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1 ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce bude hodnocení finančního zdraví podniku. V dnešní 

době nestálých podmínek a v konkurenčním prostředí je důležité, aby podnikatelé znali finanční 

zdraví svého podniku. Znalost finančního postavení je nutná jak ve vztahu k minulosti, tak pro 

odhad budoucího vývoje. Moderní podniky by měli pravidelně provádět finanční analýzu a 

zhodnocovat finanční situaci ve které se nacházejí, aby mohly přijmout nápravná opatření a 

rozhodovat o budoucnosti podniku. 

Cílem práce je zpracovat finanční analýzu podniku Mlékárna Valašské Meziříčí spol. 

s.r.o., na základě kritického studia odborné literatury, v letech 2012-2016 a navrhnout opatření 

ke zlepšení finančního postavení podniku.  

Druhá kapitola bude teoretická část, ve které budou uvedeny definice finanční analýzy, 

její cíle, uživatele, zdroje a detailně popsány metody které budou využity v praktické části. 

Třetí kapitola se bude týkat analyzovaného podniku Mlékárna Valašské meziříčí spol. 

s.r.o. Zde budou uvedeny základní údaje o podniku, historie podniku a organizační struktura. 

Poslední část kapitoly bude věnována charakteristice odvětví, ve kterém analyzovaný podnik 

podniká a začlenění podniku dle CZ-NACE. Dále zde bude praktická část, kde budou uvedeny 

tabulky s vypočtenými hodnotami, grafy a jejich interpretace. V poslední části práce bude 

uvedeno shrnutí výsledků finanční analýzy a doporučení pro podnik. 

Pro finanční analýzu budou použity metody technické analýzy, a to horizontální a 

vertikální analýza, poměrové ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity, ukazatele 

na bázi cash flow, bankrotní modely IN05 a Tafflerův model a bonitní modely Králičkův Quick-

test a index bonity. Data budou získány z auditovaných účetních závěrek, které jsou veřejně 

dostupné.  
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2 POPIS FINANČNÍ ANALÝZY  

V současné době plné neustálých změn ekonomického prostředí se mění také podniky, 

které jsou jeho součástí. Podniky, které se snaží v tomto prostředí uspět, musí provádět rozbor 

svých financí (Růžičová, 2015). Finanční analýza je často charakterizována jako metodický 

nástroj, pomocí kterého se posuzuje tzv. finanční zdraví analyzovaného podniku, nebo také jako 

nástroj, který nám umožní z běžně dostupných informací získat další informaci, jinak 

nedostupnou (Kalouda, 2017). Podnik je považován za finančně zdravý tehdy, jestliže: opatřuje 

zhodnocení vložených prostředků (vlastníky či věřiteli), je finančně stabilní a není omezován 

ve svém rozhodování jinými subjekty, je schopný hradit závazky a tím zajistit svou další 

existenci a zhodnocování vložených prostředků (Kubíčková, Jidřichovská, 2015). 

Finanční analýza využívá informací z fundamentální analýzy, především z výsledků 

analýzy okolního prostředí podniku včetně konkurenční analýzy (příležitosti, hrozby) a také 

z analýzy vnitřních zdrojů a schopností organizace (její silné stránky, slabé stránky. Pomocí 

ekonomických a mimoekonomických jevů působících na podnik je možné identifikovat externí 

faktory působící na finanční vývoj podniku a vyhodnotit jejich dopad na finanční zdraví 

podniku. Podnik tedy mohou ovlivnit makroekonomické, socioekonomické, legislativní, 

technologické a enviromentální jevy. Finanční analýza v podobě technické analýzy je jedním 

z nástrojů pro analýzu vnitřních zdrojů a schopností podniku, která umožňuje identifikovat a 

určit význam vnitřních a slabých stránek finančního řízení podniku (Špička, 2017). Tato 

analýza vychází obvykle z dat, která poskytuje účetnictví (finanční výkazy a příloha k nim) a 

další zdroje ekonomických informací, jež procesy kvantifikují (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 

Existuje mnoho různých možností, jak lze definovat pojem finanční analýza. Například 

podle Sedláčka (2011, str. 3) je finanční analýza definována jako „metoda hodnocení 

finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou 

navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se 

jejich vývoj. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost a informační hodnota zpracovávaných dat.“ 

Špička (2017, str. 1) uvádí, že finanční analýzu lze definovat jako „komplexní a 

systematickou analýzu historických i plánovaných účetních výkazů pomocí aparátu finančních 

ukazatelů s cílem vyhodnotit dosavadní i očekávanou finanční situaci organizace a podpořit 

kvalitu jejího strategického řízení.“ 
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Růčková (2015, str. 9) říká že, „finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech.“ 

Za obecné cíle finanční analýzy je zpravidla považováno: 

a) posouzení finančního zdraví podniku, 

b) rozbor finanční situace podniku, 

c) identifikace finanční tísně podniku, tj. situace, ve které má podnik takové problémy 

s likviditou, které lze řešit pouze důkladnými změnami v činnostech podniku nebo 

způsobem financování podniku (Kalouda, 2007) 

 

2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je důležitá jak pro 

věřitele, akcionáře, banky či další externí subjekty, tak pro podnikové manažery. Každá z těchto 

skupin má své specifické zájmy, s nimiž se pojí určitý typ ekonomických rozhodovacích 

procesů. Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme klasifikovat do dvou 

oblastí: interní a externí. (Grünwald, Holečková, 2009). 

 

2.1.1 Interní uživatelé 

Manažeři výsledky finanční analýzy využívají pro operativní řízení i strategické řízení 

procesů v podniku (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Tyto informace jsou důležité pro 

vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost 

finanční situace podniku jim pomáhá rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, 

při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího 

financování, alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku a 

podobně. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky podnikového hospodaření, 

umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr, který se 

vypracovává ve finančním plánu (Grünwald, Holečková, 2009). 
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Zaměstnanci využívají výsledků finanční analýzy hlavně pro souzení finanční a 

celkové stability firmy, především z hlediska stability a perspektivnosti zaměstnaní, možného 

růstu mezd (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

2.1.2 Externí uživatelé 

Základními uživateli finančně-účetních informací obsažených ve finanční výkazech 

podniku jsou akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vložili svůj kapitál. Akcionáři a ostatní 

investoři (společníci, majitelé firmy, příp. členové družstva) mají prioritní zájem o finančně-

účetní informace, ať se jedná o kapitálově silné institucionální investory (investiční fondy), či 

fyzické osoby s relativně omezenými kapitálovými schopnostmi. Potencionální investoři, kteří 

uvažují o umístění svých volných peněžních prostředků do podniku, si chtějí ověřit, zda je jejich 

rozhodnutí správné (Grünwald, Holečková, 2009). 

Banky výsledky finanční analýzy využívají hlavně pro rozhodování a poskytnutí úvěru 

a záruk za úvěry, pro posouzení schopnosti podniku splácet úvěr a pro měření rizik s úvěrem 

spojených včetně stanovení podmínek jeho poskytnutí (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Věřitelé (držitelé úvěrových cenných papírů) využívají výsledků finanční analýzy 

hlavně pro hodnocení schopnosti splácet emitovaný dluh spolu s úroky, pro rozhodování o 

dalších investicích (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Dodavatelé (obchodní věřitelé) se zaměřují hlavně na to, zda podnik bude schopen 

hradit splatné závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. Podíl obchodního úvěru 

na cizích zdrojích dosahuje mnohdy značné výše. U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje 

zájem rovněž na dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u 

perspektivního zákazníka. (Grünwald, Holečková, 2009). 

Odběratelé (zákazníci) mají zájem na finanční situaci dodavatele především při 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží, případně bankrotu 

dodavatele, neměli potíže s vlastním zajištěním výroby (jsou na něm svým způsobem závislí). 

Potřebují mít též jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům 

(Grünwald, Holečková, 2009). 
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Konkurenti se zajímají o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví 

za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření, zejména o rentabilitu, ziskovou marži, 

cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod. Podniku 

není nařízena povinnost poskytovat informace, ale konkurence při získávání akciového kapitálu 

na kapitálovém trhu i úvěrů způsobuje, že podnik odmítající vydat informace o své finanční 

situaci sám sebe vyřazuje ze hry, nebo do ní vstupuje za podstatně nevýhodnějších podmínek 

(dražší úvěry apod.) Podnik, který skrývá nebo zkresluje finanční údaje, se vystavuje riziku 

ztráty dobré pověsti a tím i konkurenceschopnosti v usilování o potencionální investory a 

zákazníky. Z toho důvodu by životním zájmem manažerů měla být snaha udržet svůj vlastní 

kredit poskytováním správných a včasných informací externím subjektům (Grünwald, 

Holečková, 2009). 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z několika důvodů; např. pro 

statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou 

účastí, rozdělování finanční výpomoci (přímá dotace, vládou zaručené úvěry atd.) podnikům, 

získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Potřebují informace pro 

formulování hospodářské politiky státu (finanční, daňové apod.) vůči podnikatelské sféře 

(Grünwald, Holečková, 2009). 

 

2.2 Zdroje finanční analýzy 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do velké míry závisí na 

použitých vstupních informacích. Měly by být nikoli jen kvalitní, ale zároveň také komplexní. 

Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že je nezbytné podchytit, pokud možno všechna data, která 

by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví firmy 

(Růčková, 2015). 

 

Rozvaha je základní účetní výkaz, který podává přehled o celkové finanční situaci 

podniku. Obsahuje údaje o stavu majetku k určitému datu, a to v uspořádání údajů podle 

jednotlivých forem prostředků (aktivech) a zdrojích tohoto majetku (pasivech) v uspořádání 

podle původu zdrojů (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 
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ROZVAHA 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Stálá aktiva B. Rezervy  

C. Oběžná aktiva C. Závazky  

D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 
Tabulka (2.1) – rozvaha. Zdroj: vyhláška č. 500/2002 Sb. 

        

 

Výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen jako 

jeden údaj. Umožňuje posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Ačkoliv se 

rozvaha považuje za páteř účetnictví, z účetních výkazů publikovaných ve výroční zprávě je 

větší významnost přisuzována výkazu zisku a ztráty než rozvaze. Z ekonomických ukazatelů 

má výsledek hospodaření, resp. zisk nebo ztráta jednoznačnou přednost (Grünwald, Holečková, 

2009). 

Struktura výkazu zisku a ztráty je uvedena v příloze č. 1. 

Výkaz cash flow je účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních 

prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období – umožňuje posouzení skutečné 

finanční situace. Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní 

prostředky na účtu včetně potencionálního pasivního zůstatku běžného účtu a peníze na cestě 

(Růčková, 2015). 

