009 – 2013. 

4.1. Horizontální analýza  

Horizontální analýza porovnává změnu jednotlivých položek, určitého výkazu, ve 

srovnání s jiným obdobím - vývoj v čase. Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní 

vyjádření k výchozímu roku.  

 

4.1.1. Horizontální analýza aktiv 

Z tabulky 4.1 a grafu 4.1 lze vyčíst, že vývoj aktiv byl poměrně rovnoměrný. Největší změna 

je zaznamenána v roce 2010 a 2013, kdy růst celkových aktiv byl ovlivněn růstem 

dlouhodobého majetku. Do tohoto se promítl nákup 

V roce 2010 zvýšení aktiv způsobila změna ve vlastnické struktuře skupiny podniku. 

BONATRANS GROUP a.s. získala 100% podíl v společnosti ŽDB Group a.s. (tento podíl 

byl poté v roce 2011 převeden na mateřskou společnost Bonatrans Group Holding B. V.), to 

zajistilo více než 50 % navýšení aktiv z 3,6 mld. na 5,74 mld. Kč. Důležitou roli v tomto růstu 

měla i investice do obnovy a modernizace linky kovárny v hodnotě 245 mil. Kč. V roce 2013 

aktiva opět vzrostly. Změnu zapříčinily hned dvě položky, a to dlouhodobý hmotný a 

dlouhodobý finanční majetek. V tomto roce byla dokončena výstavba nového uzlu tepelného 

zpracování kol a obručí, který byl nutný k dalšímu růstu produkce podniku. Na tuto výstavbu 

byl firmě poskytnut účelový úvěr, což se promítlo v nárůstu dlouhodobého finančního 

majetku. 

Ve vývoji oběžného majetku nejsou žádné razantní výkyvy. I přes dopady finanční krize se 

oběžná aktiva od počátku sledovaného období vyvíjejí stabilně, a to díky rozšíření portfolia 

v rámci kompenzace krize a rostoucímu podílu jak na evropském trhu, tak i mimo něj – 
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průnik do Indie a USA. Lze pouze upozornit na zvýšení zásob v roce 2012, a to o 410 049 tis. 

Kč oproti roku 2011, kdy oživení poptávky vedlo k růstu vyprodukovaného objemu zboží. 

Podnik začal produkovat nové výrobky pro lokomotivy, metra a tramvaje. 

 

Tabulka 4.1 Zkrácená horizontální analýza aktiv za období 2009 – 2013 (v tis. Kč; v %) 

  2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

  

Absolutní 

změna 
% změna 

Absolutní 

změna 
% změna 

Absolutní 

změna 
% změna 

Absolutní 

změna 
% změna 

Aktiva 58,45% 2 118 445 -32,20% 

-1 849 

016 12,34% 480 451 58,31% 2 550 653 

DM 208,19% 2 483 619 -56,32% 

-2 070 

639 17,65% 283 378 123,12% 2 326 157 

DNM -11,58% -6 857 -11,48% -6 010 -92,05% -42 676 62,62% 2 308 

DHM 8,76% 99 118 26,55% 326 735 20,94% 326 060 7,89% 148 674 

DFM 106424,48% 2 391 358 -99,91% 

-2 391 

364 -0,27% -6 97323,27% 2 175 175 

OA -14,30% -339 193 11,65% 236 828 8,59% 194 938 8,49% 209 210 

Zásoby 32,08% 199 469 5,84% 47 985 47,18% 410 049 -10,91% -139 603 

Dl. pohl. 322,81% 119 591 0,88% 1 371 -16,79% -26 535 -64,54% -84 847 

Krát. pohl. -18,36% -171 065 21,16% 160 927 -3,84% -35 338 36,89% 326 884 

KFM -62,28% -487 188 9,00% 26 545 -47,65% -153 238 63,43% 106 776 

Čas. rozl. -44,31% -25 981 -46,57% -15 205 12,24% 2 135 78,07% 15 286 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

Graf 4.1 Vývoj aktiv v období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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4.1.2. Horizontální analýza pasiv 

Z níže uvedeného grafu 4.2 lze vyčíst, že výkyv v celkových pasivech nastal dvakrát za 

sledované období. Nárůst pasiv v roce 2010 způsobilo zdvojnásobení hodnoty položky 

vlastního kapitálu na 3,39 mld. Kč. Hospodářský výsledek stoupl díky výnosům 

z dlouhodobého finančního majetku o 101,90 % na 1,8 mld. Kč. Základní kapitál zůstává 

neměněn.  

Další nárůst celkových pasiv byl způsoben čerpáním účelového úvěru, hodnota položky 

bankovní úvěry a výpomoci vzrostla o 2,4 mld. Kč a tak cizí zdroje vzrostly na konci 

sledovaného období o 85,90 %, z 2,7 mld. Kč na 5,04 mld. Kč.  

