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1 Úvod 

     Významnou součást finančního řízení podniku představuje finanční analýza. Pomocí 

analýzy je moţné získávat informace o finančním zdraví firmy a odhalit příčiny jeho vývoje. 

Analýza   poskytuje nástroje pro rozhodování v oblasti finančního plánování a strategického 

rozhodování. Je ţádoucí v zájmu rozvoje podniku sledovat určité vlastnosti vypovídající o 

momentálním stavu, ve kterém se podnik nachází. Cílem kaţdého ekonomického subjektu je 

dosahovat zisku a přeţít v trţní konkurenci. Je tedy i velice důleţité znát podnikové 

hospodářství a vnitropodnikové vztahy, které jsou nezbytností nejen pro management podniku, 

ale i pro všechny, kteří jsou s podnikem v úzkém kontaktu.  

     Finanční analýza představuje rozbor získaných dat a informací obsaţených v účetních 

výkazech. Je to způsob získávání ucelených informací o vývoji podniku v minulosti, 

současnosti i předpokládané budoucnosti. Analýza má za úkol identifikovat silné a slabé 

stránky sledovaného podniku.  

     Cílem bakalářské práce je posoudit finanční zdraví firmy Advanced Plastics, s.r.o. v letech 

2003 - 2007 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Finanční analýza podniku bude provedena 

pomocí analýzy poměrových a rozdílových ukazatelů.  

     Teoretická část bakalářské práce bude obsahovat metodologii finanční analýzy. Další část 

práce bude věnována základnímu a jednoduchému popisu analyzovaného podniku. Pro tuto 

práci byl vybrán podnik Advanced Plastics, s.r.o. Na základě teoretické části bude 

vypracována praktická část finanční analýzy v podmínkách vybraného podniku. Bude 

provedena analýza poměrových ukazatelů (ukazatele zadluţenosti, rentability, aktivity a 

likvidity) a rozdílových ukazatelů (čistý pracovní kapitál) za období let 2003 – 2007. 

Výsledné hodnoty ukazatelů vybraného podniku budou poté porovnány ve vývoji v čase a 

s doporučenými hodnotami. Na základě zjištěných skutečností  bude zhodnoceno finančního 

zdraví a hospodaření vybraného podniku.  

     Potřebné data a informace budou čerpány z interních zdrojů podniku (rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty), které byly poskytnuty podnikem. Vypočtené hodnoty ukazatelů budo u 

porovnány ve vývoji v čase a s doporučenými hodnotami, které jsou získány z odborné 

literatury. U výsledků, které se nebudou pohybovat v doporučovaném rozmezí hodnot nebo 

budou mít špatný vývoj, budou hledány příčiny výkyvů a navrhovány opatření pro zlep šení 

finanční situace podniku.                
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2 METODOLOGIE FINANČNÍ ANALÝZY 

     Jednou z nejčastěji pouţívaných oblastí finančního řízení je finanční analýza, avšak je 

třeba upozornit na to, ţe je pouze nástrojem poznání o stavu hospodaření podnikatelského 

subjektu. Není to tedy prostředek ke změně tohoto stavu.  

     Finanční analýza se skládá ze dvou oblastí, a to z analýzy interní a z analýzy externí. 

Hlavní rozdíl mezi nimi je v dostupnosti podkladů pro analýzu. Pro externí analýzu se 

pouţívají data, která jsou běţně dostupná veřejnosti, jsou to obvykle rozvaha, výkaz zisku a 

ztrát, výkaz cash flow a ostatní data, která společnost o sobě publikuje. Naproti tomu pro 

interní analýzu se vyuţívají data, která se povaţují za tajná a veřejnosti nepřístupná a 

provádějí ji podnikové útvary, a také k tomu přizvané nebo povolané osoby, jako ratingové 

agentury, auditoři, oceňovatelé.  

     Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud moţno komplexně posoudit úroveň současné 

finanční situace podniku, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti a 

připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, zajištění další prosperity podniku, 

k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.   

     Při finanční analýze nejde jen o momentální stav,ale o vývojové tendence v čase, 

porovnání s konkurenty v oboru nebo se standardy, o vzájemnou provázanost podnikových 

rozhodnutí, stabilitu i potenciál dalšího rozvoje.  

     Finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením úrovně všech jeho podnikových aktivit, 

kterými se podnik na trhu prezentuje. Do finanční analýzy se promítá objem a kvalita výroby, 

úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovační aktivita a další podnikové činnosti.  
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2.1   UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY  

     Finanční údaje jsou důleţitým zdrojem informací o podniku, odráţejí úroveň podniku a 

jeho konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů, tak jak to vyplývá ze 

sloţitosti vztahů podniku. Uţivatelé jsou interní a externí.  

 

    Mezi interní uţivatele se řadí zejména majitelé firmy a manaţeři. Majitelé firmy si ověřují, 

zda prostředky, které do firmy investovali, jsou náleţitě zhodnocovány a řádně vyuţívány.  

Manaţeři vyuţívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé 

a operativní řízení podniku. Tyto informace umoţňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím 

rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem.  

 

     Mezi externí uţivatele patří investoři, banky a obchodní věřitelé, obchodní partneři, stát a 

jeho orgány, konkurenční firmy, auditoři a daňový poradci a neposlední řadě zaměstnanci a 

odbory.  

     Investoři vkládají do podniku kapitál za účelem jeho zhodnocení. Zajímají se tedy 

především o současnou výnosnost podniku a její udrţitelnost v budoucnosti.  

     Banky a obchodní věřitelé poskytují podniku nezajištěné finanční zdroje. Údaje o 

finančním postavení podniku jsou pro ně důleţité z hlediska rozhodnutí o účelnosti úvěrování 

podniku. 

     Obchodní partneři na základě schopnosti dluţníka včas platit závazky, ale i schopnosti 

přeţít v konkurenčním prostředí si vybírají své nejvhodnější obchodní partnery.  

     Stát a jeho orgány sledují faktory, které ovlivňují výši rozpočtových příjmů jako je daň z 

přidané hodnoty, cla a daň z příjmů. Regionální a místní správní orgány se zajímají o 

hospodaření podniků na svém územím z důvodu plánování příjmů potřebných pro zajištění 

výdajů spadajících do regionální nebo místní správní moci.  

     Konkurenční firmy vyuţívají informace ke srovnávání s jejich vlastními výsledky. 