Výkaz je možno rozdělit na tři základní oblasti: provozní činnost, investiční činnost a 

finanční činnost. 

Mezi výkazy ovšem existuje vzájemná provázanost, kterou dokumentuje obrázek (2.1). 

Základem je rozvaha, která zobrazuje majetkovou a finanční strukturu. Důležitým zdrojem 

financování je výsledek hospodaření za účetní období, který je do rozvahy převzat z výkazu 

zisku a ztráty. Z hlediska majetkové struktury je podstatné, jaký je stav finančních prostředků. 

Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na začátku a na konci období pak zobrazuje cash 

flow (Knápková, Pavelková, 2010) 
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Obrázek (2.1) provázanost účetních výkazů. Zdroj: Knápková, Pavelková, 2010 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Metoda je obvykle chápána jako celý komplex různorodých postupů, úkonů a 

praktických operací, které směřují k získávání poznatků a k řešení problému. Pro použití 

metody je důležité znát v jakých podmínkách je možné metodu použít, aby vedla k vytyčenému 

cíli. Charakteristickými znaky metody řešení problému v oblasti teorie i v oblasti praktického 

výkonu činností je systematičnost a organizovanost (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Každá 

použitá metoda nejenže musí mít vždy zpětnou vazbu na cíl, který má splnit, ale současně by u 

každého analytika či analytické společnosti měla z profesionálního hlediska fungovat 

sebekontrola toho, zda skutečně použitá metoda nejlépe odpovídá vytyčenému cíli (Růčková, 

2015, str. 40). 

 

2.4 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů identifikuje klíčové okamžiky ve vývoji finanční situace 

na pozadí události v hospodářském prostředí a v životě podniku. Cílem této analýzy je 

především rozbor minulého vývoje finanční situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi 

učinit závěry o finančních vyhlídkách podniku (Grünwald, Holečková, 2009). 
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2.4.1 Horizontální analýza 

Tato analýza používá data, která jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů (rozvahy 

podniku a výkazu zisku a ztráty), příp. z výročních zpráv. Sledují se jak změny absolutních 

hodnot vykazovaných dat v čase (obvykle s retrospektivou 3-10 let) se zjišťují také jejich 

relevantní (procentní) změny (tzv. technika procentního rozboru) (Sedláček, 2011).  

Obvyklým výstupem je časový trend analyzovaného ukazatele, který se využívá 

speciálně pro predikci budoucího vývoje. Z minulého vývoje určitého ukazatele však pro 

současnost nemusí vyplývat téměř žádné výsledky. Především tedy nemusí být (v dnešních – 

rychle se měnících podmínkách) splněn požadavek ceteris paribus. Dále, pro statistickou 

významnost získaných výsledků by dvojic ukazatelů hodnota / čas muselo být velké množství 

(desítky a více – až stovky). Tato analýza bývá také označována jako analýza časových řad 

(Kalouda, 2017). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑡 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑡−1                     (2.1) 

 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1
 . 100            (2.2) 

 

2.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, někdy se taky 

nazývá analýza komponent. Jedná se o souměření jednotlivých položek základních účetních 

výkazů k celkové sumě analyzovaného ukazatele. Aplikace této metody usnadňuje 

srovnatelnost účetních výkazů s předchozím obdobím a ve své podstatě také ulehčuje srovnání 

analyzovaného podniku s jinými firmami v tomtéž oboru podnikání (Růčková, 2015). Pro 

rozbor rozvahy je zpravidla za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku 

a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů (Knápková, Pavelková, 2010). 

 

2.5 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejčastěji používanou a nejoblíbenější 

metodou pro hodnocení finanční stability a výkonosti firmy. Někdy je označována jako jádro 

finanční analýzy a její metodiky a často je s finanční analýzou ztotožňována (Kubíčková, 
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Jindřichovská, 2015). Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma 

nebo více absolutními ukazateli prostřednictvím jejich podílu. Nejčastěji vychází z účetních dat 

(Rozvahy a výkazu zisku a ztráty) (Sedláček, 2011). 

Obvykle je definováno pět základních okruhů ukazatelů: 

- rentabilita, 

- likvidita, 

- aktivita, 

- finanční stabilita a zadluženost. 

Tato analýza je časově nenáročná, poskytuje poměrně spolehlivě základní informaci, 

kde hledat oblasti i příčiny finančních problému, dává podněty a směr k navazující podrobnější 

analýze podnikových procesů, navazuje na základní ukazatele podnikového finančního plánu, 

lze ji relativně snadno používat pro podniková srovnání a identifikovat silné a slabé stránky 

podniku (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

2.5.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti generovat zisk 

použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. Je formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako důležité kritérium pro alokaci 

kapitálu. (Knápková, Pavelková, 2010). Obecným vzorcem používaným při sestavování 

ukazatelů rentability je podíl výsledku hospodaření na majetku, resp. kapitálu zapojeného do 

podnikání. Ukazatele rentability tedy zjišťují, kolik peněžních jednotek výsledku hospodaření 

podnik vytvořil z jedné peněžní jednotky majetku nebo kapitálu zapojené do podnikání (Špička, 

2017). 

 

Rentabilita aktiv se vypočte jako: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 (%)           (2.3) 
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Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly aktiva 

financována. Ukazatel hodnotí výkonnost celkového vloženého kapitálu a je použitelný pro 

měření celkové efektivnosti (Růčková, 2015) 

Výkon aktiv je vyjádřen ve formě výsledku hospodaření před zdaněním a před úhradou 

úroků, tj. na úrovni EBIT.  

EBIT je zkratka pro Earnings before Interest and Taxes. Je to ekvivalent českého 

provozního výsledku hospodaření. Dále budou použity zkratky EBT, zkratka pro Earnings 

before Taxes, výsledek hospodaření před zdaněním a EAT, zkratka pro Earnings after Taxes, 

výsledek hospodaření za účetní období. 

Rentabilita celkového kapitálu je hraniční úrokovou sazbou, při níž je úvěr ještě 

výhodný. Jestliže ukazatel ROA dlouhodobě nepřevyšuje výši úroků, nemá provozování 

podniku ekonomické opodstatněn (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Ukazatel ROA by tedy 

měl mít stoupající tendenci, čím vyšší je hodnota, tím lepší je hodnocení rentability.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu se vypočte jako: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (%)         (2.4) 

Rentabilita vlastního kapitálu je výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. 

Výsledek ukazatele by se měl pohybovat při nejmenším několik procent nad dlouhodobým 

průměrem úročení dlouhodobých vkladů. Odměnou vlastníkům, kteří podstupují riziko se 

nazývá prémie za riziko a je to kladný rozdíl mezi úročením vkladů a rentabilitou vlastního 

kapitálu. Pokud by hodnota byla nulová nebo nižší, pro vlastníky by bylo výhodnější např. 

uložit peníze v bance (Knápková, Pavelková, 2010). Opět platí, že lepší je větší hodnota.  

Nezdaněná rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než nezdaněná rentabilita 

celkového kapitálu, tj. ROA> ROE (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 
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Rentabilita tržeb se vypočte jako: 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (%)           (2.5) 

 

Rentabilita tržeb představuje zisk vztažený k tržbám. Tržby představují tržní 

ohodnocení výkonů podniku za určité časové období (rok, měsíc, týden). Výkony známé 

z centrálního řízení měří výkonnost podniku (množství výkonů vyprodukovaných v určité 

době), tj. jak účinně využije všechny své prostředky (kapitál, personál, budovy, stroje) 

k vytvoření hodnot, s nimiž se prosazuje na trhu (Sedláček, 2011). Ideální hodnota by měla být 

nad 10 %. To je ale velmi individuální, závislé na odvětí, ve kterém podnik podniká.  

 

2.5.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Definiční vztah všech 

likvidit je v zásadě stejný. Poměřuje se objem toho, co má podnik platit (jmenovatel ukazatele) 

s tím, čím to může zaplatit (čitatel výrazu). V nejlepším případě by se tedy hodnota všech 

likvidit měla rovnat jedné. Doporučené hodnoty jsou průměrné pro všechny obory a odvětví 

(Kalouda, 2017).  

 

Okamžitá likvidita se vypočte jako: 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
      (2.6) 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) vyjadřuje schopnost podniku hradit právě 

splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze v hotovosti a na běžných účtech a jejich 

ekvivalenty jako jsou volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné 

dluhy a šeky (Sedláček, 2011). Pro okamžitou likviditu platí ideální hodnota v rozmezí 0,2 – 

0,5 (Knápková, Pavelková 2010). 
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Pohotová likvidita se vypočte jako: 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
        (2.7) 

Pohotová likvida (likvidita 2. stupně) vyjadřuje kolikrát je podnik schopen uspokojit 

věřitele. Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by měl mít stejnou hodnotu jako jmenovatel. 

Pokud by byl poměr 1 znamenalo by to, že podnik by byl schopen vyrovnat se se svými 

závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota bude příznivější pro věřitele, nebude 

však příznivá pro akcionáře a vedení podniku. Velký objem vázaný ve formě pohotových aktiv 

přináší jen malý nebo žádný úrok. Nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu 

využívání do podniku vložených prostředků a negativně tak ovlivňuje celkovou výnosnost 

vložených prostředků (Růčková, 2015). Ideální hodnota se pohybuje od 1 – 1,5. 

 

Běžná likvidita se vypočte jako: 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
          (2.8) 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

cizí zdroje podniku. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5. Pokud by se oběžný 

majetek rovnal krátkodobým závazkům (hodnota ukazatele by byla 1), byla by podniková 

likvidita značně riziková, pokud je obrat krátkodobých cizích zdrojů vyšší než obrat oběžných 

aktiv. Za velmi se považuje hospodaření podniku, který využívá část krátkodobých cizích 

zdrojů k financování dlouhodobého majetku. Příliš vysoká hodnota zase vypovídá o zbytečně 

vysoké hodnotě čistého pracovního kapitálu a drahém financování (Knápková, Pavelková, 

2010) 

 

Čistý pracovní kapitál je ta část krátkodobých aktiv, která je kryta dlouhodobými 

zdroji. Vysoká hodnota čistého pracovního kapitálu je znakem konzervativního krátkodobého 

finančního řízení podniku. Pro konzervativní krátkodobé finanční řízení je charakteristická 

vyšší hladina oběžných aktiv a delší doba hotovostního cyklu. Nízká nebo záporná výše čistého 

pracovního kapitálu je charakteristická pro agresivní krátkodobé finanční řízení, které si mohou 

dovolit buď podniky s výraznou vyjednávací silou na trhu, nebo ty, které mají na jedné straně 
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příjmy od zákazníku hrazeny ihned a na druhé straně mají standardní dobu odkladu plateb vůči 

svým dodavatelům při platbě na fakturu. Tato strategie je spojena s relativně nízkou hladinou 

oběžných aktiv, která jsou využívána maximálně efektivně, a s krátkou dobou hotovostního 

cyklu (Špička, 2017).  