 

Tabulka 4.2 Zkrácená horizontální analýza aktiv za období 2009 – 2013 (v tis. Kč; v %) 

  2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

  

Absolutní 

změna 
% změna 

Absolutní 

změna 
% změna 

Absolutní 

změna 
% změna 

Absolutní 

změna 
% změna 

Pasiva 2 118 445 58,45% 

-1 849 

016 -32,20% 480 451 12,34% 2 550 653 58,31% 

VK 1 884 763 125,17% 

-2 180 

644 -64,31% 450 174 37,21% 217 074 13,08% 

ZK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kap. Fondy 390 788 

-

100,00% -42 633 0,00% 42 633 -100,00% 0 0,00% 

VH min. 

let 928 333 101,90% 

-1 534 

586 -83,43% 590 549 193,74% 257 542 28,76% 

VH 

b.úč.obd 565 642 60,93% -603 425 -40,39% -183 008 -20,55% -40 468 -5,72% 

Cizí zdroje 233 676 11,03% 325 785 13,85% 34 617 1,29% 2 329 821 85,90% 

Rezervy -3 155 -4,42% -28 508 -41,79% -17 340 -43,66% 18 923 84,58% 

Dl. 

závazky -569 687 

-

100,00% 0 0,00% 42 110 0,00% -42 110 -100,00% 

Kr. 

závazky -117 087 -11,98% 225 867 26,26% -123 213 -11,35% -117 701 -12,22% 

B. úvěry  923 605 184,72% 128 426 9,02% 133 060 8,57% 2 470 709 146,62% 

Čas. rozl 6 0,00% 5 843 97383,33% -4 340 -74,20% 3 758 249,04% 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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Graf 4.2 Vývoj aktiv v období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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dlouhodobý finanční majetek a to 31,44 %, protože v tomto roce byla financována výstavba 

nového uzlu, na kterou podnik čerpal peněžní prostředky z bankovního úvěru. 

Tabulka 4.3 Zkrácená vertikální analýza aktiv za období 2009 – 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 32,92% 64,02% 41,25% 43,19% 60,88% 

DNM 1,63% 0,91% 1,19% 0,08% 0,09% 

DHM 31,22% 21,43% 40,00% 43,06% 29,35% 

DFM 0,06% 41,68% 0,06% 0,05% 31,44% 

Oběžná aktiva 65,46% 35,41% 58,31% 56,36% 38,62% 

Zásoby 17,16% 14,30% 22,32% 29,25% 16,46% 

Dlouhodobé pohledávky 1,02% 2,73% 4,06% 3,01% 0,67% 

Krátkodobé pohledávky 25,70% 13,24% 23,66% 20,26% 17,52% 

Krátkodobý fin. majetek 21,58% 5,14% 8,26% 3,85% 3,97% 

Časové rozlišení 1,62% 0,57% 0,45% 0,45% 0,50% 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

 

Graf 4.3 Vývoj aktiv v období 2009 – 2013  

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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4.2.2. Vertikální analýza pasiv 

 Jak lze vidět v grafu 4.4, největší podíl na pasivech má převážně cizí kapitál. Tento 

poměr je změněn pouze v období 2010, kdy vlastní kapitál tvoří 59 % a cizí zdroje tvoří 41 % 

z celkových pasiv. Tato změna byla zapříčiněna změnou ve vlastnické struktuře skupiny, kdy 

BONATRANS GROUP a.s. získala 100% podíl ve společnosti ŽDB Group a.s. V období 

2010 – 2013 dochází k pomalému růstu cizích zdrojů. Na konci sledovaného období došlo ke 

zvýšení cizích zdrojů. Podíl na celkových pasivech byl 73 %, a to je 5 042 209 tis. Kč. 

Hlavním důvodem růstu poskytnutí účelového bankovního úvěru v roce 2012 a jeho následné 

čerpání. Podíl ostatních položek na pasivech je ve sledovaném období vyrovnaný a nedochází 

k razantním výkyvům v jejich hodnotách. 

Tabulka 4.4 Zkrácená vertikální analýza aktiv za období 2009 – 2013  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 41,55% 59,04% 31,08% 37,95% 27,11% 

Základní kapitál 0,17% 0,10% 0,15% 0,14% 0,09% 

Kapitálové fondy -10,78% 0,00% -1,09% 0,00% 0,00% 

VH minulých let 25,14% 32,03% 7,83% 20,47% 16,65% 

VH běžného účetního období 25,62% 26,02% 22,87% 16,18% 9,63% 

Cizí zdroje 58,45% 40,96% 46,63% 62,01% 72,82% 

Rezervy 1,97% 1,19% 0,69% 0,51% 0,60% 

Dlouhodobé závazky 15,72% 0,00% 0,00% 0,96% 0,00% 

Krátkodobé závazky 26,97% 14,98% 18,91% 22,01% 12,20% 

Bankovní úvěry a výpomoci 13,80% 24,79% 27,03% 38,53% 60,01% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,10% 0,03% 0,08% 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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Graf 4.4 Vývoj aktiv v období 2009 - 2013 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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Tabulka 4.5 Analýza likvidity 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamžitá likvidita (2.5) 0,80 0,34 0,30 0,17 0,33 

