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1 ÚVOD 
 

Znalost financí a jejich principů je naprosto nepostradatelnou součástí zodpovědného řízení 

podniku. Dnešní doba se vyznačuje nemalými konkurenčními boji na trhu ve všech možných 

odvětvích, a proto je stále více praktikováno řízení zaměřené na efektivní využívání zdrojů a 

minimalizaci nákladů. Samotné, ač třeba dokonalé, obchodní dovednosti a vyšperkovaný 

marketing již nejsou tolik dominantní vlastností, kterou podnik praktikuje.  

Management by měl být schopen se racionálně rozhodovat a zajistit tak co nejlépe 

ekonomickou stránku společnosti. Avšak každé rozhodnuti je spojováno s jistou dávkou 

nejistoty a spekulací vzhledem k neustále se opakujícím světovým finančním krizím. 

Nicméně je dobře známo, že vzestup jakékoli ekonomiky nutně doprovází hospodářské 

recese. Snaha podpořit a co možná nejvíce napumpovat ekonomický růst vytváří tzv. bubliny, 

které značí rozdíl mezi cenou reálnou a aktuální, uměle nadhodnocenou. Příkladem je 

hypoteční krize v Americe, kde byl růst ekonomiky hnán růstem objemu úvěru, kdy hypoteční 

úvěr na bydlení byl poskytován skoro každému, i nedostatečně bonitním klientům. Tím 

samozřejmě enormně vzrostla poptávka po nemovitostech, jejichž cena se zvedla o více než 

dvojnásobek původní hodnoty. Žádný růst netrvá věčně a tedy, když bublina praskla, nejedna 

společnost se dostala do velkých finančních potíži, případně zbankrotovala úplně.  

Existuje mnoho důležitých aspektů pro řízení a rozhodováni podniku, mezi 

nejdůležitější patři účetní výkazy, jelikož mají velkou vypovídající hodnotu, a to jak z vnitřní, 

tak i vnější perspektivy podniku. Výkazy slouží jako vstupní informace finanční analýzy, 

která je nástroj pro určení finančního zdraví podniku. Celková analýza se skládá z dílčích 

propočtů jednotlivých ukazatelů, přičemž každý z nich má jedinečnou vypovídající schopnost. 

Ukazatele mohou poodkrýt nedostatky či slabá místa, na kterých je potřeba zapracovat, ale 

stejně tak mohou ukázat, kde je společnost v dobré kondici (Růčková, 2010).  

Významným problémem v řešeném subjektu, který vedl k zadání této bakalářské 

práce, se ukazuje zhoršující se jeho ekonomická situace za poslední dva roky. Z tohoto 

důvodu vznikla potřeba prostřednictvím finanční analýzy za období pěti let prozkoumat, jaké 

jsou příčiny této situace. 
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Dílčími otázkami k tomuto problému jsou: 

 

a) Proč dochází ke snižování zisku firmy v posledních dvou letech? 

b) Proč dochází ke snižování tržeb z hlavní činnosti v posledním roce? 

c) Proč se zvyšuje hodnota cizích zdrojů během analyzovaného období? 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace řešeného subjektu pomocí metod 

finanční analýzy a na základě zjištěných poznatků odpovědět na formulované otázky a 

navrhnout adekvátní řešení. Práce se zabývá hospodařením finanční poradenské společnosti 

Partners Financial Services, a.s., a je rozdělena do tří hlavních částí. První část poodhaluje 

teoretická východiska, kde jsou představeny finanční analýza, zdroje, její uživatelé a 

elementární ukazatelé. Druhá část obsahuje charakteristiku řešeného subjektu a ve třetí části je 

vyhodnocená ekonomická situace za období pěti let. Základním metodickým postupem 

bakalářské práce je aplikace finanční analýzy v řešeném subjektu. Finanční analýza je 

provedena na úrovni vertikální a horizontální analýzy, včetně analýzy poměrových ukazatelů 

a souhrnných modelů hodnocení finanční úrovně. V závěru jsou vyhodnoceny zjištěné 

poznatky, na jejichž základě jsou navržena vhodná opatření. 
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2 TEORIE A METODY FINANČNÍ ANALÝZY 
 

Ekonomické prostředí se neustále vyvíjí a nutí tím společnosti přizpůsobovat se aktuálnímu 

ekonomickému dění, aby udrželi krok s dobou a byly schopny se dále rozvíjet. Aby mohl 

podnik uspět, musí umět dobře hospodařit, a být schopen zjistit své finanční zdraví pomocí 

zkoumání účetních výkazů. Opravdu kvalitní finanční řízení a rozhodování podniku se již bez 

rozboru finančních ukazatelů neobejde (Máče, 2006).  

Finanční analýza je používána pro zhodnocení strategických cílů podniku, a zjištění, 

zda byly úspěšné či nikoli. „Finanční analýza tak v žádném případě není pouze aplikace 

několika dobře známých postupů, ale mnohem spíše cyklem, kdy se v každém kroku může 

objevit nějaká důležitá souvislost, která nám umožní firmu vidět poněkud jinak a donutí nás 

některé předchozí kroky přehodnotit.“(Kislingerová, 2008, str.1) 

Při volbě ukazatelů je vhodné vybrat jen ty, které jsou pro danou situaci firmy 

dostatečně vypovídající. Naopak není dobré se zbytečně zabývat všemi možnými typy. Ať už 

se dělá vertikální, horizontální či poměrovou analýza je důležité vědět, že zdrojem těchto 

analýz jsou výkazy zisku a ztrát, rozvaha a přehled o peněžních tocích i s výroční zprávou. 

„Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku.“ (Růčková, 2010, str.9) 

 

2.1 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY 
 

Finanční údaje jsou cennými podklady informací o společnosti, jelikož vyjadřují jeho 

vyspělost a míru konkurenceschopnosti. Tyto informace jsou důležité pro mnoho subjektů, 

kteří jsou k podniku nějak zainteresovaní. Subjekty dělíme do dvou základních skupin, 

interních a externích uživatelů. 

 

2.1.1 INTERNÍ UŽIVATELÉ 
 

Manažeři jsou zodpovědní jak za strategická, tak i operativní rozhodnutí oblasti řízení 

podniku. Jako jediní mohou z finanční analýzy vytěžit maximum pravdivých informací, 

protože mají veškeré i neveřejné podklady o hospodaření podniku. Tyto nezkreslené 
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informace mohou prakticky využít při rozhodování o majetkové struktuře, způsobu 

financování nebo při přerozdělování volných peněžních prostředků, a tím zajistit podniku 

dobrou finanční stabilitu. 

Díky tomu mohou lépe plnit primární cíle, jako jsou: 

• Schopnost vytvářet zisk, tzn. plnit původní myšlenku podnikání, kterou je růst 

vlastního jmění. 

• Likvidita, neboli zajištění platební schopnosti, která je velice důležitá pro fungování 

podniku. 

• Maximalizace tržní hodnoty podniku, patří mezi dlouhodobé cíle podniku. 

 

Zaměstnanci, kteří bývají motivování k hospodářskému prospěchu podniku, také proto, že 

hledají v době velké nezaměstnanosti určitou jistotu místa a výdělku (Holečková, 2008). 

 

2.1.2 EXTERNÍ UŽIVATELÉ 
 

Investoři, kteří se rozhodli poskytnout podniku své finanční prostředky pro jeho další rozvoj. 

Mohou to být majitelé cenných papírů nebo společníci podniku. Zajímají se zejména o zisk 

podniku, ze kterého se jím vyplácí podíl např. dividenda. Druhotná věc, o kterou mají zájem, 

je jak s jejich prostředky podnik nakládá. 

Obchodní partneři se zajímají především o solventnost, likviditu a míru zadluženosti 

podniku. Z dlouhodobého hlediska hledají stabilního obchodního partnera, u kterého by se 

nemuseli obávat o to, zda partnerský podnik nebude mít finanční potíže a bude schopen dostát 

svým závazkům. Je zde snaha o minimalizaci rizika, stejně jako u investic. 

Banky a ostatní věřitelé zkoumají podrobně všechny účetní výkazy a využívají tak finanční 

analýzy k posouzení bonity klienta neboli podniku jako žadatele o úvěr. Zajímají se 

především o výsledek hospodaření, strukturu aktiv a zdroje financování.  

Stát a jeho orgány využívají finančně-účetní data pro statistické účely, pro kontrolu daňové 

povinnosti podniku, kontrolu podniku se státní majetkovou účastí, aj. 
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Konkurenti používají finanční informace k srovnávacím účelům s jejich účetními výkazy. 

Chtějí vědět, jak si stojí ve srovnání s jinými podniky v oboru nebo v rámci celého trhu 

(Kovanicová, 2002).  

2.2 ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU 
 

Je kladen veliký důraz na kvalitu informací, které se používají pro finanční analýzy, neboť je 

pro podnik žádoucí, aby měla analýza co největší vypovídající schopnost o jejím finančním 

zdraví. Také proto musí být všechny informace komplexní, je nutné zamezit jakémukoli 

zkreslení výsledků. Primárním zdrojem informací, které slouží jako podklady pro finanční 

analýzu je účetní závěrka podniku. Ta obsahuje podle zákona o účetnictví rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích podniku. Sekundárním a neméně důležitým 

zdrojem jsou vnitropodnikové účetní výkazy, informace o celkové situaci na trzích a 

nejrůznější podnikové statistiky.  