Obrat čistého pracovního kapitálu se vypočte jako: 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 Č𝑃𝐾 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
         (2.9) 

 

2.5.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti se využívají jako indikátory rizika, jež podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší zadluženost 

podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen své závazky hradit bez 

ohledu na to, jak se mu právě daří (Knápková, Pavelková, 2010). Zadluženost však není pouze 

negativní charakteristikou podniku. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší 

tržní hodnotě podniku, nicméně současně zvyšuje riziko finanční nestability (Sedláček, 2011). 

 

Celkovou zadluženost vypočteme jako:  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (%)                   (2.10) 

Celková zadluženost ukazuje, jak moc své výdaje podnik financuje z cizího kapitálu. 

Vysoká hodnota tohoto ukazatele značí velké riziko věřitelů. Čím je společnost agresivnější, 

tím je hodnota tohoto ukazatele vyšší (Jindřichovská, 2013). Vysoká hodnota tohoto ukazatele 

může být pro držitele kmenových akcií příznivá tehdy, je-li podnik schopen dosáhnout vyššího 

procenta rentability, než je procento úroků placené z cizího kapitálu. Věřitelé obecně 

upřednostňují nízké hodnoty tohoto ukazatele, protože při likvidaci budou jejich ztráty nižší 

(Růčková, 2015).  
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Úrokové krytí vypočteme jako: 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                        (2.11) 

Tento ukazatel udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Doporučená hodnota je 

trojnásobek a více. (Růčková, 2015). V současné době je úrokové krytí rozšířený a 

respektovaný ukazatel (Kalouda, 2017). V situaci kdy ukazatel meziročně značně kolísá, 

zvyšuje se riziko pro věřitele, že společnost nebude schopna vždy hradit nákladové úroky v plné 

výši. Minimální hodnota je rovna jedné. Pokud by se hodnota úrokového krytí rovnala jedné, 

znamenalo by to, že vytvořený hospodářský výsledek EBIT stačí pouze na úhradu nákladových 

úroků a nebudou uspokojeny požadavky vlastníků (Špička, 2017). 

 

Míra zadluženosti se vypočte jako: 

𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (%)                    (2.12) 

Tento ukazatel je často využívaný. V případě žádosti o nový úvěr je velice významný 

pro banku, která se rozhoduje, zda úvěr poskytnout, či ne. Míra zadluženosti signalizuje, do 

jaké míry by mohly být ohroženy nároky věřitelů (Knápková, Pavelková, 2010). Výsledná 

hodnota vyjadřuje, kolik jednotek cizího kapitálu připadá na jednu jednotku vlastního kapitálu, 

resp. kolik z jedné jednotky vlastního kapitálu by odčerpala úhrada cizích zdrojů, tj. v jaké míře 

je vlastní kapitál zadlužen. Pokud je hodnota větší než jedna (resp. 100%), lze s určitým 

zjednodušením konstatovat, že vlastní kapitál by nepostačoval na úhradu dluhů, hodnota menší, 

než jedna vypovídá že vlastní kapitál by postačoval uhradit dluhy (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 

 

1.5.4 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich 

má více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk. Pokud jich má 

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí a 

přichází o výnosy, které by mohl získat (Sedláček, 2011). Principem procesů probíhajících 

v podniku je postupná přeměna forem, kterých kapitál investovaný do podniku nabývá. 
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V ideální podobě počínaje peněžní formou přes formu prostředků dlouhodobého a 

krátkodobého užití po formu rozpracovaných a posléze dokončených výrobků, které se při 

prodeji mění v pohledávky a v konečné fázi zpět na peněžní formu. Objem a doba, po kterou je 

kapitál vázán v každé z forem, je jedním z vlivů určující nejen celkový objem kapitálu 

potřebného pro realizaci podnikatelské činnosti, ale také celkový objem dosaženého zisku 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Obrat aktiv se vypočte jako: 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                        (2.13) 

Ukazatel udává, kolikrát za rok pokryjí tržby podniku jeho aktiva. Kromě toho, že 

charakterizuje intenzitu využívání aktiv, vypovídá také o rentabilitě, když porovnává hrubé 

příjmy – tržby – s aktivy podniku (Jindřichovská, 2013). Obecně platí, že čím vyšší hodnota 

tohoto ukazatele, tím lépe. Minimální doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je 1, záleží však 

na odvětví, ve kterém podnik podniká. Nízká hodnota tohoto ukazatele svědčí o neúměrné 

majetkové vybavenosti podniku a jeho neefektivní využití (Knápková, Pavelková, 2010).  

 

Obrat zásob se vypočte jako: 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
                        (2.14) 

Obrat zásob udává, kolikrát za rok se každá položka prodá a znovu uskladní. Zásoby 

jsou dalším možným zdrojem likvidity, nicméně jsou považovány za oběžná aktiva s nejmenší 

likvidností, tedy schopností být zpeněžena pro úhradu závazků. Jelikož výše zásob je 

determinována odvětvím a technologií výroby, není smysluplné stanovit univerzální 

doporučené hodnoty (Špička, 2017). Obecně platí, čím vyšší obrat zásob, tím lépe pro podnik.  

 

Doba obratu zásob se vypočte jako: 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. 360                      (2.15) 
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Doba obratu zásob neboli rychlost obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva 

vázána ve formě zásob. Všeobecně platí, že čím kratší je doba obratu zásob, a tedy čím vyšší je 

obrat zásob, tím lepší je situace (Růčková, 2015). Čím nižší hodnota ukazatele je, tím 

intenzivněji jsou zásoby využívány (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Doba obratu pohledávek se vypočte jako: 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 
  360                  (2.16) 

Doba obratu pohledávek uvádí, kolik dní v průměru trvá od fakturace prodeje inkaso 

pohledávky od zákazníka. Vyšší hodnota vypovídá o problémech s řízením objednávek 

(Špička, 2017). Doporučovanou hodnotou je zajisté běžná doba splatnosti faktur, neboť většina 

expedovaného zboží je fakturována a každá faktura má svou dobu splatnosti. Pokud je doba 

obratu pohledávek delší než běžná doba splatnosti faktur, znamená to nedodržování obchodně-

úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů (Růčková, 2015). 

 

Doba obratu závazků se vypočte jako: 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 
 .360               (2.17) 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit jaká je platební morálka podniku vůči jeho 

dodavatelům. Doba obratu závazků udává, jak dlouho podnik odkládá platbu svým 

dodavatelům (Sedláček, 2011). Čím kratší je doba obratu závazků, tím výhodnější jsou 

podmínky pro podnik (Jindřichovská, 2013). 

 

2.5.4 Ukazatele na bázi cash flow 

Úkolem analýzy cash flow (dále CF) je zachytit jevy, které signalizují platební 

problémy, a posoudit, k jakému výsledku spěje finanční situace podniku. Některé varovné 

signály vyplívají ze samotné struktury peněžních toků a též ze vzájemného poměru příjmů a 

výdajů z finanční činnosti. Důležitou vypovídací schopnost mají ukazatele, které poměřují 
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finanční toky z provozní činnosti k některým složkám výkazu zisku a ztráty či rozvahy 

(Růčková, 2015). 

Rentabilita tržeb z CF se vypočte jako: 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 𝑧 𝐶𝐹 =
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                   (2.18) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Pokles znamená buď zvýšený 

objem výnosů (nikoliv příjmů) nebo snížení vnitřního finančního potenciálu podniku. Ukazatel 

je méně ovlivněn investičními cykly, stupněm novosti nebo odepsanosti stálých aktiv. Je proto 

příhodným doplňkem k ukazateli ziskové rentability (Sedláček, 2011). 

 

Rentabilita aktiv z CF se vypočte jako: 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑧 𝐶𝐹 =  
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
             (2.19) 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vyjádřenou v peněžních prostředcích: jak 

velký přírůstek, nebo úbytek peněžních prostředků přinesla jedna koruna vloženého kapitálu. 

Vyjadřuje intenzitu využití celkového kapitálu pro tvorbu peněžních prostředků. Údaj cash flow 

může nabývat i záporných hodnot, to způsobuje problémy při interpretaci výsledků (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015).  

Stupeň oddlužení se vypočte jako: 

𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑜𝑑𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛í =  
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
               (2.20) 

Tento ukazatel je indikátorem racionality finanční politiky podniku. Za optimální 

velikost stupně oddlužení se považuje hodnota mezi 20 a 30 %. Větší vypovídací schopnost 

však má vývoj tohoto ukazatele v čase, přičemž klesající hodnota znamená rostoucí finanční 

napjatost finanční pozice podniku (Růčková, 2015). 
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2.6 Predikční modely 

Tyto metodické jsou většinou postaveny na vícefaktorové analýze vzájemných 

závislostí mezi vstupními a výstupními ukazateli (Kalouda, 2017). Jsou využitelné prakticky 

všemi zájmovými skupinami, které chtějí získat informaci o budoucí finanční situaci podniku 

v krátkodobém časovém horizontu. Největší vypovídací schopnost mají modely v horizontu 

jednoho roku dopředu, s delším časovým obdobím jejich schopnost správně předpovědět 

finanční zdraví či tíseň podniku značně klesá (Špička, 2017).  

Predikční modely se dělí na bankrotní modely a bonitní modely. 

 

2.6.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely představují systémy včasného varování, jelikož podle chování 

vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny 

na základě skutečných dat podniků, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře 

prosperovaly. Vychází z předpokladu že, v podniku dochází už několik let před úpadkem 

k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problému a které jsou 

charakteristické právě pro ohrožené podniky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Bankrotní modely jsou nejčastěji využívány, zejména: 

- v bankách – pro stanovení úvěrových rizik žadatelů, v podnicích – pro posuzování 

obchodních partnerů, pro rozhodování o obchodních úvěrech a konkurentech, 

- v auditorských společnostech – pro doplnění komplexního pohledu na auditovaný 

podnik,  

- v investičních společnostech – pro posouzení vhodnosti investovat do dané 

společnosti finanční prostředky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Autoři bankrotních modelů Indexy IN jsou Inka a Ivan Neumaireovi. Vytvořili je 

s ohledem na specifika ČR v několika variantách, které se liší rokem publikace či vzniku dané 

varianty. Nejznámějším indexem je index IN 95, dosud známých variant je však více (IN99, 
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IN01, IN05) (Kalouda, 2017). Některé modely ovšem nejsou pouze bankrotní, například Index 

IN05 je kombinací bankrotních a bonitních modelů. 