Auditoři a daňoví poradci identifikují nedostatky a doporučují postupy k nápravě.  

     Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

podniku, neboť jim jde o zabezpečení pracovních míst a mzdových a sociálních nároků. Často 

bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni výsledky hospodaření.  
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     Tento výčet jistě není vyčerpávající, mezi další zájemce o finanční analýzu patří také 

burzovní makléři, novináři, odborové svazy a nejširší veřejnost. V dnešní době roste zájem    

o informace týkající se velkých kapitálových společností, s jejichţ cennými papíry se 

obchoduje na burze. 

 

 

  2.2   ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU  

     Informace pro zpracování finanční analýzy lze čerpat z různých zdrojů. Základní právní 

rámec upravují zdroje, jako jsou obchodní zákoník, ţivnostenský zákon, zákon o účetnictví, 

zákon o cenných papírech, daňové zákony.  

     Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou následující:  

 výkazy finančního účetnictví, které lze také označit i jako výkazy externí, protoţe 

poskytují informace zejména externím uţivatelům. Přehled o stavu a struktuře majetku 

a  zdrojích jeho krytí podává rozvaha, přehled o tvorbě a uţití výsledku hospodaření 

podává výkaz zisku a ztrát a o pohybu peněţních toků výkaz cash flow.  

 výkazy vnitropodnikového účetnictví, ty nepodléhají ţádné jednotné metodické úpravě 

a kaţdý podnik si je vytváří podle svých potřeb. Patří sem zejména výkazy zobrazující 

vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, například druhové a 

kalkulační. Dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích apod. Tyto výkazy ale mají interní charakter, nejsou veřejně 

dostupnými informacemi.  

 

     Kromě těchto základních zdrojů se vyuţívá i řada dalších relevantních informací, a to 

finanční informace, které zahrnují vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků 

a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace, které obsahují firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice a nekvantifikovatelné informace 

zahrnující zprávy vedoucích pracovníků, komentáře manaţerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení. 

 

     Potřebné údaje pro výpočet hodnot ukazatelů finanční analýzy se nachází v účetních 

závěrkách podniku.  Účetní závěrku tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty (výsledovka), 

výkaz cash flow a příloha. 
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     Rozvaha je základním účetním výkazem a nejdůleţitějším zdrojem informací. Zachycuje 

stav majetku podniku na jedné straně (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) na straně druhé 

k určitému časovému okamţiku. To znamená, ţe rozvaha se v čase mění a je důleţité vţdy 

uvádět časový okamţik, ke kterému byla sestavena.  

 

     Aktiva představují majetek, kterým podnik disponuje. Základním hlediskem třídění aktiv je 

jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti v reprodukčním cyklu podniku. Dále v rámci 

tohoto vymezení se člení aktiva i podle stupně likvidnosti majetku. První poloţkou na aktivní 

straně jsou pohledávky za upsaný základní kapitál, které vyjadřují upsaný, ale dosud 

nesplacený stav akcií nebo majetkových podílů. Další poloţky jsou stálá aktiva neboli 

investiční majetek, oběžná aktiva (krátkodobá) a ostatní aktiva (časová rozlišení).  

 

     Pasiva představují zdroje krytí aktiv, tzn. aby mohla společnost vlastnit určitý majetek, 

potřebuje určitý kapitál. Základním hlediskem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví. 

Z toho vyplývá členění pasiv na vlastní kapitál a cizí zdroje. Vlastní kapitál se sestává ze 

základního kapitálu, kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých let a 

z výsledku hospodaření běţného účetního období. Cizí zdroje zahrnují rezervy a závazky 

podniku. Poslední skupinou na straně pasiv jsou ostatní pasiva (časová rozlišení).  

 

     Výkaz zisku a ztráty ukazuje, jaké měla společnost náklady a výnosy spojené 

s podnikatelskou činností a jaký zisk popř. ztrátu vytvořila v daném účetním období. Účelem 

zaloţení podniku je vykonávání činnosti, která má slouţit k vytváření zisků a růstu podniku či 

přesněji jeho trţní hodnoty.      

     Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem 

                                 VÝNOSY - NÁKLADY= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.                 (2.1)  

 

     V současné době je v České republice úprava výkazu zaloţena na druhovém členění 

nákladů. Náklady a výnosy jsou uspořádány do oblastí tvořících podnikatelské aktivity. Jsou 

to provozní, finanční a mimořádné aktivity. Výsledek hospodaření za tyto činnosti se zjišťuje 

odděleně.   

 

     Výkaz zisku a ztráty je výkazem, který zachycuje hospodaření podniku v peněţních 

jednotkách, nezachycuje však skutečný stav peněz, které má podnik k dispozici. Proto je 

sestavován ještě jeden výkaz, a to výkaz o peněţních tocích (cash flow).                        
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Účelem analýzy výkazu cash flow je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují příjem a výdej 

peněz podniku v rámci určitého období. Výsledek přílivu a odlivu peněz se jeví jako rozdíl 

mezi příjmy a výdaji podniku. Struktura výkazu cash flow se zpravidla člení podle základních 

aktivit podniku, a to na cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti.   

 

     Příloha obsahuje údaje týkající se způsobu ocenění, postupů při odpisování, postupů 

účtování v účetních období, za něţ se účetní závěrka sestavuje.Dále informace, které jsou 

důleţité pro posouzení stavu majetku a závazků, finanční situace a hospodářského výsledku 

účetní závěrky. Příloha tvoří velmi podstatnou část účetní závěrky. Je důleţitá pro úplné 

porozumění výsledkům podniku i při porovnání s jinými podniky.  

 

 

2.3   Techniky a metody finanční analýzy 

    Finanční analýzu lze v závislosti na konkrétních podmínkách provádět různým způsobem, 

v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik. Finanční situace se testuje 

kvantitativními metodami, zpracovávajícími údaje uvedené v účetních výkazech.  

     Je také důleţité upozornit, ţe systém finanční analýzy není nijak legislativně upraven a 

regulován právními předpisy nebo všeobecně uznávanými standardy jako je např. účetnictví 

nebo daňová problematika. To někdy můţe způsobit nejednotnost postupů a terminologie, 

nejednoznačnost výkladů, interpretace a srovnání výsledků.  