 

Obecně můžeme zdroje informací rozdělit do tří kategorií (Růčková, 2010): 

• Finanční – jedná se o účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow) a 

vnitropodnikové směrnice. 

• Nefinanční kvantifikovatelné – patří zde různé podnikové statistiky (produkce, odbytu, 

normy spotřeby, apod.). 

• Nefinanční nekvantifikovatelné – především se jedná o informace pracovníků na 

vedoucích pozicích v jednotlivých odděleních, prognózy a nezávislá hodnocení.  

 

2.2.1 ROZVAHA 
 

Rozvaha je primárním účetním výkazem, na jehož základě byly odvozeny další finanční 

výkazy z důvodu potřeby detailnějšího rozboru jednotlivých ekonomických charakteristik. 

„Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) 

na straně druhé k určitému časovému okamžiku. Struktura aktiv bývá označována jako 

majetková struktura podniku. Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 

majetek financován, někdy bývá označována jako finanční struktura.“ (Dluhošova, 2008, str. 

49). Základním pravidlem rozvahy je rovnost mezi aktivy a pasivy. 
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Bilanční rovnost: AKTIVA = PASIVA 

 

Aktiva se rozdělují podle jejich doby vázanosti v reprodukčním cyklu podniku. Dle tohoto 

hlediska se třídí na aktiva stálá, označována také jako dlouhodobá, mezi které patří majetek, 

jenž podniku slouží dlouhodobě (zpravidla déle než 1 rok) a postupně se opotřebovává. A 

aktiva oběžná označována jako krátkodobá (jejich oběh v podniku je kratší než 1 rok), jedná 

se o majetek spotřebovaný většinou najednou nebo do jednoho roku. 

Pasiva, která jsou zdrojem financování podnikového majetku, členíme na dvě základní 

skupiny. První skupinu tvoří tzv. vlastní kapitál, jedná se o vlastní zdroje vložené společníky 

podniku a druhou skupinou je cizí kapitál, jsou to dluhy podniku (Dluhošova, 2008). 

 

2.2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

Výsledovka, jak je také nazýván výkaz zisku a ztráty, je písemné zobrazení výše a způsobu 

tvorby položek výsledku hospodaření. Výkaz zachycuje pohyb výnosů a nákladů za určité 

období. Výpočet výsledku hospodaření můžeme zjednodušeně napsat jako výnosy mínus 

náklady, tedy: Výnosy – Náklady = Výsledek hospodaření 

Principy platné pro sestavování výkazů: 

• Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny, tj. v Kč. 

• Jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. 

• Každá z položek výkazů obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za 

bezprostředně předcházející účetní období.  

• Položky výkazů v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí. 

• Položky výkazů se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy (A, B, C.), 

římských číslic (I, II, III.) a arabských číslic (1, 2, 3.) a názvem položky.  

• Lze provést i další podrobnější členění položek výkazů za podmínky, že zůstane 

zachováno stanovené uspořádání (http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-

d1253v1229-sestavovani-rozvahy-a-vykazu-zisku-a-ztraty/). 
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2.2.3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH  
 

Tento výkaz je využíván docela krátkou dobu v rámci České republiky, podle dostupných 

zdrojů je sestavován od roku 1993. Přehled o peněžních tocích nám objasňuje tok financí 

podniku v průběhu účetního období a podává nám nezkreslenou skutečnost toků peněz ve 

srovnání se ziskem. Jedná se o výkaz zobrazující tokové veličiny, konkrétně rozdíl mezi 

příjmy a výdaji hotovosti. Sestavit přehled o peněžních tocích můžeme buď přímou nebo 

nepřímou metodou. Přímá je bilanční rozdíl veškerých příjmů a výdajů za určité období. 

Oproti tomu nepřímá metoda je vhodnější pro rozborové účely, neboť se sestavuje jako součet 

výsledku hospodaření a odpisů za určité období a přírůstku nebo úbytku příslušných položek 

aktiv a pasiv oproti stavu počátečnímu (Růčková, 2010). 

 

2.2.4 VZÁJEMNÁ PROVÁZANOST A VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ZÁKLADNÍCH 
UČETNÍCH VÝKAZŮ 
 

Elementárním principem finanční analýzy je zjištění co nejpřesnějších informací o stavu 

podniku, avšak tyto informace mohou způsobit i nemalé problémy při jejich špatné 

interpretaci. Výše uvedené tři účetní výkazy jsou spolu navzájem propojeny, přičemž hlavním 

pilířem je rozvaha a zbylé dva výkazy jsou odvozeny (Růčková, 2010). 

 

2.3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 
 

Metody, které mohou být využity při finanční analýze podniku je celá řada, a proto je potřeba 

mít na paměti, že aplikována metoda musí být účelná vzhledem ke stanovenému cíli. Také 

množství a kvalita vstupních dat hraje roli pro přesnost výsledků analýzy, nicméně čím jde 

analýza více do hloubky, tím větší nese náklady na odbornost práce a časový rámec. Dle Obr. 

2.1. lze užívané metody rozdělit na deterministické a matematicko-statistické. 
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Obr. 2.1: Členění metod finanční analýzy  
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Zdroj: (Dluhošová, 2008, str. 70). 
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2.3.1  HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 
 

Horizontální analýza označována jako analýza trendů se zabývá vývojem sledované veličiny 

v čase vzhledem k vybranému období z minulosti. Jedná se o srovnávání účetních položek ve 

více obdobích, kde změna může být vyjádřena jak absolutně, tak i procentně. Je důležité brát 

v potaz změny ekonomických faktorů ovlivňující prostředí podniku, a proto je vhodné tvořit 

dostatečně dlouhé časové řady dat, jež by měly snížit možnost odchylek a nepřesností. 

Absolutní změna = Ut – Ut-1 = ∆Ut 

Relativní změna =  =  

Ut je hodnota ukazatele, t je tok běžného období a t-1 je tok předchozího období (Dluhošová, 

2008). 

 

2.3.2  VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 
 

V rámci vertikální analýzy se provádí procentní rozbor jednotlivých účetních výkazů. 

Hlavním východiskem tohoto procesu je přijít na to, kolika procenty se jednotlivé části 

hospodářských prostředků podílí na celkové rozvahové bilanci a z jakých zdrojů byly 

čerpány. Díky vyjádření rozboru v procentech, lze poměřovat výsledky se společnostmi ve 

stejném odvětví podnikání. Při vertikální analýze se postupuje směrem shora dolů v rámci 

jednotlivých let. (http://www.accountingtools.com/financial-statement-analysis) 

Podíl na celku =  

Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑ Ui je velikost absolutního ukazatele (Dluhošová, 2008). 

2.3.3 POMĚROVÁ ANALÝZA 
 

Analýza ukazuje vzájemný vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů pomocí jejich 

poměru. Patří k nejvyužívanějším metodám finanční analýzy, mezi poměřovanými položkami 

by měla existovat vzájemná souvislost, aby měl ukazatel vypovídající hodnotu a dal se 
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vhodně interpretovat.  Mezi elementární prvky analýzy patří ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a stability (Mrkvička, Kolář, 2009). 

 

2.3.3.1 UKAZATELE LIKVIDITY 
 

Pojmem likvidita se označuje platební schopnost podniku, říká nám tedy, do jaké míry bude 

mít podnik problém v blízké době splácet své závazky. S tím souvisí pojem likvidnost 

majetku, jenž označuje rychlost, s jakou dokáže podnik prodat své výrobky, zboží, případně 

dle potřeby zásoby nebo také vyinkasovat své pohledávky a tím si zajistit dostatek peněžních 

prostředků. Nejen o dostatečnou likviditu by měl zdravý podnik dbát, ale zároveň i o to, aby 

nebyla likvidita příliš vysoká, jelikož příliš mnoho finančních prostředků vázaných v aktivech 

snižují rentabilitu podniku. Je třeba hledat rovnovážný stav, kdy podnik dosahuje 

očekávaného zhodnocení svého kapitálu a zároveň je schopný hradit své závazky (Dluhošová, 

2008, Sedláček 2007) 

Okamžitá likvidita je schopnost podniku hradit okamžité krátkodobé závazky. Proto 

můžeme počítat jen s nejlikvidnější části majetku, do které spadají peníze v hotovosti, na 

bankovním účtě a jiný krátkodobý finanční majetek. Doporučená hodnota okamžité likvidity 

v České republice je okolo hodnoty 0,2. 

Okamžitá likvidita =  

Pohotová likvidita bere v úvahu pohotová oběžná aktiva oproti krátkodobým 

závazkům. Mezi, které se řadí oběžná aktiva bez zásob, neboť ty jsou málo likvidní. 

Pohotová likvidita =  

Naprosto ideální stav ukazatele je při hodnotě 1, kdy vznikne vyvážený poměr 1:1, jenž značí 

schopnost podniku okamžitě uhradit své závazky bez nutnosti prodat zásoby. Naopak hodnota 

by neměla překročit 1,5. 