Index IN05 se vypočte jako: 

IN05 = 0,13 .
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,04 .

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑘𝑜𝑦
+ 3,97 .

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

0,21 .
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 .

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
                                               (2.21) 

 

Pokud IN > 1,6 uspokojivá finanční situace 

0,9 < IN ≤ 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními 

problémy 
Tabulka (2.3) - interpretace IN05. Zdroj: Neumaerová, Neumaier, 2005 

   

Tento index je nejnovější vytvořený index a je aktualizací indexu IN01 podle testů na 

datech průmyslových podniků z roku 2004. Výhodou tohoto indexu je, že spojuje jak pohled 

věřitele, tak i pohled vlastníka, což předchozí indexy neumožnovaly (Sedláček, 2011).  

 

Tafflerův model byl vytvořen profesorem R. Tafflerem v roce 1977 jako odezva na 

Altmanův model a změny v ekonomice Velké Británie v 70. letech. Měl umožnit analýzu 

britských společností (nikoliv amerických), protože Altmanův model byl odvozen z jiných 

ekonomických podmínek (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Tafflerův model existuje 

v základní a modifikované verzi, které se liší v posledním poměrovém ukazateli. Modifikovaná 

verze Tafflerova modelu počítá s tím, že nejsou k dispozici podrobnější údaje a je častěji 

využíván (Růčková, 2015).  

Modifikovaná verze se vypočte jako: 

ZT(z) = 0,53 . 
𝐸𝐵𝑇

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 0,13 .

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,18 .

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

0,16 .
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                     (2.22) 

Krátkodobé dluhy jsou krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé 

finanční výpomoci.  
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Pokud ZT(z) < 0,2 velká pravděpodobnost bankrotu 

0,2 < ZT(z) < 0,3 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

ZT(z) > 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

Tabulka (2.4) - interpretace Tafflerova modelu. Zdroj: Růčková 2015 

         

 

2.6.2 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku, což znamená, 

že cílem těchto modelů je stanovit, zda se podnik řadí mezi dobré, či špatné podniky. Jde o 

komparaci podniků v rámci jednoho oboru podnikání (Růčková, 2015). Dosaženým hodnotám 

jednotlivých poměrových ukazatelů se přiřazují body. Součet či průměr přiřazených bodů udává 

scoringovou známku, ze které se dá usuzovat na finanční důvěryhodnost podniku v dohledné 

budoucnosti. Bonitní modely jsou založeny zčásti na teoretických (ekonomických) principech, 

a zčásti na dedukci z pragmatických znalostí, získaných zobecněním zkušeností z provedených 

finančních analýz (Grünwald, Holečková, 2009). 

 

Kraličkův Quick-test vytvořil rakouský ekonom prof. Petera Kraliceka na přelomu 80. 

a 90. let 20. století (Špička, 2017). Tento model poskytuje rychlou možnost, s poměrně velmi 

dobrou vypovídací schopností, ohodnotit analyzovaný podnik. Při jeho vytvoření bylo použito 

ukazatelů, které nesmějí podléhat rušivým vlivům, a navíc musí vyčerpávajícím způsobem 

reprezentovat celý informační potencionál rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Z tohoto důvodu byl 

z každé ze čtyř základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability a výsledku 

hospodaření) zvolen jeden ukazatel tak, aby byla umožněna vyvážená analýza jak finanční 

stability, tak i výnosové situace podniku (Sedláček, 2011).  

Model pracuje s následujícími ukazateli: 

 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                 (2.23) 

 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

 𝑏𝑖𝑙𝑎č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
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                       (2.24) 

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                   (2.25) 

 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝐸𝐴𝑇+ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑧 𝑐𝑖𝑧íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
            (2.26) 

Bonita se pak stanoví tak, že čtyři dílčí kritéria se známkují podle tabulky 1.5 a celková 

známka se vypočte jako jednoduchý aritmetický průměr známek získaných za jednotlivé 

ukazatele (Kalouda, 2017, str. 91).  

Ukazatel Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý 

(2) 

Dobrý (3) Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí (5) 

Koeficient 

samofinancování 

> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu z 

CF 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
Tabulka (2.5) – interpretace Králičkova Quick testu. Zdroj: Kalouda 2017 

        

Index bonity, někdy označován také jako indikátor bonity, je vícerozměrným modelem 

a základem jeho odvození je multivariační diskriminační analýza. Používá se hlavně v německy 

mluvících zemích (Kubíčková, Jindřichovská, 2015).  

Index bonity se vypočte jako:  

𝐵𝑖 = 1,5 .
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,08 .

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 10 .

𝐸𝐵𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

5 .
𝐸𝐵𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦 
+ 0,3 .

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
+ 0,1 .

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                (2.27) 

 

pokud IB < - 2 extrémně špatná finanční situace 

IB v intervalu – 2 až - 1 velmi špatná finanční situace 

IB v intervalu -1 až 0 špatná finanční situace 

IB v intervalu 0 až 1 lze očekávat určité problémy 

IB v intervalu 2 až 3 dobrá finanční situace 

IB > 3 extrémně dobrá finanční situace 
Tabulka (2.6) – interpretace indexu bonity. Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská 2015 
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3 HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ PODNIKU  
 

V této kapitole bude představen analyzovaný podnik Mlékárna Valašské meziříčí, spol. 

s.r.o., bude zde uvedena historie podniku, organizační struktura podniku a charakterizováno 

odvětví, ve kterém podniká. Dále bude provedena finanční analýza podniku na základě 

teoretických poznatků a vzorců z kapitoly 1.  

 

3.1 Základní údaje podniku 
 

Firma      Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s.r.o. 

Sídlo      Zámecká 2/57, Krásno nad Bečvou 

      757 27 Valašské meziříčí 

      Česká republika 

Právní forma     Společnost s ručeným omezeným 

Identifikační číslo    46578323 

Základní kapitál    105 tis. Kč 

Předmětem podnikání je: 

- mlékárenství, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určené 

k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí.  
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Logo podniku       

Obrázek (3.1) – logo podniku. Zdroj: webové stránky podniku 

 

3.1.1 Historie podniku   

Mlékárna ve Valašském Meziříčí byla založena již v roce 1936 jako mlékárna Spolku 

chovatelů hovězího dobytka s firmou Valašská spolková mlékárna ve Valašském meziříčí. 

Zakladatelem tohoto spolku byl pan Vilém Frank, který byl jejím správcem a ředitelem až do 

roku 1960. Počáteční zpracovatelská kapacita byla přibližně 500 litrů mléka denně. Kromě 

mléka se vyrábělo i mléko samovolně kysané, máslo a tvarohové pomazánky. V roce 1948 se 

po zavedení národní správy vyměnilo zastaralé výrobní zařízení za nové moderní zařízení. 

V roce 1954 byla provedena rekonstrukce výrobních kapacit, která zvýšila zpracovatelskou 

kapacitu na 25 000 litrů mléka denně. V letech 1963–1965 byla vybudována nová lahvárenská 

linka, kompresorovna, sklady, kotelna a garáže. Těmito úpravami se zvýšila denní 

zpracovatelská kapacita na 45 000 litrů mléka. V roce 1978 zasáhl mlékárnu silný požár, kterým 

byla zničena pasterizační stanice. Doba rekonstrukce požáru trvala přes rok. Výroba jogurtů 

v roce 1980 dosahovala199 000 litrů denně, v roce 1981 se zvýšila na 409 000 litrů denně. Od 

roku 1985 se mlékárna specializovala na výrobu konzumních mlék a smetan a na výrobu 

kysaných výrobků. Roku 1992 privatizací Beskydských mlékáren vzniká Mlékárna Valašské 

Meziříčí, spol. s.r.o. Byla zahájena rekonstrukce výrobních prostor s postupnou modernizací 

technologického zařízení. 

Současný výrobní program tvoří tyto výrobky: smetanové jogurty, polotučné ovocné 

jogurty, nízkotučné ovocné jogurty, kysané výrobky, BIO jogurty, jogurtová mléka, čerstvé 

tekuté výrobky. 

Výrobky z Mlékárny Valašské meziříčí lze v současné době najít po celé české 

republice ve všech obchodních řetězcích i maloobchodních sítích. Podnik se postupně orientuje 

i na slovenské trhy (Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o.) 
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3.1.2 Charakteristika odvětví 
 

Výroba potravinářských výrobků v České republice, podobně jako v celé Evropské unii, 

patří k ústředním odvětvím zpracovatelského průmyslu. Význam potravinářské výroby je dán 

v první řadě zabezpečováním výživy obyvatelstva výrobou a prodejem zdravotně nezávadných 

a bezpečných potravin. Potravinářská výroba je vlivným zaměstnavatelem v mnoha regionech 

a patří ji přední místo ve zpracovatelském průmyslu. Některé potravinářské obory mají, 

z hlediska kategorizace ekonomických činností, skupiny s přímou vazbou na zemědělskou 

prvovýrobu, jiné se věnují až finalizaci potravin (MPO, 2016).  