Pohotová likvidita (2.6) 1,79 1,41 1,29 1,23 1,82 

Běžná likvidita (2.7) 2,43 2,36 2,09 2,56 3,16 

Čistý pracovní kapitál (2.8) 1 395 264 1 173 158 1 184 119 1 502 270 1 829 181 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

Graf 4.5 Vývoj ukazatelů likvidity v období 2009 - 2013 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Rozmezí doporučených hodnot je 1,5 – 2,5. V tabulce 4.5 je vidět, že podnik ve sledovaném 

období tyto hodnoty dodržuje. V posledním roce došlo k navýšení oběžných aktiv, a to 

způsobilo překročení hranice a to až na hodnotu 3,16.  

Čistý pracovní kapitál by měl mít z manažerského pohledu rostoucí trend. Pokud má být 

podnik likvidní, musí čistý pracovní kapitál dosahovat určité výše. Z uvedené tabulky 4.5 je 

vidět, že vychází v kladných hodnotách ve všech sledovaných obdobích. V roce 2009 a 2013 

dosahuje podnik nejvyšších hodnot. Tato vysoká část oběžných aktiv byla kryta dlouhodobým 

kapitálem. 

 

4.3.2. Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability neboli ziskovosti měří schopnost podniku dosahovat zisku. Patří 

k nejsledovanějším ukazatelům. Porovnávají zisk s výší zdrojů, které byly použity k jeho 

dosažení. V tabulce 4.5 jsou vypočítány hlavní ukazatelé. 

Prvním analyzovaným ukazatelem je rentabilita aktiv v tabulce 4.6 pod zkratkou ROA. 

Tento ukazatel dává do poměru hrubý zisk s celkovými aktivy. Ve sledovaném období 

hodnota ukazatele klesá a v roce 2013 dosahuje nejnižší hodnoty a to 12,14 %. Znamená to 

tedy, že 1 Kč vloženého kapitálu přinesla zisk ve výši 12,14 haléřů, zatímco v roce 2010 kdy 

byla hodnota nejvyšší a přinesla 26,29 haléřů z 1 Kč zisku. Pokles byl způsoben klesajícím 

hospodářským výsledkem podniku. 

Rentabilita vlastního kapitálu neboli ROE vypočítán poměrem čistého zisku k vlastnímu 

kapitálu a ukazuje jak je vysoká celková výnosnost vložených zdrojů. Dle vypočítaných 

hodnot dosáhla rentabilita vlastního kapitálu svého maxima v roce 2011 a to hodnoty 73,60 

%. Důvodem růstu je snížení hodnoty vlastního kapitálu. Na konci sledovaného období opět 

hodnota klesá kvůli klesajícímu hospodářskému výsledku a podíl vlastního kapitálu se 

zvyšuje. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů označována v tabulce 4.6 jako ROCE vyjadřuje efektivní 

hospodaření firmy a informuje o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. Tato vypočtená hodnota se 

pohybuje v rozmezí kolem 40 %, avšak v roce 2011 došlo k jejímu nárůstu až na 75,87 % 

z důvodu snížení vlastního kapitálu a nulových dlouhodobých závazků. 
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Rentabilita tržeb neboli ROS se vypočítá poměrem hrubého zisku a tržeb. Udává, kolik 

zisku podniku přinese 1 Kč tržeb. V roce 2010 je tato hodnota nejvyšší, to tedy znamená, že 1 

Kč tržeb vytvořila 28,28 Kč zisku. V následujících letech má hodnota ROS opět klesající 

tendenci. 

Tabulka 4.6 Analýza rentability 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA (2.10) 31,64% 26,29% 28,10% 18,73% 12,14% 

ROE (2.11) 61,65% 44,06% 73,60% 42,62% 35,54% 

ROCE (2.12) 46,24% 45,28% 75,87% 42,82% 36,42% 

ROS (2.13) 17,04% 28,38% 15,14% 12,25% 11,90% 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

 

4.3.3. Ukazatelé zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů objasňuje, do jaké míry jsou využity cizí zdroje k financování 

podnikových aktivit. Čím vyšší je zadluženost, tím vyšší nese podnik riziko při splácení svých 

závazků. 

