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1 Úvod 

Finanční analýza komplexně posuzuje současnou finanční a ekonomickou 

situaci podniku. Pomocí specifických postupů je také schopna analyzovat její předešlou 

finanční a ekonomickou situaci a také odhadnout budoucí vývoj firmy. V dnešní době, 

kdy je celková stabilita ekonomiky velmi oslabena, je finanční analýza nutností. 

Pomáhá nám předcházet určitým finančním a ekonomickým problémům, na které 

finanční ukazatele mohou poukazovat jiţ pět let zpátky. Finanční situace podniku se 

hodnotí na základě poměrových ukazatelů.  

 Cílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Ostroj a.s. v letech 

2004 aţ 2007.  

Druhá kapitola této bakalářské práce je zaměřena na teoreticko metodologická 

východiska finanční analýzy. Jsou zde vymezeny zdroje finanční analýzy a také její 

uţivatelé. Tato část však především obsahuje ve zvlášť vymezených podkapitolách 

metody finanční analýzy, jako je horizontální a vertikální analýza a analýza 

poměrovými ukazateli.  Ukazatele, pomocí nichţ bude finanční analýza provedena, jsou 

rovněţ v této podkapitole definovány. Na závěr této části jsou zde popsány postupy 

analýzy odchylek a analýzy pomocí bonitních a bankrotních modelů. Rovněţ je zde 

stručný popis společnosti Ostroj a.s. 

Ve  třetí kapitole této bakalářské práce je provedena samotná finanční analýza. 

Ta bude řešena na základě jiţ zmíněných metod, horizontální a vertikální analýzy, 

analýzy poměrovými ukazateli, analýzy odchylek vybraného vrcholového ukazatele a 

určení finanční stability pomocí dvou vybraných bankrotních a dvou bonitních modelů. 

Potřebné informace pro tuto část jsou čerpány z účetních výkazů firmy Ostroj a.s. z let 

2004 – 2007 a výročních zpráv z tohoto období.  

Samotná analýza by nesplnila svůj účel, kdyby její výsledky nebyly 

vyhodnoceny. Interpretace výsledků finanční analýzy je uvedena ve čtvrté kapitole této 

bakalářské práce.  
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2 Teoreticko metodologická východiska finanční analýzy podniku 

2.1 Předmět a účel finanční analýzy 

Finanční analýza je v  podstatě systematický rozbor dat, která najdeme 

především v účetních výkazech. Jedná se o finanční výkazy a informace získané 

z běţného účetnictví podniku. Z účetních výkazů lze získat přesné peněţní údaje, které 

se však vztahují pouze k určitému časovému okamţiku a jsou více méně izolované. Pro 

hodnocení podniku lze tato data tudíţ vyuţít jen pokud jsou podrobena finanční 

analýze.  

Finanční analýzy v sobě zahrnují řadu věcí, a to hodnocení minulosti podniku, 

hodnocení současnosti a také předpovídání budoucí finanční situace podniku. Finanční 

situací podniku rozumíme komplexní vyjádření úrovně veškerého hospodaření podniku. 

Ve finanční analýze se proto objeví důsledky objemu a kvality výroby, marketingová 

činnost podniku a také jeho obchodní činnost a ostatní podnikové aktivity.  

Hlavním cílem finanční analýzy podniku je určit jeho silné a rovněţ také slabé 

stránky, posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, dále také můţeme 

analyzovat dosavadní vývoj podniku. Finanční ukazatele nám rovněţ umoţňují 

komparaci podniku s jeho odvětvím. To vše nám umoţňuje připravit dobré podklady 

pro řízení budoucích rozhodování podniku, včetně analýzy variant budoucího vývoje a 

výběr nejvhodnější varianty.  

Finanční analýza v uţším pojetí je chápana jako hodnocení dosavadního vývoje 

podniku pomocí rozboru finančních výkazů. Jejím hlavním úkolem je určit, zda podnik 

hospodaří podle zásad zdravého a racionálního podnikání. Patří zde analýza likvidity 

podniku, analýza rentability, analýza finanční stability apod.  

V širším pojetí mluvíme jiţ o snahách předpovídat věci budoucí, snahy 

odhadovat budoucí vývoj podniku. Tato předpověď je zaloţena na zkoumání 

dosavadního vývoje a je zde rovněţ zahrnut vliv kapitálového trhu. Za finančně zdravý 

podnik je moţno povaţovat takový podnik, který dodrţuje zlatá pravidla finanční 

rovnováhy.  
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Ve finančním hodnocení podniku se uplatňují dva přístupy, které jsou však 

navzájem propojené: 

 Kvalitativní, tzv. fundamentální analýza – je prováděna na základě 

znalostí mezi ekonomickými jevy a rovněţ také na znalostech a zkušenostech 

odborníků. Tato analýza pracuje s velkým mnoţství kvalitativních údajů. Jejím 

východiskem bývá kvalifikace prostředí, ve kterém se daný podnik nachází. Jedná se 

zde o analýzu vnějšího i vnitřního ekonomického prostředí firmy, aktuální situace 

podniku a jeho cílů.   

 Kvantitativní, tzv. technická analýza – pouţívá celou řadu 

matematických, statistických a algoritmizovaných metod. Jedná se o kvantitativní 

zpracování ekonomických dat a jejich následné posouzení.  

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou velmi důleţité pro celou řadu 

uţivatelů, kteří s podnikem přicházejí do styku. Tyto uţivatele finančních analýz 

podniku můţeme rozdělit na externí a interní.  

Mezi externí uţivatele patří např.: 

 Stát a jeho orgány – kontrolují především správné vykázání a následné 

odvedení daní. Na jejich základě sestavují statistiky a také především 

kontrolují hospodaření podniků se státní majetkovou účastí. Podle zjištěných 

údajů následně rozdělují finanční výpomoci, jakými jsou například dotace, 

subvence apod.  

 Banky a jiní věřitelé – hodnotí finanční a hospodářskou situaci podniku 

jako situaci potencionálního dluţníka. Jedná se tedy o hodnocení z pohledu 

věřitele, kdy se věřitel rozhoduje, zda úvěr poskytnou, v jaké výši a také za 

jakých podmínek. Zaměřují se především na schopnost podniku dostát svým 

závazkům.  
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 Investoři – jsou pro podnik zdrojem kapitálu. Soustředí se zejména na 

výnosnost vloţeného kapitálu a míru rizika s tím spojenou. Důleţitým 

faktorem je postavení podniku na trhu.  

 Obchodní partneři (dodavatelé a zákazníci) – jejich zájem je 

soustředěn především na likviditu a solventnost firmy a to z toho důvodu, ţe 

je pro ně velmi důleţitá schopnost firmy dostát svých závazků a platit včas 

své dluhy vůči těmto uţivatelům.    

 Konkurence – vyuţívá výsledky finanční analýzy pro svou strategii a 

operativnost v řízení podniku 

K interním uţivatelům řadíme: 

 Manažery – těm výsledky finanční analýzy podniku slouţí pro správné 

rozhodování a vedení podniku. K tomu vyuţívají i informace, které jsou 

neveřejné, tudíţ veřejnosti nedostupné.  

 Zaměstnance – ti mají přirozený zájem o prosperitu svého 

zaměstnavatele z důvody zabezpečení a jistoty zaměstnání.  

 Odboráře  

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základní data pro finanční analýzu, jak uţ bylo řečeno, jsou čerpána především z 

účetních výkazů. Tato data by měla být přesná, kvalitní a komplexní, protoţe právě na 

nich závisí správnost a úspěšnost finanční analýzy.   

Účetní výkazy, které nám poskytují veškeré potřebné informace, lze rozdělit na 

účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy jsou 

výkazy externí, jelikoţ poskytují informace zejména pro veřejnost, tj. pro externí 

uţivatele. Můţeme v nich najít informace o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, 

hospodářských výsledcích a také o peněţních tocích. Lze je povaţovat za základ všech 

informací potřebných pro analýzu. Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí pouze 

z potřeb firmy, a tudíţ nemají právně závaznou úpravu. Vyuţitím těchto informací 

můţeme zpřesnit výsledky analýzy.  
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 Z účetních výkazů je důleţitá zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash 

flow.  

Rozvaha (viz. tab. č. 2.1) je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou 

stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich 

financování (pasiva) vţdy k určitému datu. Tento výkaz je sestavován vţdy na konci 

roku k určitému datu (zpravidla poslední den kalendářního roku). Z rozvahy jsme 

schopni vyčíst informace týkající se majetkové situace podniku, zdrojích financování a 

finanční situace podniku. Zjišťujeme tedy, v jakých konkrétních druzích je majetek 

vázán, jak je oceněn, rovněţ jsme také schopni určit opotřebení majetku. Ze zdrojů 

financování nás nejvíce zajímá výše vlastních a cizích zdrojů a také jejich struktura. 

Informace o finanční situaci podniku nám zase sdělují data týkající se zisku, ať uţ 

mluvíme o jeho dosaţení či rozdělení, a o schopnosti podniku dostát svých závazků.  

Rozvaha má podobu dvojstranné tabulky, kdy na levé straně zaznamenává výši a 

strukturu aktiv (stálých a oběţných) a na straně levé výši a strukturu pasiv (vlastní 

kapitál a cizí zdroje). Detailněji nás o struktuře rozvahy informuje následující tabulka č. 

2.1.  

  Tab. č. 2.1:  Struktura rozvahy 

AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál  Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek  Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek  Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek  Fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek  Výsledek hospodaření minulých let 

Oběžná aktiva  

Výsledek hospodaření běţného 

účetního období 

Zásoby  Cizí zdroje 

Dlouhodobé pohledávky  Rezervy 

Krátkodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek  Krátkodobé závazky 

Ostatní aktiva  Bankovní úvěry a výpomoci 

Časové rozlišení  Ostatní pasiva 

  Časové rozlišení 
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Výkaz zisku a ztráty nám dává přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za běţné období. V tomto výkazu při finanční analýze sledujeme zejména 

jeho strukturu a dynamiku jednotlivých poloţek. Stejně jako rozvaha se i tento výkaz 

sestavuje pravidelně, nejčastěji také ke konci roku. Informace získané z výkazu zisku a 

ztrát jsou nepostradatelné pro hodnocení firemní ziskovosti. Můţeme zde najít několik 

stupňů výsledku hospodaření, tj. zisků.  Členíme je na: 

 výsledek hospodaření z provozní činnosti – je vytvářen u většiny 

podniků z jejich základních a opakujících se činností, 

  výsledek hospodaření z finančních operací – souvisí se způsobem 

financování a finančními úkony podniku, 

 výsledek hospodaření za běžnou činnost – získáme jako součet VH 

z provozní a VH z finanční činnosti po odečtení daně z příjmu za běţnou 

činnost, 

 výsledek hospodaření mimořádný je výsledkem nepravidelných a 

neočekávaných aktivit podniku, 

 výsledek hospodaření za účetní období je součtem VH za běţnou 

činnost a VH mimořádného, 

 výsledek hospodaření před zdaněním. 

 Pro potřeby finančních analýz se můţeme setkat s různými modifikacemi 

vyjádření zisku.  

 EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortisation Charges), nebo-li zisk před odečtením odpisů, úroků a 

daní.   

 

 EBIT (Earnings efore Interest and Taxes) je zisk po odečtení odpisů, 

stále však před odečtením úroků a zdaněním. Tento ukazatel je velmi 

významný při měření výkonnosti podniku pomocí ukazatele rentability 

aktiv ROA. 

 EBT (Earnings before Taxes), čili zisk před zdaněním, známý také jako 

hrubý zisk. 
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 EAT (Earnings after Taxes) je čistý zisk neboli výsledek hospodaření po 

zdanění. 

 EAR (Earnings Retained) je nerozdělený zisk, čili čistý zisk sníţený o 

výplatu dividend. 

Struktura výkazu zisku a ztráty je zobrazena v následující tabulce č. 2.2. 

              Tab. č. 2.2: Struktura výkazu zisku a ztráty 

+   OBCHODNÍ MARŢE 

+   Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

-    Provozní náklady 

=   Provozní výsledek hospodaření 

+   Výnosy z finanční činnosti 

-   Náklady z finanční činnosti 

=   Finanční výsledek hospodaření 

-   Daň z příjmu za běţnou činnost 

=   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+   Mimořádné výnosy 

-    Mimořádné náklady 

-   Daň z mimořádné činnosti 

=   Mimořádný výsledek hospodaření 

=   Výsledek hospodaření za účetní období 

      Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

Výkaz cash flow srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněţních prostředků 

(příjmy) s jejich uţitím (výdaji) za určité období. Slouţí tedy k posouzení skutečné 

finanční situace. Je jakýmsi doplněním dvou předchozích výkazů. Podává informace o 

reálné a nikoli zkreslené skutečnosti.  

CF není vţdy stejný jako zisk. Tato skutečnost je zapříčiněná rozdílem mezi 

příjmy a výdaji a mezi náklady a výnosy, tudíţ časovým nesouladem.  
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Cash flow tedy zachycuje pohyb peněţních toků. Peněţní toky jsou přírůstky a 

úbytky peněţních prostředků (tj. peníze v hotovosti, ceniny, peníze na účtech atd.) a 

peněţních ekvivalentů (tj. např. obchodovatelné cenné papíry a pohledávky, avšak se 

splatností kratší neţ 3 měsíce, atd.) 

Z výkazu cash flow můţeme vyčíst informace o pohybu peněţních toků 

v provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti.  