Podle členění oddílu CZ-NACE 10 dle jednotlivých skupin podnik Mlékárna Valašské 

Meziříčí, spol. s.r.o. patří do skupiny 10.5 – Výroba mléčných výrobků. 

skupina 

CZ-nace 

osobní 

náklady 

přidaná 

hodnota tržby 

čistý 

obrat 

vlastní 

kapitál 

aktiva 

celkem 

počet 

zaměstnanců 

počet 

jednotek 

10.1 22,9 17,9 23,2 24,1 20,1 17,1 24,4 25,1 

10.2 0,9 0,8 0,9 0,8 1,2 1 0,9 0,3 

10.3 3,5 3,4 3 3 4,1 3,2 3,5 1,8 

10.4 1,5 1,5 4,8 4,8 3,6 3,5 1 0,2 

10.5 10,9 11,8 14,4 14,8 10,4 11 9,6 2,3 

10.6 3,8 4,6 4,3 4,3 4,8 3,9 3,2 2,5 

10.7 27,7 23,8 13,3 13 19,9 18,8 34,4 43,3 

10.8 21 24,8 20,8 20,2 19,4 24,9 17,7 19,7 

10.9 7,8 11,2 15,3 15 16,5 16,7 5,4 4,8 
Tabulka (3.1) - Podíly skupin na oddílu CZ-NACE 10 v roce 2016 (v %, oddíl = 100 %). Zdroj: ČSÚ, rok 2016 výpočty MPO 
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3.1.3  Organizační struktura podniku 

 

Obrázek (3.2). Zdroj: účetní uzávěrka podniku 2016 

 

3.2 Horizontální analýza 
 

Horizontální analýza aktiv 

Ukazatel (v tis. Kč) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Δ aktiva celkem 16159 6925 15532 18737 

Δ dlouhodobý majetek 5012 5928 -5010 24555 

Δ dlouhodobý hmotný majetek 5012 5548 -4630 24555 

Δ dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Δ dlouhodobý finanční majetek 0 380 -380 0 

Δ oběžná aktiva 11120 940 20555 -5725 

Δ zásoby 2993 3483 -1611 748 

Δ krátkodobé pohledávky 8456 -7960 1175 -1416 

Δ krátkodobý finanční majetek -329 5417 20991 -5057 

Δ časové rozlišení aktiv 27 57 -10 -93 
Tabulka (3.2) – horizontální analýza aktiv. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

             

Z tabulky (3.2) lze vyčíst, že nejprve se celková suma aktiv zvýšila o 16 159 000 Kč, 

což bylo o 9 % více než v předchozím období. V dalším období se opět zvýšila o 4 %, dále se 

zvýšila o 8 % a nakonec se zvýšila o 9 %.  Celková suma aktiv tedy v celém sledovaném období 

měla stoupající tendenci průměrně o 7,5 %.  Dlouhodobý majetek měl nejprve stoupající 
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tendenci, v roce 2015 se ale snížil o 5 010 000 Kč, tedy o 7 %. Oběžná aktiva zezačátku taky 

stoupala. Pokles nastal v roce 2016, kdy oběžná aktiva klesla o 5 725 000, tedy o 4 %. Největší 

změny nastaly v ukazateli krátkodobý finanční majetek, který se v roce 2014 zvýšil o 5 417 000 

Kč, tedy 68 % a v roce 2015 dokonce o 20 991 000 Kč, tedy o 156 %. Z dlouhodobého hlediska 

lze tedy říci, že hodnota aktiv se bude dále zvyšovat. 

Horizontální analýza pasiv 

Ukazatel (v tis. Kč) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Δ pasiva celkem 16159 6925 15535 18737 

Δ vlastní kapitál 3926 12747 37518 31827 

Δ základní kapitál 0 0 0 0 

Δ kapitálové fondy 0 0 0 0 

Δ fondy ze zisku a rezervní fondy 0 0 0 -642 

Δ výsledek hospodaření minulých let 12428 5337 10394 31101 

Δ výsledek hospodaření běžného účetního období -8502 7410 27124 1369 

Δ cizí zdroje 9246 -3540 -25450 -7711 

Δ dlouhodobé závazky 605 207 78 62 

Δ krátkodobé závazky 11328 3983 -12017 -6773 

Δ bankovní úvěry -2687 -7730 -13355 -1000 

Δ časové rozlišení pasiv 2987 -2282 3467 -5379 
Tabulka (3.3) – horizontální analýza pasiv. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

Z tabulky (3.3) lze vyčíst že celková suma pasiv v celém sledovaném období, stejně 

jako celková suma aktiv měla stoupající tendenci, z důvodu bilanční vyrovnanosti rozvahy. 

Celková suma pasiv stoupala průměrně o 7,5 % ročně. Základní kapitál a kapitálové fondy se 

za celé sledové období nezměnily. Výsledek hospodaření běžného účetního období se nejprve 

snížil o 8 502 000 Kč, tedy o 52 %, v dalším období vzrostl o 7 410 000 Kč, tedy o 96 %. V roce 

2015 vzrostl dokonce o 27 124 000 Kč, tedy o 180 %. A v posledním roce vzrostl o 1 690 000, 

tedy o 3 %. Cizí zdroje v prvním roce vzrostly o 9 246 000, tedy o 9 % oproti předchozímu 

období. Dále se již snižovaly v průměru o 12 % ročně. Nejdelší klesající tendenci měly 

bankovní úvěry.  
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Horizontální analýza nákladů 

Ukazatel (v tis. Kč) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Δ náklady vynaložené na prodej zboží -23860 -14705 3459 -3756 

Δ výkonová spotřeba 85880 27101 -21938 -33095 

Δ osobní náklady 2681 3030 4792 6793 

Δ daně a poplatky 35 -18 -23 -92 

Δ odpisy DHM a DNM -4291 568 712 1425 

Δ zůstatková cena prodaného DM a materiálu 1489 -2611 584 2120 

Δ ostatní provozní náklady -636 1538 -5150 -1891 

Δ nákladové úroky -736 -113 -169 -135 

Δ ostatní finanční náklady 1760 -915 -145 -259 

Δ daň z příjmu -2018 1798 6313 309 
Tabulka (3.4) – horizontální analýza nákladů. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

V tabulce (3.4) jsou uvedeny absolutní změny nákladových položek. Náklady 

vynaložené na prodej zboží se v roce 2013 snížily o 18 %. V roce 2014 došlo opět ke snížení a 

to o 13 %. Rok 2015 byl jediný ve kterém došlo ke zvýšení nákladů vynaložených na prodej 

zboží. Zvýšili se o 4 %. V posledním roce se opět snížily a to o 4 %. Výkonová spotřeba se 

v roce 2013 zvýšila o 16 %, v následujícím roce se zvýšila o 4 %. Dále již klesala. Nejprve 

v roce 2015 o 3 % a v posledním roce o 5 %.  Osobní náklady v průběhu celého sledovaného 

období rostly. V roce 2013 i v roce 2014 to bylo zvýšení o 5 %. V roce 2015 se zvýšily o 8 % 

a v posledním roce o 11 %. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku měly 

stoupající tendenci kromě roku 2013 kdy se snížily o 29 %. V roce 2016 se zvýšily o 5 %, 

v následujícím roce se zvýšily o 6 % a posledním roce se zvýšily o 12 %. Nákladové úroky 

měly celé sledované období klesající tendenci. V roce 2013 došlo ke snížení o 62 %. Dále se 

snižovaly o 26 %, v roce 2015 o 51 % a v posledním roce došlo k největší změně a nížily se o 

84 %. Daň z příjmů v roce 2013 klesla o 52 % z důvodu poklesu výsledku hospodaření za běžné 

účetní období. V následujících letech se již zvyšovala.  
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Horizontální analýza výnosů 

Ukazatel (v tis. Kč) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Δ tržby za prodej zboží -29255 -19540 -179 3618 

Δ tržby za prodej výrobků a 

služeb 22887 94595 27079 -24636 

Δ tržby z prodeje DM a 

materiálu 3004 -5538 -2058 488 

Δ ostatní provozní výnosy 62 552 -5747 -983 

Δ výnosové úroky -1 0 0 0 

Δ ostatní finanční výnosy 760 -71 322 459 
Tabulka (3.5) – horizontální analýza výnosů. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

V tabulce (3.5) jsou uvedeny absolutní změny položek výnosů. Tržby za prodej zboží 

se v prvních 3 letech snižovaly. V roce 2013 došlo k největšímu snížení o 18 %. V následujícím 

roce se snížily o 15 %. V roce 2015 se snížily jen velmi nepatrně. V posledním roce došlo ke 

zvýšení o 3 %. Naopak tržby z prodeje výrobků a služeb se první 3 roky zvyšovaly, v posledním 

roce se snížili o 3 %. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku se v roce 2013 zvýšili o 25 %. 

Dále se snižovaly nejprve o 37 %, poté o 22 % a v posledním roce se zvýšily o 7 %. Výnosové 

úroky podnik vykazoval pouze v roce 2012. V následujících letech byly výnosové úroky 

nulové.  

3.3 Vertikální analýza 
 

Vertikální analýza aktiv 

Ukazatel  2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 37 % 36 % 38 % 33 % 41 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 36 % 36 % 37 % 32 % 41 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobý finanční majetek 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Oběžná aktiva 63 % 63 % 62 % 67 % 59 % 

Zásoby 15 % 15 % 17 % 15 % 14 % 

Krátkodobé pohledávky 43 % 47 % 38 % 36 % 32 % 

Krátkodobý finanční majetek 5 % 4 % 7 % 16 % 13 % 

Časové rozlišení aktiv 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Tabulka (3.6) – vertikální analýza aktiv. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 
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Graf (3.1) – struktura aktiv. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

V tabulce (3.6) jsou uvedeny procentuální hodnoty ukazatelů aktiv za jednotlivá období. 

Aktiva celkem mají hodnotu 100 %. Oběžná aktiva v roce 2012 tvořila větší polovinu 

z celkových aktiv, tedy 63 %. Tento trend dále pokračoval a za celé sledované období oběžná 

aktiva tvořila celková aktiva průměrně z 62,8 %. Největší část oběžných aktiv tvoří krátkodobé 

pohledávky, a to v průměru 39,2 %. Největší část dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý 

hmotný majetek. V roce 2012 to bylo 36 % stejně jako v roce následujícím. V roce 2014 vzrostl 

na 37 % avšak v roce 2015 klesl a to na 32 %. V posledním roce se opět zvýšil na 41 %. 

Dlouhodobý nehmotný majetek má po celé sledované období nulovou hodnotu.  
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Vertikální analýza pasiv 

Ukazatel  2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 41 % 39 % 45 % 61 % 68 % 

Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Kapitálové fondy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fondy ze zisku a rezervní 

fondy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Výsledek hospodaření 

minulých let 30 % 34 % 35 % 38 % 48 % 

Výsledek hospodaření B.Ú.O. 9 % 4 % 8 % 20 % 19 % 

Cizí zdroje 59 % 60 % 55 % 39 % 32 % 

Dlouhodobé závazky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Krátkodobé závazky 44 % 46 % 47 % 38 % 32 % 

Bankovní úvěry 15 % 12 % 8 % 1 % 0 % 

Časové rozlišení pasiv 1 % 3 % 1 % 3 % 0 % 
Tabulka (3.7) – vertikální analýza pasiv. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

 

Graf (3.2) – struktura pasiv. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

V tabulce (3.7) jsou uvedeny procentuální hodnoty ukazatelů pasiv za jednotlivá období. 