Běžná likvidita vypovídá, do jaké míry podnik pokrývá krátkodobé závazky pomocí 

celkových oběžných aktiv. Čím více má podnik oběžných aktiv, tím je pravděpodobnější, že 

bude schopen uspokojit své věřitele, pomocí jejich přeměny na hotovost. Tento ukazatel však 

nebere v úvahu strukturu oběžných aktiv z hlediska rychlosti jejich zpeněžení.  
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Běžná likvidita =  

Nejčastěji je uváděno, že hodnota ukazatele běžné likvidity by měla být v rozmezí 1,5 - 2,5. 

Čistý pracovní kapitál představuje určitou finanční rezervu podniku pro případ, kdy 

by potřeboval splatit své krátkodobé závazky. Jedná se o tu část oběžného majetku, jenž se 

v průběhu roku přemění na hotovost a po uhrazení krátkodobých závazků zůstane k využití 

pro další podnikové záměry (Dluhošová, 2008) 

. Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

nebo 

ČPK = dlouhodobé zdroje – fixní aktiva 

(Dluhošová, 2008) 

2.3.3.2 UKAZATELE RENTABILITY  
 

„Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.“(Růčková, 2010, str. 51) 

Rentabilita se obecně vypočítá jako poměr zisku a kapitálu, jenž se využívá se třech různých 

podobách. Dle typu kapitálu se dělí na rentabilitu aktiv (Return on Assets, ROA), rentabilitu 

vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) a rentabilitu celkového investovaného kapitálu 

(Return on Capital Employed, ROCE). Tyto ukazatele pomáhají určit efektivitu činnosti 

podniku a jsou důležitým měřítkem pro investory a akcionáře, proto by měly mít v čase 

rostoucí tendenci.  

Rentabilita aktiv vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na zdroje, které 

byly použité pro financování podnikání. Proto se považuje za hlavní měřítko míry ziskovosti 

podniku. Na efekt výdělečné schopnosti se nahlíží ze dvou pohledů, tím prvním je čistý zisk, 

druhým pak zhodnocení cizího kapitálu, zejména důležitá odměna věřitelům. 

ROA =  

EBIT – zisk před odečtením úroků a daní 
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Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. Je 

důležitý pro vlastníky a akcionáře podniku, neboť ukazuje výnosnost jimi vloženého kapitálu. 

Důvodů růstu ROE je několik, muže jím být větší výsledek hospodaření nebo snížení 

vlastního kapitálu, případně pokles úrokové míry cizího kapitálu. Výnosnost vlastního 

kapitálu lze poměřit s jinou vhodnou investici a zjistit, zda podstoupené riziko nese 

očekávaný výnos. 

ROE =  

EAT – čistý zisk, nebo-li zisk po zdanění 

Na ROE má vliv dílčí ukazatel zvaný finanční páka, který vypovídá o tom, že vyšší 

míra cizího kapitálu může mít za určitých podmínek kladný vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu. 

Finanční Páka =  

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu hodnotí racionalitu dlouhodobého 

využívání kapitálu bez ohledu na jeho původ. Vyjadřuje efektivitu s jakou je využíván kapitál 

vložený akcionáři i věřiteli a je často používán ke srovnání mezi podniky. 

ROCE =  

Rentabilita tržeb vyjadřuje míru ziskovosti na 1 Kč tržeb 

ROS =  

(Sedláček, 2007) 

2.3.3.3 UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI 
 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují strukturu zdrojů, které podnik používá k financování své 

činnosti, tedy míru vlastního a cizího kapitálu. „V reálné ekonomice u velkých podniků 

nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního anebo naopak jen 

z cizího kapitálu.“ (str. 57, Růčková, 2010) 
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 V podnikovém pojetí „zadluženost“ nesouvisí nutně s něčím negativním, neboť její 

růst může ovlivnit celkovou výkonost a zvýšit tržní hodnotu podniku. Samozřejmě čím vyšší 

zadluženost podnik má, tím vyšší nese riziko a zároveň nemůže být jeho celková struktura 

pasiv složená jen z cizích zdrojů, protože existuje zákonná povinnost požití určité výše 

vlastního kapitálu. 

 Primárním ukazatelem této kategorie je celková zadluženost (ukazatel věřitelského 

rizika / Debt Ratio). 

Debt ratio =  

Ukazatel posuzuje přiměřenost zadlužení, neboť obecně platí, že s vyšší hodnotou ukazatele 

je i vyšší riziko pro věřitele podniku. Naproti tomu může vysoká hodnota ukazatele přispět 

k zvýšení rentability podniku.  

 Doplňkovým koeficientem je poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům 

(koeficient samofinancování / equity ratio), který v součtu s celkovou zadlužeností by měl 

dosahovat hodnoty 1. 

Equity ratio =  

Ukazuje finanční nezávislost podniku, nebo-li do jaké míry je schopen podnik zabezpečit své 

potřeby vlastními zdroji. Se vzrůstající hodnotou dochází k posilování stability podniku, ale 

může vést i ke snižování výnosnosti kapitálu. 

 Pokud součet Debt a Equity ratio není 1, znamená to, že část pasiv připadá na výdaje 

nebo výnosy příštích období. Tato část se dá vypočíst jako debt ratio 2. 

Debt ratio 2 =  

 Mezi významné ukazatele patří i ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, který by 

se měl pohybovat v rozmezí 80% až 120% u stabilních podniků. 

Debt/Equity ratio =  

 Pro zjištění únosnosti úvěrového zatížení se používá ukazatel úrokového krytí, který 

znázorňuje rezervu mezi ziskem a placenými úroky. Vyjadřuje kolikrát je zisk vyšší než 
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úroky, pokud je hodnota 100%, podnik nevytváří zisk a vydělává jen na placení úroku. 

Doporučená hodnota ukazatele je trojnásobek a více zisku. 

Ukazatel úrokového krytí =  

Dalším důležitým ukazatelem je úrokové zatížení, udávající velikost zisku, o který podnik 

přijde placenými úroky.  

Úrokové zatížení =  

2.3.3.4 UKAZATELE AKTIVITY 
 

Jedná se o ukazatele, které naznačují schopnosti podniku v rámci hospodaření 

s investovanými finančními zdroji a jejich vázanost v jednotlivých složkách aktiv a pasiv. 

Patří mezi ně obrátka celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba obratu zásob, doba obratu 

pohledávek a doba obratu závazků.  

 Obrátka celkových aktiv měří efektivitu využití celkového majetku podniku. 

Znázorňuje počet obratů za rok, kolikrát se jedna položka přemění do druhé. Čím vyšší je 

ukazatel, tím lepší je efektivita. Je využíván zejména pro srovnání mezi podniky. 

Obrátka celkových aktiv =  

 Doba obratu aktiv znázorňuje časový interval ve dnech během, kterých dojde 

k obratu celkových aktiv k tržbám. Ukazatel je závislý na poměru fixního a pracovního 

kapitálu, čím je hodnota fixních aktiv vyšší, tím je vyšší i ukazatel. Nejvhodnější je co 

nejmenší doba intervalu obratu. 

Doba obratu aktiv =  

Doba obratu zásob vypovídá o intervalu, za jak dlouhou dobu se zásoby obrátí 

v peníze. Je velmi důležité určit správnou dobu obratu zásob dle technických a ekonomicky 

zdůvodnitelných možností podniku, neboť příliš dlouhá doba obratu je ekonomicky nákladná, 

váže zbytečně moc kapitálu, které by podnik mohl využit efektivněji a snižuje likviditu 

podniku. Naopak příliš krátká může být nebezpečná z důvodu výpadku a nevyužití výrobních 

kapacit. 
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Dobra obratu zásob =  

Doba obratu pohledávek je ukazatel, který je významný z důvodu strategického plánování 

cash flow podniku. Je vhodné kontrolovat termíny splatnosti faktur odběratelů zda je dodržují. 

Doba obratu pohledávek =  

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, za které podnik hradí své závazky vůči 

dodavatelům. Doba obratu pohledávek by měla být kratší než doba obratu závazků, aby 

nebyla narušena platební schopnost podniku.  

Doba obratu závazků =  

(Kislingerová, Hnilica, 2002) 

 

2.3.4 SOUHRNÉ MODELY HODNOCENÍ FINANČNÍ ÚROVNĚ 
 

Jedná se o modely, jenž mají být schopny vyjádřit finanční stabilitu a výkonnost podniku a 

tím včas odhalit případné nebezpečí ohrožující podnik. Metody vznikly na základě zkoumání 

stovek společností, z jejichž  analyzovaných dat lze vyčíst určité anomálie a odchylky 

v průběhu několika let, jenž vedly k úpadkům podniků. Tyto modely se také nazývají jako 

bankrotní a bonitní (ratingové). 

 

2.3.4.1 BANKROTNÍ MODEL 
 

Altmanův bankrotní model patří mezi velmi oblíbené z důvodu jednoduchosti výpočtů a 

přesnosti předpovědi, která byla v rámci zkoumání určena na 80%. Výpočtem modelu 

získáme jedno číslo tzv. Z-skore, jenž je součtem hodnot pěti ukazatelů, přičemž každý 

z ukazatelů má jinou váhu.  