Cash flow z provozní činnosti je moţno pokládat za nejvíce důleţité. Dokládá 

nám informace o aktivitách ovlivňujících tvorbu čistého zisku. Jedná se tedy o základní 

výdělečné činnosti podniku. Cash flow z investiční činnosti nám ukazuje výdaje na 

pořízení investičního majetku a jejich strukturu, ale také příjmy z jeho prodeje.  Do 

finanční činnosti řadíme pohyb dlouhodobého kapitálu, tj. splácení a přijímání úvěrů, 

peněţní toky, které souvisejí s pohybem vlastního kapitálu. Výsledkem cash flow 

z finanční činnosti je tedy informace o veškerých finančních transakcích s věřiteli.  

Výkaz cash flow můţe být vykázán dvěma způsoby, a to přímou metodou a 

nepřímou metodou. V přímé metodě jsou brány v potaz hlavní skupiny peněţních 

příjmů a výdajů. Naproti tomu v nepřímé metodě je pouţit peněţní tok z provozní 

činnosti a hospodářský výsledek, který se následně upravuje o nepeněţní operace, jakou 

jsou např. odpisy, tvorba rezerv apod., dále se upravují o změnu stavu zásob, 

pohledávek, krátkodobých závazků a dále o činnosti spojené s investiční a finanční 

činností. Volba metody je zcela na rozhodnutí účetní jednotky, musí však být v souladu 

s danými ustanoveními. Schéma cash flow nepřímou metodou nám ukazuje tabulka č. 

2.3. 
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      Tab. č. 2.3: Cash flow nepřímou metodou 
+   Čistý zisk 

+   Odpisy 

-    Změna stavu zásob 

-    Změna stavu pohledávek 

+   Změna stavu krátkodobých závazků 

=   Cash flow z provozní činnosti 

-    Přírůstek dlouhodobých aktiv 

=   Cash flow z investiční činnosti 

+   Změna bankovních úvěrů 

+   Změna nerozděleného zisku minulých let 

-   Dividendy 

+   Emise akcií 

=   Cash flow z finanční činnosti 

=   Cash flow celkem 

                   Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Metod finanční analýzy existuje celá řada a lze je rovněţ různě členit. Při 

finanční analýze však musíme dbát na správný výběr metody. Zejména je nutné brát 

ohledy na účelnost, tzn., ţe metoda musí odpovídat předem zadanému cíli, nákladovost, 

tzn., ţe kaţdá analýze s sebou nese časovou náročnost a nároky na kvalifikovanou práci. 

To vše s sebou přináší řadu nákladů. Dále bychom zde neměli opomenout spolehlivost, 

které lze dosáhnout zejména prací s přesnými daty.  

Obecně platí: Čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím niţší riziko 

chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch. Podstatou finanční analýzy je 

výpočet ukazatelů majících dobrou vypovídací schopnost vzhledem k ekonomické 

realitě, kterou zkoumáme. Tyto ukazatele můţeme chápat jako číselné vyjádření 

ekonomické činnosti podniku. Mohou být vyjádřeny v peněţních jendotkách, ale také 

díky matematickým postupům a aritmetickými operacemi v procentech či jednotkách 

času.  
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Ve finanční analýze se ukazatele člení na ukazatele absolutní, poměrové a 

rozdílové. Absolutní ukazatele vycházejí přímo z posuzování hodnot, které najdeme 

v jednotlivých účetních výkazech. Tento postup však není zpracováván ţádnou 

matematickou metodou, můţeme tedy tvrdit, ţe je do jisté míry omezený. Rozdílové 

ukazatele, jak jiţ napovídá jejich název, zjišťují jako rozdíl zpravidla mezi určitou 

poloţkou aktiv a určitou poloţkou pasiv. Nejčastěji pouţívané jsou poměrové ukazatele.  

Poměrové ukazatele jsou definovány jako podíl dvou poloţek vyčtených 

převáţně ze základních účetních výkazů. Hodnota ukazatele pak vyjadřuje velikost 

ukazatele v čitateli na jednotku ukazatele ve jmenovateli.  

Absolutní ukazatele, zejména jejich časové změny, jsou východiskem pro 

horizontální a vertikální analýzu. Absolutní ukazatele dále také vyuţíváme pro výpočet 

poměrových ukazatelů, které tvoří základ finanční analýzy. 

 

 

2.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza přejímá data, která jsou součástí účetních výkazů. Jak jiţ 

bylo řečeno, zabývá se zejména jejich časovými změnami (zpravidla v horizontu 3 aţ 

10 let). Tyto změny porovnáváme vţdy v po sobě jdoucích období. Dlouhou časovou 

řadu je moţno povaţovat za jakousi záruku sníţení rizika nepřesností, co se týče 

interpretace a také za zlepšení moţnosti předvídat vývoj ukazatele v budoucnu.  

Změna ukazatele můţe být vyjádřena jako změna absolutní, která zobrazujme 

celkovou změnu v peněţních jednotkách, nebo také jako změna relativní.   

Absolutní změna se vypočte podle tvaru 

  - ,                           (1)   

kde Dt/(t-1) je změna oproti minulému období uvedená v Kč a Xi(t) je hodnota poloţky 

i v čase t.  
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Procentní vyjádření meziroční změny má tvar  

 I -
-

,                    (2)  

kdy It/(t-1) je změna vyjádřená v procentech oproti minulému období a Xi(t) je hodnota 

poloţky i v čase t. 

Z horizontální analýzy jsme tedy schopni vyčíst, o kolik jednotek a také o kolik 

procent se příslušná poloţka změnila v čase.  

 

2.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Posuzuje 

jednotlivé sloţky majetku a kapitálu, tzn. strukturu aktiv a pasiv podniku. Touto 

analýzou jsme schopni například zjistit podíl hmotného majetku na dlouhodobých 

aktivech a podíl dlouhodobých aktiv na aktivech celkem.  

 Tento podíl se vypočte podle vztahu 

                            (3) 

kde Pi je procentuální vyjádření poloţky Ai k poloţce Zi. Poloţka Ai je zkoumaná 

veličina a poloţka Zi je základní veličina.   

 Od vztahu mezi majetkovou a kapitálovou strukturou podniku jsou odvozena tzv. 

bilanční pravidla, která by se měla dodrţovat v zájmu udrţení dlouhodobé stability 

podniku. Mezi nejznámější patří zlaté pravidlo financování, podle kterého má být 

dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek má být kryt 

krátkodobými zdroji a zlaté pravidlo vyrovnání rizika, podle kterého by měly vlastní 

zdroje převyšovat cizí zdroje.  
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2.4.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívaným postupem z hlediska finanční 

analýzy. Analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně ze základních účetních 

výkazů. Účetní výkazy jsou veřejně dostupné, tudíţ k nim má přístup i externí finanční 

analytik. Poměrový ukazatel se vypočte jako poměr jedné nebo několika poloţek ze 

základního účetního výkazu k jiné poloţce nebo ke skupině poloţek. Dělení 

poměrových ukazatelů znázorňuje následující schéma č. 2.1. 

Schéma č. 2.1: Členění poměrových ukazatelů 

 Zdroj: Růčková (2007) 

 

2.4.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu je ukazatelem schopnosti 

podniku dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu, vytvářet nové zdroje. U 

výpočtu těchto ukazatelů se vychází zpravidla z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Tyto 

ukazatele slouţí k hodnocení celkové efektivnosti činnosti podniku. O tyto ukazatele 

projevují zájem zejména potencionální investoři a akcionáři. Pro výpočet ukazatelů 

rentability pracujeme se ziskem. Zde vybíráme ze tří kategorií zisku, které vyčteme 

přímo z výkazu zisku a ztráty. Jedná se o jiţ zmíněné EBIT (tj. zisk před zdaněním a 

úroky), EAT (tj. čistý zisk) a EBT (tj. zisk před zdaněním). 

 

 

poměrové 
ukazatele

ukazatele 
likvidity

ukazatele 
rentability

ukazatele 
zadluženosti

ukazatele 
aktivity

ukazatele 
tržní hodnoty
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Rentabilita aktiv (ROA) 

 Rentabilita aktiv bývá povaţována za klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy vloţenými do podnikání. Tento ukazatel vyjadřuje celkovou 

efektivnost firmy, její výdělkovou schopnost. Nebere ohled na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Tento ukazatel by měl růst.   

                                     (4)  

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

 Tento ukazatel měří efektivnost dlouhodobého vloţeného kapitálu bez ohledu na 

to, odkud kapitál pochází. Jde tedy o ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení všech 

aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Tento 

ukazatel se velmi často vyuţívá k mezipodnikovému srovnávání. Trend v čase má 

rostoucí.  

                                 (5)  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)    

Tento ukazatel je měřítkem výnosnosti kapitálu vloţeného akcionáři či vlastníky 

podniku. Pomocí tohoto ukazatele akcionáři či vlastníci zjišťují, zda se vyuţívá s 

intenzitou, která by odpovídala velikosti jejich investičního rizika. Ukazatel ROE by 

měl být větší neţ úroky, které by investoři či akcionáři obdrţeli při jiné formě 

investování. Tento ukazatel by měl v čase růst. Je zde ale několik příčin růstu. Jednou 

z negativních příčin můţe být sníţení podílu vlastního kapitálu na kapitálu celkovém.  

                 (6)  
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Rentabilita tržeb (ROS) 

 Tento ukazatel je vhodný zejména pro srovnání v čase a mezipodnikové 

srovnání. Tento ukazatel říká, jakého zisku je podnik schopen dosáhnout při dané výši 

trţeb, tedy kolik je podnik schopen vyprodukovat efektu na 1 Kč trţeb. Pokud má tento 

ukazatel nízkou úroveň, vypovídá to o chybném řízení firmy. Naopak vysoká úroveň 

poukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy.  

                  (7)  

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

 Tento ukazatel velmi často doprovází jiţ zmiňovaný ukazatel rentability trţeb. 

Bývá povaţován za jeho doplňkový ukazatel. Obecně platí, ţe čím je hodnota tohoto 

ukazatele vyšší, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady a tím vyšší je procento 

zisku. Také se často vyhodnocuje rentabilita dílčích nákladů.  

                  (8)  

 

2.4.3.2 Ukazatele likvidity 

Likviditu chápeme jako schopnost podniku uhradit včas své platební závazky. 

Pokud tohoto podnik není schopen, můţe to vést aţ k bankrotu. Likvidita je velmi 

důleţitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, protoţe jen likvidní podnik je schopen 

dostát svým závazkům. Naproti tomu příliš vysoká likvidita nepatří mezi příznivé jevy. 

Je to dáno tím, ţe podnik váţe velké mnoţství finančních prostředků v aktivech, které 

finanční prostředky výrazně nezhodnocují a tím také sniţují rentabilitu. Rozlišujeme 

zde tři základní ukazatele, likviditu okamţitou, pohotovou likviditu a likviditu běţnou 

neboli celkovou.  
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Ukazatel celkové likvidity 

 Tento ukazatel ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Vypovídá tedy o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit všechny své 

věřitele, kdyby v daném okamţiku veškerá svá oběţná aktiva proměnil na hotovost. Za 

přiměřenou výši tohoto ukazatele se povaţuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Nedostatky u 

tohoto ukazatele můţeme vidět v tom, ţe ne všechna oběţná aktiva je podnik schopen 

proměnit v hotovost. Můţe se jednat například o zásoby, které jiţ pro výrobu 

nepouţijeme, ale jejich prodej můţe být značně obtíţný. 

           (9)  

 

Ukazatel pohotové likvidity 

 Jiţ podle názvu tohoto ukazatele jsme schopni usoudit, ţe pro výpočet se berou 

v úvahu jen pohotové prostředky podniku, mezi které patří pokladní hotovost, peníze na 

bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, pohledávky. Hodnota tohoto 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Vývoj ukazatele pohotové 

likvidity by měl zaznamenávat růst, coţ signalizuje předpokládané zlepšení finanční a 

platební situace podniku. 

           (10) 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Do tohoto ukazatele vstupují jen ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Jsou to 

tedy pohotové platební prostředky. Mezi ně patří peníze v pokladně, peníze na účtech a 

šeky. Lze zde také zařadit některé druhy pohledávek a cenných papírů. Pro okamţitou 

likviditu platí doporučovaná hodnota v rozmezí od 0,9 do 1,1. Za hodnotu kritickou 

bývá označována hodnota 0,2. I v případě, ţe ukazatel nevyjde v tomto rozmezí, nemusí 

to nutně znamenat finanční problémy.   



 

22 

 

,                (11) 

kde KMF je krátkodobý finanční majetek. 

 

Podíl pohledávek na OA 

Tento ukazatel je ukazatelem doplňujícím ukazatele likvidity. Trend toho 

ukazatele by měl spíše v čase klesat, ale v případě pravidelného splácení pohledávek od 

odběratelů můţe být i růst tohoto ukazatele pozitivní.  

            (12) 

 

Podíl zásob na OA 

Jedná se rovněţ o ukazatel doplňující ukazatele likvidity. Zásoby jsou nejméně 

likvidní poloţkou z oběţných aktiv, a proto by tento poměr neměl být příliš vysoký.  

Tento ukazatel by neměl v čase příliš kolísat, měl by být stabilní.  

                 (13) 

 

Krytí závazků CF 

Tento ukazatel je konstruovaný na bázi CF. Vyjadřuje schopnost podniku hradit 

krátkodobé závazky z peněţního toku za sledované období. Ukazatel vykazuje trend 

růstu.  

             (14) 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje část oběţného majetku, která se během roku 

přemění na pohotové peněţní prostředky a po splacení krátkodobých závazků můţe být 

pouţita pro potřeby podniku. Jedná se o část oběţného majetku, která je kryta 

dlouhodobými zdroji. Pokud jsou oběţná aktiva kryta dlouhodobými zdroji, mluvíme o 

překapitalizování podniku. To ale neplatí v případě ČPK. Část oběţného majetku se 

totiţ v podniku nachází trvale, a proto musí být kryt dlouhodobými zdroji.  