Tabulka 4.7 Analýza zadluženosti 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Ukazatel zadluženosti VK  (2.15) 140,68% 69,37% 221,32% 163,39% 268,61% 

Ukazatel věřitelského rizika  (2.16) 58,45% 40,96% 68,77% 62,01% 72,82% 

Finanční páka  (2.17) 240,68% 169,37% 321,80% 263,48% 368,89% 

Úrokové krytí  (2.18) 3657,30% 3649,29% 3994,30% 3836,14% 5080,72% 

Koeficient samofinancování  (2.19) 41,55% 59,04% 31,08% 37,95% 27,11% 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu poměřuje vlastní kapitál s cizím. Doporučené 

pásmo pro tento ukazatel je v rozmezí 80 – 120 %. Jak lze vidět v tabulce 4.7, hodnoty pro 

tento ukazatel se pohybují nad rámec tohoto rozmezí, je to zapříčiněno poskytnutými 

bankovními úvěry sloužících financování výstavby nového tepelného uzlu a navýšení 

výrobních kapacit podniku. 
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Ukazatel věřitelského rizika neboli ukazatel celkové zadluženosti ukazuje, jak je majetek 

podniku krytý cizími zdroji. Preferované hodnoty pro tento ukazatel by měly být nižší. Čím 

nižší hodnota, tím nižší riziko pro věřitele. Od roku 2010 tato hodnota roste, protože se 

dochází ke zvyšování podnikových aktiv a tím i zdrojů k jejich financování. Nejvyšší 

dosažená hodnota je 72,82 % v roce 2013, kdy aktiva byla na úrovni 6,9 mld. Kč a cizí zdroje 

5,04 mld. Kč. Největší podíl cizích zdrojů tvořila položka bankovních úvěrů a to 4,15 mld. 

Kč. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je 30 – 60 %. 

Finanční páka taktéž známa jako majetkový koeficient informuje. Čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím je větší zadluženost podniku. V případě společnosti BONATRANS 

GROUP tato hodnota roste. Může za to, jak již bylo výše zmíněno čerpání bankovních úvěrů 

sloužících k financování navýšení výrobních kapacit. 

Koeficient úrokového krytí udává, zda jsou nákladové úroky kryty vytvořeným ziskem a 

kolikrát je zisk vyšší. Z tabulky 4.7 je zřejmé, že podnik ve všech letech pokryl svým ziskem 

nákladové úroky. 

Koeficient samofinancování udává míru schopnosti podniku pokrýt vlastními zdroji aktiva. 

Je doplňujícím ukazatelem celkové zadluženosti a hodnoty těchto dvou ukazatelů tvoří 

dohromady 100 %.  Graf 4.6 ukazuje, že podnik k financování využívá převážně cizí zdroje a 

nepoužívá zbytečně dražší vlastní kapitál, čímž nesnižuje svou výnosnost. 

Graf 4.6. Porovnání ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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4.3.4. Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity hodnotí efektivnost, s jakou podnik řídí svá aktiva a jak jsou využity 

vložené prostředky. Hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku. Jsou dány 

buď rychlostí obratu, nebo dobou obratu. 

Tabulka 4.8 Analýza aktivity 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrátka celkových aktiv  (2.20) 1,50 0,92 1,51 1,32 0,81 

Obrat zásob  (2.21) 8,76 6,41 6,77 4,51 4,92 

Doba obratu zásob (dny)  (2.22) 41,09 56,17 53,21 79,76 73,16 

Doba obratu pohledávek 

(dny)  (2.24) 61,57 52,01 56,40 55,24 77,87 

Doba obratu závazků (dny)  (2.25) 64,59 58,83 66,48 60,03 54,26 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

Obrátka celkových aktiv udává, kolikrát se za rok obrátí celková aktiva. Doporučená 

hodnota pro tento ukazatel je 1. Z tabulky 4.8 je vidět, že se podnik po celou dobu 

sledovaného období pohybuje kolem doporučené hodnoty. V roce 2011 obrátka celkových 

aktiv dosáhla nevyšší hodnoty, a to 1,51. Důvodem bylo snížení hodnoty aktiv a růst tržeb. 

Nejnižší hodnotu měl tento ukazatel v roce 2013, protože v tomto roce převyšovala aktiva 

hodnotu tržeb o 1,3 mld. Kč. 

Obrat zásob má klesající trend. Od počátku sledovaného období jeho hodnoty klesají, tento 

pokles je zapříčiněn zvýšením stavu zásob. Od r. 2010 jsou totiž navyšovány kapacity 

podniku, díky rozšířenému portfoliu výrobků a masivnějšímu průniku na mimoevropský trh – 

Indie, USA. 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou oběžná aktiva - peníze vázaná 

ve formě zásob v podniku dokud nedojde k jejich spotřebě nebo prodeji, tedy k přeměně zpět 

na peníze. Pokud se snižuje doba obratu zásob a zvyšuje obrat zásob je situace v podniku 

dobrá. V letech 2009 – 2013 nastala opačná situace, jak je vidět v tabulce 4.8, kdy klesá 

hodnota ukazatele obratu zásob a roste doba obratu. To znamená, že v zásobách jsou vázány 

finanční prostředky. V roce 2012 byla nejdelší doba obratu a jednalo se o 79,76 dní, z důvodů 

pozdějších plnění termínů. 