Altmanův model pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, lze vyjádřit 

pomocí rovnice: 
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Z = 0,72X1 + 0,85X2 + 3,11X3 + 0,42X4 + 1,00X5 

kde: 

X1 je pracovní kapitál / celková aktiva 

X2 je nerozdělený zisk / celková aktiva 

X3 je EBIT  /celková aktiva 

X4 je vlastní jmění / cizí kapitál 

X5 je tržby / aktiva celkem 

 

Interpretace výsledeku: 

Z > 2,9 je pravděpodobnost bankrotu minimální a situace podniku je uspokojivá, 

1,2 < Z < 2,9 je podnik v šedé zóně, kdy není možné přesně určit zdraví podniku, 

Z < 1,2 je pásmo bankrotu. 

 

2.3.4.2 BONITNÍ MODEL 
 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy je bonitní model, který pomocí 

bodového ohodnocení stanovuje bonitu zkoumaného subjektu. Tento model soustav ukazatelů 

vznikl v České republice a je sestaven tak, aby byl možný aplikovat v jakémkoliv podniku 

nezávisle na jeho velikosti. Dá se říci, že vzhledem k těmto skutečnostem, je schopen 

poskytnout přesné výsledky. Tato analýza se zpracovává na dvou úrovních jako bilanční 

analýza 1 a bilanční analýza 2, které vychází pouze z analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Avšak může být rozšířená o třetí úroveň bilanční analýzu 3, která pracuje se základními 

ukazateli cash flow. 

 Bilanční analýza 1 dává pouze orientační přehled o situaci podniku a rozhodně se 

nedoporučuje využívat při zásadních rozhodnutích o podniku. Tato analýza se skládá ze 

základních čtyř ukazatelů a jednoho ukazatele celkového. 
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Ukazatel stability S =  

Ukazatel likvidity L =  

Ukazatel aktivity A =  

Ukazatel rentability R =  

Celkový ukazatel C =  

 Výsledná hodnota celkového ukazatele vypovídá o finančním zdraví podniku. Pokud 

hodnota ukazatele je nad 1, je to považováno za dobrý výsledek značící bonitu podniku, 

pokud je hodnota mezi 0,5 až 1, nachází se podnik v šedé zóně a není tedy možné přesně 

určit, jak si podnik finančně vede. Jestliže hodnota klesne pod 0,5, značí to problémy ve 

finančním hospodaření podniku.  

 Bilanční analýza 2 se skládá ze sedmnácti základních ukazatelů, čtyř dílčích a jednoho 

celkového. Tato soustava ukazatelů hodnotí podnik detailněji ve čtyřech směrech a rostoucí 

hodnota ukazatelů vyjadřuje zlepšující se stav podniku. Celkový ukazatel následně souhrnně 

zhodnotí finanční situaci podniku dle stejného hodnocení jako u bilanční analýzy 1. Celkový 

ukazatel má i totožný vzorec, který vyjadřuje vážený aritmetický průměr vypočtených hodnot 

u celkových ukazatelů jednotlivých skupin, ale každý z těchto ukazatelů má přiřazenou jinou 

váhu. Největší má ukazatel rentability a pokud je hodnota celkového ukazatele pod 0,5 nebo 

dokonce v mínusu, značí to neschopnost podniku zhodnocovat své zdroje a podnik zřejmě 

směřuje k zániku. 

Ukazatelé stability: 

S1 =  

S2 =  ∙ 2 

S3 =  

S4 =  
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S5 = , tento ukazatel se nevyužívá v případě nízké úrovně zásob podniku 

Celkový ukazatel stability S a Sx pro společnosti s nízkou úrovní zásob: 

S =  

Sx =  

Ukazatele likvidity: 

L1 =  

L2 =  / 2,17 

L3 =  / 2,5 

L4 =  ∙ 3,33 

L =  

Ukazatele aktivity: 

A1 =  

A2 =  

A3 =  

A =  

Ukazatele rentability: 

R1 =  

R2 =  
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R3 =  

R4 =  

R5 =  

R =  

Celkový ukazatel C =  

Zdroj: (Růčková, 2010) 
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3 PŘEDSTAVENÍ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI 
 

Tato kapitola se věnuje představení analyzované poradenské společnosti Partners Financial 

Services, a.s. 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 

Název společnosti: Partners Financial Services, a.s. 

Sídlo: Praha 4 – Chodov, Turkova 2319/5b, 149 00 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 100 000 000 Kč  

Zahájení činnosti: 23.8.2006 

Počet externích poradců: 3600* 

Počet klientů: 390 000* 

Počet obchodních partnerů: 52* 

Počet produktů v portfoliu: 400* 

Počet klientských center a marketů: 46* 

Počet zaměstnanců centrály: 103* 

Provizní obrat v roce 2009: 839 983 000 Kč 

Provizní obrat v roce 2010: 1 064 031 000 Kč 

Provizní obrat v roce 2011: 1 312 191 000 Kč 

Provizní obrat v roce 2012: 1 440 578 000 Kč 

Provizní obrat v roce 2013: 1 256 306 000 Kč 

*stav k 31.12.2013 
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3.2 PROFIL SPOLEČNOSTI 
 

Partners Financial Services, a.s. je ryze česká akciová společnost vlastněná dvěma akcionáři, 

jež vznikla v roce 2006 pod názvem NOSTIMO, a.s. a od 14.6.2007 působila pod názvem 

Partners For Life Planning, a.s. Současný název společnost využívá od 1.1.2012 a předmětem 

jejího podnikání je činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, 

zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a další volné živnosti v souladu s živnostenským 

rejstříkem. Jinými slovy řečeno, hlavní aktivitou je poskytování nezávislého finančního 

poradenství.  

Sám Petr Borkovec, předseda představenstva společnosti říká: „Jsme přesvědčeni o 

tom, že kvalitní finanční poradenství založené na odborných znalostech, nezávislosti a 

objektivitě poradce je pro každého klienta obrovským přínosem. Věříme v celoživotní 

partnerství mezi klienty a poradcem Partners a otevřený vztah založený na důvěře. Snažíme se 

být vždy o krok napřed a přicházet s inovacemi, které mají přidanou hodnotu pro 

klienty.“(http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/) 

 Samotnou společnost doplňují další čtyři dceřiné společnosti, pomocí kterých Partners 

rozšiřuje své služby a pole působnosti. První z nich je Partners investiční společnost, a.s., 

která provozuje svou činnost na základě licence od ČNB. Druhá dceřiná společnost Partners 

Financial Services Polska, S.A., znamenala rozšíření působnosti přes hranice české republiky 

do sousedního polska, kde doposud možnost služeb komplexního nezávislého finančního 

poradenství chyběla. Další společnosti je Partners Akademie, s.r.o., jež klade důraz na rozvoj 

osobnostních i profesních vlastností poradců. Partners media, s.r.o. jako důležitá součást 

společnosti, zastupuje její zájmy v oblasti médií, především na internetu pomocí portálu 

www.penize.cz s přibližně 800 tisíci pravidelnými měsíčními čtenáři. 

(http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/) 

 

3.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

Organizační struktura subjektu je rozdělena na dva funkční útvary, jedná se o divizi centrály 

vedenou předsedou představenstva a divizi distribuce vedenou generálním ředitelem. 

Představenstvu podléhají tyto výbory: Produkt management committee, Etický výbor, 

Ředitelská rada, Executive committee. Na představenstvo dohlíží dozorčí rada. Divize 

centrály zahrnuje následující úseky: 
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• Úsek strategie 

• Úsek obchodu 

• Úsek operations 

• Úsek marketingu 

• Úsek právních služeb a compliance 

• Úsek finanční 

Do divize distribuce patří: 

• Projekt alternativní distribuce 

• Úsek vzdělávání 

Distribuční síť společnosti je větvená dle pozic kariérního řádu interních směrnic podniku, 

kdy nejvyšší pozici zastávají tzv. „Partneři“, kterých je v součastné době šest. Druhým 

nejvyšším postavením v rámci této síťe je „Senior Director“, jež je ve společnosti aktuáloně 

deset. Následuje pozice „Director“, která čítá dvacet jedna lidí. Dalšími pozicemi sestupně 

hierarchicky jsou: Senior manager, Executive manager, Team manager a několik pozic 

Consultantů. (http://www.partners.cz/cs/o-partners) 
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Obr. 3.1: Grafická podoba organizační struktury. 
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Zdroj: Výroční zpráva 2013 (http://www.partners.cz/cs/media/ke-stazeni/vyrocni-zpravy-

partners/) 

 

3.4 STRUKTURA PRODUKCE V ROCE 2013 
 

Následující graf znázorňuje procentuální rozložení realizovaných obchodů společnosti 

v jednotlivých segmentech finančního trhu. Z údajů vyplývá, že společnost disponuje opravdu 

komplexním portfoliem služeb a nezaměřuje se jen na některé segmenty jako např. pojištění.  
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Současně si lze všimnout zvyšující se hodnoty cizích zdrojů v roce 2010 o 35,2%, 

v dalších letech o 6,6%, 13,1% a 28,5% v roce 2013 o celkově 86 600 000 Kč. Z této položky 

mají největší vliv dlouhodobé a krátkodobé závazky. Naproti tomu nepatrně se projevují 

rezervy, které sice v roce 2010 a 2011 vzrostly o 33,3% a o 39,4%, ale v absolutním vyjádření 

10 000 000 Kč a 15 742 000 Kč veliký vliv nemají. V roce 2012 a 2013 naopak došlo 

k poklesu o 11,7 a o 10,1%.  