          (15) 

 

Poměrový ukazatel likvidity 

Tento ukazatel se konstruuje pomocí čistého pracovního kapitálu. Neměl by 

dosahovat záporných hodnot. Pokud by tomu skutečně tak bylo, svědčilo by to o krytí 

dlouhodobých aktiv krátkodobými zdroji. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se 

měla pohybovat v rozmezí od 30 do 50%. 

           (16) 

 

Ukazatel překapitalizování 

Tento ukazatel vyjadřuje míru krytí dlouhodobého hmotného majetku vlastním 

kapitálem. Vlastní kapitál by měl financovat dlouhodobý majetek, typický pro dané 

odvětví. Charakterizuje předpoklady pro stabilitu finanční struktury. 

        (17)  

kde DHM je dlouhodobý hmotný majetek. 
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Ukazatel podkapitalizování 

Hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout pod 1. To by znamenalo, ţe 

dlouhodobá aktiva by byla kryta z části krátkodobými zdroji a to by mohlo znamenat 

ohroţení dalšího vývoje podniku.  

         (18)  

 

2.4.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity poukazují na schopnost podniku vyuţívat investované finanční 

prostředky a měří, jak jsou vázány jednotlivé sloţky kapitálu v jednotlivých druzích 

aktiv a pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek aktiv nebo dobu obratu.  

 

Ukazatel obrátky celkových aktiv 

 Tento ukazatel měří intenzitu vyuţití celkového majetku. Tento ukazatel by měl 

v čase růst. Čím je vyšší, tím lépe a efektivněji podnik vyuţívá svůj majetek.  

                (19) 

 

Ukazatel doby obratu aktiv  

Tento ukazatel měří, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu 

k trţbám. Čím kratší tato doba je, tím lépe pro podnik. Ukazatel je ovlivněn podílem 

fixních aktiv (čím vyšší, tím vyšší hodnota ukazatele) a také dynamikou trţeb.  

            (20) 
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Ukazatel doby obratu zásob 

Tento ukazatel nám udává, jak dlouho jsou oběţná aktiva vázána ve formě 

zásob. Čím je tato doba kratší, tím lepší je situace podniku.  

               (21) 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek neboli za jak dlouho jsou pohledávky obvykle splaceny. Zde záleţí na 

velikosti firmy. Pro malé firmy můţe dlouhá doba splácení pohledávek představovat 

velký finanční problém, zatímco pro firmy velké jsou schopny z finančního hlediska 

delší dobu splatnosti tolerovat.  

           (22) 

 

Ukazatel doby obratu závazků 

 Tento ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Platí 

zde pravidlo, ţe doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu pohledávek. 

Z tohoto ukazatele jsme schopni vyčíst, jak firma dodrţuje obchodně úvěrové vztahy. 

Jedná se o platební disciplínu podniku vůči věřitelům.  

          (23) 
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2.4.3.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Tyto ukazatele se zabývají strukturou financování podniku. Poukazují na 

skutečnost, ţe podnik ke svému financování pouţívá cizí zdroje, čili dluh. Toto je 

v normální ekonomice a u velkých podniků zcela běţné. Pokud by podnik k financování 

vyuţíval jen vlastní kapitál, vedlo by to ke sniţování výnosnosti vloţeného kapitálu. 

Největší obtíţnost při realizaci financování podniku představuje právě podíl cizích 

zdrojů, tedy určení vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem neboli kapitálové struktuře.  

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu. Ukazuje, jak velká 

je finanční nezávislost podniku. Ukazuje, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj 

majetek vlastními zdroji.  Upevňování finanční stability je zaznamenáno růstem tohoto 

ukazatele.  

       (24) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Stupeň krytí dlouhodobých 

aktiv by měl dosahovat aspoň 100%, tzn., ţe všechna stálá aktiva by měla být kryta 

dlouhodobým kapitálem. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je lepší finanční stabilita 

firmy.  

        (25) 

 

 Tyto ukazatele jsou doplněny o další ukazatele, které se zabývají strukturou 

aktiv a zásob. Jedná se o podíl stálých aktiv, podíl oběţných aktiv a podíl zásob. Vztah 

mezi stálými a oběţnými aktivy se liší vlivem odvětví. V těţkém průmyslu bývá např. 
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větší podíl stálých aktiv. Obecně lze říci, ţe čím je podíl stálých aktiv vyšší, tím jsou 

také vyšší i fixní náklady. To také sniţuje přizpůsobivost firmy na změny poptávky. 

Naproti tomu, čím je podíl oběţných aktiv vyšší, tím je podnik lépe schopen reagovat 

na změny na trhu.  

                                     (26) 

           (27) 

             (28) 

 

Majetkový koeficient 

Tento ukazatel je také známý jako finanční páka. Cílem finančního řízení je 

dosaţení tzv. optimální zadluţenosti. Zadluţenost by neměla být chápaná jako negativní 

jev. Ve zdravém podniku můţe dokonce přispět k jeho rentabilitě a k růstu jeho trţní 

hodnoty. Majetkový koeficient by měl být v čase stabilní. 

            (29) 

  

Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel hodnotí přiměřenost zadluţení podniku. Měří podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu, z něhoţ je financován majetek podniku. Tento ukazatel by měl 

v čase klesat, avšak jeho vysoká hodnota můţe být z hlediska drţitelů akcií také 

příznivá. Stane se tak tehdy, je-li podnik schopen dosáhnout vyššího procenta rentability 

neţ je procento úroků placené z cizího kapitálu.   

       (30) 
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 Ukazatel celkové zadluţenosti můţeme dále rozloţit na ukazatel dlouhodobé 

zadluţenosti a ukazatel běţné zadluţenosti. Oba tyto ukazatele, stejně jako ukazatel 

celkové zadluţenosti, se vyznačují klesajícím trendem.  

        (31) 

          (32) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Má stejnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluţenosti. Zatímco 

celková zadluţenost můţe růst do maximální výše 100%, zadluţenost vlastního kapitálu 

roste exponenciálně aţ k nekonečnu. Zadluţenost vlastního kapitálu závisí na fázi 

vývoje firmy. U stabilních podniků se přijatelná zadluţenost pohybuje v rozmezí od 

80% do 120%.  

        (33) 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel podává informace o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

Informuje tedy o tom, kolikrát je zajištěno placení úroků. Obecně lze říci, ţe čím je 

úrokové krytí vyšší, tím je také lepší finanční situace podniku. Pokud je hodnota rovna 

1 neboli 100%, znamená to, ţe podnik pouţije veškerý svůj zisk na placení úroků. Je-li 

tato hodnota ještě niţší, znamená to, ţe podnik si není schopen vydělat ani na úroky. Je 

vhodné, aby tento ukazatel v čase rostl.  

       (34)  
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Úrokové zatížení 

Jedná se o reciproční hodnotu ukazatele úrokového krytí. Informuje nás o tom, 

jakou část vytvořeného zisku odčerpávají úroky. Tento ukazatel je doplňkem 

k hodnocení vývoje výnosnosti.  

                (35)  

 

Ukazatel úvěrové zadluženosti a doba návratnosti úvěru 

Ukazatel úvěrové zadluţenosti je důleţitý u podniků, u nichţ jsou rozhodující 

formou cizích zdrojů bankovní úvěry. Ukazatel doby návratnosti úvěru udává počet let 

nutných ke splacení úvěrů z provozního Cash Flow (EAT + odpisy). Je to ukazatel, 

který pouţívají komerční banky při rozhodování o poskytování úvěrů. 

        (36) 

           (37) 

 

2.4.4 Analýza odchylek 

Mezi typické úkoly finanční analýzy patří rozbor odchylek syntetických 

ukazatelů a vyhledat a také vyčíslit faktory, které se na těchto odchylkách nejvíce 

podílejí. Tento problém je moţno řešit pomocí pyramidového rozkladu.   

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají vrcholový ukazatel na další dílčí 

ukazatele, a to pomocí multiplikativních (násobení a dělení) nebo pomocí aditivních 

(sčítání nebo odčítání) vazeb zachycených jako matematické rovnice tak, ţe vzniká 

jakási soustava rovnic. Smyslem pyramidového rozkladu je popsání vzájemné závislosti 

jednotlivých ukazatelů a také analýza vazeb v rámci pyramidy.   
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V pyramidových soustavách se zpravidla vyskytují tyto vazby:  

 aditivní vazba, kde platí vztah ,         (38) 

 multiplikativní vazba, pokud        (39) 

 exponenciální vazba, kdy ,        (40) 

 

kde x je vrcholový analyzovaný ukazatel a a1-n jsou dílčí vysvětlující ukazatele.  

  

V této bakalářské práci bude provedena analýza vrcholového ukazatele 

rentability aktiv ROA na základě pyramidového rozkladu tohoto ukazatele. Ukazatel 

ROA je zejména ovlivněn výší vlastního kapitálu, čistým ziskem, ziskem před 

zdaněním a aktivy. Rozklad ROA bude proveden podle (41) vazbou multiplikativní. 

,             (41)  

 

 Pro multiplikativní vazbu rozlišujeme čtyři základní metody. Jedná se o metodu 

postupných změn, metodu rozkladu se zbytkem, logaritmickou metodu a funkcionální 

metodu rozkladu. 

 Při vyčíslení vlivu se u prvních dvou metod vychází z toho, ţe při změně 

jednoho z ukazatelů jsou hodnoty ostatních ukazatelů neměnné. U třetí a čtvrté metody 

je reflektována současná změna (kombinovaná změna) všech ukazatelů při vysvětlení 

jednotlivých vlivů. 

 K rozkladu rentability aktiv ROA bude pouţita vazba multiplikativní pro metodu 

postupných změn a pro logaritmickou metodu.  
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Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový se v případě metody postupných 

změn a pro 3 vysvětlující ukazatele vypočítají podle následujícího vztahu: 

 

 

,              (42) 

kde a1, a2, a3 jsou vysvětlující ukazatele, ∆  je změna vrcholového ukazatele 

v důsledku změny 1. – 3. vysvětlujícího ukazatele.  

 Vliv vysvětlujícího ukazatele na změnu vrcholového ukazatele se v případě 

logaritmické metody určí ze vztahu: 

               (43) 

                 (44) 

,                (45) 

kde ∆xai je změna vrcholového ukazatele v důsledku změny i-tého vysvětlujícího 

ukazatele, ∆x je relativní změna vrcholového ukazatele, Iai je index změny 

vysvětlujícího ukazatele, a0 je vysvětlující ukazatel v roce t, a1 vysvětlující ukazatel 

v roce t+1, Ix je index změny vrcholového ukazatele, x0 je vrcholkový ukazatel v čase t 

a x1 je vrcholový ukazatel v čase t+1.  

2.4.5 Predikční modely 

Kromě jiţ zmíněných poměrových ukazatelů se pro určení úrovně finanční 

situace podniku a jeho výkonnosti pouţívají také souhrnné modely hodnocení finanční 

úrovně podniku neboli tzv. predikční modely.  Tyto modely vyjadřují situaci podniku 

jedním číslem.  

 Důvodem pro jejich praktikování je snaha rozpoznat příčiny nestability podniku, 

které mohou způsobit jeho úpadek neboli bankrot. Východiskem pro vytváření těchto 

modelů je předpoklad, ţe jiţ několik let před bankrotem podniku se mohou vyskytovat 

určité anomálie v jeho vývoji, které jsou charakteristické právě pro ohroţené podniky. 
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 Rozlišujeme dva typy modelů. Jedná se o modely bankrotní a modely bonitní. 

Rozdílem mezi těmito dvě modely je to, ţe bankrotní modely vyhodnocují moţnost 

úpadku, kdeţto ratingové modely se soustředí na moţnost zhoršení finanční situace 

podniku.  

 Všechny tyto modely však mají pouze doplňující význam. Příklad modelů 

ukazuje schéma č. 2.2. 

Schéma č. 2.2: Přehled vybraných predikčních modelů 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

 Pro tuto bakalářskou práci budou pouţity celkem čtyři modely, dva modely 

bankrotní a dva modely bonitní. Budou to modely Kralickuv Quick – test a Index IN 95, 

coţ jsou modely bonitní, a z bankrotních modelů to budou Taflerův model a model 

Beaverův. 

2.4.5.1 Beaverův model 

Tento model byl sestaven na základě 79 firem, které zbankrotovaly, a 79 firem, 

které nezbankrotovaly. Tyto firmy byly analyzovány. Ze své analýzy W. H. Beaver 

vyhodnotil, ţe vypovídací síla poměrových ukazatelů se projevuje jiţ 5 let před 

úpadkem podniku. V tabulce č. 2.4 jsou uvedeny ukazatele, které podle Beavera patří 

mezi hlavní.  

Predikční modely hodnocení finanční úrovně

Bankrotní

Altmanův 
model

Taflerův 
model

Beaverův 
model

Bonitní

Tamariho 
model

Kralickuv 
Quick - test

Index IN 95



 

33 

 

 Tab. č. 2.4: Parametry Beaverova modelu 

Ukazatel Trend u ohrožených firem 

vlastní kapitál/aktiva celkem  klesá 

přidaná hodnota/aktiva celkem klesá 

bankovní úvěry/cizí zdroje roste 

cash flow/cizí zdroje klesá 

provozní kapitál/aktiva celkem klesá 

 Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

2.4.5.2 Tafflerův model 

Tento model rovněţ sleduje rizika bankrotu firmy. Model je zaloţen na 

ukazatelích, které poukazují na hlavní charakteristiky platební neschopnosti společnosti. 

Hodnoty nad 0,3 znamenají malou pravděpodobnost bankrotu, hodnoty pod 0,2 velkou 

pravděpodobnost. Model je vyjádřen rovnicí: 

,            (46) 

kde X1 se vypočte jako EBT/KZ, X2 se vypočte jako OA/závazky celkem, X3 jako 

KZ/A, X4 se vypočte jako finanční majetek/(provozní náklady – odpisy).  