     I kdyţ oficiální metodika neexistuje, vyvinuly se určité obecné analytické postupy. Je 

moţno se setkat s nejrůznějšími přístupy a technikami, které podávají stejně jako účetnictví 

obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci jak externím, tak i interním uţivatelům.  

 

 Volba metody finanční analýzy  

     Pro stanovení a vyhodnocení výsledků finanční analýzy podniku je velice důleţité zvolit 

správnou metodu. Volba metody je ovlivňována určitými hledisky, jako jsou cíle 

uţivatelských skupin, dostupnost dat a jejich struktura a spolehlivost, softwarové vybavení 

společnosti a časový prostor finančního zdroje vyčleněného na finanční analýzu.  

     Neexistuje ţádná metoda, která zaručí nejlepší výsledky, proto je nutno metody 

kombinovat 

 

http://ekonomika-otazky.blogspot.com/2008/07/volba-metody-finann-analzy.html
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     Dvě základní kvantitativní metody pouţívané ve finančních analýzách jsou metoda 

absolutní  a metoda relativní.  

 

     Metoda absolutní pouţívá údaje přímo zjištěné z účetních výkazů. Tyto údaje jsou 

povaţovány za tzv. absolutní ukazatele (někdy se také pouţívá pojem extenzivní ukazatele, 

které nesou informaci o objemu, tedy o kvantitě), jeţ vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému 

jevu. V rámci těchto ukazatelů lze dále vymezit členění na ukazatele stavové a tokové. 

Stavové ukazatele popisují stav majetku a jeho zdrojů (aktiv a pasiv) k určitému okamţiku. 

Nejsou citlivé na délku období. Z rozdílu stavových ukazatelů, odvozených z poloţek 

krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků, získáme rozdílové ukazatele. Nejznámějším 

rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál. Tokové ukazatele vypovídají o vývoji 

ekonomické skutečnosti za určité období. Informují nás o změně nákladů a výnosů, stavu 

peněţních prostředků či hospodářského výsledku za časový interval (délka období výrazně 

ovlivňuje jejich výši).   

 

     Metoda relativní  resp. intenzivní ukazatele vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich 

číselná hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého jevu. 

Jejich citlivost na velikost podniků je niţší, komplikovat jejich porovnatelnost mohou jiné 

skutečnosti, např. různý druh činnosti. Intenzivní ukazatele charakterizují míru, v jaké jsou 

extenzivní ukazatele vyuţívány podnikem a jak rychle či silně se mění. Zde hrají významnou 

úlohu poměrové ukazatele.      

 

 

2.3.1  Absolutní ukazatele 

     Do skupiny absolutních ukazatelů patří horizontální analýza a vertikální analýza.  

  

     Horizontální analýza sleduje vývoj poloţek účetních výkazů v čase, hodnotí stabilitu a 

vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech poloţkách, sílu vývoje. Rozbor můţe být zpracováván 

buď meziročně, kdy jsou srovnány dvě po sobě jdoucí období, nebo za několik účetních 

období.   

Výpočet horizontální analýzy lze provést dvěma způsoby, a to absolutní změnou a relativní 

změnou.  
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     Absolutní změna je vyjádřena jako  

                                                            Ut – Ut-1 ,                                                                     (2.2) 

kde Ut je hodnota ukazatele v běţném roce a Ut-1 je hodnota ukazatele v předcházejícím roce.  

Tímto výpočtem provádíme rozdílovou analýzu.                        

     Relativní změna je vyjádřena jako  

                                                            Ut – Ut-1 / Ut-1 ,                                                            (2.3)  

     kde Ut je hodnota ukazatele v běţném roce a Ut-1 je hodnota ukazatele v předcházejícím 

roce. Tímto výpočtem provádíme podílovou analýzu.   

 

     Rozdílová analýza je vhodná pro menší podniky s neustálenou strukturou majetku a 

kapitálu, protoţe některé poloţky v čase kolísají sice o malou finanční částku, z hlediska 

analýzy to však můţe znamenat velkou část oproti předchozímu období. Pro velké podniky je 

vhodnější podílová analýza, je přehlednější z hlediska sledování vývoje.  

      

     Vertikální analýza je pokročilejším stádiem zkoumání, zjišťuje procentní strukturu poloţek 

uvedených ve výkazech. Za základ se povaţuje částka aktiv nebo pasiv celkem, ostatní 

poloţky se vyjadřují ve vztahu k této základně. Cílem této analýzy je tedy určit podíl 

jednotlivých majetkových sloţek na celkových aktivech, podíl jednotlivých zdrojů 

financování na celkových pasivech a podíl jednotlivých poloţek výsledovky na trţbách.  

     Obecný vzorec pro podíl lze vyjádřit jako  

                                                            Ui / Σ Ui ,                                                                    (2.4) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele a Σ Ui je velikost absolutního ukazatele.  

 

     Výhody procentního rozboru  jsou v porovnání výkazů podniku v delším časovém období, 

je moţno srovnání výsledků podniku v rámci oboru jako celku, dále se můţe provést 

komparace výsledků podniku se srovnatelnými podniky oboru a porovnání výsledků v rámci 

vnitropodnikových útvarů.  

 

     Mezi nevýhody procentního rozboru patří skutečnost, ţe neukazuje příčiny změn. Mění se 

absolutní základny pro výpočet a vykazované údaje mohou být obsahově nesrovnatelné 

(metody odepisování, metody oceňování zásob apod.).  
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2.3.2  Rozdílové ukazatele 

     Slouţí k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu a označují se  

jako finanční fondy. Za jeden z klíčových rozdílových ukazatelů lze povaţovat ukazatel 

čistého pracovního kapitálu.  

 

 

  Čistý pracovní kapitál (ČPK) má významný vliv na platební schopnost podniku a 

představuje prostředky, které by firma měla k dispozici v daném okamţiku po zaplacení všech 

krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál tedy měří velikost relativně volného kapitálu, 

který není vázán na krátkodobé závazky.  