Dlouhodobé závazky představují převážně závazky z obchodních vztahů jako 

vytvořený stornofond, kde se zadržuje část nevyplacených provizí poradcům, které budou 

využity na úhradu budoucích storen. A v roce 2013 se objevuje položka dlouhodobých 

přijatých záloh za platby z uzavřených opčních smluv ve výšši 54 935 000 Kč. Dlouhodobé 

závazky v prvním sledovaném meziobdobí vzrostly o 62,2%, absolutně vyjádřeno o 

19 488 000 Kč. Následující období se procentuální i absolutní nárůst snížil, v druhém 

meziobdobí položka vzrostla o 26,5%, absolutně o 13 456 000 Kč a ve třetím o 19,4%, 

absolutně o 12 503 000 Kč.  V posledním sledovaném meziobdobí hodnota vzrostla o 72,4% 

zásluhou již zmiňovaných přijatých záloh.  

Krátkodobé závazky ve třech ze čtyř období vzrostly v roce 2010 o 26,8%, v roce 

2012 o 19,7% a 2013 o 20,2%. Jedinou vyjímku lze spatřit v roce 2011, kdy závazky poklesly 

o 7,7% z 161 573 000 Kč na 149 052 000 Kč. Tento pokles je způsobený snížením položky 

„Stát – daňové závazky a dotace“ o 11 406 000 Kč, tedy o 95% a položky dohadných účtů 

pasivních o 4 861 000 Kč, o 7%. V dalším roce dohadné účty pasivní vzrostly o 75,4% a 

v roce 2013 o 7,8% na celkovou hodnotu 122 720 000 Kč, které tvoří zéjména dohad na 

nákladové provize a ostatní odměny poradcům společnosti.  

Závazky z obchodních vztahů mírně vzrostly v roce 2010 o 4,6% a v roce 2011 o 

23,3%. V roce 2012 je výrazné snížení o 57%, absolutně o 37 983 000 Kč a v dalším roce 

2013 výrazné zvýšení o 136,2% a 38 961 000 Kč. Tyto závazky představují nevyplacené 

provize poradcům společnosti. 

U časového rozlišení pasiv lze pozorovat dva podstatné výkyvy v roce 2010 zvýšení 

položky o 87 716,7% z 60 000Kč na 52 698 000 Kč a pokles v roce 2013 o 86,8% na 

7 461 000 Kč.  
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4.1.2 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

Výsledek hospodaření po zdanění za sledováné období rostl o 341,5% v roce 2010 a o 125,4% 

v roce 2011, absolutní nárůst v roce 2011 je 73 895 000 Kč. V dalších dvou letech se výsledek 

hospodaření po zdanění snížil, první v roce 2012 o 1,6% a v roce 2013 už o znatelných 

25,3%, tedy 33 032 000 Kč. 

 Tržby analyzovaného subjektu rostly od roku 2010 do roku 2012(2010 - 26%; 2011 – 

25,2%; 2012 – 8,9%), v roce 2013 je zaznamenán pokles o 12,8% z 1 440 587 000 Kč na 

1 256 306 000 Kč. 

 Z výkazu v roce 2012, lze vyčíst, že subjekt zaznamenal ztrátu ve finančním výsledku 

hospodaření 651 000 Kč, což je pokles oproti roku 2011 o 148,4% a 1 996 000 Kč. Dále daň 

z příjmů vzrostla o 42,8%, celkově 9 677 000 Kč a to je důvod poklesu hospodářského 

výsledku po zdanění.  

V roce 2013 poklesl provozní výsledek hospodaření o 27,1%, což absolutně činí 44 297 000 

Kč, hlavně v důsledku poklesu tržeb subjektu. Zajímavostí je, že mzdové náklady zůstaly 

nezměněny a dokonce se i lehce zvýšili o zanedbatelných 14 000 Kč. Finanční výsledek 

hospodaření oproti minulému období vzrostl o absolutních 3 372 000 Kč. 
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4.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Podstatou vertikální analýzy je srovnání jednotlivých položek finančních výkazů k nějaké 

veličině. 

 

4.2.1 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 
 

Tab. 4.1: Vertikální analýza rozvahy – aktiva. 

Vertikální analýza rozvahy 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

pohledávky za upsaný 

základní kapitál      

Dlouhodobý majetek 6,2 11,1 9,8 10,9 12,3 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,9 0,4 0,5 1,1 1,5 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
5,4 3,2 3,4 2,9 2,6 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
0,0 7,5 5,9 6,9 8,2 

Oběžná aktiva 58,5 74,7 73,2 71,8 87,1 

Zásoby 1,8 0,5 0,3 0,3 0,3 

Dlouhodobé pohledávky 0,5 1,1 4,0 7,8 10,6 

Krátkodobé pohledávky 25,4 40,1 32,4 45,5 36,7 

Krátkodobý finanční 

majetek 
30,7 33,1 36,5 18,2 39,5 
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Časové rozlišení 35,3 14,1 17,0 17,3 0,6 

Příjmy příštích období 33,1 13,0 16,1 16,5 0,0 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na majetkovou strukturu aktiv májí největší vliv oběžná aktiva v roce 2009 ve výšši 58,5% a 

jejich vliv se znatelně zvýšil v roce následujícím na 74,7%. Na oběžných aktivech mají 

především podíl krátkodobé pohledávky a účty v bankách, částečně i dlouhodobé pohledávky, 

které v roce 2013 dosahly podílu 10,6% na celkových aktivech. V roce 2011 a 2012 mají 

oběžná aktiva podíl na bilanční sumě ve výšši 73,2% a 71,8%, tedy došlo k mírnému snížení. 

V roce 2013 se celkový podíl oběžných aktiv zvedl na 87,1%. 

 Podíl stálých aktiv na bilanční sumě analyzovaného subjektu vzrost z 6,2% z roku 

2009 na 12,3% v roce 2013 a největší zastoupení ma položka podíly v ovladaných osobách, 

která se zvýšila v roce 2010 z hodnoty 0 Kč na 30 200 000 Kč. 

Vliv časového rozlišení se snížil, kdy v roce 2009 byl podíl na bilanční sumě 35,3%, v roce 

2012 už jen 17,3% a v roce 2013 0,6%.  

 

Tab. 4.2: Vertikální analýza rozvahy – pasiva. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 21,8 24,2 40,6 40,8 36,0 

Základní kapitál 12,4 4,0 2,8 2,6 10,3 

Kapitálové fondy 0,0 0,0 0,0 9,9 0,6 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze 

zisku 0,2 0,3 0,7 1,0 1,0 
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Výsledek hospodaření 

minulých let 3,7 5,4 13,7 5,9 8,4 

Výsledek hospodaření 

běžného učetního období 5,5 14,6 23,4 21,5 15,7 

Cizí zdroje 77,3 62,7 47,5 49,9 62,8 

Rezervy 12,4 9,9 9,8 8,1 7,1 

Dlouhodobé závazky 13,0 12,6 11,3 12,6 21,3 

Krátkodobé závazky 52,8 40,1 26,3 29,3 34,4 

Časové rozlišení 0,0 13,1 11,9 9,3 1,2 

Výdaje příštích období 0,0 13,1 11,9 9,3 1,2 

Výnosy příštích období 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V kapitalové struktuře pasiv zaujímají největší podíl cizí zdroje, v roce 2009 to je 77,3%, 

nicméně s růstem hospodářského výsledku zkoumaného subjektu, roste vliv vlastního 

kapitálu, z 21,8% v roce 2009 a 24,2% v roce 2010 na 40,6% a 40,8% v letech 2011 a 2012. 

V posledním sledovaném období došlo k poklesu hospodařského výsledku a snížení vlivu 

vlastního kapitálu na 36%. Vliv cizích zdrojů zavisí s růstem vlastního kapitálu poklesl až na 

47,5% v roce 2011, ale v roce 2012 se zase zvýšil na 49,9% a hlavně na 62,8% v roce 2013. 

Časové rozlišení pasiv má jen malý vliv na celkovou bilanční sumu, nejvyšší zaznamenal rok 

2010 v hodnotě 13% a v roce 2013 je hodnota pouhých 1,2%.  
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4.2.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

Vztažnou veličinou pro tuto analýzu jsou 100% tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

V tabulce můžeme vidět, že výkonová spotřeba tvoří ve všech obdobích přes 80% tržeb. 

V roce 2009 tvoří 88,1% a v dalších dvou letech klesá na 84,1% v roce 2010 a 81,6% v roce 

2011, což značí, že nákladovost tržeb v čase klesá a to je pozitivní vzhledem k rentabilitě 

tržeb. To se odráží v přidané hodnotě, která v tomto období roste: 11,9%, 15,9% a 18,4%. 

V posledních dvou letech se trend obrácí a výkonová spotřeba vzrostla v roce 2012 na 81,3% 

a 81,9% v roce 2013. Přidaná hodnota taktéž poklesla na 17,6% a 17%. 