 

Index IN 95 

Tomuto indexu se také říká index důvěryhodnosti. Byl sestaven na základě 

souboru českých podniků. Je vhodný pro roční hodnocení zdraví firmy. Pro účely 

výpočtu tohoto indexu byl podnik zařazen do odvětví výroby strojů a přístrojů. 

K tomuto odvětví byly přiřazeny váhy V1 = 0,28, V2 = 0,11, V3 = 13,07, V4 = 0,64,  V5 

= 0,10 a V6 = 6,36.  Index IN 95 se vypočte podle následujícího vztahu: 

,            (47) 
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kde U jsou nákladové úroky, T znamenají trţby, KBU jsou krátkodobé bankovní úvěry 

a ZPL jsou závazky po lhůtě splatnosti.  

 Pokud hodnota IN je větší neţ 2, podnik je finančně zdravý. Podnik s hodnotou 

IN v rozmezí od 1 do 2 patří k průměrným podnikům, není tedy ani zdravý ani 

nemocný. Podnik s IN menším neţ 1 je podnik finančně velmi slabý.  

 

2.4.5.3 Kralickuv Quick - test  

Kralickuv Quick test uděluje body intervalům hodnot pro jednotlivé ukazatele. 

Hodnotíme zde čtyři ukazatele, ukazatel R1, tj. vlastní kapitál/aktiva celkem, ukazatel 

R2, tj. (dluhy celkem – peněţní prostředky)/provozní cash flow, ukazatel R3, tj. zisk 

před daněmi a úroky/aktiva a ukazatel R4, tj. provozní cash flow/provozní výnosy. 

Následně zjišťujeme finanční stabilitu jako aritmetický průměr ukazatele R1 a R2 a 

výnosovou situaci jako aritmetický průměr ukazatele R3 a R4. Souhrnné hodnocení je 

určeno podle váţeného průměru finanční stability a výnosové situace.  Bodové 

ohodnocení je ukázáno v následujících tabulkách č. 2.5. 

         Tab. č. 2.5: Bodové ohodnocení ukazatelů podle Kralickova Quick testu 

R1 
  

R2 
 0,3 a více 4 body 

 
3 a méně 4 body 

0,2 až 0,3 3 body 
 

3 až 5 3 body 

0,1 až 0,2 2 body 
 

5 až 12 2 body 

0,0 až 0,1 1 bod 
 

12 až 30 1 bod 

0,0 a méně 0 bodů 
 

30 a více 0 bodů 

     R3 
  

R4 
 0,15 a více 4 body 

 
0,1 a více 4 body 

0,12 až 0,15 3 body 
 

0,08 až 0,1 3 body 

0,08 až 0,12 2 body 
 

0,05 až 0,08 2 body 

0,00 až 0,08 1 bod 
 

0,00 až 0,05 1 bod 

0,00 a méně 0 bodů 
 

0,00 a méně 0 bodů 

        Zdroj: Dluhošová (2006) 
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2.5 Charakteristika podniku Ostroj a.s. 

 

2.5.1 Historie 

Kořeny společnosti sahají aţ do roku 1878. V té době Eduard Tatzl zaloţil 

v Opavě Opavskou strojírnu a slévárnu. Pod názvem Ostroj je tato společnost známá od 

roku 1949, kdy byl tento název zaregistrován také jako ochranná známka. V roce 1951 

zahájila firma výrobu důlních strojů a brzy po té se stala největším výrobcem důlních 

strojů v České republice. Dnes můţeme stroje vyrobené společností Ostroj Opava a.s. 

najít v zemích jako je např. Španělsko, SRN, Polsko, Rusko, Litva, Slovensko a 

Ukrajina.  

 

2.5.2 Charakteristika a popis činností firmy  

Mezi nejznámější části výrobního podniku společnosti Ostroj a.s. patří tradiční 

sortiment důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech. Jedná 

se především o mechanizované výztuţe, hřeblové a pásové dopravníky, pásové vleky, 

pluhové soupravy, hydraulické stojky a válce.  

Mezi veřejnost tato firma pronikla také jako výrobce nákladních hydraulických 

jeřábů pro lesní hospodářství. Výroba firmy Ostroj a.s. probíhá v několika divizích, 

mezi které patří např. Kovárna a kalírna, kde se vyrábí zápustkové výkovky, dále se 

v divizi Strojírna vyrábí ocelové konstrukce a svařované dílce do hmotnosti 10 tun, 

včetně strojního opracování a nátěru. Divize Hydraulika se stará o výrobu 

hydraulických prvků, hydraulických válců, lisů, převodových skříní, dílů pro 

hydromotory a ozubených kol. Tato společnost má také vlastní Nástrojárnu, kde 

připravuje lisovací, střihací a postupové nástroje, kovací zápustky a některé 

jednoúčelové stroje a mnoho dalších. Povrchová úprava zinkováním, tvrdým funkčním 

chromováním nebo plastováním je zabezpečena v divizi Galvanovna.  
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 Tato firma není emitentem dluhopisů. Akcie mají jmenovitou hodnotu 1000 Kč. 

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcie, přičemţ kaţdých 1000 

Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.  

Průměrný počet zaměstnanců ukazuje následující tabulka č. 2.6. 

 

 

Tab. č. 2.6: Průměrný počet zaměstnanců dle divizí – rok 2007 

 

Divize    DJ  DR   TH         Celkem 

Strojírna   109   16   30    155          

Nářaďovna    63   4   29      96 

Nakládací 

hydr. jeřáby    5   1   11      17 

Kovárna a kalírna   140   27  36     203 

Hydraulika    131   22   45     198 

Galvanovna    32   6   8       46 

Důlní stroje    9   2   33       44 

Nákup      13   18       31 

Sluţby     64   16       80 

Ostatní       55       55 

Celkem    489   155  281       92 

 Zdroj: Výroční zpráva Ostroj a.s. pro rok 2007 
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3 Analýza podniku podle vybraných ukazatelů 

Pro zhodnocení finanční situace firmy je pouţita horizontální a vertikální 

analýza, analýza pomocí poměrových ukazatelů, analýza odchylek a hodnocená 

finanční úrovně podniku pomocí dvou bonitních a dvou bankrotních modelů. Informace 

pro tyto výpočty jsou čerpány z účetních výkazů pro rok 2004 – 2007 a to z výkazu 

zisku a ztráty, výkazu cash flow a z rozvahy, které jsou uvedeny v příloze č. 1.   

 

3.1 Horizontální analýza 

Pro účely horizontální analýzy byly provedeny výpočty dle vztahů (1) a (2).  

 

Vývoj aktiv 

Z grafu č. 3.1 je patrné, ţe aktiva mají zprvu rostoucí tendenci, zatímco v roce 

2007 můţeme zaznamenat pokles. V roce 2005 aktiva vzrostla o přibliţně o 160 mil. 

Kč, v roce 2006 vzrostla přibliţně o 61 mil. Kč. Tento růst byl způsoben růstem 

hotovosti a peněţních prostředků v tomto období. Naproti tomu jejich úbytek v roce 

2007 velmi významně ovlivnil pokles oběţných aktiv, patrný v grafu 3.2, coţ způsobilo 

pokles aktiv celkem přibliţně o 54 mil. Kč.  

                                Graf č. 3.1: Vývoj aktiv (tis. Kč)  
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Graf č. 3.2: Vývoj struktury oběžných aktiv v letech 2004 – 2007 (tis. Kč) 

 

Vývoj pasiv 

Z grafu č. 3.3 vyplývá, ţe poloţka pasiv se vyvíjí úměrně s poloţkou aktiv. Do 

roku 2006 má růstovou tendenci, coţ je způsobena růstem krátkodobých rezerv a 

obchodních závazků v důsledku jiţ zmíněného růstu trţeb. V roce 2007 došlo 

k mírnému poklesu. Tento pokles je způsoben změnou v poloţce cizí zdroje, poloţka 

vlastní kapitál je od roku 2007 neměnná. Pokles cizích zdrojů je způsoben zejména 

splacením daně ze zisku a také sníţením krátkodobých rezerv.  Rovněţ se podniku 

sníţily krátkodobé úvěry. Vývoj pasiv je demonstrován v grafu č. 3.3. 

 

                                      Graf č. 3.3: Vývoj pasiv (tis. Kč) 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V grafu č. 3.4 je zachycen průběh vývoje jednotlivých hospodářských výsledků 

v letech 2004 – 2007. Jak lze vyčíst, nejniţšího zisku dosahovala společnost v roce 

2004, naopak nejvyššího v roce 2005. Po poklesu čistého zisku v roce 2006 došlo opět 

k nárůstu v roce 2007 na téměř 65 mil. Kč. Díky poměrně vyrovnaným nákladovým a 

výnosovým úrokům v roce 2007 nedochází k velkým rozdílům mezi ziskem provozním 

a ziskem před zdaněním. V grafu č 3.4 je dobře patrné, jaký vliv na čistý zisk mají 

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

    Graf č. 3.4: Vývoj jednotlivých hospodářských výsledků v letech 2004 – 2007(tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontální analýza cash flow  

Nejvíce peněţních prostředků plynulo podniku z provozní činnosti. Velký nárůst 

cash flow z provozní činnosti je patrný zejména v roce 2006. V roce 2007 je opět 

zaznamenán pokles toku peněţních prostředků. K poklesu došlo také u cash flow 

z investiční činnosti, které se v roce 2006 dostalo do záporných hodnot a tím velmi 

výrazně spolu s klesajícím  peněţním tokem z finanční činnosti negativně ovlivnilo 

změnu celkových peněţních prostředků. Ty se dostaly v roce 2007 do záporných 

hodnot. Vývoj jednotlivých cash flow znázorňuje graf č 3.5. 

 

0

50000

100000

150000

200000

2004 2005 2006 2007

ti
s.

 K
č

rok

PROVOZNÍ ZISK PŘED 
ODPISY(EBITDA)

PROVOZNÍ ZISK 
(EBIT)

ZISK PŘED 
ZDANĚNÍM (EBT)

ZISK PO ZDANĚNÍ



 

40 

 

  Graf č. 3.5: Vývoj cash flow v letech 2004 – 2007(tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

3.2 Vertikální analýza 

Zde byla provedena analýza struktury aktiv a pasiv.  

 

Vertikální analýza aktiv 

Z grafu č. 3.6 je patrné, ţe struktura oběţných aktiv se příliš významně 

nezměnila. Největší změnu zaznamenala hotovost a peněţní ekvivalenty, která se oproti 

roku 2006 sníţila o více jak 20%. To je způsobeno, jak plyne z grafu č. 3.6, nákupem 

DHM. Dále se změnil procentní podíl zásob, který po mírném poklesu v roce 2005 

začal stoupat.  

       Graf č 3.6: Vývoj struktury oběžných aktiv relativní (%) 
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Struktura dlouhodobých aktiv, jak je patrné z grafu č 3.7 je také poměrně 

vyrovnaná v celém sledovaném období. Rok 2004 se téměř shoduje s rokem 2005. 

V roce 2006 mírně klesl podíl DHM, avšak v roce 2007 se opět vyrovnal.   

Graf č 3.7: Vývoj struktury dlouhodobého majetku relativní (%) 

 

 

 

 

 

 

Vertikální analýza pasiv 

Z grafu č. 3.8 je patrné, ţe ani zde nedošlo k velkým změnám na podílu 

jednotlivých poloţek vlastního kapitálu. Základní kapitál si stále drţí přibliţně stejný 

podíl na celkovém vlastním kapitálu. Jediných změn dosáhl výsledek hospodaření 

minulých let, který se dostal ze záporných hodnot do kladných (v letech 2006 a 2007). 

Výsledek hospodaření běţného účetního období nemá příliš stabilní vývoj. V roce 2004 

tvoří jen velmi malou část podílu. Ten v roce 2005 stoupl na téměř 8% podílu a 

v následujících letech si tento podíl udrţoval.  

Graf č 3.8: Vývoj struktury vlastního kapitálu (%) 
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Jak ukazuje graf č 3.9, největší podíl na cizích zdrojích tvoří obchodní a jiné 

závazky. Jejich podíl se příliš významně nemění. Největších změn dosáhly krátkodobé 

rezervy, které v roce 2004 tvořily necelá 4% cizích zdrojů, ale v roce 2005 tento podíl 

stoupl na necelých 11%. Podobný vývoj měly i v roce 2006, ale v roce 2007 klesl jejich 

podíl na necelé jedno procento. Dále je zde patrný úbytek podílu dlouhodobých úvěrů. 

Zatímco v roce 2004 dosahoval jejich podíl téměř 15%, v roce je tento podíl nulový. 

Rovněţ je zde patrný úbytek podílu krátkodobých bankovních úvěrů.  

    Graf č 3.9: Vývoj struktury cizích zdrojů relativní (%) 

 

 

3.3 Poměrové ukazatele 

V této kapitole je zpracována analýza rentability, likvidity, následuje analýza 

aktivity a zadluţenosti firmy. 
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pouţitého kapitálu je zde vypočten ukazatel rentability aktiv ROA, rentability 

dlouhodobých zdrojů ROCE, ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, rentability 

trţeb ROS a rentabilita provozních nákladů ROC. Hodnoty těchto ukazatelů jsou 

zachyceny v tabulce č. 3.1. 