 

     Ukazatel ČPK je moţné vypočíst dvojím způsobem. První vztah pro výpočet ČPK lze 

vyjádřit jako  

                                           oběžná aktiva – krátkodobé závazky.                                           (2.5)  

     Druhý vztah pro výpočet ČPK je uváděn jako  

                                          (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) – dlouhodobý majetek.   (2.6) 

     Ukazatel by měl mít vzrůstající charakter.                                         

 

 

Obr. 4.1 Schematické znázornění ČPK v rozvaze podniku 
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2.3.3  Poměrové ukazatele 

     Analýza poměrových ukazatelů je nejpouţívanější metodou finanční analýzy. Ukazatelé 

umoţňují získat rychlý a nenákladný přehled o základních finančních charakteristikách 

podniku. Vypočítají se jako poměr jednoho nebo několika údajů k jiné poloţce nebo skupině 

z účetních výkazů. Lze je vyjádřit výsledným číslem, např. v %.  Třídí se do určitých skupin, 

obvykle podle jednotlivých oblastí finanční analýzy:  

 

 ukazatele zadluženosti, neboli ukazatele finanční stability posuzují finanční 

strukturu firmy z dlouhodobého hlediska. Ukazatele slouţí jako indikátory 

výše rizika, které firma podstupuje při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů, 

ale i jako míra schopnosti firmy znásobit své zisky vyuţitím cizího kapitálu,  

 ukazatele rentability (výnosnosti) poměřují zisk s jinými veličinami, aby se 

zhodnotila úspěšnost při dosahování podnikových cílů,  

 ukazatele aktivity měří efektivnost podnikatelské činnosti a vyuţití zdrojů 

podle rychlosti obratu vybraných poloţek rozvahy,  

 ukazatele likvidity odhadují schopnost podniku splácet krátkodobé závazky.  

 

 

Ukazatele zadluženosti 

     Finanční  stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. Finanční 

stabilitu je moţno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí.  

                                                                                                                    

Celková zadluženost                                                                                    

     Celková zadluţenost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům a 

měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhoţ je financován majetek firmy (ukazatel 

věřitelského rizika). Obecně platí, ţe čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je 

zadluţenost podniku a tím vyšší je riziko věřitelů i akcionářů. Doporučuje se, aby se jeho 

hodnota pohybovala od 35 do 60%. Pro jeho výši ale nelze stanovit nějaké přesné zásady, 

vţdy je nutné ho posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností, kterou podnik dosahuje z 

celkového vloţeného kapitálu i v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Tento ukazatel je 

významný zejména pro dlouhodobé věřitele jako jsou komerční banky.  
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     Pro ukazatel celkové zadluţenosti se uvádí početní vztah 

                                                   cizí kapitál / celková aktiva.                                               (2.7) 

Trend ukazatele by měl být vzrůstající.                                                                                  

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

     Tento ukazatel patří mezi nejdůleţitější. Je zaloţen na porovnání údajů z bilance a 

umoţňuje hodnotit různé stránky finanční stability. Ukazatel sleduje dlouhodobou stabilitu 

společnosti tedy to, jakým způsobem financuje společnost svá aktiva.  Vysoká hodnota tohoto 

ukazatele znamená vysokou stabilitu společnosti, avšak má také nepříznivý vliv na rentabilitu 

společnosti, vzhledem k tomu, ţe vlastní kapitál je nejdraţším způsobem financování.  

     Pro tento ukazatel se uvádí početní vztah  

                                                   vlastní kapitál / celková aktiva.                                          (2.8)         

Trend ukazatele by měl mít rostoucí charakter.         

                                                                 

Stupeň krytí stálých aktiv                                                               

     V tomto případě je poměřován dlouhodobý kapitál, který je tvořen vlastním kapitálem a 

dlouhodobým cizím kapitálem, ke stálým aktivům. Stálá aktiva firmy, její dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek, by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím je ukazatel vyšší, 

tím je lepší finanční stabilita firmy.  

     Stupeň krytí stálých aktiv se vypočítá jako  

                                                   dlouhodobý kapitál / stálá aktiva.                                      (2.9) 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100%, tj. veškerá stálá 

aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem.                                                                                

 

Majetkový koeficient (finanční páka)                                             

     Tento ukazatel souvisí se stanovením optimální finanční struktury, měl by dosahovat 

stabilních hodnot bez velkých výkyvů.  

     Výpočet ukazatele majetkového koeficientu se provádí pomocí vztahu 

                                                   celková aktiva / vlastní kapitál.                                         (2.10)  

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu     

     Tento ukazatel je např. v případě ţádosti o nový úvěr velice významný pro banku, zda úvěr 

poskytnout či ne. Pro toto posuzování je velice důleţitý jeho vývoj v čase, tedy jestli se podíl 

cizích zdrojů zvyšuje, či sniţuje.  
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     Zadluţenost vlastního kapitálu se vypočítá jako  

                                                   cizí kapitál / vlastní kapitál.                                               (2.11)  

U stabilních společností by se hodnota měla pohybovat přibliţně mezi 80% aţ 120%. Jeho 

trend by měl být klesající.                                                                                                                           

 

Úrokové krytí       

     Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku. Čím 

vyšší je úrokové krytí, tím je finanční situace lepší. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 

vyšší neţ 5.  

     Hodnotu ukazatele úrokového krytí lze vypočítat pomocí vztahu  

                                                   EBIT / úroky.                                                                     (2.12)  

Trend ukazatele by měl být vzrůstající.                                                                                           

 

Úrokové zatížení 

     Úrokové zatíţení vyjadřuje, jakou část vytvořeného zisku odčerpávají úroky. Závisí 

především na rentabilitě, na podílu zdrojů na financování činnosti, které podnik získal 

vydáním dluhopisů, z bankovních úvěrů apod. Pokud má podnik dlouhodobé nízké úrokové 

zatíţení, můţe si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů.  

     Hodnotu ukazatele úrokového zatíţení lze vypočítat jako  

                                                   úroky / EBIT.                                                                      (2.13)  

Trend ukazatele úrokového krytí by měl klesat.       

 

                                                                                        

Ukazatele rentability 

     Patří do mezivýkazových poměrových ukazatelů, protoţe pouţívají jak údaje z rozvahy, 

tak  z výsledovky (výkazu zisků a ztrát). Vyjadřují poměr zisku k různým základnám.  

     Rentabilita, resp. výnosnost kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové efekty, 

dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability poměřují výsledek 

efektu dosaţeného podnikatelskou činností podniku ke zvolené srovnávací základně.           

Čím vyšší rentability podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem.  