 

4.3 POMĚROVÁ ANALÝZA 
 

Analýza poměrových ukazatelů se skládá z několika skupin, nebo-li soustav ukazatelů. Pro 

podnik, který chce na trhu existovat dlouhodobě je důležité, aby byl ziskový a tvořil přidanou 

hodnotu jeho vlastníkům, také likvidní a né příliš zadlužený. 

4.3.1 UKAZATELE LIKVIDITY 
 

Tab. 4.3: Analýza ukazatelů likvidity. 

likvidita 2009 2010 2011 2012 2013 

okamžita 0,6 0,8 1,4 0,6 1,1 

pohotova 1,1 1,9 2,8 2,4 2,5 

běžná  1,1 1,9 2,8 2,5 2,5 

čpk 13 761 000 139 448 000 265 933 000 259 234 000 327 846000 

čpk (dl. 

Zdroje) 68 972 000 103 706 000 239 099 000 259 202 000 279 695 000 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky mužeme vyčíst jednotlivé standartních ukazatelů likvidity a jejich vývoj v čase. 

Běžná likvidita ukazuje krytí krátkodobých závazků likvidnější skupinou aktiv, kterými jsou 

oběžná aktiva. Pohotová likvidita je oproštěna od zásob, které jsou nejméně likvidní složkou 

oběžných aktiv, co se týká jejich rychlé přeměny na peníze a okamžitá likvidita představuje 

rychle dostupné peníze na úhradu závazků. V našem případě převážně peníze na bankovních 

kontek zkoumaného subjektu.  

Všechny tři likvidity vykazují rostoucí trend, což je považováno za pozitivní signál, 

jedinou vyjímkou je rok 2012, kdy je zaznamenán mírný pokles běžné a pohotové likvidity. 

Za to u okamžité likvidity je propad výrazný z hodnoty 1,4% na 0,6% a je způsoben snížením 

peněžních prostředků na účtech a prodejem krátkodobých cených papírů a podílů. Hodnoty 

běžné likvidity se pohybují téměř v optimálním rozpětí, ale u pohotové a okamžité tomu tak 

není.  Zásoby zkoumaného subjektu jsou zanedbatelné, ale velký podíl na oběžných aktivech 

mají peníze v bankách. Na první pohled by se mohlo jevit, že podíl peněz je nepřiměřeně 

velký a může docházet k neefektivnímu využití těchto volných zdrojů, ale nelze dělat 

ukvapené závěry, zde by bylo důležité porovnat hodnoty s konkurencí v daném oboru. 

 

4.3.2 UKAZATELE RENTABILITY 
 

Tab. 4.4: Analýza ukazatelů rentability. 

rentabilita 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 9,7 20,0 27,4 26,8 19,6 

ROE 25,4 60,4 57,7 52,6 43,7 

ROCE 27,7 54,4 52,8 50,1 34,3 

ROS 1,6 5,6 10,0 9,1 7,8 

Fin. Páka 4,58 4,12 2,46 2,45 2,78 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dle E. Kislingerové a J. Hnilici patří ukazatelé rentability k nejsledovanějším ukazatelům, 

protože vypovídají o efektu vytvořeného vloženým kapitálem. Vypočtené hodnoty ukazatelů, 

vypovídají o tom kolik Kč vytvoří 1 Kč vloženého kapitálu. 

 Při pohledu na ukazatel ROA je viditelný růst z 9,7 na 27,4 mezi lety 2009 až 2011, 

což naznačuje zvyšování efektivity a zhodnocování vloženého kapitálu. V roce 2012 je 

viditelný mírný pokles ukazatelele související z výsledku hospodaření. Tuto závislost můžeme 

vidět ve vertikální analýze výkazu zisku a ztráty, kdy v roce 2012 došlo k poklesu hodnoty 

výsledeku hospodaření před zdaněním oproti roku předchozímu. V roce 2013 se ukazatel 

snížil na hodnotu 19,6 z důvodu poklesu tržeb hodnoceného subjektu. 

 U ukazatele ROE v prvním sledovaném období vzroslt o 138% z 25,4 na 60,4 v roce 

2010. V následujících dvou letech je zřejmý snižující se vliv finanční páky, která se snížila 

z 4,12 v roce 2010 na 2,45 v roce 2012 a to mělo dopad na ukazatel ROE, který poklesl. 

V roce 2012 ukazatel poklesl výrazněji z 52,6 na 43,7 vlivem propadu tržeb analyzovaného 

subjektu.  

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu ROCE, která udavá míru zhodnocení 

dlouhodobých vlastních i cizích zdrojů se vlivem zvyšujícího se podílu dlouhodobých cizích 

zdrojů snižuje. Vyjimkou je první období, kdy došlo v roce 2010 ke zvýšení oproti roku 2009 

z 27,7 na 54,4, přibližně o 96%. 

 Ukazatel rentability tržeb ROS má v prvních letech rostoucí tendenci, což je pozitivní, 

ale v roce 2012 poklesl z 10 na 9,1 v důsledku snižení zisku. Následující rok došlo ke snížení 

zisku i tržeb a hodnota ukazatele poklesla na 7,8. 
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4.3.4 UKAZATELE AKTIVITY 
 

Tab. 4.6: Analýza ukazatelů aktivity. 

Ukazatel aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 

obrat aktiv 3,5 2,6 2,3 2,4 2,0 

doba obratu aktiv 103,7 137,3 154,2 152,3 178,4 

doba obratu zásob 1,9 0,6 0,5 0,4 0,6 

doba obratu kr. 

pohledávek 26,3 55,1 49,9 69,3 65,4 

doba obratu kr. závazků 54,7 55,1 40,6 44,6 61,4 

DO pohledavek 26,8 56,6 56,1 81,2 84,3 

DO zavazků 68,2 72,4 58,1 63,8 99,3 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle těchto ukazatelů se da hodnotit management podniku, dle efektivnosti využívaní 

aktiv. Avšak je nutné poravnávání dosažených hodnot vždy ke vztahu k odvětví. Ukazatel 

vyjadřuje poměr tokové veličiny tržeb ke stavové veličině aktiv, proto se na něj pohlíží ze 

dlou hledisek. První je obrat aktiv, který vyjadřuje počet obratek aktiv, během kterých bylo 

dosaženo daných tržeb za určité období. Nejčastěji za jeden rok. Druhý vypovídá o počtu dní, 

během kterých se uskuteční jedna obrátka, jedná se o dobu obratu.  

 V tabulce lze vyčíst pravidelné snižování obratu aktiv, které vypovídá o snižující se 

efektivitě využívání aktiv subjektu. Zatím co v roce 2009 byl počet obratek aktiv 3,5 za rok, 

hned v roce dalším už jen 2,6 a v roce 2013 jen 2. I u druhého ukazatele doby obratu aktiv 

můžeme pozorovat nepříznivý vývoj a rostoucí trend počtu dní během níž se uskuteční jedna 

obrátka aktiv, zde by měl být naopak klesající. Počáteční hodnota v roce 2009 činila 103,7 dní 

a doba obratu se do roku 2013, kdy ukazatel dosahl na 178,4 dní, zvýšila o 74,7 dní. Jedinou 

vyjimkou byl rok 2012 kdy se počet dní mírně snížil a tím i  mírně vzrostl obrat aktiv. 
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Položka zásob má na bilanci poměrně zanedbatelný význam, ale i přesto zde subjekt vykazuje 

zlepšení v době obratu z necelých dvou dnů v roce 2009 na přibližně půl den v roce 2010.  

 Velmi důležitými ukazateli jsou doba obratu pohledávak a závazků. Doba obratu 

pohledávek by měla být kratší než závazků, aby byla zachována platební stabilita podniku. 

Z hlediska ukazatele celkových pohledávek a závazků je toto pravidlo dodrženo, krom roku 

2012, kdy se doba obratu pohledávek zvýšila na 81,2 dní, ale doba obratu závazků byl kratší, 

jen 63,8 dní. Lze se tedy domnívat, že subjekt využíval vlastní finanční prostředky na účtech 

v bankách, aby hradil své závazky včas. V horizontální analýze rozvahy si můžeme všimnout 

úbytku peněžních prostředků z bankovních účtů jen v jediném roce a to 2012 o 45 742 000 

Kč. Při zaměření se na dobu obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazku je 

negativní stav hned ve čtyřech z pěti období.  

 

4.4  SOUHRNÉ MODELY HODNOCENÍ FINANČNÍ ÚROVNĚ 
 

4.4.1 ALTMANŮV INDEX  
 

Tento model vznikl v Americe pro americké firmy, tudíž se nedá jednoznačně určit, zda 

výsledné hodnoty Altmanova indexu lze využít v prostředí České republiky, jelikož se naše 

ekonomické prostředí liší od toho amerického velmi výrazně. (E. Kislingerová, J. Hnilica, 

2008). Výpočet výsledných hodnot analýzy Altmanova modelu je naznačen v tabulce níže.  
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Tab 4.7: Analýza Altmanova modelu. 