Doba obratu pohledávek neboli doba inkasa pohledávek. Jde o dobu kdy je kapitál vázán ve 

formě pohledávek. Je to doba od prodeje na obchodní úvěr až po dobu inkasa platby od 
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odběratelů. Doba obratu pohledávek dosáhla největší hodnoty v roce 2013, jednalo se o 77,87 

dnů. 

Doba obratu závazků vyjadřuje platební morálku podniku vůči dodavatelům. Udává, jak 

dlouho trvá podniku uhrazení závazku. Podle pravidla solventnosti, by měla být doba obratu 

pohledávek nižší než doba obratu závazků. Jak je vidět v grafu 4.7 toto pravidlo je splněno 

v období 2009 - 2012, v roce 2013 je tomu naopak.  

Graf 4.7 Dodržení pravidla solventnosti  

 

Zdroj: výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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4.4.1. Bonitní modely 

Jsou založeny jak na teoretických základech, tak na poznatcích z praxe a umožňují proto 

srovnání s dalšími podniky.  Na základě bodového hodnocení je určena bonita firmy. Součet 

či průměr bodů je výchozím bodem pro určení finanční důvěryhodnosti. 

Karlickův Quicktest  

Má poměrně velkou vypovídající schopnost a dokáže rychle ohodnotit analyzovaný podnik. 

Skládá se ze 4 rovnic. Rovnice R1 a R2 zkoumají finanční stabilitu a rovnice R3 a R4 

výnosovou situaci. Pro výpočty jsou využity data z rozvahy a výkazu zisků a ztráty. 

Tabulka 4.9 Výsledky základních rovnic – Karlickův Quicktest 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

R1  (Tabulka 2.2) 0,42 0,59 0,31 0,38 0,27 

R2  (Tabulka 2.2) 1,08 1,27 1,95 2,65 4,63 

R3  (Tabulka 2.2) 0,32 0,26 0,28 0,19 0,12 

R4  (Tabulka 2.2) 0,23 0,31 0,21 0,17 0,18 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

Tabulka 4.10 Karlickův Quicktest 

  2009 2010 2011 2012 2013 

R1 4 4 4 4 3 

R2 4 4 4 4 3 

R3 4 4 4 4 3 

R4 4 4 4 4 4 

Celkem 16 16 16 16 13 

Finanční 

stabilita  4 4 4 4 3 

Výnosová 

situace 4 4 4 4 3,5 

Celková situace 4 4 4 4 3,25 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

Dle výsledků z tabulky 4.10 je zřejmé, že se jedná o bonitní podnik. Všechny hodnoty se ve 

sledovaném období pohybují nad úrovní 3, jedná se tak o podnik s dobrým finančním 

zdravím. 
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4.4.2. Bankrotní modely 

Bankrotní modely předpokládají, že podnik nemusí vždy prosperovat a může dojít k bankrotu. 

Ohrožené podniky totiž vykazují typické příznaky – potíže s likviditou, rentabilitou a výši 

ČPK. Podle těchto náznaků je možné rozpoznat začínající finanční problémy a podniknout tak 

ozdravné kroky. 

Altmanův model  

Je nejpoužívanější model, oblíben pro svou jednoduchost a univerzálnost. Využívá skupinu 

dat poměrových ukazatelů pro dva typy podniku – firmy prosperující a firmy před úpadkem. 

Tato metoda zahrnuje 5 hlavních ukazatelů, jimž je přiřazena určitá váha (vzorec 2.32). 

Tabulka 4.11 Altmanův model 

  2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,38 0,20 0,30 0,34 0,26 

X2 0,25 0,32 0,08 0,20 0,17 

X3 0,32 0,26 0,28 0,19 0,12 

X4 0,71 1,44 0,45 0,61 0,37 

X5 1,50 0,92 1,51 1,32 0,81 

Altmanův index 3,27 2,75 2,85 2,57 1,67 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

Graf 4.8 Vývoj Altmanova modelu v období 2009 - 2013 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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Z grafu 4.8, kde je znázorněn Altmanův model a hraniční hodnoty, lze jednoznačně vyčíst, že 

se podnik ve sledovaném období pohybuje v rozmezí šedé zóny. Dá se tedy říct, že se 

podniku bankrot ani jiné finanční problémy netýkají a má dobrou finanční situaci. Ovšem 

pokud bude index klesat i v příštím období, můžou se projevit finanční problémy. 