     V praxi se pouţívají modifikace ukazatelů, které se liší podle toho, zda se pro výpočet 

pouţije zisk před úhradou úroků a daní (EBIT), zisk před zdaněním (EBT), zisk po zdanění 

(EAT) či zisk zvýšený o nákladové úroky, resp. zvýšený o zdaněné úroky.  
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     Zisk před úroky a daněmi EBIT se pouţívá pro výpočet některých ukazatelů rentability, 

neboť vývoj ukazatele EBIT není ovlivněn změnami daňových a úrokových sazeb ani změnou 

struktury finančních zdrojů.  

 

Rentabilita aktiv – ROA (Return on Assets)                                                   

     ROA je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk podniku s celkovými vloţenými 

prostředky bez ohledu na to, zda byl financován z vlastního nebo cizího kapitálu.      

     Čistý zisk je pouze částí výsledného efektu, který plyne věřitelům. Druhou část tvoří efekt 

zhodnocení cizího kapitálu, neboli odměna věřitelům.  

     Pro ukazatel rentability aktiv se uvádí početní vztah 

                                                   EBIT / aktiva.                                                                     (2.14)  

Trend ukazatele by měl být vzrůstající.                                                                                                                        

 

     Pro ukazatel ROA existuje i další vztah pro jeho výpočet. Hodnoty ukazatele rentability 

aktiv, kde t je sazba daně z příjmů, se vypočítá jako  

                                                   EAT + úroky (1-t) / aktiva.                                                (2.15)  

 

     Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE (Return on Capital Employed)   

     Tento ukazatel umoţňuje posoudit výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu podniku, 

bez ohledu na to, odkud kapitál pochází. Ukazatelem ROCE se hodnotí význam 

dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného 

s dlouhodobými zdroji, tj. zvýšení potenciálu vlastníka vyuţitím cizího kapitálu. Jedná se o 

ukazatel, který je často vyuţíván k mezipodnikovému porovnání.  

     Vztah pro výpočet rentability dlouhodobých zdrojů se uvádí jako                                  

                                                   EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy.                      (2.16)  

Vývoj ukazatele by měl ukazovat nárůst.        

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity)                              

     ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloţeného vlastníky. Sleduje, kolik čistého 

zisku připadá na jednu korunu investovanou vlastníky společnosti. Pro vlastníky podniku je 

tento ukazatel klíčovým měřítkem toho, jak byly jimi vloţené prostředky do podniku 

zhodnoceny. Slouţí pro jejich rozhodování, zda vysoce riziková investice, kterou bezesporu 

vklad do podniku je, je výnosnější neţ jiné investiční příleţitosti.  
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     Základem pro srovnání jsou zpravidla cenné papíry garantované státem jako jsou státní 

pokladniční poukázky, státní obligace apod. Je- li hodnota rentability VK trvale niţší, případně 

stejná jako výnosy z uvedených cenných papírů, racionálně uvaţující investor bude chtít svůj 

kapitál zhodnotit výnosnějším způsobem.  

     Výsledné hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu se vypočítají pomocí vztahu 

                                                   EAT / vlastní kapitál.                                                         (2.17)                                                           

     Vývoj ukazatele by měl být vzrůstající.                                             

 

     Výhodou ukazatelů míry zisku je, ţe lze deduktivní cestou identifikovat objektivní vazby 

mezi těmito ukazateli a vyjádřit tyto vazby s pomocí jednoduchých matematických operací. 

Při znalosti vazeb mezi jednotlivými ukazateli je moţné vytvořit celý systém rozkladu míry 

zisku jako syntetického ukazatele na ukazatele dílčí. Tento model je znám pod názvem 

pyramidový rozklad ukazatele míry zisku, neboli Du Pontův rozklad ROE. Model zjišťuje 

faktory, které výrazně ovlivňují hodnotu výsledného ukazatele.  

     Pro vyjádření Du Pontova rozkladu ROE je potřeba vzorce EAT / VK. Tento vztah je 

moţno dále rozčlenit na dílčí početní vztahy, které mají mezi sebou multiplikativní vazbu, a 

jsou to  

                            ( EAT / tržby ) · ( tržby / aktiva ) · ( aktiva / vlastní kapitál ),                   (2.18) 

kde rentabilitu trţeb představuje vzorec EAT / T, vzorec výpočtu hodnoty ukazatele obrátky 

aktiv je T / A a vztah pro výpočet finanční páky je A / VK.    

 

     Mezi ukazateli ROE a ROA existuje určitý vztah. Ukazatel ROE by měl vţdy vykazovat 

větší hodnoty neţ ukazatel ROA. Tzn. výtěţnost vlastního kapitálu je větší neţ celkového 

kapitálu.                                                                                                             

  

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales)  

     Stupeň ziskovosti, tj. mnoţství zisku na 1Kč  trţeb, udává ukazatel rentability trţeb, někdy 

se také pouţívá název zisková marţe. Je vhodný zejména pro srovnání v čase a 

mezipodnikové srovnání. Ukazatel rentability trţeb je jedním z běţně sledovaných ukazatelů 

finanční analýzy. Jeho nízká úroveň dokumentuje chybné řízení firmy, střední úroveň je 

znakem dobré práce managementu firmy a vysoká úroveň ukazatele ukazuje na 

nadprůměrnou úroveň firmy.  
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     Rentabilitu trţeb je moţno vyjádřit pomocí početního vztahu 

                                                   EAT / tržby.                                                                        (2.19)  

Jako všechny ukazatele rentability, i tento ukazatel by měl mít vzrůstající trend.                         

 

 

Ukazatele aktivity 

     Ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Zachycují, jak je podnik schopen vyuţít 

jednotlivé majetkové části, zda má přebytečné kapacity, či naopak nedostatek produktivních 

aktiv a v budoucnu nebude moci realizovat růstové příleţitosti. V případě ukazatelů aktivity 

se lze setkat v zásadě se dvěma typy, a to s rychlostí obratu aktiv a s dobou obratu aktiv.   

     Rychlost obratu aktiv (obrátka) vyjadřuje počet obratů, tj. kolikrát určitá část majetku 

podniku projde všemi stadii koloběhu v průběhu dané doby  tzn. kolikrát se za určité období 

přemění na peněţní prostředky. Čím vyšší je jejich počet, tím kratší dobu je majetek vázán a 

obvykle se zvyšuje zisk.  

     Doba obratu aktiv představuje dobu, která uplyne od okamţiku vloţení určité části 

majetku do výroby aţ do jejího uvolnění, tj. za jak dlouho se určitá část aktiv přemění na 

peněţní prostředky. Snaha je o maximalizaci obrátky a minimalizaci doby obratu.  