Tab. č. 3.1: Hodnoty ukazatelů rentability (%) 

UKAZATEL rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

ROA rentabilita aktiv  4,17 8,74 5,08 6,03 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů  4,90 11,14 6,76 7,35 

ROE rentabilita vlastního kapitálu  2,76 8,98 5,66 7,50 

ROS rentabilita tržeb 2,73 7,09 4,66 6,96 

ROC rentabilita provozních nákladů  2,85 7,68 4,84 7,34 

 

 Jak plyne z tabulky, nejméně úspěšným byl rok 2004, kdy společnost dosahovala 

poměrně nízké rentability. Naproti tomu rok následující, tedy rok 2005 patřil 

k nejúspěšnějším za analyzované čtyři roky. V roce 2006 došlo k mírnému oslabení, ale 

vývoj rentabilit v roce 2007 vykazuje opět rostoucí tendence. Vliv na pokles rentabilit 

v roce 2006 měl pokles trţeb a současný mírný nárůst aktiv vlivem zvýšení 

dlouhodobého hmotného majetku nutného pro výrobu.  

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability aktiv má poměrně stabilní vývoj. Pouze v roce 2005 došlo 

k jeho výraznému růstu, který byl způsoben růstem trţeb a sním spojeným růstem 

EBITu téměř o 144% oproti roku 2004. V roce 2006 tento ukazatel zaznamenal pokles o 

téměř o 40%, který byl způsoben nákupem budov a zařízení a s tím spojeným zvýšením 

osobních nákladů, potřeb materiálu a surovin. To vše způsobilo pokles EBITu, který 

se projevil poklesem tohoto ukazatele. V roce 2007 došlo opět k mírnému růstu, a to 

díky růstu EBITu, který vzrostl navzdory mírnému poklesu trţeb a zároveň také poklesu 

spotřeby materiálu. V roce 2007 došlo také k velmi výraznému poklesu peněţní 

hotovosti, coţ mělo rovněţ vliv na vývoj ukazatele ROA. Přehled o vývoji ukazatele 

ROA je znázorněn v grafu č. 3.10.  
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               Graf č. 3.10: Vývoj ukazatele ROA (%) 

 

 

 

 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tento ukazatel má rovněţ poměrně stabilní vývoj, kde výjimku tvoří pouze rok 

2005, kdy ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE zaznamenal výrazný růst o 

více neţ 6 procentních bodů. Tuto odchylku od celkového vývoje ukazatele způsobil 

velký nárůst trţeb a s ním spojený růst EBITu. Nárůst tohoto ukazatele byl také 

způsoben velmi výrazným sníţením dlouhodobých dluhů. V následujícím roce došlo 

k poklesu tohoto ukazatele o přibliţně 4,4 procentní body. Tento pokles byl způsoben 

jak poklesem EBITu, tak také opětovným zvýšením dlouhodobých dluhů. V roce 2007 

je vývoj stabilně rostoucí. To je důsledkem rostoucího EBITu. Vývoj ukazatele ROCE 

je ukázán v grafu č. 3.11. 

         Graf č. 3.11: Vývoj ukazatele ROCE (%) 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE bývá také nazývána mírou ziskovosti 

z vlastního kapitálu. Ukazuje, zda kapitál přináší dostatečný výnos. Platí zde pravidlo, 

ţe výnosnost kapitálu by měla být vyšší neţ výnosnost aktiv. Pokud tomu tak není, je to 

známkou toho, ţe pro vlastníky podniku není vhodné vyuţívat cizí zdroje jako 

prostředek financování podniku. Toto pravidlo firma porušila v roce 2004, kdy ukazatel 

ROE převýšil ukazatel ROA o téměř 1,5 procentního bodu. V dalších letech firma toto 

pravidlo dodrţuje. Z grafu č. 3.12 je patrné, ţe firma si drţí poměrně stabilní rostoucí 

vývoj tohoto ukazatele. Jedinou výjimkou je opět rok 2005. Prudký nárůst ukazatele 

ROE o více neţ 6 procentních bodů je způsoben výrazným nárůstem čistého zisku. 

Došlo také ke zvýšení vlastního kapitálu, ale to však nebylo tak výrazné. V roce 2006 

dochází opět k poklesu o přibliţně 3 procentní body, který byl způsoben poklesem 

čistého zisku a neměnnosti vlastního kapitálu. Díky stále stejné výši vlastního kapitálu a 

rostoucímu čistému zisku vykazuje tento ukazatel v roce 2007 růst.  

               Graf č. 3.12: Vývoj ukazatele ROE (%) 

 

 

 

 

 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 Jak jiţ bylo řečeno, tento ukazatel říká, jakého zisku je podnik schopen 

dosáhnout při dané výši trţeb, tedy kolik je podnik schopen vyprodukovat efektu na 1 

Kč trţeb. Poţadovaná je co nejvyšší úroveň tohoto ukazatele, protoţe je to známkou 

nadprůměrné úrovně firmy. V roce 2004 podnik poţadované úrovně nedosahuje, 

ukazatel je oproti následujícím obdobím poměrně nízký. Je to způsobeno malým ziskem 
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v poměru k trţbám. Čistý zisk se sníţil zejména díky vysokým odpisům. V letech 2005 

a 2007 firma dosahuje výborných výsledků v této oblasti, coţ je způsobeno poměrně 

vysokým čistým ziskem. K výkyvu došlo v roce 2006, kdy, jak jiţ bylo řečeno, došlo 

navzdory vysokým trţbám k poklesu čistého zisku, a to zejména růstem osobních 

nákladů. Vývoj tohoto ukazatele demonstruje graf č. 3.13. 

             Graf č. 3.13: Vývoj ukazatele ROS (%) 

  

 

 

 

 

 

Rentabilita provozních nákladů (ROC) 

Vývoj rentability provozních nákladů je více méně stejně kolísavý jako u 

rentability trţeb. I zde platí, ţe čím vyšší je ukazatel, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené 

provozní náklady do procesu hospodaření. Tento ukazatel by měl v čase růst. Toho 

společnost dosáhla aţ v letech 2006 a 2007. Prudký nárůst tohoto ukazatele v roce 2005 

byl opět způsoben vysokým čistým ziskem. V roce 2006 došlo k poklesu zejména díky 

neměnným provozním nákladům, avšak klesajícímu čistému zisku. S růstem zisku 

v roce 2007 je spojen i růst ukazatele rentability provozních nákladů. Vývoj ukazatele 

v letech 2004 – 2007 ukazuje graf č. 3.14. 
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                 Graf č. 3.14: Vývoj ukazatele rentability provozních nákladů (%) 

 

 

 

 

 

3.3.2 Analýza likvidity 

V této kapitole je hodnocena likvidita podniku. Je zde vypočten ukazatel celkové 

likvidity, ukazatel pohotové likvidity, okamţité likvidity, dále pak ukazatel podílu 

pohledávek na oběţných aktivech, podílu zásob na oběţných aktivech, ukazatel krytí 

závazků CF, čistý pracovní kapitál, poměrový ukazatel likvidity, ukazatel 

překapitalizování a ukazatel podkapitalizování. Hodnoty pro jednotlivé ukazatele jsou 

shrnuty v tabulce č. 3.2. 

Tab. č. 3.2: Souhrn hodnot ukazatelů likvidity  

Ukazatel rok 2004 rok 2005  rok 2006 rok 2007 

Ukazatel celkové likvidity 3,06 3,06 2,33 2,82 

Pohotová likvidita 2,02 2,38 1,72 1,77 

Okamžitá likvidita 0,73 1,00 0,91 0,49 

Podíl pohledávek na OA 0,37 0,37 0,33 0,40 

Podíl zásob na OA 0,34 0,22 0,26 0,37 

Krytí závazků CF 0,73 1,00 0,91 0,49 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu 289572 492267 385382 367374 

Poměrový ukazatel likvidity (%) 67,31 67,36 57,07 64,57 

Ukazatel překapitalizování (%) 150,89 227,17 176,23 162,14 

Ukazatel podkapitalizování (%) 159,22 234,45 183,86 172,60 
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Ukazatel celkové likvidity 

Z tabulky můţeme vyčíst, ţe kdyby v roce 2004 podnik proměnil všechna svá 

oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost, byl by schopen splatit své závazky 3,06 

krát. Totéţ lze říci o roku 2005. V roce 2006 tato hodnota klesla na 2,33 a v roce 2007 

na 2,82. Obecně lze říci, ţe za ideální se povaţuje, pokud se ukazatel celkové likvidity 

nachází v rozmezí 1,5 a 2,5. Do ideálního stavu se tedy podnik dostal jen v roce 2006. 

Tento stav je ovlivněn výší záloh přijatých od odběratelů a také výší krátkodobých 

závazků. Vývoj ukazatele v období 2004 – 2007 zachycuje graf č. 3.15. 

                         Graf č. 3.15: Vývoj ukazatele celkové likvidity 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Tento ukazatel eliminuje některé nedostatky ukazatele prvního. Jeho hodnoty by 

se měly pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Těchto hodnot podnik nedosahuje ani 

v jednom roce. Musíme zde ale brát ohledy na odvětví, ve kterém podnik pracuje.  

Podnik v letech 2004 a 2005 dosahoval hodnot větších neţ 2. To vypovídá o 

špatném nakládání s vloţenými prostředky. Podnik si zbytečně drţí příliš velké 

mnoţství pohotových prostředků, které mu nepřináší vůbec ţádný nebo jen malý výnos. 

V následujících dvou letech se hodnota tohoto ukazatele sníţila, coţ bylo způsobeno 

v roce 2006 zejména růstem krátkodobých závazků a v roce 2007 výrazným poklesem 

oběţných aktiv, způsobeným sníţení hotovosti. Pro ucelený přehled je vývoj ukazatele 

pohotové likvidity zachycen v grafu č. 3.16. 

0

2

4

2004 2005 2006 2007

ce
lk

o
vá

 li
kv

id
it

a

rok



 

49 

 

                      Graf č. 3.16 Vývoj pohotové likvidity v letech 2004 - 2007 

 

 

 

 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Tento ukazatel měří schopnost podniku dostát svým právě splatným dluhům. 

Pokud je hodnota ukazatele alespoň 0,2, je likvidita podniku zajištěna. V našem případě 

podnik ve všech letech dosahuje hodnot velmi výrazně nad 0,2. To znamená, ţe firma je 

schopná splatit všechny své právě splatné závazky. Vývoj ukazatele okamţité likvidity 

demonstruje graf č. 3.17. 

                   Graf č. 317: Vývoj ukazatele okamžité likvidity 

 

 

 

 

 

Ukazatel podílu pohledávek na oběžných aktivech 

V prvních dvou letech je vývoj tohoto ukazatele stabilní, je to dáno tím, ţe 

oběţná aktiva i pohledávky rostly v těchto letech proporcionálně. K poklesu ukazatele 

došlo v roce 2006, kdy prodejem aktiv drţených za tímto účelem a sníţením počtu 

obchodních pohledávek došlo k poklesu aktiv oběţných. K velkému nárůstu došlo 
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v roce 2007. Ten byl zapříčiněn růstem pohledávek doprovázeným poklesem 

hotovostních prostředků a tím následným sníţením oběţných aktiv. Vývoj ukazatele 

podílu pohledávek na oběţných aktivech je zachycen v grafu č. 3.18. 

                       Graf č. 3.18: Vývoj ukazatele podílu pohledávek na OA 

 

 

 

 

 

 

Podíl zásob na oběžných aktivech 

Zásoby hrají roli nejméně likvidní poloţky, proto by tento poměr neměl být 

příliš vysoký. Hodnota tohoto ukazatele ale také závisí na potřebách podniku, protoţe 

kaţdý podnik potřebuje zásoby v jiné výši, aby byl schopen zajistit plynulost výroby. 

Tento ukazatel by neměl příliš kolísat, jeho hodnoty by měly být stabilní. V případě 

firmy Ostroj a.s. jsou obě tyto podmínky splněny. Informace o vývoji tohoto ukazatele 

dává graf č. 3.19. 

                                   Graf č. 3.19: Vývoj podílu zásob na OA  
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Krytí závazků cash flow 

Tento ukazatel nám říká, kolikrát je podnik schopen uhradit své závazky ze 

svého cash flow. Tento ukazatel by se měl vyznačovat svým rostoucím trendem. Jak je 

patrné z grafu č. 3.20, firma Ostroj a.s. toto nesplňuje. Nejlepších výsledků firma 

dosáhla v roce 2005, kdy byl tento ukazatel 1. Naopak nejhoršího výsledku společnost 

dosáhla v roce 2007, kdy se hodnota tohoto ukazatele pohybovala přibliţně kolem 0,5. 

Bylo to způsobeno zejména velkým sníţením cash flow z provozní činnosti, které mělo 

za následek úbytek celkového cash flow.  

                               Graf č. 3.20: Vývoj ukazatele krytí závazků CF 

 

 

 

 

 

Čistý pracovní kapitál 

Jak jiţ bylo řečeno, jedná se o část oběţného majetku, která je kryta 

dlouhodobými zdroji. Jedná se o překapitalizování, kde je část oběţných aktiv kryta 

dlouhodobými zdroji. Vývoj ČPK ve společnosti Ostroj a.s. zachycuje graf č. 3.21. 

Z tohoto grafu lze vyčíst, ţe vývoj tohoto ukazatele zaznamenal zprvu růst. Ten byl 

způsoben velkým nárůstem krátkodobých čili oběţných aktiv a zároveň o dost menším 

nárůstem krátkodobých závazků. Od roku 2005 dochází k jeho poklesu. Tento pokles 

v letech 2006 – 2007 je zapříčiněn poklesem oběţných aktiv a zároveň růstem 

krátkodobých závazků. Jelikoţ má společnost zajištěnou likviditu, krátkodobá aktiva 

mají být vyšší neţ krátkodobé závazky. Zároveň tedy by měl vlastní kapitál a 

dlouhodobé závazky převyšovat dlouhodobá aktiva, coţ je v našem případě splněno.  
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                               Graf č. 3.21: Vývoj ukazatele ČPK (tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

Poměrový ukazatel likvidity 

Tento ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 30 – 50%. Ukazatel firmy Ostroj 

a.s. se v letech 2004, 2005 a 2007 pohybuje nad touto hranicí. Doporučeným hodnotám 

se podnik přiblíţil jen v roce 2006.  Tento ukazatel (jako i ukazatel ČPK) by neměl 

dosahovat záporných hodnot. Kdyby tomu tak bylo, svědčilo by to o tom, ţe 

dlouhodobá aktiva jsou kryta krátkodobými zdroji. Avšak v  případě této společnosti 

tomu tak není. Vývoj tohoto ukazatele je zachycen v grafu č. 3.22. 