Altmanův index Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

x1 0,717 0,205 0,185 0,303 0,305 0,322 

x2 0,847 0,079 0,172 0,321 0,240 0,212 

x3 3,107 0,300 0,623 0,852 0,831 0,609 

x4 0,420 0,118 0,162 0,360 0,343 0,240 

x5 0,998 3,466 2,617 2,330 2,359 2,014 

Z faktor   4,168 3,759 4,165 4,079 3,398 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledků výpočtů Altmanova indexu se dá usoudit, že hodnocený subjekt nepatří do 

skupiny podniků ohrožených bankrotem. Ve všech pěti letech je index nad hranicí šedé zony, 

tedy vyšší než 2,9 a situace subjektu je dobrá.  

 

4.4.2 SOUSTAVA BILANČNÍCH ANALÝZ RUDOLFA DOUCHY 
 

Tato soustava se řadí mezi ratingové modely, její výhodou je rychlé a spolehlivé ověření 

finančního hospodaření podniku, navíc byl koncipován v prostředí České republiky. V tomto 

modelu lze využít tři bilanční analýzy, avšak na analyzovaný subjekt aplikujeme jen první 

dvě, jelikož k třetí analýze není dostatek učetních podkladů. 
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Tab 4.8: Bilační analýza 1. 

Ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

S - stabilita 3,5 2,2 4,1 3,8 2,9 

L - likvidita 0,5 0,9 1,4 1,2 1,3 

A - aktivita 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 

R - rentabilita 2,0 4,8 4,6 4,2 3,5 

C - celkem 1,7 2,8 3,2 2,9 2,5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato analýza dává rychlý přehled o finanční situaci subjektu, nicméně není příliš podrobná a 

je tedy vhodná jen k orientačnímu přehledu o situaci. Výsledky celkového ukazatele vykazují 

příznivé hodnoty nad 1, které značí dobré finanční zdraví subjektu. Pozitivní je i růst hodnoty 

v prvních třech letech z 1,7 v roce 2009 na 3,2 v roce 2011, boužel v posledních dvou dochází 

ke snížení hodnot. Velký podíl na tom má klesající rentabilita podniku, která má největší vliv 

na celkový ukazatel. Avšak hodnota 2,5 v roce 2013 je stále velmi příznivá, proto není 

potřeba dělat si přehnané starosti a je vhodné sledovat vývoj těchto hodnot i v letech 

následujícíh. 

Tab 4.9: Bilanční analýza 2. 

Ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

  S1 3,5 2,2 4,1 3,8 2,9 

  S2 7,0 4,4 8,3 7,5 5,9 

  S3 0,3 0,4 0,9 0,8 0,6 

  S4 0,4 0,5 0,8 0,7 0,6 
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S - stabilita 2,9 1,9 3,6 3,3 2,6 

  L1 1,2 2,0 3,2 1,7 2,8 

  L2 0,5 0,9 1,4 1,2 1,3 

  L3 0,4 0,7 1,1 1,0 1,0 

  L4 0,2 1,2 1,6 1,4 1,8 

L - likvidita 0,7 1,3 1,9 1,4 1,7 

  A1 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 

  A2 4,0 2,7 1,4 1,4 1,4 

  A3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

A - aktivita 2,1 1,6 1,1 1,1 1,0 

  R1 1,3 3,5 5,5 5,2 4,6 

  R2 2,0 4,8 4,6 4,2 3,5 

  R3 1,1 2,9 4,7 4,3 3,1 

  R4 0,6 2,2 4,0 3,6 3,1 

  R5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

R - rentabilita 1,5 3,6 4,5 4,2 3,4 

C - celkem 1,5 2,4 3,2 2,8 2,5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Bilanční analýza 2 je podrobněji rozpracováná a její výsledné hodnoty mají daleko 

větší a serioznější vypovídající schopnost o bonitě subjektu. Z výsledných hodnot vidíme, že 

se příliš neliší od bilanční analýzy 1, v prvních dvou letech jsou zde vidět mírně nižší hodnoty 

celkového ukazatele, jako např. v roce 2009 je ukazatel 1,5 oproti bilanční analýze 1 je nižší o 

0,2. Nejvyšší hodnota v roce 2011 je stéjná 3,2 a taktéž v posledním analyzovaném roce 2013 
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má subjekt hodotu celkového ukazatele 2,5. Z těchto údajů lze vyvodit závěr, že hodnocený 

subjekt si ve finančním hospodaření vede dobře a muže být považovan za bonitní.  

 

4.5 ZHODNOCENÍ A NÁVRHY 
 

Z výsledků finanční analýzy společnosti Partners Financial Services, a.s. vyplývá, že si 

hodnocený subjekt vede velmi dobře téměř ve všech analyzovaných oblastech, dosahuje 

pravidelně vysového zisku a nehrozí mu existenční problémy. 

 V úvodu jsou definované tři dílčí otazky k problémům, které vedly k vypracování této 

Bakalářské práce. Pojďme si je připomenout a pokusit se na ně odpovědět z výsledků finanční 

analýzy subjektu. Tyto otázky zní: 

a) Proč dochází ke snižování zisku firmy v posledních dvou letech? 

b) Proč dochází ke snižování tržeb z hlavní činnosti v posledním roce? 

c) Proč se zvyšuje hodnota cizích zdrojů během analyzovaného období? 

 

Pro detailnější přehled a lepší porozumění využijeme údaje z učetních závěrek subjektu, 

týkajících se počtu smluv, klientů a externích poradců subjektu v jednotlivých letech, 

provedeme analýzu jejich vývoje a pokusíme se najít jejich souvislost vzhledem k proviznímu 

obratu subjektu. 

 

Tab 4.10: Přehled vývoje výkonnosti subjektu. 

1.část 2009 2010 2011 2012 2013 

Provizní obrat 
839 983 

000 
1 064 031 000 1 312 191 000 1 440 578 000 1 256 306 000 

Počet 

sjednaných 

smluv 

142 414 469 774 695 219 996 000 1 219 000 

Aktivních 

poradců 
1 727 2 476 2 653 3 500 3 600 
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Počet klientů 129 581 188 179 255 204 345 000 390 000 

2. část - změna proti 

předchozímu období 

absolut

ní 

relati

vní 

absolut

ní 

relati

vní 

absolut

ní 

relati

vní 

absolutn

í 

relati

vní 

Provizní obrat 

224 

048 

000 

26,7 

248 

160 

000 

23,3 

128 

387 

000 

9,8 
-184 

272 000 
-12,8 

nově uzavřené smlouvy 
327 

360 

229,

9 

225 

445 
48,0 

300 

781 
43,3 223 000 22,4 

počet nových poradců 749 43,4 177 7,1 847 31,9 100 2,9 

Počet nových klientů 58 598 45,2 67 025 35,6 89 796 35,2 45 000 13,0 

3.část - CELKEM 

počet nových smluv na 

jednoho poradce 
132 85 86 62 

počet nových klientů na 

jednoho poradce 
23,7 25,3 25,7 12,5 

provizní obrat na jednu 

novou smlouvu 
3250,3 5820,4 4789,5 5633,7 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V první části tabulky jsou údaje o celkovém ročním provizním obratu, o počtu 

sjednaných smluv (kumulativně – minulé období + nové), počtu aktivních externích poradců a 

počtu klientů (kumulativně). Druhá část znázorňuje změny v jednotlivých letech oproti 

předchozímu období v absolutním i procentuálním vyjádření. Třetí část znázorňuje průměrnou 

hodnotu, kolik nových smluv uzavřel jeden poradce v daném roce, kolik získal jeden poradce 

průměrně nových klientů v jednom roce a jaká průměrná část provizního obratu připadá na 

jednu realizovanou smlouvu v tomtéž roce.  

47 
 



 Co stojí za klesajícím ziskem subjektu v posledních dvou letech? První mírný pokles 

zisku nastal v roce 2012 a přitom z druhé části tabulky lze vyčíst růst všech sledovaných 

hodnot. Provizního obrat vzrostl o téměř 10%, bylo uzavřeno přes 300 000 nových smluv, 

podařilo se získat téměř 90 000 nových klientů, což je největší roční nárust ve sledovaném 

období vůbec a zvýšil se i počet spolupracujících externích poradců subjektu o 847 poradců, 

to je téměř 32% více než v roce předchozím. Zaměřme se na zásadní ukazatele v třetí části 

tabulky. U prvního, kde je počet nových smluv na poradce, lze pozorovat negativní klesající 

trend, kdy v roce 2010 uzavřel v průměru každý poradce 132 smluv za rok, o rok později už 

to bylo pouze 85, v roce 2012 se sice průměr zvýšil o 1 smlouvu na 86, ale pořás je to propad 

o 46 smluv za rok oproti roku 2010. Naopak pozitivní růst vykazuje ukazatel průměrného 

počtu získaných nových klientu na poradce, který se mírně zvedl. Velmi vypovídající je třetí 

ukazatel značící průměrný zisk z každé realizované smlouvy. Zatím co v roce 2011 se zvýšil 

na 5 820,4 Kč z 3 250,3 Kč v roce 2010, v roce 2012 se průměrný zisk na smlouvu snížil na 

4789,5 Kč. Takže i přes to, že subjekt uzavřel větší počet smluv než v roce předchozím, 

navýšil počet poradců a získal větší počet nových klientů, realizoval nižší průměrný zisk na 

jednotku prodaného výkonu a zárověň z vyšším výkonem rostou i náklady např. na 

administrativu, což je patrné z výkazu zisku a ztrát, kdy v roce 2012 došlo k nárůstu 

mzdových nákladů. 