                                                                                                                     

   Obrátka celkových aktiv  

     Komplexní ukazatel, který je měřítkem celkového vyuţití  majetku. Ukazatel by měl 

dosahovat co nejvyšších hodnot, minimálně však by měl být roven 1, nízká hodnota znamená 

neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní vyuţití. Tento ukazatel je 

pouţívám pro mezipodnikové srovnání. Výsledné hodnoty ukazatele představují počet obratů 

za rok. 

     Obrátku celkových aktiv lze vyjádřit pomocí vztahu 

                                                   tržby / celková aktiva.                                                        (2.20)  

Vývoj ukazatele by měl být vzrůstající.                                                                                           

      

     Obrácená hodnota ukazatele obratu vyjadřuje dobu obratu. Následující ukazatele by měli 

vykazovat klesající charakter.  
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Doba obratu aktiv (dny)  

     Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu aktiv vzhledem ve vztahu k trţbám, tj. jak 

dlouho trvá neţ se daná poloţka přemění na peněţní prostředky. Pozitivní je co nejkratší doba 

obratu.  

     Hodnoty ukazatele doby obratu aktiv lze vypočítat dle vztahu  

                                                   celková aktiva · 360 / tržby.                                              (2.21) 

Trend ukazatele by měl být vzrůstající.                                                                               

 

Doba obratu zásob (dny) 

     Ukazatel charakterizuje úroveň běţného provozního řízení. Udává průměrný počet dní, 

kdy jsou zásoby v podniku vázány aţ do fáze jejich spotřeby (suroviny, materiál) nebo do 

fáze jejich prodeje (zásoby vlastní výroby).  

     Pro ukazatel doby obratu zásob se uvádí početní vztah 

                                                   zásoby · 360 / tržby.                                                          (2.22) 

 Trend ukazatele by měl v čase klesat.                                                                                             

 

Doba obratu pohledávek (dny)  

     Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek. Udává průměrný počet dní, po něţ 

odběratelé zůstávají dluţni, tzn. dobu, která uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr a 

přijetím peněz. Čím je delší doba inkasa, tím delší dobu podnik poskytuje svým partnerům 

bezplatný obchodní úvěr. Pokud ukazatel trvale překračuje doby splatnosti, je nutné 

prozkoumat platební kázeň odběratelů.  

     Ukazatel doby obratu pohledávek se vypočítá pomocí vztahu 

                                                    pohledávky · 360 / tržby.                                                  (2.23) 

 Vývoj ukazatele by měl být v čase klesající.                                                                        

 

Doba obratu závazků (dny)                                                           

     Ukazatel udává počet dní, po které firmy od svých dodavatelů vyuţívá bezplatný obchodní 

úvěr. Charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Tento ukazatel by měl 

dosahovat alespoň hodnoty doby obratu pohledávek.  

     Ukazatel doby obratu závazků lze vypočítat dle vztahu 

                                                   závazky · 360 / tržby.                                                        (2.24) 

Trend tohoto ukazatele by měl být stabilní.                                                                                               
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     Do vzájemného vztahu dává dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků pravidlo 

solventnosti. Doba obratu pohledávek by měla být menší neţ závazků.  

 

     Je-li doba obratu závazků delší neţ doba obratu pohledávek, jsou pohledávky financovány 

dodavatelskými úvěry. Pokud je tomu naopak, podnik platí dodavatelům dříve, neţ dostává 

zaplacené své pohledávky u odběratelů. Ukazatele doby obratu závazků i pohledávek mají i 

charakter ukazatelů likvidity, protoţe prodlouţení doby obratu pohledávek nebo zkrácení 

doby obratu závazků můţe vést k problémům s platební schopností společnosti.  

 

 

Ukazatele likvidity 

     Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněţní prostředky a 

těmi krýt včas, v poţadované podobě a na poţadovaném místě všechny splatné závazky. 

Likvidita teda závisí na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má 

prodejné výrobky, zda je v případě potřeby schopen prodat své zásoby apod.  Podle toho, jaká 

míra jistoty je poţadována od měření likvidity, jsou dosazeny do čitatele majetkové sloţky s 

různou dobou likvidností. Nejlikvidnější jsou hotové peníze a peníze na účtech, nejméně 

likvidní jsou stálá aktiva a proto se v této souvislosti vůbec neuvaţují.  

 

Celková (běžná) likvidita (Current Ratio)                                  

     Smysl ukazatele spočívá v tom, ţe se poměřuje objem oběţných aktiv jako potenciální 

objem peněţních prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 – 2,5. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku, avšak tato 

charakteristika je velmi nepřesná, protoţe ne všechna oběţná aktiva jsou stejně likvidní.   

Výše závisí i na odvětví působnosti a předmětu činnosti podniku, nejdůleţitější je teda 

srovnání s podniky s obdobným charakterem činnosti, či s průměrem za odvětví.  

     Ukazatel celkové likvidity lze vyjádřit pomocí vztahu 

                                                   oběžná aktiva / krátkodobé závazky.                                (2.25) 

Ukazatel je také stavového typu, a proto by měl být posuzován vývoj v čase, kde by měl 

vykazovat stabilní hodnoty.                                                                                            
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Pohotová likvidita (Quick Ratio)  

     Pohotová likvidity je zpřísněním likvidity běţné. Ob oběţných aktiv je odečtena jejich 

nejméně likvidní část, a to jsou zásoby, které jsou nejhůře přeměnitelné na peníze. V úvahu se 

berou jen pohotové prostředky, tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, 

obchodovatelné cenné papíry, apod. Dále je vhodné opravit krátkodobé závazky o nedobytné 

pohledávky. Jeho doporučená hodnota je v rozmezí od 1,0 – 1,5. Nadměrně vyšší hodnota 

však znamená, ţe značný objem oběţných aktiv je vázán ve formě pohotových prostředků, 

které přinášejí jen malý nebo ţádný úrok, coţ vede k neproduktivnímu vyuţívání do podniku 

vloţených prostředků a tím negativně ovlivňuje celkovou výnosnost vloţených prostředků. 

Výše ukazatele také závisí na typu činnosti podniku, odvětví, na strategii v oblasti finančního 

hospodaření, atd.  