                      Graf č. 3.22: Vývoj poměrového ukazatele likvidity (%) 

 

 

 

 

 

Ukazatel překapitalizování 

Jak jiţ bylo řečeno, dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním 

kapitálem. Pokud je ukazatel větší neţ 1, pouţívá společnost dlouhodobé vlastní zdroje 

k financování krátkodobých aktivit. V takovém případě je riziko společnosti nízké, ale 
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je ohroţena rentabilita. Graf č. 3.23 znázorňuje vývoj tohoto ukazatele v letech 2004 – 

2007. Jak je z grafu patrné, tato společnost pouţívá pro část svých krátkodobých aktiv i 

dlouhodobé vlastní zdroje, čili vlastní kapitál.  

                    Graf č. 3.23: Vývoj ukazatele překapitalizování 

 

 

 

 

 

Ukazatel podkapitalizování 

Tento ukazatel zkoumá, zda společnost nefinancuje stálá aktiva také z 

krátkodobých zdrojů. Ukazatel by měl být v okolí 1, avšak nedoporučuje se, aby klesl 

pod hodnotu 1. Dlouhodobý pokles signalizuje nebezpečí problémů s likviditou. V 

případě společnosti Ostroj a.s. krátkodobé zdroje nezasahují do krytí dlouhodobých 

hmotných aktiv, z čehoţ lze usoudit, ţe podle tohoto ukazatele další vývoj firmy není 

nijak ohroţen. O vývoji ukazatele podkapitalizování se můţeme přesvědčit v grafu č. 

3.24. 

            Graf č. 3.24: Vývoj ukazatele podkapitalizování 
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3.3.3 Analýza aktivity 

Tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Ukazatele 

aktivity pro období 2004 – 2007 jsou zachyceny v tabulce č. 3.3.  

Tabulka č. 3.3: Ukazatele aktivity v letech 2004 - 2007 

  Ukazatel rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

Obrátka celkových aktiv 0,81 0,96 0,88 0,83 

Doba obratu aktiv (dny) 441,85 373,58 410,23 433,94 

Doba obratu zásob (dny) 68,09 55,05 61,59 82,47 

Doba obratu pohledávek (dny) 74,03 91,01 80,62 89,05 

Doba obratu závazků (dny) 51,33 60,15 80,74 74,95 

 

 

Obrátka celkových aktiv 

Pro tento ukazatel platí, ţe čím větší je jeho hodnota, tím lépe podnik vyuţívá 

svůj majetek. Vyjadřuje, kolikrát se aktiva za rok obrátí v trţbách. Je tedy vyjádřen jako 

počet obratů za rok. Z grafu č. 3.25 vyplývá, ţe v roce 2004 to bylo 0,81krát, v roce 

2005 obrátky stouply na 0,96krát, avšak od roku 2006 tato hodnota klesla na 0,88 obratů 

za rok 2006 a 0,83 obratů za rok 2007. To bylo způsobeno sníţením trţeb. Doporučený 

vývoj tohoto ukazatele má rostoucí charakter. Firma by se měla snaţit maximalizovat 

své trţby při neměnném stavu celkových aktiv.  

Graf č. 3.25: Vývoj obrátky celkových aktiv (počet obratů/rok) 
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Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje celkový počet dní, během kterých dojde k přeměně 

aktiv na trţby. Obecně platí, ţe čím je tato hodnota menší, tím lépe pro podnik. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla mít klesající charakter. Z grafu č. 3.26 je patrné, ţe tomu tak 

není. Stoupající charakter je způsoben zvětšováním objemu dlouhodobého hmotného 

majetku při klesajícím objemu trţeb. Opět zde platí, ţe firma by měla maximalizovat 

své trţby při co moţná nejniţším objemu aktiv.  

  Graf č. 3.26: Vývoj doby obratu aktiv (dny) 

  

 

 

 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel nám říká, jak dlouho jsou zásoby vázány v podniku do doby 

jejich spotřeby. Obecně platí, ţe čím niţší tento ukazatel je, tím lépe podnik hospodaří 

se zásobami.  Měl by mít klesající charakter. Z grafu č. 3.27 je patrné, ţe tomu tak není. 

Stoupající charakter tohoto ukazatele je opět způsoben klesajícími trţbami 

doprovázenými růstem objemu zásob. 

  Graf č. 3.27: Vývoj doby obratu zásob (dny) 
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Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám říká, za jak dlouho jsou v průměru placeny faktury. 

Doporučuje se, aby tento ukazatel měl klesající charakter. Vývoj tohoto ukazatele 

znázorňuje graf č. 3.28. V letech 2004 – 2007 měl tento ukazatel kolísavý průběh. 

V roce 2007 došlo k mírnému růstu. Pokud by tomu tak bylo i v dalších letech, podnik 

by měl přehodnotit platební kázeň svých odběratelů a popřípadě také zavést určité 

opatření.  

           Graf č. 3.28: Vývoj doby obratu pohledávek (dny) 

 

 

 

 

 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel informuje, jaká je platební morálka firmy vůči jejím 

dodavatelům. Vyjadřuje počet dní, na který byl poskytnut od dodavatelů obchodní úvěr. 

Doporučený je stabilní vývoj tohoto ukazatele. V grafu č. 3.29 vidíme kolísavý průběh. 

Ten je způsoben neproporcionálním růstem či poklesem závazků a trţeb.  

                  Graf č. 3.29: Doba obratu závazků (dny) 
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3.3.4 Analýza finanční stability a zadluženosti 

Jak jiţ byl řečeno, u středně velkých a velkých podniků je zcela nemoţné, aby 

veškerá svá aktiva financovali z vlastních zdrojů. Proto pro své financování vyuţívají 

cizí zdroje. Přehled všech počítaných ukazatelů shrnuje tabulka č. 3.4. 

Tabulka č. 3.4: Ukazatele finanční stability a zadluženosti v letech 2004 - 2007  

Ukazatel rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (%) 80,73 76,06 72,12 76,98 

Podíl stálých aktiv (%) 54,69 34,12 42,32 49,05 

Stupeň krytí stálých aktiv (%) 155,76 230,05 177,80 167,08 

Podíl oběžných aktiv (%) 45,31 65,88 57,68 50,95 

Majetkový koeficient (%) 123,87 131,48 138,66 129,91 

Podíl zásob (%) 15,41 14,74 15,01 19,00 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti (%) 4,46 2,44 3,12 4,97 

Ukazatel celkové zadluženosti (%) 19,27 23,94 27,88 23,02 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 
(%) 23,87 31,48 38,66 29,91 

Běžná zadluženost (%) 14,81 21,50 24,76 18,05 

Úrokové zatížení (%) 10,02 3,34 4,29 5,17 

Úrokové krytí (%) 998,39 2989,58 2331,97 1932,71 

Doba návratnosti úvěru (počet let) 0,33 0,19 0,14 0,02 

Úvěrová zadluženost (%) 4,98 3,13 1,74 0,34 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel ukazuje, jaká je dlouhodobá finanční stabilita firmy, dále 

ukazuje, jak je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Ovšem je třeba si 

uvědomit, ţe vlastní kapitál je nejdraţším zdrojem financování. Krytí majetku převáţně 

vlastními zdroji (s cílem zvyšovat finanční stabilitu) by vedlo ke sniţování celkové 

výnosnosti vloţených prostředků. Naopak financování podnikových aktiv jen z cizího 

kapitálu by způsobilo finanční nestabilitu a potíţe při jeho získávání. U tohoto ukazatele 

je doporučený rostoucí vývoj. O vývoji ukazatele v letech 2004 – 2007 nás informuje 

graf č. 3.30.  
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   Graf č. 3.30: Vývoj ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech (%) 

 

 

 

 

 

V letech 2004 – 2006 je zde patrný klesající průběh, avšak i nadále jsou zde 

zachovány vyšší hodnoty ukazatele. Tento trend je způsobený neměnnou výší vlastního 

kapitálu a zároveň rostoucími aktivy podniku. V roce 2007 došlo opět k růstu tohoto 

ukazatele. Ten byl zapříčiněný mírným poklesem aktiv doprovázeným mírným 

nárůstem vlastního kapitálu. Pokud tento vývoj bude pokračovat, dá se povaţovat za 

pozitivní. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stálá aktiva firmy by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Tato podmínka 

zaručuje finanční stabilitu formy. Pokud by tomu tak nebylo, finanční stabilita by mohla 

být narušena. Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat alespoň 100%. Informace o 

tomto ukazateli v letech 2004 – 2007 nám podává graf č. 3.31. Jak je z grafu patrné, tuto 

podmínku firma Ostroj a.s. ve všech sledovaných obdobích splnila. Z toho lze usoudit, 

ţe dlouhodobé zdroje kryjí nejen všechna stálá aktiva, ale také část aktiv oběţných.  Lze 

tedy říci, ţe se jedná o finančně stabilní podnik. Klesající trend tohoto ukazatele 

v letech 2005 - 2007 byl způsoben investicemi do dlouhodobého hmotného majetku. 

V budoucnu lze opět očekávat návrat k rostoucímu trendu.   
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    Graf č. 3.31: Stupeň krytí stálých aktiv (%) 

 

 

 

 

 

Tento ukazatel je doplňován o celou řadu dalších ukazatelů, které hodnotí 

strukturu aktiv. Patří mezi ně například ukazatel podílu stálých aktiv a oběžných aktiv 

a ukazatel podílu zásob.  O vývoji těchto ukazatelů nás informují grafy č. 3.32, č. 3.33 

a graf č. 3.34. 

    Graf č. 3.32: Ukazatel podílu stálých aktiv (%) 

 

   

 

 

 

Graf č. 3.33: Ukazatel podílu oběžných aktiv (%) 
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Graf č. 3.34: Ukazatel podílu zásob (%) 

 

 

 

 

 

U podílu stálých a oběţných aktiv je rozhodující odvětví, ve kterém se podnik 

nachází. Pro firmu Ostroj a.s. není nezbytně nutné, aby měla vyšší podíl stálých aktiv 

neţ aktiv oběţných. Tak tomu je v roce 2004. V následujících třech letech, tj. v letech 

2005 – 2007 je podíl stálých aktiv převyšován podílem aktiv oběţných. To firmě 

umoţňuje lépe se přizpůsobovat měnícím se podmínkám trhu.  

 

Majetkový koeficient 

Tento koeficient nám podává informace o tom, kolik korun majetku podniku čili 

aktiv připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Vývoj tohoto ukazatele je zachycen 

v grafu č. 3.35. Tento ukazatel vykazuje v letech 2004 – 2007 odchylek do maximální 

výše 0,09, coţ lze povaţovat za poměrně stabilní vývoj. Ten je u tohoto ukazatele 

ţádoucí.   

    Graf č. 3.35: Vývoj majetkového koeficientu 
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Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel je poměrem cizího kapitálu k celkovým aktivům. Měří tak 

vlastně podíl věřitelů na celkovém kapitálu. Čím vyšší je tato hodnota, tím větší riziko 

věřitelé podstupují. Proto věřitelé usilují o co nejmenší hodnotu tohoto ukazatele. Vývoj 

tohoto ukazatele znázorňuje graf č. 3.36. První tři sledované období měl ukazatel 

rostoucí charakter. Ten byl zapříčiněn rychlým nárůstem cizího kapitálu. V roce 2007 

však ukazatel vykázal pokles, coţ bylo způsobeno sníţením cizího kapitálu. Pokud si 

tento vývoj firma udrţí, bude pro věřitele ještě více atraktivní.   

     Graf č. 3.36: Vývoj ukazatele celkové zadluženosti (%) 

 

 

 

 

 

Celkovou zadluţenost lze analyzovat na dlouhodobou zadluženost a běžnou 

zadluženost. Vývoje těchto dílčích zadluţeností ukazují následující grafy, kdy graf č. 

3.37 zaznamenává vývoj dlouhodobé zadluţenosti a graf č. 3.38 znázorňuje vývoj běţné 

zadluţenosti. Od obou těchto ukazatelů se očekává klesající trend vývoje.   

 Graf č 3.37: Vývoj dlouhodobé zadluženosti (%) 
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  Graf č. 3.38: Vývoj běžné zadluženosti (%) 

 

 

 

 

 

Jak je z grafů patrné, ani jeden tento ukazatel se nevyvíjel stabilně. Vývoj 

dlouhodobé zadluţenosti od roku 2005 vykazuje kaţdoroční nárůst, který je způsobený 

růstem dlouhodobých cizích zdrojů spojených s malým růstem hodnoty celkových 

aktiv, zejména v roce 2007, kdy celková aktiva dokonce zaznamenala pokles hodnoty. 

Vývoj běţné zadluţenosti nevykazuje tolik výkyvů jako ukazatel předešlý, rovněţ ale 

nesplňuje doporučený vývoj. Jeho růst je způsoben neproporcionálním růstem 

krátkodobých závazků a celkových aktiv. Pouze v roce 2007 došlo k poklesu tohoto 

ukazatele. Tento pokles byl zapříčiněn výrazným poklesem krátkodobých závazků.  

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel by se měl pohybovat v rozhraní hodnot od 80 do 120%. Z grafu 

č. 3.39 můţeme vyčíst, ţe toto firma Ostroj a.s. nesplňuje. Její zadluţení je značně 

menší. To ukazuje na to, ţe firma více financuje vlastními zdroji neţ cizími. Větší míra 

zadluţení by v tomto případě určitě nebyla na škodu.  