 

Index IN 

Index důvěryhodnosti IN95 vyhodnocuje finanční zdraví českých firem a odchylky u českých 

účetních výkazů. Tento model využívá stejné poměrové ukazatelé jako Altmanova metoda – 

kromě ukazatele tržní hodnoty podniku. IN 99 zohledňuje pohled vlastníka a IN01 je 

spojením těchto dvou modelů. Poslední variantou je IN05 (vzorec 2.36), který je aktualizací 

IN01. Tento model byl vybrán pro zhodnocení finančního zdraví společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. 

Tabulka 4.12 IN05 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva/Cizí zdroje 1,71 2,44 1,45 1,61 1,37 

EBIT/Nákladové úroky 36,57 36,49 39,94 38,36 50,81 

EBIT/Aktiva 0,32 0,26 0,28 0,19 0,12 

Tržby/Aktiva 1,50 0,92 1,51 1,32 0,81 

Oběžné aktiva/ (Krátkodobé 

závazky + krátkodobé ban. 

úvěry) 

2,06 1,13 1,00 1,15 1,08 

IN05 3,44 3,11 3,31 2,87 2,96 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

 

I pro tento model existují doporučené hodnoty. Při pohledu na graf č. 4.9 je vidět, že hodnoty 

vypočteného indexu IN05 se za celé sledované období pohybovaly nad doporučenou 

hodnotou pro hranici uspokojivé finanční situace. Tak jako v předchozím modelu i zde vyšlo, 

že má podnik dobrou finanční situaci. 
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Graf 4.9Vývoj indexu IN05 v období 2009 – 2013 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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  2009 2010 2011 2012 2013 

R1 1,14 1,71 0,98 0,83 0,98 
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R3 0,27 0,15 0,28 0,22 0,12 

R4 1,50 0,92 1,51 1,32 0,81 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

  

2009 2010 2011 2012 2013

IN05 3,44 3,11 3,31 2,87 2,96

hranice uspokojivé

finanční situace
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

hranice finančních

problémů
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

IN05 



49 
 

Tabulka 4.14 Taflerův model 

R1*0,53 0,60 0,90 0,52 0,44 0,52 

R2*0,13 0,15 0,11 0,11 0,12 0,07 

R3*0,18 0,05 0,03 0,05 0,04 0,02 

R4 1,50 0,92 1,51 1,32 0,81 

TZ 2,30 1,96 2,19 1,92 1,42 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 

 

Graf 4.10 Taflerova křivka 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BONATRANS GROUP a.s.; vlastní zpracování 
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výrobu ostatních dopravních prostředků a zařízení. Hodnoty sloužící k výpočtu potřebných 

ukazatelů, byly získány z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Potřebné ukazatelé jsou vyjádřeny v % a průměr odvětví má přiřazenou hodnotu 100 % a 

podle něj jsou vypočítány procenta analyzovaného podniku. Pro větší přehlednost jsou tyto 

data zobrazené v grafické podobě. 

Tabulka 4.15 Procentuální podíl vůči odvětví 

Ukazatel Odvětví 

BONATRANS 

GROUP, a.s. % 

ROE 18,12% 35,54% 196,12% 

ROS 13,13% 11,90% 90,61% 

ROCE 25,06% 12,14% 48,46% 

ROA 15,14% 12,14% 80,20% 

Ukazatel věřitelského rizika 43,21% 72,82% 168,50% 

Okamžitá likvidita 0,20 0,33 164,19% 

Pohotová likvidita 0,93 1,82 194,53% 

Běžná likvidita 2,29 3,16 138,27% 

Ukazatel zadluženosti VK 78,25% 268,61% 343,26% 

Krytí stálých aktiv 1,73139353 44,53% 25,72% 

DO závazků 98,38 54,26 55,15% 

Koeficient samofinancování 55,22% 27,11% 49,09% 

Finanční páka 181,08% 368,89% 203,72% 

Obrat aktiv 1,32 0,81 61,48% 

DO pohledávek 102,63 77,87 75,87% 

DO zásob 189,15 73,16 38,68% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4. 11 Spider analýza pro rok 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu 4.11 jsou fialově znázorněny hodnoty odvětví, které mají konstantní hodnotu 100 %. 

A zeleně jsou pak znázorněny hodnoty pro analyzovaný podnik za rok 2013.  