     Výpočet ukazatele pohotové likvidity se provádí pomocí vztahu 

                                                   (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky.               (2.26) 

Trend ukazatele by měl být vzrůstající.                                   

      

Okamžitá likvidita (Cash Ratio)  

     Ukazatel měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky a můţe slouţit k dokreslení 

úrovně likvidity podniku. Základní sloţkou peněţních a tedy nejlikvidnějších prostředků tvoří 

peníze na účtech, peníze v hotovosti a krátkodobé cenné papíry, např. šeky. Doporučená 

hodnota by se měla pohybovat na úrovni 0,9 – 1,1.   

     Ukazatel okamţité likvidity je moţno vyjádřit pomocí vztahu 

                                                   peněžní prostředky / krátkodobé závazky.                       (2.27) 

Trend ukazatele by měl být vzrůstající.                                        

 

 

2.4  ZPŮSOBY SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍCH ANALÝZ  

     Výpočet samotných ukazatelů je vţdy vhodné doplnit srovnáním. Důvodem je snaha o 

získání většího povědomí o skutečném hospodaření  a finančním zdraví podniku.  

     Toto srovnání můţe být prováděno vůči plánu, času a prostoru. V rámci prostoru je to 

srovnání s odvětvovými hodnotami a srovnání s konkurencí.    
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     Srovnání s plánem je moţné pouţít u některých vybraných ukazatelů, jde například o 

srovnání jednotlivých ukazatelů likvidity s jejich ţádoucími normovanými hodnotami. Ty 

mohou být vyjádřeny jako průměrné, minimální, maximální, mediální hodnoty, kvantily nebo 

určité intervaly. V praxi není často vhodné v rámci vyhodnocování vyuţívat tzv. 

doporučených hodnot, které jsou uváděny v některých odborných publikacích. Nemusí být 

totiţ zohledněna specifika dané firmy a prostředí, ve kterém podnik provozuje činnost.  

 

     Časová srovnatelnost se aplikuje zejména při vertikální analýze, ale i při jakémkoli jiném 

hodnocení, kdy pracujeme s řadou hodnot za několik období, tj. dynamické posuzování 

vývoje ukazatelů v určitém počtu navazujících časových období. Prvořadý význam má 

zajišťování srovnatelnosti údajů v účetních výkazech, příkladem mohou být postupy účtování, 

způsoby oceňování a odepisování nebo legislativní pravidla.  

  

     Při srovnání v prostoru je základem srovnání ukazatelů dané firmy se stejnými ukazateli 

jiných firem v určitém časovém období. Je nutné vnímat nejen hodnoty jako takové, ale i 

jejich vzájemné vazby. Při zkoumání ukazatelů je nutné rozlišovat jejich optimální hodnoty    

a hodnoty kritické. U některých ukazatelů preferujeme maximalizaci, u jiných minimalizaci a 

některé mají optimální hodnotu přiměřenou.  

 

     Základní podmínky srovnatelnosti jsou časová, oborová a legislativní srovnatelnost. 

Časová srovnatelnost se zabývá finančními parametry, které musí pocházet ze stejného 

časového období a musí být za stejně dlouhý časový úsek. Srovnatelný obor podnikání je 

důleţitou podmínkou, neboť prakticky veškeré finanční parametry jsou přímo určeny 

technickoekonomickým typem podniku. Legislativní srovnatelnost se zabývá hlavně 

srovnáním metodologických postupů, na základě kterých se ekonomické dění zachycuje 

v účetnictví podniků.  
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3  CHARAKTERISTIKA PODNIKU ADVANCED PLASTICS S.R.O. 

 

3.1  Profil společnosti 

     Advanced Plastics s.r.o. (dále jen AP) je společnost s ručením omezeným, která vznikla 

dne 23. října 1991 a sídlí ve Vrbně pod Pradědem. Společnost se zabývá výrobou plastových a 

pryţových výrobků, nástrojářstvím, činností technických poradců v oblasti strojírenství a 

chemie, přípravou a vypracováním technických návrhů.  

     Mateřskou společností je GARDENA Manufacturing GmbH Ulm, Spolková republika 

Německo se splaceným vkladem 58 500 tis. Kč (97,5%) a Gardina GmbH Ulm, Spolková 

republika Německo se splaceným vkladem 1500 tis. Kč (2,5%). Společnost je součástí 

konsolidačního celku mateřské společnosti.  

     Základní jmění společnosti činí 60 000 000 Kč. Výrobní prostory podniku se rozléhají na 

ploše 14 700 m2 (vstřikovny 10 000 m2, nástrojárna 3 700 m2, montáţ 1 000 m2). Počet 

zaměstnanců k poslednímu roku čítá asi 700 zaměstnanců.  

 

     Nové projekty jsou budoucností kaţdé firmy. Uplynulá sezona vytváří dobré předpoklady 

pro následující růst. Byly dokončeny nové projekty pro mateřskou společnost Gardena, firmy 

Braun nebo Automotive Lighting. Jsou to projekty, které nejen posouvají Advanced Plastics 

na technicky vyšší úroveň, ale hlavně jsou zárukou stability a rozvoje firmy v příštím období. 

Prioritou bude v následujícím roce i úzká spolupráce se společností Husquarna.   

     Firma se i díky úspěšnému rozvoji prezentuje na různých veletrzích. Tradičně se účastní 

veletrhu K-Messe v Düseldorfu, nástrojařského veletrhu Euromould ve Frankfurtu, Plastexu 

Brno nebo Mezinárodního strojírenského veletrhu Nitra. Také tato důleţitá a nákladná  

reprezentace firmy je zárukou pokračujícího rozvoje do budoucna, jelikoţ přináší kontakt 

s novými zákazníky a umoţní srovnání s ostatní konkurencí.     

 

     Společnost disponuje strojním parkem o uzavíracím tlaku od 25 tun aţ do 1500 tun. V 

současné době probíhá výroba na 88 lisech. Strojní park se stále doplňuje novými 

vstřikovacími lisy, které umoţňují vyrábět sloţité technické výrobky na vysoké úrovni. Tyto 

stroje jsou jiţ vybaveny plně automatickým řídícím systémem, který neustále kontroluje 

kvalitu vyráběných dílů a umoţňuje pořídit záznam protokolu o výrobní stálosti.  