                 Graf č. 3.39: Vývoj zadluženosti vlastního kapitálu (%) 
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Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel udává, kolikrát provozní zisk pokrývá úroky. Čím je tento 

ukazatel vyšší, tím lepší je finanční situace podniku. Vývoj tohoto ukazatele v letech 

2004 – 2007 zachycuje graf č. 3.40. Jak je patrné, i kdyţ tento ukazatel nemá 

doporučený rostoucí vývoj, značně převyšuje hladinu 100%. Znamená to, ţe podnik 

svým ziskem stačí pokrýt nejen úroky, ale i jiné výdaje nutné ke správnému chodu 

podniku.  

       Graf č. 3.40: Vývoj ukazatele úrokového krytí (%) 

 

 

 

 

 

Ukazatel úrokového zatížení 

Tento ukazatel by měl vykazovat klesající trend. Graf č. 3.41 zaznamenává 

vývoj tohoto ukazatele pro firmu Ostroj a.s. v letech 2004 – 2007. I kdyţ toto 

doporučení není splněno po celou dobu, dá se opět očekávat budoucí klesající vývoj. 

Hodnoty tohoto ukazatele jsou velmi malé, coţ poukazuje na malé úrokové zatíţení, 

které finanční stabilitu firmy neohroţuje. 

        Graf č. 3.41: Vývoj ukazatele úrokového zatížení 
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Úvěrová zadluženost 

Tento ukazatel je důleţitý zejména pro podniky, ve kterých hlavní formu 

financování tvoří bankovní úvěry. Jak je patrné z grafu č. 3.42, firma Ostroj a.s. pro své 

financování vyuţívá bankovních úvěrů ve velmi omezeném mnoţství. Ukazatel v letech 

2004 – 2007 klesá, v roce 2007 je téměř nepatrný, dosahuje necelého 1%.   

Graf č. 3.42: Vývoj úvěrové zadluženosti 

 

 

 

 

 

Doba návratnosti úvěru 

Tento ukazatel je zejména uţitečný pro obchodní banky, kdyţ rozhodují o firmě 

jako o potencionálním věřiteli, tzn. při rozhodování o poskytnutí úvěru. Jak lze vyčíst 

z grafu č. 3.43, hodnota tohoto ukazatele pro firmu Ostroj a.s. je velmi malá. Z jeho 

vývoje lze usoudit, ţe doba návratnosti úvěru se sniţuje, v roce 2007 dosáhla téměř 

nuly. To z podniku dělá velmi atraktivní cíl komerčních bank. 

            Graf č. 3.43: Vývoj doby návratnosti úvěru 
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3.4 Analýza odchylek 

V této části bude proveden rozklad ukazatele ROA a analýza jeho jednotlivých 

částí. Analýza odchylek bude provedena aplikací metody postupných změn a 

logaritmické metody. Vrcholový ukazatel bude rozloţen pomocí 3 vysvětlujících 

ukazatelů: rentabilita vlastního kapitálu, podíl vlastního kapitálu na aktivech a 

EBIT/EAT. V tabulce č. 3.5 je shrnut ukazatel ROA a jeho absolutní a relativní změna.  

   Tabulka č. 3.5: Absolutní a relativní změna ukazatele ROA(%) 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

ROA 4,17 8,74 5,08 6,03 

∆ROA absolutní 
 

4,57 -3,66 0,94 

∆ROA relativní 
 

109,65 -41,86 18,54 

 

3.4.1 Metoda postupných změn 

V tabulce č. 3.6 je znázorněn vliv jednotlivých sloţek na změnu ukazatele ROA 

v letech 2004 - 2005. Jak je patrné z tabulky, největšího vlivu na změny tohoto 

ukazatele měl ukazatel rentability vlastního kapitálu (EAT/VK). Jako druhý ukazatel 

s největším vlivem se jeví EBIT/EAT. Nejmenšího vlivu dosáhl ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech (VK/A). Zatímco ukazatel rentability vlastního kapitálu 

měl vliv pozitivní, zbylé dva ukazatele, tj, EBIT/EAT a ukazatel podílu vlastního 

kapitálu na aktivech, ovlivnili ukazatel ROA negativně.  

      Tabulka č. 3.6: Rozklad ROA v letech 2004 – 2005metodou postupných změn 

 
rok 2004 rok 2005 

absolutní 
změna 

absolutní 
vliv 

pořadí 
vlivu 

EAT/VK 0,028 0,090 0,062 9,41% 1. 

 EBIT/EAT 1,872 1,280 -0,592 -4,30% 2. 

VK/A 0,807 0,761 -0,047 -0,54% 3. 

ROA  4,170 8,740 
 

4,57% 
  

Tabulka č. 3.7 ukazuje vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROA 

v letech 2005 – 2006. Jak lze z tabulky vyčíst, největší vliv na změnu vrcholového 

ukazatele ROA měl opět ukazatel rentability vlastního kapitálu. Jako dílčí ukazatel 
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s druhým největším vlivem se zde projevil ukazatel podílu vlastního kapitálu na 

aktivech. Nejmenší vliv na vrcholový ukazatel ROA měl ukazatel EBIT/EAT. Všechny 

tyto ukazatele měly vliv negativní, tzn., ţe určitou měrou přispěly k poklesu ukazatele 

ROA. 

       Tabulka č. 3.7: Rozklad ROA v letech 2005 – 2006 metodou postupných změn 

 
rok 2005 rok 2006 

absolutní 
změna 

absolutní 
vliv 

pořadí 
vlivu 

 EAT/VK 0,090 0,057 -0,033 -3,23% 1. 

EBIT/EAT 1,280 1,245 -0,036 -0,15% 3. 

VK/A 0,761 0,721 -0,039 -0,28% 2. 

ROA 8,740 5,080 
 

-3,66% 
  

Vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROA v letech 2006 – 2007 

znázorňuje tabulka č. 3.8. Zde měl největší vliv tak jako v předešlých letech ukazatel 

rentability vlastního kapitálu. V tomto období se jednalo o vliv pozitivní. Další ukazatel, 

který se podílel na změnách ROA, byl EBIT/EAT. V tomto případě se však jednalo o 

vliv negativní, tzn., ţe jeho vlivem došlo ke sníţení vrcholového ukazatele. Nejmenší 

vliv v tomto sledovaném období měl ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech.  

 Tabulka č. 3.8: Rozklad ROA v letech 2006 – 2007 metodou postupných změn 

 
rok 2006 rok 2007 

absolutní 
změna 

absolutní 
vliv 

absolutní 
vliv se 

zbytkem 

pořadí 
vlivu 

 EAT/VK 0,057 0,070 0,013 1,16% 1,30% 1. 

 EBIT/EAT 1,245 1,044 -0,200 -1,01% -0,86% 2. 

VK/A 0,721 0,770 0,049 0,35% 0,50% 3. 

ROA 5,080 6,030 
 

0,51% 0,94% 
   

 

Tabulka č. 3.9 shrnuje vlivy dílčích ukazatelů v letech 2004 – 2007. Jak lze 

z tabulky vyčíst, ukazatel rentability vlastního kapitálu měl ve všech čtyřech letech na 

ukazatel ROA největší vliv. Jako dílčí ukazatel s druhým největším vlivem vystupuje 

ukazatel EBIT/EAT. Jedinou výjimku tvoří rok 2005 – 2006, kdy má tento ukazatel vliv 

nejmenší. Podíl vlastního kapitálu na aktivech má vliv nejmenší, avšak opět výjimku 
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tvoří rok 2005 – 2006, kdy je vliv tohoto ukazatele druhý největší.  

Tabulka č. 3.9: Pořadí absolutního vlivu dílčích ukazatelů (metoda postupných 

změn) v letech 2004 - 2007 

 rok 2004 - 2005 rok 2005 - 2006 rok 2006 - 2007 

a1 = EAT/VK 1. 1. 1. 

a2 = EBIT/EAT 2. 3. 2. 

a3=VK/A 3. 2. 3. 

  

3.4.2 Logaritmická metoda 

Tabulka č. 3.10 ukazuje vliv dílčích ukazatelů na hodnotu vrcholového ukazatele 

ROA. Tentokrát je problematika řešena logaritmickou metodou. Jak lze z tabulky 

vyčíst, největší vliv měl opět ukazatel rentability vlastního kapitálu. Druhého největšího 

vlivu dosáhl ukazatel EBIT/EAT a nejmenší vliv měl ukazatel podílu vlastního kapitálu 

na aktivech. I v tomto případě se u posledních dvou ukazatelů jednalo o vliv negativní.  

  Tabulka č. 3.10: Rozklad ROA v letech 2004 – 2005 Logaritmická metoda 

 

rok 2004 rok 2005 

index změny 
vysvětlujícího 

ukazatele 

absolutní 
změna 

vrcholového 
ukazatele 

pořadí 
vlivu 

 EAT/VK 0,028 0,090 3,255 7,292 1. 

 EBIT/EAT 1,872 1,280 0,684 -2,350 2. 

VK/A 0,807 0,761 0,942 -0,368 3. 

 

 Vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROA v letech 2005 – 2006 je 

zachycen v tabulce č. 3.11. I zde se potvrdily výsledky metody postupných změn. 

Největšího vlivu dosáhla rentabilita vlastního kapitálu a nejmenší vliv na změnu 

vrcholového ukazatele měl EBIT/EAT. Všechny tyto vlivy působily na změnu ROA 

negativně.  
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   Tabulka č. 3.11: Rozklad ROA v letech 2005 – 2006 logaritmická metoda 

 
rok 2005 rok 2006 

index změny 
vysvětlujícího 

ukazatele 

absolutní 
změna 

vrcholového 
ukazatele 

pořadí 
vlivu 

 EAT/VK 0,090 0,057 0,631 -3,112 1. 

 EBIT/EAT 1,280 1,245 0,972 -0,190 3. 

VK/A 0,761 0,721 0,948 -0,359 2. 

 

V tabulce č. 3.12 je zachycen vliv jednotlivých sloţek na změnu vrcholového 

ukazatele ROA v letech 2006 – 2007. I zde je zachováno stejné pořadí vlivu jako u 

metody postupných změn. Jako ve všech letech největší vliv na vrcholový ukazatel měl 

ukazatel rentability vlastního kapitálu. Nejmenší vliv měl ukazatel podílu vlastního 

kapitálu na aktivech. Druhý v pořadí, co se týká vlivu na ukazatel ROA, byl EBIT/EAT. 

Vliv tohoto ukazatele byl ovšem negativní.  

   Tabulka č. 3.12: Rozklad ukazatele ROA v letech 2006 – 2007 logaritmická metoda 

 
rok 2006 rok 2007 

index změny 
vysvětlujícího 
ukazatele 

absolutní 
změna 
vrcholového 
ukazatele 

pořadí 
vlivu 

 EAT/VK 0,057 0,070 1,228 1,139 1. 

 EBIT/EAT 1,245 1,044 0,839 -0,973 2. 

VK/A 0,721 0,770 1,067 0,361 3. 

 

Tabulka č. 3.13 shrnuje pořadí vlivu dílčích ukazatelů na změnu ukazatele ROA 

zjištěných pomocí logaritmické metody. Jak můţeme z grafu vyčíst, i pomocí této 

metody největšího vlivu dosáhl dílčí ukazatel rentability vlastního kapitálu a to ve všech 

sledovaných obdobích. Druhý největší vliv na změnu vrcholového ukazatele měl 

EBIT/EAT, avšak období 2005 – 2006 tvoří opět výjimku. Zde měl tento ukazatel vliv 

nejmenší. Ukazatel s převáţně nejmenším vlivem je podíl vlastního kapitálu na 

aktivech. V období 2005 – 2006 byl však vliv tohoto ukazatele druhý největší.   
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Tabulka č. 3.13: Pořadí vlivu dílčích ukazatelů (logaritmická metoda) v letech 2004 -   

2007 

 
rok 2004 - 2005 rok 2005 - 2006 rok 2006 - 2007 

a1 = EAT/VK 1. 1. 1. 

a2 = EBIT/EAT 2. 3. 2. 

a3=VK/A 3. 2. 3. 

 

3.5 Bankrotní modely 

V této kapitole bude zhodnoceno riziko úpadku společnosti, a to podle 

Beaverova modelu a Taflerova modelu.  

3.5.1 Beaverův model  

Tento model hodnotí ohroţení firmy podle trendu vývoje ukazatelů u 

ohroţených firem. Trendy jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 2.4.  

 Tabulka č. 3.14 zachycuje hodnoty ukazatele vlastní kapitál/aktiva celkem 

v letech 2004 – 2007.  

Tabulka č. 3.14: Vývoj ukazatele VK/A v letech 2004 - 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

vlastní kapitál/aktiva celkem 0,807 0,761 0,721 0,770 

Z grafu č. 3.44 nelze přesně určit trend budoucího vývoje ukazatele. V období 

2004 – 2006 tento ukazatel klesal, avšak od roku 2007 zaznamenává rostoucí průběh. 

Lze tedy říci, ţe tento ukazatel se nevyvíjí jako ukazatel bankrotující firmy.  

    Graf č. 3.44: Vývoj ukazatele VK/A v letech 2004 - 2007 
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V tabulce č. 3.15 je zachycen vývoj hodnot ukazatele přidaná hodnota/A v letech 2004 

– 2007.  

Tabulka č. 3.15: Hodnoty ukazatele přidaná hodnota/A v letech 2004 - 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

přidaná hodnota/aktiva celkem 0,332 0,363 0,331 0,291 

 

Z grafu č. 3.45 je patrný mírně klesající vývoj. Tento vývoj je způsobený 

klesajícím trendem přidané hodnoty. Ze začátku analyzovaného období (2004 – 2005) 

tento ukazatel stoupal. Jeho pokles je důsledkem sníţení trţeb. Firma je však i nadále 

schopna dostát svým závazkům a zisk vystačí na pokrytí úroků i úvěrů, ale také na 

financování jiných potřeb podniku. Z toho lze usoudit, ţe se firma nezdá být bankrotně 

ohroţena.  