Pasiva celkem mají hodnotu 100 %. V roce 2012 tvořily větší podíl z celkových pasiv cizí 

zdroje a to 59 %. Vlastní kapitál tvořil celková pasiva z 41 %. V následujícím roce to bylo velmi 

podobné. V roce 2014 se poměr více vyrovnal. Cizí zdroje tvořily celková aktiva z 55 % a 
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vlastní kapitál z 45 %. V následujícím roce se došlo ke změně. Cizí zdroje tvořily celková aktiva 

z 39 % a vlastní kapitál z 61 %. V roce 2016 se tato změna ještě více prohloubila a cizí zdroje 

tvořily pouze 32 % z celkových pasiv a vlastní kapitál 68 %. Na položce vlastní kapitál se 

nejvíce podílel výsledek hospodaření minulých let, a to v průměru z 37 %. Na položce cizí 

zdroje se nejvíce podílely krátkodobé závazky, které nejprve byly přibližně 45 %, v roce 2015 

klesly na 38 %, v posledním roce už klesly na pouhých 32 %. Bankovní úvěry v prvním roce 

tvořily 15 % cizích zdrojů. V roce posledních už netvořily žádné procento cizích zdrojů. 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 

V této kapitole budou uvedeny tabulky s výpočty poměrových ukazatelů a jejich 

interpretace. V kapitole ukazatele rentability budou také uvedeny průměrné hodnoty rentability 

zpracovatelského průmyslu a bude provedeno porovnání v rámci odvětví.  

 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA - podnik 12,25 % 6,04 % 9,83 % 24,78 % 23,69 % 

ROA - odvětví  14,62 % 13,89 % 15,81 % 17,45 % 15,32 % 
Tabulka (3.8) - Ukazatel ROA. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku, MPO 

Ukazatel ROA, tedy rentabilita aktiv, v prvním roce nabýval hodnot 12,25 % (viz. 

tabulka (3.8)). 1 koruna aktiv vydělala 12,25 % zisku. Následující rok byl nejslabší kdy se 

ukazatel snížil na 6,04 %. Provozní výsledek hospodaření byl v tomto roce nejnižší. Dále se již 

zvyšoval. V roce 2014 se zvýšil na 9,83 % a v roce 2015 se zvýšil na 24,74 %. V posledním 

roce se nepatrně snížil na 23,69 %. 

V tabulce (3.8) jsou uvedeny průměrné hodnoty ROA zpracovatelského průmyslu v ČR. 

Analyzovaný podnik, v prvních 3 letech, 2012–2014, vykazoval podprůměrné hodnoty 

ukazatele ROA. V letech 2015-2016 vykazoval hodnoty nadprůměrné.  

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE - podnik 23,97 % 10,76 % 17,93 % 34,69 % 28,39 % 

ROE - odvětví 21,78 % 19,78 % 20,93 % 23,46 % 20,90 % 
Tabulka (3.9) - Ukazatel ROE. Zdroj: vlastní zpracován z účetní uzávěrky podniku, MPO 
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Ukazatel ROE, tedy rentabilita vlastního kapitálu, v prvním roce nabýval hodnot 23,97 

% (viz tabulka (3.9)). Rok 2013 byl opět podprůměrný a hodnota ROE se snížila více než o 

polovinu, a nabývala hodnot 10,76 %. Výsledek hospodaření za účetní období, EAT, byl 

v tomto roce nejnižší. V dalších obdobích se ukazatel ROE zvyšoval. Nejprve v roce 2014 na 

17, 93 %, v roce 2015 na 34,69 % a v posledním roce se snížil na 28,39 %. 

Podle tabulky (3.9) lze říci, že analyzovaný podnik vykazuje nadprůměrné hodnoty 

ukazatele ROE, kromě roku 2013, kdy hodnota tohoto ukazatele byla nejnižší.  

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

ROS - podnik 2,90 % 1,57 % 2,41 % 6,38 % 6,81 % 

ROS - odvětví 4,45 % 4,67 % 5,85 % 6,18 %   
Tabulka (3.10) - Ukazatel ROS. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku, ČSÚ 

Ukazatel ROS, tedy rentabilita tržeb, v roce 2012 nabýval hodnot 2,9 % (viz tabulka 

(3.10)). 1 koruna tržeb vydělala 2,9 % zisku. V dalším roce se hodnota snížila na 1,57 %. Opět 

to bylo způsobeno snížením provozního výsledku hospodaření. V následujících letech se ROS 

již pouze zvyšoval. V roce 2014 na 2,41 %, v roce 2015 na 6,38 % a v posledním roce na 6,81 

%.  V posledních 3 letech měl ukazatel ROS stoupající tendenci.  

Podle tabulky (3.10) lze říci, že analyzovaný podnik vykazoval v letech 2012-2014 

podprůměrné hodnoty ukazatele ROS. To se zlepšilo pouze v roce 2015, kdy se ukazatel 

pohyboval těsně nad průměrem. Rok 2016 není na webových stránkách ČSÚ k dispozici.  

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 0,11 0,09 0,15 0,44 0,41 

Pohotová likvidita 1,08 1,03 0,96 1,39 1,43 

Běžná likvidita 1,42 1,36 1,31 1,77 1,86 

Obrat ČPK 22,75 22,80 27,71 13,33 12,78 

Tabulka (3.11) – likvidita. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

Okamžitá likvidita, jak lze vidět v tabulce (3.11) v roce 2012 nabývala hodnot 0,11. 

V následujícím roce se snížila na 0,09. To bylo způsobeno snížením pohotových platebních 

prostředků a zároveň zvýšením krátkodobých závazků oproti předchozímu roku.  V roce 2014 

se nepatrně zvýšila na 0,15, v dalším roce se zvýšila na 0,44 a v posledním roce nepatrně klesla 

na 0,41. Analyzovaný podnik dosáhl doporučené hodnoty 0,2 – 0,5 pouze v posledních 2 letech. 

Toto může být způsobeno nízkou hodnotou pohotových platebních prostředků. Nízká hodnota 

okamžité likvidity znamená, že podnik má sníženou schopnost hradit krátkodobé závazky. 
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Pohotová likvidita   se od roku 2012 snižovala z počáteční hodnoty 1,08, dále na 1,03 

a v roce 2014 na 0,96, kde byla nejnižší. V tomto roce podnik vykazoval nejvyšší hodnoty 

krátkodobých závazků a zároveň nejvyšší hodnoty zásob za celé sledované období. V Roce 

2015 se zvyšovala z 1,39 na 1,43 v posledním roce.  Ideální hodnota by se měla pohybovat od 

1 do 1,5.  Analyzovaný podnik těchto hodnot dosahoval ve všech obdobích, kromě roku 2014. 

V tomto roce měl podnik nižší schopnost hradit krátkodobé závazky.  

Běžná likvidita v prvních 3 letech nedosahovala ideálních hodnot 1,5-2,5.  Postupně se 

snižovala z hodnoty 1,42 v roce 2012 na 1,36 v roce 2013 a na 1,31 v roce 2014. V tomto 

období měl podnik nižší schopnost hradit krátkodobé závazky. V následujícím roce se situace 

zlepšila a analyzovaný podnik byl schopen lépe uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá 

oběžná aktiva na hotovost při běžné likviditě 1,77. V posledním roce se hodnota zvýšila na 

1,86. To bylo způsobeno zvýšením oběžných aktiv a zároveň snížením krátkodobých závazků 

v posledních 2 letech oproti předchozím obdobím.  

Obrat čistého pracovního kapitálu je v celém sledovaném období kladný, to znamená 

že oběžná aktiva jsou kryta dlouhodobým kapitálem. Od roku 2012 do roku 2014 se obrat 

čistého pracovního kapitálu zvyšoval. Nejprve z 22,75 na 22,8 a v roce 2014 na 27,71.  

Stoupající hodnota znamená, že podnik snadněji hradí své finanční závazky.   V roce 2015 došlo 

k poklesu na 13,33 a v roce 2016 dále klesl na 12,78.  V posledních 2 letech došlo k přibližně 

dvojnásobnému zvýšení čistého pracovního kapitálu, přičemž tržby se nijak výrazně neměnily.  

3.4.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 59,30 % 59,12 % 55,19 % 38,98 % 32,41 % 

Úrokové krytí 1780,73 2558,60 5806,69  32498,13  216576,00  

Míra zadluženosti 150,30 % 154,98 % 127,32 % 67,18 % 48,23 % 
Tabulka (3.12) – finanční stabilita a zadluženost. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

Celková zadluženost, jak lze vidět v tabulce (3.12) byla v prvních 3 letech velmi 

podobná. V roce 2012 byla 59 %, v roce následujícím rovněž 59 % a v roce 2014 55 %.  

V letech 2015-2016 se snížila nejprve na 39 %, poté na 32 %. V tomto období došlo 

k výraznému poklesu cizího kapitálu. V posledních dvou letech je hodnota celkové 

zadluženosti nízká a zároveň má klesající tendenci.  To je příznivé pro věřitele, především pro 

banky.  
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Úrokové krytí mělo v celém sledovaném období velmi vysokou hodnotu. V roce 2012 

byl hospodářský výsledek před zdaněním a úroky, EBIT, 1 781krát vyšší než nákladové úroky. 

Hodnota úrokového krytí se stále zvyšovala a v roce 2016 byl EBIT 216 576krát vyšší než 

nákladové úroky. To je mnohonásobně více než doporučovaná hodnota vyšší než 5. Dá se 

předpokládat velká schopnost splácet úvěry a schopnost vzít si nový úvěr. 

Míra zadluženosti v roce 2012 dosahovala hodnoty 150 %. Což je maximum 

doporučované hodnoty. V následujícím roce se ještě zvýšila, a to na 155 %. V roce 2013 klesla 

na 128 %, dále již jen klesala v roce 2014 na 67 % a v posledním roce na 48 %. V posledních 

3 letech tedy došlo k poklesu, což znamená menší riziko pro věřitele.  

3.4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 4,23 3,85 4,08 3,89 3,48 

Obrat zásob 28,14 25,11 24,59 26,64 25,35 

Doba obratu zásob 12,79 14,34 14,64 13,51 14,20 

Doba obratu pohledávek 33,28 32,09 29,58 30,58 31,31 

Doba obratu závazků 35,40 42,70 40,18 29,27 28,18 
Tabulka (3.13) – aktivita. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

Obrat aktiv v roce 2012 dosahoval hodnoty 4,23. Viz. Tabulka (3.13). V roce 2013 

došlo k poklesu a obrat aktiv dosahoval hodnoty 3,85. V následujícím roce se hodnota zvýšila 

na 4,08. Dále již klesala, nejprve v roce 2015 na 3,89 a v posledním roce na 3,48. Minimální 

doporučovaná hodnota je 1. Analyzovaný podnik tedy ve všech letech převýšil minimální 

doporučovanou hodnotu.  To znamená úměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho 

efektivní využití.   

Obrat zásob dosahoval nejvyšší hodnoty v prvním roce a to 28,14. To znamená, že 

v roce 2012 se každá položka zásob během roku 28,14krát prodala a opětovně naskladnila.  