Z tohoto grafu, kde jsou porovnávány hodnoty odvětví s přepočtenými hodnotami podniku, 

lze vypozorovat 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu dosáhl ve srovnání s odvětvím vysoké hodnoty, a to 

192,12 %. Kdežto ostatní ukazatelé rentability vykazují horší hodnoty, než jsou stanovené pro 

odvětví. To pro podnik není dobré, neboť tyto ukazatelé by měly být co nejvyšší. Ukazatelé 

likvidity se pohybují v optimální výši tj. 180 – 250 %. Což znamená, že je podnik je schopný 
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uhradit své závazky v čas a disponuje s dostatečným množstvím finančních prostředků 

v hotovosti. Ukazatel věřitelského rizika přesáhl hodnotu odvětví o 68,5 % a ukazatel 

zadluženosti VK dokonce o 243,26 %. Finanční páka dosahuje hodnoty 203,72 % 

Ostatní položky dosahují horších výsledků, než jsou stanovené hodnoty pro odvětví.  
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5. Návrhy a doporučení  

Veškerá použitá data pro zhodnocení finančního zdraví podniku v období 2009 – 2013 byla 

čerpána z účetních výkazů společnosti BONATRANS GROUP a.s., či z oficiálních stránek 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Při pohledu na výsledky vertikální analýzy nelze jednoznačně určit převládající položku, 

hodnoty podílu dlouhodobého majetku na aktivech dosáhly v průměru 48 % a podíl oběžného 

majetku pak 50%. Nejvýznamnějšími položkami podílející se na výši oběžných aktiv jsou 

zásoby a krátkodobé pohledávky. Avšak v posledních letech sledovaného období začala 

převládat hodnota dlouhodobého majetku. Což odpovídá podnikovému zaměření. Společnost 

pro svou činnost potřebuje hlavně dlouhodobý hmotný majetek. Ve sledovaném období bylo 

vynaloženo velké množství finančních prostředků právě do investiční činnosti. Došlo 

k výstavbě nových hal, závodů. Navýšení výrobních kapacit je pro podnik důležité, vzhledem 

k růstu podílu na celosvětovém trhu. Chce-li být společnost úspěšná, musí mít k zajištění 

plynulé výroby dostatečnou výrobní kapacitu, aby nedocházelo k problémům plnění termínů 

dodávek. Podnik by měl i nadále pokračovat v investicích do nových technologií a obnovy 

zařízení. Díky těmto investicím dochází nejen ke zvýšení výrobní kapacity, ale i k zlepšení 

logistických podmínek a roste i kvalita výrobků, což je pro podnik výhodou v boji 

s konkurencí. Tato činnost zajišťuje efektivitu v hospodaření podniku: Tím, že firma investuje 

do dlouhodobého majetku, nemusí zbytečně vynakládat finanční prostředky na pronájem hal, 

či leasing strojů. 

V případě analýzy pasiv lze jednoznačně určit převládající položku, a to jsou cizí zdroje. 

Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech tvořil v průměru 56 %, kdežto podíl vlastního 

kapitálu 39 %. Výši cizích zdrojů tvoří hlavně hodnota bankovních úvěrů, pro financování 

investiční činnosti podniku. Vlastní kapitál zaujímá oproti cizímu kapitálu malou část. Jeho 

hodnota ve sledovaném období postupně klesá. 

 

Z výsledků analýzy poměrových ukazatelů lze sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů ve 

sledovaném období. Při analýze ukazatelů likvidity podniku vyšlo, že se podnik pohybuje 

v doporučených hodnotách. Problém byl zjištěn pouze ukazatele okamžité likvidity, kdy se 

hodnoty pohybují u spodní hranice doporučené hodnoty a v roce 2012 jsou dokonce pod touto 

hodnotou. Stále se ale nepohybují v doporučených hodnotách odborné literatury. Proto by měl 
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podnik zvýšit volné peněžní prostředky, aby se tato hodnota dostala nad hranici hodnoty 

kritické. 

Při analýze ukazatelů rentability je zřejmé, že vypočtené hodnoty ve sledovaném období 

klesají. Důvodem je pokles výsledků hospodaření ve sledovaném období. I přes tento klesající 

trend, jsou hodnoty ukazatelů kladné, což je pro podnik výhodné a není třeba navrhovat 

řešení.  

Doba obratu pohledávek zaznamenala v posledním roce nárůst o 22 dnů. V tomto roce nebylo 

dodrženo pravidlo solventnosti. Pokud by tento ukazatel pokračoval v růstu i v dalších letech, 

znamenalo by to pro podnik špatnou platební morálku odběratelů. Proto by měl, hlídat 

odběratele, kteří platí své závazky až po době splatnosti a popřípadě je donutit aby platili 

dříve.  

Z analýzy zadluženosti vyplývá, že podnik využívá k financování z větší části cizí zdroje a 

nepoužívá zbytečně dražší vlastní kapitál, čímž nesnižuje svou výnosnost. Všechny hodnoty 

se pohybují nad doporučenou úrovní, což je zapříčiněno způsobem financování. Ve 

sledovaném období došlo k navýšení výrobních kapacit, které byly financovány bankovními 

úvěry. Co se týče koeficientu úrokového krytí, dle výsledků je zřejmé, že podnik svým ziskem 

pokryl nákladové úroky z těchto čerpaných úvěrů, což je pro podnik důležité. 