 V roce 2013, kdy subjektu podruhé klesl zisk a tentokrát došlo i ke snížení tržeb, 

můžeme pozorovat zvýšení průměrného provizního obratu na jednu uzavřenou smlouvu o 

necelých 900 Kč na 5 633,7 Kč za smlouvu. Avšak klesl průměrný počet uzavřených smluv 

na poradce na 62 a hlavně průměrný počet nových klientů na poradce se snížil na polovinu. 

Při srovnání roku 2011 a 2013 vidíme podobný počet celkově uzavřených smluv a přibližně o 

třetinu nižší počet nově získaných klientů. Průměrný zisk z jedné smlouvy je přibližně o 200 

Kč menší a subjekt dosahuje nižších celkových tržeb v roce 2013 než v roce 2011. Za to má o 

skoro tisíc více aktivních poradců i vyšší mzdové náklady dle výkazu zisku a ztráty. Tyto 

vyšší náklady spolu s nižšími tržbami zapříčinily pokles zisku. Pokles tržeb lze vysvětlit nižší 

výkonosti poradců subjektu oproti předchozím obdobím. Otázkou zůstavá co stojí za 

zhoršenými výkony externích poradců analyzovaného subjektu? Možná to může být 

zapříčiněno změnou na finančním trhu, kde subjekt působí a na, jehož vývoj nezvládl pružně 

zareagovat. Zde je subjektu doporučeno, aby si zpracoval, analýzu makroprostředí i 

mikroprostředí podniku a zjistil konkrétní příčiny tohoto nepříznivého vývoje. 

 Zbývá vyřešit poslední otázku a to proč se během analyzovaného období zvyšuje 

hodnota cizích zdrojů subjektu? Dle vertikální analýzy rozvahy májí na hodnotě cizích zdrojů 
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největší podíl krátkodobé a dlouhodobé závazky. V učetních závěrkách subjektu se uvádí, že 

krátkodobé závazky představují zejména nevyplacené provize subjektu k rozvahovému dni a 

dlouhodobé závazky představují hodnotu stornofondu. Stornofond představuje rezervní fond 

tvořený subjektem, jedná se o zadržení částí provizí poradců, pro případ, že některá smlouva 

bude zrušena v době, kdy ještě nebude splacena její poplatková část a obchodní partner  si 

vyžádá vrácení části provize z neuhrazeného poplatku. Za zvyšováním cizích zdrojů jsou 

převážně rostoucí výkony subjektu a zvyšující se počet aktivních poradců, kterým se vyplácí 

provize a část jich je zadržována ve stornofondu. V tomto případě se tedy nejedná o 

nepříznivé zvyšování cizích zdrojů, které by mělo negativní dopad na hodnocený subjekt.  

 Analyzovaný subjekt podniká v oblasti finančního poradenství, které funguje na 

principu osobního setkávání poradců s klienty a je velkou roli zde hraje osobní a profesionální 

přístup poradce a vzájemné sympatie. Vzhledem k těmto silným vazbám poradců s klienty, 

kteří společně řeší otázky osobních i firemních financí, je společnosti doporučeno rozšířit své 

služby o blízký obor služeb, který by společně s finančním poradenstvím tvořil kladný 

synergický efekt. Tímto oborem by mohlo být poskytovaní služeb v oblasti realit. Nahrává 

tomu skutečnost, že pokud někdo kupuje nemovitost, většinou ji financuje bankovním 

úvěrem, nejčastěji hypotékou. Když si někdo vezme hypotéku, banka vždy po klientovy 

požaduje pojištění kupované nemovitosti, a někdy i životní pojištění.  

 

Z výše uvedených výsledků vyplývají pro subjekt tyto návrhy: 

a) Vypracovat analýzu mikroprostředí a makroprostředí subjektu, aby byla odhalena příčina 

snížení produkce v roce 2013 i přes rostoucí počet poradců subjektu, a tím zjištěno, zda na 

trhu nevznikla nová situace, na kterou subjekt nebyl schopen reagovat. 

b) Rozšířit své služby o činnost realitní agentůry. Ať už by se jednalo přímo o založení vlastní 

realitní agentůry nebo o kooperaci s některou již existující v rámci vzájemného dohazování si 

klientů, subjekt by si tím zajistil příliv nových klientů bez náročných akvizičních aktivit a 

tento způsob by mohl kompenzovat výkyvy, jaké lze pozorovat v roce 2013. 
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5. ZÁVĚR 
 

Hlavní cílem bakalářské práce bylo provést analýzu ekonomické situace společnosti Partners 

Financial Services, a.s. za období pěti let, pokusit se objasnit do dílčích otázek formulované 

problémy a navrhnout řešení pro daný subjekt.  

 Jako zdroj informací pro aplikování finanční analýzy byly využity učetní výkazy 

řešeného subjektu spolu s doplňkovými údaji z učetních závěrek. Učetními výkazy se zde 

rozumí rozvaha a výkaz zisku a ztráty od roku 2009 do roku 2013. Tyto výkazy byly dále 

analyzovány dle dostupných elementárních metod a souhrných modelů hodnocení finanční 

úrovně.  

 Z horizontální analýzy je patrný rostoucí trend celkových aktiv, na které mají největší 

vliv oběžná aktiva, jež tvoří převážně krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek 

(oběžná aktiva – 87,1%; krátkodobé pohledávky – 36,7%; krátkodobý finanční majetek – 

39,5%; dle údajů z vertikálná analýzy rozvahy za rok 2013). Během analyzovaného období 

taktéž rost podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech, vyjímkou byl poslední rok, kdy se 

jeho podíl snížil o 10% na 36%. Dalším důležitou zkoumanou veličinou byla položka cizích 

zdrojů, která v celém sledovaném období rostla. Tento růst byl vysvětlen zvyšujícími se 

výkony subjektu a tím pádem zvyšující se položkou nevyplacených provizí v podobě 

krátkodobých závazků a velkým zvýšením poradců, kterým se tvoří stornofond v položce 

dlouhodobých závazků. V roce 2013 také vstupují mezi položky dlouhodobé přijaté zálohy, 

které znamenají přijetí plateb z uzavřených opčních smluv. 

 Z rozboru výkazu zisku a ztráty byl zjištěn pokles výsledku hospodaření za učetní 

období v letech 2012 a 2013. Zatím co v roce 2012 byl pokles způsoben nižšími zisky na 

jednotku prodaných smluv a zároveň velkým růstem celkového počtu smluv, které zapříčinili 

zvýšení nákladu ve větší míře, než byl přírustek výnosu. Tak v roce 2013 došlo i ke snížení 

celkových tržeb, jež bylo způsobeno snížením výkonosti a produkce jednotlivých poradců. Co 

stojí za tímto výrazným snížením jejich odvedené práce není přesně známo, nicméně bylo by 

vhodné, aby se to stalo předmětem dalšího zkoumání.  

 U ukazatelů likvidity bylo zjištěno, že subjekt nemá s likviditou žádný problém, 

hodnoty jsou naopak velmi dobré u běžné likvidity, nicméně u pohotové a okamžité je 

ukazatel hodně vysoký, což je způsobeno převážným podílem oběžných aktiv na celkových 

aktivech a hlavně jejich nejlikvidnějšími položkami. Zde by bylo zapotřebí srovnání v rámci 

odvětví, aby se daly vyvodit konkrétní závěry.  
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 Rentability subjektu i přes pokles v posledních dvou obdobích dosahují poměrně 

velkých hodnot, zase by bylo nejvhodnější porovnání v rámci odvětví. I ukazatele 

zadluženosti vykazují poměrně dobré hodnoty a to i přes krátkodobé fungování subjektu na 

trhu. U ukazatelů aktivity byla patrná mírně zhoršující se doba obratu aktiv a tím i obrátka 

aktiv, nicméně byl odhalen nepříznivý vývoj doby obratu krátkodobých pohledávek, jejíž 

doba byla delší než doba obratu krátkodobých závazků a to hned ve čtyřech z pěti období. 

 Po využití souhrných modelů hodnocení finanční úrovně a to konkrétně Altmanova 

bankrotního indexu a Soustavy bilančních analýz Rudolfa Douchy se dá říci, že nic 

nenasvědčuje zhoršující se finanční situaci subjektu, která by ho měla ohrozit a právě naopak 

byl subjekt vyhodnocen jako bonitní. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

A  ukazatel aktivity 

a.s.  akciová společnost 

C  celkový ukazatel 

ČNB  Česká národní banka 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před odečtením úroků 

ExCo   executive committee 

L  ukazatel likvidity 

PMC  produkt management committee 

R  ukazatel rentability 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

S  ukazatel stability 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

Ui  hodnota dílčího ukazatele 

Ut  hodnota ukazatele v běžném období 

Ut-1  hodnota ukazatele v předchozím období 

VH  výsledek hospodaření 
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∑Ui  velikost absolutního ukazatele 

∆Ut  absolutní změna ukazatele 
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