V následujících letech se hodnota snižovala. Nejprve v roce 2013 na 25,11, dále v roce 2014 

24,59.  To bylo způsobeno zvýšením zásob. V roce 2015 hodnota stoupla na 26,64 a v roce 

posledním opět klesla na 25,35.  

Doba obratu zásob byla nejnižší v prvním roce a to 12,78 dní. V tomto roce byly 

zásoby analyzovaného podniku nejintenzivněji využívány.  Situace se zhoršila v následujících 

letech. Nejprve hodnota stoupla na 14,34 dní.  V následujícím roce se hodnota opět zvýšila, ale 
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pouze nepatrně a to na 14,64 dní.  V roce 2015 došlo ke snížení hodnoty na 13,51 dní a 

v posledním roce se hodnota zvýšila na 14,20 dní. Vysoká hodnota tohoto ukazatele poukazuje 

na zpomalení prodeje, ke kterému došlo v posledním roce. Dalším důvodem může být 

hromadění zásob. Zásoby byly nejvyšší v roce 2014. V tomto případě podnik riskuje zastarání 

zásob a následnou neprodejnost a také vysoké náklady na držení zásob. 

Doba obratu pohledávek se od počáteční hodnoty v roce 2012, která byla 33,28 dní 

nejprve snižovala, a to v roce 2013 na 32,09 dní a v roce 2014 na 29,58 dní. O roku 2015 se 

hodnota začala zvyšovat. Nejprve na 30,58 dní v roce 2015 a poté na 31,31 dní v posledním 

roce. Průměrná doba obratu pohledávek byla 31,37 dní. Což je pouze den navíc od průměrné 

splatnosti faktur, která je 30 dní. Nejlépe na tom byl podnik v roce 2014 kdy byla doba obratu 

pohledávek nejnižší. To pro podnik znamená že dobře vymáhá své pohledávky a má zákazníky 

s dobrou platební morálkou. 

Doba obratu závazků byla v roce 2012 35,4 dní. V následujícím roce se zvýšila na 

42,7 dní. To bylo způsobeno zvýšením krátkodobých závazků, přičemž tržby se oproti 

minulému roku pouze nevýrazně snížily. Od roku 2014 doba obratu závazků začala klesat. 

Nejprve na 40,18 dní, dále na 29,27 dní v roce 2015 a v posledním roce na 28,18 dní. Klesající 

hodnota tohoto ukazatele znamená nižší schopnost vyjednat si výhodné dodací lhůty. Průměrná 

doba obratu závazků je o 4 dny vyšší než průměrná doba obratu pohledávek a to 35, 15 dní.   

 

Graf (3.3) – porovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 
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Doba obratu závazků v prvních 3 letech převyšuje dobu obratu pohledávek. Toto je pro 

analyzovaný podnik výhodné. Znamená to, že podnik je schopen vyjednat si výhodné dodací 

lhůty, dodavatelský úvěr.  Na druhou stranu s vyššími hodnotami může být spojeno riziko 

zhoršení vztahů s dodavateli, či dokonce přerušení dodávek. V letech 2015 a 2016 se situace 

obrátila, ovšem s menším rozdílem.  

3.4.5 Ukazatele na bázi cash flow 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita tržeb 5,54 % 2,90 %   5,45 % 5,69 % 

Rentabilita aktiv 23,43 % 11,15 %   21,17 % 19,77 % 

Stupeň oddlužení 39,50 % 18,86 %   54,32 % 61,01 % 
Tabulka (3.14) – ukazatele na bázi cash flow. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

Hodnoty v roce 2014 nejsou vyplněny, jelikož výkaz cash flow za toto období není 

k dispozici. 

Rentabilita tržeb z CF v roce 2012 dosáhla hodnoty 5,54 %. Viz. Tabulka (3.14) To 

bylo skoro 2krát více než rentabilita tržeb při použití provozního výsledku hospodaření. 

V následujícím roce hodnota klesla na 2,9 %. V tomto roce došlo k výraznému poklesu cash 

flow z provozní činnosti, přičemž tržby se snížily jen nepatrně. V roce 2015 rentabilita tržeb 

dosahovala hodnoty 5,45 % a v posledním roce došlo k mírnému zvýšení na 5,69 %. 

V posledních letech se tedy rentabilita zvyšovala což značí vyšší finanční efektivitu 

hospodaření podniku. 

Cash flow rentabilita aktiv z CF byla v prvním roce 22,23 %. 1 koruna vloženého 

kapitálu tedy přinesla 22,23 % přírůstku peněžních prostředků. V roce 2012 klesla na 11,15 %, 

což bylo způsobeno poklesem cash flow z provozní činnosti. V roce 2015 byla hodnota 

ukazatele 21,17 % a v posledním roce 19,77 %. V posledním roce se tedy snížila efektivita 

hospodaření s aktivy. 

Stupeň oddlužení v roce 2012 byl 39,5 %. V následujícím roce se snížil na 18,86 %, 

což byl jediný rok, ve kterém se analyzovaný podnik přiblížil doporučované hodnotě 20-30 %. 

V roce 2015 ukazatel dosáhl hodnoty 54,32 %, v posledním roce se ještě zvýšil, a to na 61,01 

%. V prvních 2 letech tedy došlo ke snížení ukazatele, což indikuje rostoucí finanční napjatost 

finanční pozice podniku. V posledních 2 letech byla situace opačná. Cizí kapitál se snižoval a 

podnik byl více schopný vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní finanční síly. 
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3.5 Index IN05 

Váha Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

0,13 celková aktiva/cizí kapitál 1,69 1,69 1,81 2,57 3,09 

0,04 EBIT/nákladové úroky 17,81 25,59 58,07 324,98 2165,76 

3,97 EBIT/celková aktiva 0,12 0,06 0,10 0,25 0,24 

0,21 celkové výnosy/celková aktiva 3,47 3,33 3,69 3,52 3,48 

0,09 oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 1,15 1,11 1,13 1,73 1,84 

  IN05 2 2 4 15 89 
Tabulka (3.15) – Index IN05. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

  

Graf (3.4) – Index IN05. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

V závislosti na výpočtu indexu IN05 lze konstatovat, že analyzovaný podnik se za celé 

sledované období nachází v uspokojivé finanční situaci. Hodnota indexu byla v roce 2012 i 

v roce 2013 2. V dalším roce se zvýšila na 4. V posledních 2 letech rapidně vzrostla. V roce 

2015 byla hodnota indexu 15, v roce 2016 byla již 89. Největší podíl na těchto hodnotách, jak 

lze vidět na grafu (3.4), má ukazatel EBIT/nákladové úroky. Analyzovaný podnik za celé 

sledované období vykazoval velmi nízké nákladové úroky. Bankovní úvěry podniku se časem 

snižovaly. V roce 2012 měl analyzovaný podnik bankovní úvěry ve výši 25 772 000 Kč, 

v posledním roce byly úvěry už pouze ve výši 1 000 000 Kč.  
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3.6 Tafflerův model 
 

Váha Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

0,53 EBT/krátkodobé dluhy 0,21 0,09 0,18 0,64 0,74 

0,13 oběžná aktiva/cizí zdroje 1,06 1,07 1,12 1,71 1,82 

0,18 krátkodobé dluhy/celková aktiva 0,55 0,57 0,55 0,39 0,32 

0,16 tržby/celková aktiva 4,23 3,85 4,08 3,89 3,48 

  ZT(z) 2,97 6,42 3,48 1,41 1,40 
Tabulka (3.16) – Tafflerův model. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

 

Graf (3.5) – Tafflerův model. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

 

Na základě výpočtu Tafflerova modelu lze říci, že u analyzovaného podniku je malá 

pravděpodobnost bankrotu. V roce 2012 byla hodnota ZT(z) 2,97. V následujícím roce se 

výrazně zvýšila na hodnotu 6,42. To byl pro podnik z hlediska Tafflerova modelu nejlepší rok. 

Dále se již hodnoty snižovaly. V roce 2014 byla hodnota ZT(z) 3,48, v následujícím roce se 

snížila na 1,41 a posledním roce se snížila nepatrně na 1,40. Jelikož model nevyužívá nákladové 

úroky, nejsou zde tak extrémní hodnoty jako to bylo v předchozím modelu. Tafflerův model je 

ovšem zastaralý, a proto ho lze brát pouze jako doplňkový model.  
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3.7 Králičkuv Quick-test 
 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Koeficient 

samofinancování 39,45 % 38,15 %   43,35 % 58,02 % 

Doba splácení dluhu z CF 2,84 let 4,48 let  0,79 let 0,78 let 

CF v % z tržeb 0,64 % -0,05 %   2,57 % -0,64 % 

ROA 12,25 % 6,04 %   24,78 % 23,69 % 
Tabulka (3.17) -Králičkuv Quick-test. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

Podle výpočtu králičkova Quick-testu analyzovaný podnik v roce 2012 dostal známku 

1 (velmi dobrý) za ukazatel koeficientu samofinancování. Doba splácení dluhu z CF byla menší 

než 3 roky, tudíž podnik opět dostal známku 1. CF v % z tržeb byl menší než 5 %, ale ještě není 

negativní, a proto podnik dostal známku 4 (špatný). Ukazatel ROA byl 12,25 %, proto podnik 

dostal známku 3 (střední). Celková známka za rok 2012 je 2,25. 

V roce 2013 analyzovaný podnik dostal opět známku 1 za koeficient samofinancování. 

Za ukazatel doba splácení dluhu z CF dostal známku 2 (dobrý). CF v % z tržeb byl v tomto roce 

negativní, z důvodu záporné hodnoty cash flow. Za tento ukazatel dostal podnik známku 5 

(ohrožen insolvencí). Ukazatel ROA byl menší než 8 %, ovšem ještě nebyl negativní tudíž 

podnik dostal známku 4. Celková známka za rok 2013 je 3. Z hlediska posouzení v čase došlo 

ke zhoršení. 

Rok 2014 není uveden, jelikož výkaz cash flow za toto období není k dispozici. 

V roce 2015 se koeficient samofinancování zvýšil na 43,35 % proto podnik dostal 

známku 1. Doba splácení dluhu c CF se výrazně snížila a podnik dostal známku 1. CF v % 

z tržeb byl 2,57 % a podnik dostal známku 4. Ukazatel ROA byl vetší než 15 %, proto podnik 

dostal známku 1. Celková známka za rok 2015 je 1,75. Oproti roku 2013 došlo ke zlepšení.  