   Graf č. 3.45: Vývoj ukazatele přidaná hodnota/A v letech 2004 - 2007 

  

 V tabulce č. 3.16 je zachycen vývoj ukazatele bankovní úvěry/cizí zdroje 

v letech 2004 – 2007.  

 Tabulka č. 3.16: Vývoj ukazatele BÚ/CZ v letech 2004 - 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

bankovní úvěry/cizí zdroje 0,064 0,044 0,036 0,011 
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V grafu č. 3.46 je zachycen vývoj tohoto ukazatele ve sledovaném období    

2004 – 2007. Jak je patrné, tento ukazatel má klesající charakter, coţ signalizuje, ţe 

firma s rozhodně úpadku neblíţí.  

Graf č. 3.46: Vývoj ukazatele BÚ/CZ v letech 2004 - 2007 

 

Tabulka č. 3.17 zachycuje vývoj ukazatele cash flow/cizí zdroje v letech 2004 – 

2007.  

Tabulka č. 3.17: Hodnoty ukazatele cash flow/cizí zdroje v letech 2004 - 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

cash flow/cizí zdroje 0,254 0,509 0,078 -0,642 

 

 Z grafu č. 3.47, který zaznamenává vývoj ukazatele v období 2004 – 2007, opět 

nelze určit jednoznačný vývoj. Do roku 2005 tento ukazatel stoupal, coţ signalizovalo 

dobrou stabilitu firmy, avšak od roku 2005 do roku 2007 ukazatel klesal. To bylo 

způsobeno zejména poklesem cash flow, které se v roce 2007 dostalo aţ do záporných 

hodnot.  

 Graf č. 3.47: Vývoj ukazatele CF/CZ v letech 2004 - 2007 
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 Posledním ukazatelem, pomocí kterého se zjišťuje moţnost úpadku firmy, je 

provozní kapitál/aktiva celkem. Shrnutí jeho hodnot v letech 2004 – 2007 ukazuje 

tabulka č. 3.18. 

Tabulka č. 3.18: hodnoty ukazatele provozní kapitál/A v letech 2004 - 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

provozní kapitál/aktiva celkem 0,453 0,659 0,577 0,510 

 

 Vývoj tohoto ukazatele zachycuje graf č. 3.48. Jak z tohoto grafu vyplývá, ani 

zde není moţné jednoznačně určit trend vývoje tohoto ukazatele. Do roku 2005 ukazatel 

rostl, od roku 2005 zaznamenává mírný pokles. Tento pokles je způsoben zejména 

poklesem provozního kapitálu. 

               Graf č. 3.48: Vývoj ukazatele provozní kapitál/A v letech 2004 - 2007 

 

 

 

 

3.5.2 Taflerův model 

Tento model je zaloţen na ukazatelích, na kterých se projevují známky platební 

neschopnosti podniku. Hodnoty těchto ukazatelů jsou shrnuty v tabulce č. 3.19. 

Tabulka č. 3.19: Hodnoty klíčových ukazatelů v letech 2004 - 2007  

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

X1 =EBT/KZ 0,214 0,410 0,247 0,350 

X2 = OA/závazky celkem 2,351 2,752 2,069 2,213 

X3 = KZ/A 0,148 0,215 0,248 0,181 

X4 = finanční majetek/(Prov. Náklady-
odpisy) 0,163 0,258 0,284 0,122 
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Ke kaţdému ukazateli byla přiřazena váha dle vztahu (46). Výsledky po 

vynásobení s určitou váhou jsou zaznamenány v tabulce č. 3.20. 

Tabulka č. 3.20: Hodnoty indexu ZT v období od roku 2004 do roku 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

ZT 0,472 0,655 0,490 0,525 

 

Výsledná hodnota indexu ZT v letech 2004 – 2007 je zachycena v grafu č. 3.49. 

Jak lze z tohoto grafu vyčíst, tato hodnota se pohybuje v rozmezí od 0,472 do 0,655. 

Jelikoţ všechny tyto hodnoty jsou nad 0,3, lze říci, ţe se jedná o podnik s velmi malou 

pravděpodobností bankrotu.  

       Graf č. 3.49: Vývoj indexu ZT v letech 2004 - 2007 

 

 

 

 

 

3.6 Bonitní modely 

V této kapitole bude zhodnocena bonita podniku podle Kralickova Quick testu a 

Modelu IN 95.  

 

3.6.1 Model IN 95 

Index IN se vypočetl podle vztahu (47). K jednotlivým sloţkám tohoto indexu 

byly přiřazeny váhy, viz kapitola 2.4.5.3. Výsledné hodnoty indexu pro období od roku 

2004 do roku 2007 jsou uvedeny v tabulce č. 3.21.  
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      Tabulka č. 3.21: Hodnoty indexu IN v letech 2004 - 2007 

  rok 2004 2005 2006 2007 

IN 95 3,900 6,510 5,019 4,939 

 

Vývoj tohoto indexu je také zachycen v grafu č. 3.50. Z tohoto grafu je patrné, 

ţe hodnoty indexu IN 95 se pohybují v rozmezí 3,9 – 6,51. Všechny tyto hodnoty jsou 

větší neţ doporučená hodnota 2, coţ poukazuje na podnik finančně velmi zdravý.  

    Graf č. 3.50: Vývoj indexu IN 95 v letech 2005 - 2007 

 

 

 

 

 

3.6.2 Kralickuv Quick test 

Pro jednotlivé období (2004 – 2007) byly spočítány klíčové ukazatele pro tento 

model. Celkový přehled o těchto ukazatelích podává tabulka č. 3.22.  

   Tabulka č. 3.22: Přehled ukazatelů Kralickova Quick testu v letech 2004 -2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

R1 vlastní kapitál/aktiva celkem  0,81 0,76 0,72 0,77 

R2 (dluhy celkem - pen. 
prostř.)/provozní CF 1,84 0,37 0,37 10,15 

R3 zisk před zdaněním a úroky/aktiva 0,04 0,09 0,05 0,06 

R4 provozní CF/provozní výnosy 0,05 0,07 0,16 0,02 

 

Jednotlivým hodnotám ukazatelů byly přiděleny body podle tabulky č. 2.5. 

Bodové ohodnocení pro období od roku 2004 do roku 2007 udává tabulka č. 3.23.  
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  Tabulka č. 3.23: Bodové ohodnocení jednotlivých ukazatelů v letech 2004 - 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

R1 vlastní kapitál/aktiva celkem  4 4 4 4 

R2 (dluhy celkem - pen. 
prostř.)/provozní CF 4 4 4 2 

R3 zisk před zdaněním a úroky/aktiva 1 2 1 1 

R4 provozní CF/provozní výnosy 2 2 4 1 

 

Podle tohoto bodového ohodnocení byly následně podle vztahu vypočteny 

ukazatele finanční stability a výnosové situace. Z těchto dvou ukazatelů bylo vypočteno 

(podle vztahu viz 2.4.5.4) souhrnné hodnocení. Hodnoty finanční stability, výnosové 

situace a souhrnného hodnocení jsou uvedeny v tabulce č. 3.24. 

 Tabulka č. 3.24: Hodnoty ukazatele finanční stability, výnosové situace a souhrnné 

hodnocení v letech 2004 – 2007 

 
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

Finanční stabilita FS (R1+R2)/2 4 4 4 3 

Výnosová situace VS (R3+R4)/2 1,5 2 2,5 1 

Souhrnné hodnocení SH 
(FS+VS)/2 2,75 3 3,25 2 

 

Jak vyplývá z tabulky, všechny hodnoty se pohybují na 1, coţ je uváděno jako 

hranice finanční stability. Slabších výsledků společnost dosáhla pouze v roce 2007 u 

výnosové situace, avšak ani toto není hodnota kritická. Poměrně vysoké hodnoty 

poukazují na velmi dobrý podnik.   



 

76 

 

4          Zhodnocení výsledků analýzy 

Z horizontální a vertikální analýzy lze usoudit, ţe aktiva firmy měla aţ do roku 

2006 tendenci růstu, poté došlo ke sníţení celkových aktiv v důsledku sníţení aktiv 

oběţných. Pasiva se vyvíjejí úměrně s aktivy. Na výnosech podniku se nejvíce podílí 

trţby za prodané výrobky. Druhou největší poloţkou, která ovlivňuje výši celkových 

výnosů, jsou jiné provozní výnosy. Významné jsou také zisky z prodeje pozemků, 

budov a zařízení. Tento majetek firma prodává z důvodu rozhodnutí o odprodání 

majetku, který přímo nesouvisí se stěţejním předmětem činnosti firmy. Výnosy podniku 

naopak nejvíce sniţují odpisy majetku a provozní náklady, jako například nákup 

materiálu. Peněţní prostředky podniku měly od roku 2006 tendenci klesat. Bylo to 

způsobeno zejména cash flow z investiční činnosti, které se od roku 2006 pohybuje 

v záporných hodnotách.  

 Poměrové ukazatele mají pro firmy velký význam. Je to z důvodu 

mezipodnikového srovnávání a odhalení silných a slabých stránek podniku. Analýza 

společnosti Ostroj a.s. poměrovými ukazateli neodhalila ţádné významné slabiny.  

Analýza rentability ve zkoumaném období 2004 – 2007 dopadla pro podnik 

dobře. Ukazatele mají tendenci růstu. Jedinou výjimku tvoří rok 2006, kdy došlo 

k poklesu ukazatelů rentability a to z důvodu poklesu trţeb. Tento pokles byl ovlivněn 

vytvořením rezervy na základě obdrţení dodatečného platebního výměru na daň 

z příjmu právnických osob za rok 2001. Avšak i navzdory tomuto poklesu je rentabilita 

firmy stále na velmi dobré úrovni.  

 Analýza likvidity podniku Ostroj a.s. poukázala na ne příliš efektivní 

hospodaření s vloţenými prostředky. Ukazatele likvidity většinou překračují 

doporučené rozmezí, coţ je známkou toho, ţe si podnik drţí zbytečně velké mnoţství 

likvidních prostředků a tím můţe ohroţovat svou rentabilitu. Celkově lze však říci, ţe 

podnik nemá s likviditou ţádné problémy a je vţdy schopen dostát svým závazkům. 

Ve zkoumaném období 2004 – 2007 analýza aktivity poukázala na mírné 

nedostatky firmy Ostroj a.s. Ukazatele se od roku 2005 vymykají doporučenému vývoji. 

Tato odchylka od preferovaného vývoje je způsobena především sníţením trţeb. Proto 
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by bylo pro podnik vhodné snaţit se maximalizovat trţby při neměnném stavu 

celkových aktiv, popřípadě při sniţování objemu celkových aktiv.   

 Analýzou finanční stability a zadluţenosti v letech 2004 – 2007 firma Ostroj a.s. 

prokázala, ţe se jedná o firmu finančně velmi stabilní. Přestoţe ukazatele pokaţdé 

doporučený vývoj nesplňují, firma dosahuje velmi dobrých hodnot těchto ukazatelů.  

Lze tedy říci, ţe pokud by si firma tento trend udrţela, lze to pokládat za velmi příznivý 

vývoj.  

Z analýzy odchylek je patrné, ţe největšího vlivu na změny ROA dosáhla vţdy 

rentabilita vlastního kapitálu. S výjimkou období 2005-2006 byl tento vliv vţdy 

pozitivní. Za ukazatel s druhým největším vlivem na změny ROA lze povaţovat 

EBIT/EAT. Tento vliv byl však ve všech sledovaných obdobích negativní. Nejmenšího 

vlivu dosáhl podíl vlastního kapitálu na aktivech. Vliv tohoto ukazatele byl negativní, 

s výjimkou období 2006 – 2007. Toto tvrzení lze aplikovat jak na analýzu odchylek s 

pouţitím metody postupných změn, tak také na analýzu odchylek s pouţitím 

logaritmické metody.  

 Z analýzy provedené pomocí bonitních a bankrotních modelů lze rovněţ usoudit, 

ţe se jedná a velmi stabilní firmu s velmi malou pravděpodobností bankrotu.  
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5            Závěr  

Pro kaţdý podnik má finanční analýza velký význam. Pomocí svých ukazatelů je 

schopna poukázat na slabé stránky podniku, ale zároveň také na jeho silné stránky. 

Finanční manaţeři a vedení podniku na základě správně vybraných a správně 

interpretovaných ukazatelů činí svá rozhodnutí o budoucím vývoji podniku či hlavním 

směru zaměření jeho činnosti.  

Finanční stabilita ani celková finanční a ekonomická situace, ve které se podnik 

nachází, se nedá vyjádřit jediným, komplexním ukazatelem. Některé ukazatele je moţno 

povaţovat za rozhodující, dominantní, jiné ukazatele musíme povaţovat za doplňující a 

analytické. Hodnocení ekonomické a finanční situace podniku předpokládá vyuţití 

celého souboru ukazatelů.  

Je však nutno konstatovat, ţe všechny metody byly určitým přínosem pro 

finanční analýzu. Pomocí relativně malého počtu ukazatelů jsme byli schopni dospět 

k závěrům, ze kterých můţe v budoucnu těţit celé vedení podniku. Pomocí finanční 

analýzy byl vnesen do podniku mnohostrannější pohled.  

 Také bychom měli mít na paměti, ţe ţádná metoda analýzy není schopna 

odstranit věcné problémy podniku. Analýza by měla být chápána pouze jako nástroj, 

který dává podněty k řízení a rozhodování uvnitř podniku. 

 

 