 

Poslední analýza, která byla použita, bylo celkové zhodnocení finanční situace pomocí 

bankrotních a bonitních modelů. Celková finanční situace za sledované období se projevila 

jako optimální. Prostřednictvím Kralickova Quicktestu byla nejen zhodnocena celková 

finanční situace, ale také finanční stabilita a výnosová situace. V obou případech se jedná o 

bonitní společnost, s dobrým finančním zdravím. Altmanův index ukázal, že se podnik drží 

v rozmezí šedé zóny, což znamená, že bankrot ani jiné finanční problémy zatím nehrozí. 

Avšak, tento ukazatel ve sledovaném období klesá. Momentálně, tento pokles nemá na 

finanční situaci podniku vliv, avšak je třeba mu věnovat pozornost i přesto, že se společnost 

jeví jako finančně zdravá a stále se rozvíjející. Index IN i Taflerův index potvrdili, že bankrot 

podniku nehrozí. 

Vzhledem k tomu, že společnost obchoduje převážně na trzích mimo ČR a ke kurzovým 

ztrátám způsobených poklesem české koruny, kdy se tento propad projevil hlavně v roce 

2011, lze doporučit několik možností k zajištění kurzu. Buďto zafixování měnových kurzů 
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prostřednictvím forwardů či swapu, anebo kombinací obou variant. Tímto doporučením by se 

společnost vyvarovala kurzovým ztrátám, které způsobily pokles tržeb. 
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6. Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo hodnocení finančního zdraví vybraného podniku. 

K hodnocení byla vybrána společnost BONATRANS GROUP a.s. se sídlem v Bohumíně, 

která se zabývá technicky náročnou výrobou kol především pro železniční a nákladní 

dopravu. Společnost byla posuzována za 5 let, konkrétně od roku 2009 - 2014. 

 

Obsah práce je zaměřen na posouzení podniku z hlediska finanční analýzy pomocí 

určitých typů ukazatelů a zhodnocení celkového finančního stavu s využitím bankrotních i 

bonitních modelů. Vyhodnocení výsledků z finanční analýzy pomáhá odhalit slabá a silná 

místa společnosti a umožňuje zjistit její současný stav a budoucí vývoj. 

 

V první, teoretické části, byly vysvětleny ekonomické pojmy. Byl popsán obsah 

finanční analýzy, její metody, techniky výpočtů, účel a uživatelé. Dále byla uvedena 

charakteristika poměrových a absolutních ukazatelů i charakteristika bankrotních a bonitních 

modelů. Informace obsažené v této části pochází ze zdrojů, které byly uvedeny v seznamu 

literatury. 

 

Druhá, praktická část byla věnována praktickému vyhodnocení finančního stavu 

podniku. Byly vypočítány hodnoty jednotlivých ukazatelů a analýz za použití vzorců a 

tabulek uvedených v teoretické části. Potřebná data byla čerpána z účetních výkazů, které 

poskytl podnik. 

 

Poslední část byla obsahovým spojením předchozích dvou částí, teoretické a praktické. 

V tomto shrnutí byly popsány postupy a doporučení podniku pro jeho budoucí vývoj. Z 

uvedených výsledků nebyly zjištěny žádné významné nedostatky a problémy. Pozitivní 

hodnoty ukazatele likvidity ukazují, že podnik nemá finanční potíže a je schopen dostát svým 

závazkům. 

 

Závěrem lze konstatovat, že podnik BONATRANS GROUP a.s. je stabilním 

podnikem s dobrou perspektivou v budoucnosti. Díky kvalitnímu vedení, nemá v současnosti 

žádné finanční potíže a efektivně využívá svých příležitostí a možností k růstu na výrobním 

trhu. Také se doporučuje, aby i nadále věnoval část svých peněžních prostředků do 
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modernizace výrobního zařízení. Pokud si chce podnik udržet své dosavadní postavení, musí 

držet krok s dobou a co nejefektivněji využívat moderní technologie a sledovat jejich vývoj. 
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Seznam zkratek 

A  Aktiva 

a.s.  Akciová společnost 

CZ   Cizí zdroje 

CF  Cash Flow 

ČR  Česká Republika 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

EAT  Čistý zisk po zdanění 

EBIT  Zisk před zdaněním 

FA  Finanční analýza 

IN  Index důvěryhodnosti 

Kč  Koruna česká 

mil.  Milion 

mld.  Miliarda 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OA  Oběžná aktiva 

KZ  Krátkodobé závazky 

ROA  Rentabilita aktiv 

ROCE  Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

VH  Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál 

VZZ   Výkaz zisku a ztráty 

  



61 
 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

  



62 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1  Rozvahy za období 2009 – 2013 

Příloha č. 2 Výkazy zisku a ztráty za období 2009 – 2013 

Příloha š. 3 DuPontův rozklad ukazatele ROE 

Příloha č. 4 Spider analýza odvětví 

 