V posledním roce se koeficient samofinancování opět zvýšil na 58,02 %. Podnik dostal 

známku 1. Doba splácení dluhu se oproti minulému roku skoro nezměnila a podnik dostal 

známku 1. CF v % z tržeb je negativní. Opět je to z důvodu záporného cash flow. Podnik tedy 

dostal známku 5. Ukazatel ROA je větší než 15 %, a proto podnik dostal známku 1. Celková 

známka za rok 2016 je 2, což znamená zhoršení oproti minulému roku, především kvůli 

negativní hodnotě CF v % z tržeb.  
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3.8 Index bonity 
 

Váha Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

1,5 CF/cizí zdroje 0,05 0,00   0,26 -0,07 

0,08 celková aktiva/cizí zdroje 1,69 1,69   2,57 3,09 

10 EBT/celková aktiva 0,12 0,05   0,25 0,24 

5 EBT/celkové výkony 0,03 0,01   0,06 0,07 

0,3 zásoby/celkové výkony 0,04 0,04   0,04 0,04 

0,1 celkové výkony/celková aktiva 4,23 3,85   3,89 3,48 

  Bi 2 1   4 3 
Tabulka (3.18) – Index bonity. Zdroj: vlastní zpracování z účetní uzávěrky podniku 

V roce 2012 se index bonity pohyboval v intervalu 2-3, to znamená dobrou finanční 

situaci. V následujícím roce se snížil a pohyboval se v intervalu 0-1, kde lze očekávat určité 

problémy. Rok 2014 není vypočten z důvodu použití CF ve vzorci, který za toto období není 

k dispozici. V roce 2015 se index bonity zvýšil a pohyboval se v intervalu >3, což znamená 

extrémně dobrou finanční situaci. V posledním roce se snížil a pohyboval se v intervalu 2-3, to 

znamená dobrou finanční situaci. Za celkové sledované období si podnik vedl dobře a lze říct, 

že se postupně zlepšoval.  
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4 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

V první části kapitoly byly uvedeny výpočty horizontální analýzy aktiv, kde bylo 

zjištěno, že nejvýznamnější změna nastala v ukazateli krátkodobý finanční majetek, který se v 

roce 2014 zvýšil o 156 %. Aktiva měla ve sledovaném období stoupající tendenci a lze 

předpokládat další růst. Při výpočtu horizontální analýzy pasiv bylo zjištěno, že výsledek 

hospodaření běžného účetního období měl stoupající tendenci. Naopak bankovní úvěry ve 

sledovaném období pořád klesaly. Co se týče výnosů, tržby za prodej zboží první 3 roky klesaly 

a zvýšily se až v posledním roce. Pomocí vertikální analýzy bylo zjištěno, že oběžný majetek 

tvořil větší část aktiv po celé sledované období. Cizí zdroje tvořily větší část pasiv první 3 roky. 

V posledních 2 letech tomu bylo naopak, kdy došlo k velkému snížení bankovních úvěrů. 

Z uvedených výpočtů ukazatelů rentability je zřejmé, že rok 2013 byl pro podnik 

nejhorší. V tomto roce byl nejnižší výsledek hospodaření, a to také ovlivnilo rentabilitu. 

V následujících letech, hlavně 2 posledních, se rentabilita pohybovala nad průměrem rentability 

podniků ve stejném odvětví, což je pro podnik pozitivní. Ukazatele likvidity dosahovaly 

doporučených hodnot v posledních 2 letech, takže došlo ke zlepšení ve schopnosti hradit 

krátkodobé závazky. Ukazatele finanční stability a zadluženosti vyšly velmi dobře, to znamená 

malé riziko pro věřitele a velkou schopnost vzít si nový úvěr. Obrat aktiv v celém sledovaném 

období převyšoval minimální doporučovanou hodnotu. Doba obratu závazků převyšovala dobu 

obratu pohledávek v prvních 3 letech, v posledních 2 letech si situace obrátila, ale rozdíl nebyl 

tak patrný. Hodnoty těchto ukazatelů byly pro podnik příznivé. Pomocí ukazatelů na bázi cash 

flow se potvrdilo, že v roce 2013 byla rentabilita nejnižší. Hodnota stupně oddlužení odrážela 

hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti, kde bylo zjištěno, že podnik má velkou 

schopnost hradit závazky. 

Pomocí použitých predikčních modelů bylo zjištěno, že se podnik nachází v uspokojivé 

finanční situaci a je zde malá pravděpodobnost bankrotu. Ke zhoršení finanční situace došlo 

pouze v roce 2013, který byl pro podnik i co se týče ostatních ukazatelů nejhorší. Jinak lze 

v následujícím období očekávat další zlepšení. 

Jelikož podnik vykazuje dobré hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti a 

zároveň bankovní úvěry za celé období klesaly, je zde velká schopnost vzít si nový úvěr a dále 

investovat do rozšíření podniku. V dnešní době je běžné, že jsou podniky financovány 

především z cizích zdrojů a vzhledem k nízkým nákladovým úrokům také výhodné. V tomto 
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případě by bylo vhodné, kdyby si podnik vzal investiční úvěr. Takovýchto úvěrů je na trhu 

nabízeno hodně a výše úroku se většinou domlouvá při schůzce s bankou. Pokud by si například 

podnik půjčil 20 000 000 Kč, s úrokovou mírou 7 % a dobou splatnosti 5 let pravidelná měsíční 

splátka by činila 396 023 Kč a nákladové úroky v prvním roce by činily 1 290 328 Kč. Toto je 

podobná výše nákladových úroků, jakou měl podnik v roce 2012. Doba vyřízení úvěru nebývá 

delší než 1 týden a toto opatření nevyžaduje navýšení lidských zdrojů. 

Jak podnik uvádí na svých webových stránkách, postupně se orientuje i na slovenské 

trhy. Proto by bylo vhodné dostat se do povědomí místních obyvatel. Například reklamní 

kampaň by podnik na slovenské televizi vyšla zhruba na 400 000 Kč. S expanzí na nové trhy je 

spojena investice do výrobních strojů. Pokud by se podnik rozhodl investovat do rozšíření 

podniku, bylo by třeba odborně zpracovat investiční záměr. Dále by bylo vhodné zpracovat 

studii o expanzi na zahraniční trhy, případně sestavit analýzu slovenského trhu. V tabulce (4.18) 

jsou uvedeny hodnoty vybraných ukazatelů celkového slovenského průmyslu a skupiny SK-

nace 10. výroba potravin. 

v EUR       

Skupina SK-

nace Náklady 

Přidaná 

hodnota 

HV před 

zdaněním 

Základní 

kapitál 

Počet 

zaměstnanců 

Počet 

jednotek 

Průmysl 

celkem 

82 298 180 

582 

15 030 563 

046 

4 378 255 

849 

16 543 445 

737 405 032 2 679 

10. výroba 

potravin 3 194 016 725 576 289 940 89 415 527 608 689 202 25 387 245 
Tabulka (4.1) - odvětvové statistiky slovenské republiky, zdroj: ŠÚSR 2016 
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo zpracovat finanční analýzu podniku Mlékárna Valašské Meziříčí 

spol. s.r.o., na základě kritického studia odborné literatury, v letech 2012-2016 a navrhnout 

opatření ke zlepšení finančního postavení podniku.  

V první teoretické části práce bylo pomocí odborné literatury uvedeny základní 

informace o finanční analýze, její definice, cíle, kdo jsou její uživatele, jaké zdroje informací 

jsou potřebné pro její provedení a podrobně popsány její ukazatele a modely, která byly využity 

v praktické části práce. Dále byla uvedena stručná charakteristika analyzovaného podniku, jeho 

historie, jeho organizační struktura a charakterizováno odvětví, ve kterém podniká. V praktické 

části byly jednotlivé ukazatele a modely aplikovány na konkrétní data z finančních výkazů 

podniku, které jsou veřejně dostupné. Pro finanční analýzu bylo použito vertikální a 

horizontální analýzy, analýza poměrových ukazatelů rentability, likvidity, aktivity, finanční 

stability a zadluženosti a poměrové ukazatele na bázi cash flow. Dále byly použity bankrotní 

modely IN05 a Tafflerův model, bonitní modely Kraličkův quick-test a index bonity. Byly zde 

uvedeny tabulky a grafy s výpočty a jejich interpretace. Na závěr praktické části bylo uvedeno 

shrnutí výsledků finanční analýzy a doporučení, kterým by se podnik mohl řídit, pokud by si 

chtěl zlepšit stávající pozici na trhu. 

Kromě roku 2013 se podnik nacházel ve velmi dobré finanční situaci. V tomto 

nejslabším roce tržby poklesly, naopak náklady se zvýšily a hospodářský výsledek byl za celé 

sledované období nejnižší. Návrhy na zlepšení se týkaly především skutečnosti, že podnik 

v současné době nevyužívá bankovních úvěrů, přičemž hodnoty ukazatelů, které se týkají 

zadluženosti podniku vycházeli velmi dobře. Z finančních prostředků, které by podnik přijal 

z úvěru, by mohlo dojít k expanzi na další zahraniční trhy, nebo k rozšíření podniku jako 

takového. 

Finanční analýza je důležitou součástí finančního řízení podniku a je třeba provádět ji 

pravidelně, sledovat změny ukazatelů v čase a srovnávat s odvětvím nebo s konkurenčními 

podniky, aby se dosáhlo co největší přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků. Na základě 

provedené finanční analýzy lze říci, že se podnik řadí mezi nadprůměrné a nachází se v dobré 

finanční situaci. 
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Seznam zkratek 

BÚO   běžné účetní období 

CF   cash flow 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

DM   dlouhodobý majetek 

EAT   earnings after taxes (výsledek hospodaření za účetní období) 

EBIT   earnings before interest and taxes (provozní výsledek hospodaření) 

EBT   earnings before taxes (výsledek hospodaření před zdaněním) 

HV   hospodářský výsledek 

ROA   rentabilita aktiv 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 
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Přílohy 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

I. Tžby z prodeje výrobků, zboží a služeb 

A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot) 

* Hrubý zisk nebo ztráta 

B. Odbytové náklady 

C. Správní náklady 

II. Ostatní provozní výnosy 

D. Ostatní provozní náklady 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 

III. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku-podíly 

E. Náklady vynaložené na prodané podíly 

IV. Výnosy vynaložené na prodané podíly 

F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 

V. Výnosové úroky a podobné výnosy 

G. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

H. Nákladové úroky a podobné náklady 

VI. Ostatní finanční výnosy 

I. Ostatní finanční náklady 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 

J. Daň z příjmu 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 

K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. 

        Příloha 1. – výkaz zisku a ztráty. Zdroj: vyhláška č. 500/2002 S
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