Mezi největší dodavatele vstřikovacích lisů se řadí firmy Arburg, Engel, Mitsubishi, 

Sächsische Kunststofftechnik, Ferromatik, Windsdor, Stork, MIR a Kraus-Mafei. 
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Obr. 3.1 Pouţívané logo společnosti 

 

Zdroj: <http://www.advplast.cz/> 

 

 

3.2  Historie společnosti 

 
     Výrobní činnost společnosti Advanced Plastics navázala na výrobní aktivity firmy 

Grohmann, která v roce 1867 zahájila ve Vrbně pod Pradědem výrobu kovového spotřebního 

zboţí (taţený drát, hřebíky, kovové řetězy). Kovovýroba zůstala hlavním výrobním 

programem podniku aţ do poloviny 50. let minulého století.  

     V roce 1955 došlo k reorganizaci a vznikl podnik Lisovny nových hmot, n. p. Vrbno ve 

Slezsku, který se zaměřil na výrobu technických výlisků z plastů. Tento národní podnik patřil 

mezi největší specializované zpracovatele plastů v republice technologiemi vstřikování 

termoplastů a lisování a vstřikování reaktoplastů.   

     V roce 1990 došlo k vyčlenění jednotlivých závodů z podniku Lisovny nových hmot s. p. a 

k zaloţení samostatných státních podniků. Jedním z nich byl bývalý závod 01 Vrbno pod 

Pradědem. Státní podnik Lisovny nových hmot byl privatizován přímým prodejem 

managementu v rámci první velké vlny privatizace v roce 1992. 

     V roce 1995 vstoupil po více neţ dvouleté spolupráci při výrobě zahradní techniky (travní 

sekačky, postřikovače apod.) do společnosti další společník – německá firma Gardena Kress + 

Kastner GmbH se sídlem v Ulmu Spolková republika Německo. Tato společnost se v roce  

2001 stala 100% vlastníkem společnosti Lisovny plastických hmot s.r.o..  

     K 9.1.2004 došlo k převodu 2,5% podílu Lisoven plastických hmot s.r.o. z Gardena 

manufacturing GmbH na Gardena International GmbH. V současnosti je tedy 97,5% podíl ve 

vlastnictví Gardena Manufacturing a 2,5% vlastní Gardena International.  

     Po realizaci fúze firem Lisovny plastických hmot s.r.o., Gardena Technik s.r.o., Advanced 

Plastics s.r.o. a Advanced Plastics Logistics s.r.o. s rozhodným dnem 1.10. 2003 došlo 

k rozšíření výrobního a obchodního programu nástupnické společnosti o podnikatelské 

aktivity zaniklých společností. Provoz Bruntál se nadále zabývá především montáţemi a 

provoz Vrbno výrobou forem a vstřikovaných plastových dílů.  
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     S účinností od 1.10. 2004 došlo ke změně jména obchodní firmy na Advanced plastics 

s.r.o..  

1. dubna 2007 byla mateřská společnost Gardena GmbH převzata skupinou Husqvarna AB, 

čímţ se společnost Advanced Plastics s.r.o. stala členem velmi významné nadnárodní 

společnosti.          

 

 

3.3  Předmět činnosti 

     Hlavním předmětem společnosti je v současnosti: 

 Vývoj, výroba a prodej výrobků z plastů včetně výrobků se součástmi z jiných 

materiálů. 

 Vývoj, výroba a prodej forem, modelů, šablon, nástrojů a jiných pomůcek pro tváření 

plastů - výroba forem pro vstřikování technických výlisků má v AP mnohaletou tradici. 

Tato technologie umoţňuje uspokojovat komplexní potřeby a poţadavky výrobců 

automobilů, bílé techniky, elektrotechniky, zahradní techniky a spotřebního zboţí a to 

od počátečního návrhu do schválení pro sériovou výrobu.  

 Dodávky konstrukční a technologické dokumentace pro výrobu vstřikovacích nástrojů 

včetně poradenské činnosti - vstřikování technických výlisků z plastů je hlavní 

činností AP. Podílí se z 80% na celkových výkonech firmy. Disponuje vyškoleným 

personálem, mnohaletými zkušenostmi, moderními vstřikovacími lisy předních 

evropských výrobců, propracovaným systémem plánování, logistiky a schopno stmi 

pruţně reagovat na změněné potřeby našich zákazníků.  

 Montáţ podskupin a finálních výrobků - AP nabízí svým zákazníkům předmontáţe a 

finální montáţe vyráběných dílů, jejich kompletování s nakupovanými díly, potisk 

(sítotisk Tampoprint), svařování ultrazvukem a finální zákaznická balení.  

 

     Výrobní program je realizován po úspěšně provedené fúzi ve dvou výrobních závodech 

Vrbno a Bruntál. Provoz ve Vrbně vyrábí především technicky a technologicky náročné 

formy a díly pro zahradní techniku, automobilový průmysl, domácí spotřebiče, 

elektrotechniku a trţní zboţí. Provoz v Bruntále je specializován na montáţe a zabývá se 

významnou a z pohledu vlastníka hlavní činností, a to montáţí kompletů zahradních vozíků, 

sekaček, křovinořezů a další drobné zahradní techniky, za účinné podpory dodávek 

plastových dílců ze závodu ve Vrbně.    

http://www.advplast.cz/cze/vyrobky_lisy.html
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     Jakost výrobků zajišťuje společnost prostřednictvím systému řízení jakosti dle ISO/TS, 

splněním následujících kroků dle dohody se zákazníkem:  

 ověření vyrobitelnosti (vhodnost strojního zařízení, nástroje, příslušenství a stanovení 

technologie výroby),  

 ověření vlastností výrobku (provedení, vzhled, rozměry, značení, funkce, pevnost, 

pouţitý materiál),  

 ověření způsobilosti stroje, procesu, SPC, 

 stanovení procesního (technologického) FMEA,  

 plánování jakosti - stanovení kontrolních plánů, případně PQP, 

 zajištění principem FIFO.  

 

     Společnost se snaţí i o dodrţování několika ekologických zásad. V oblasti nakládání 

s odpady  dochází k roztřídění celkového mnoţství vyprodukovaných odpadů na papírový 

odpad, na odpadní PE obaly, odpady neţelezných a ţelezných kovů a na vyřazené elektrické a 

elektronické zařízení. Vytříděný objemný odpad bývá patřičně upraven a předán odběratelům 

k dalšímu vyuţití. Nakládání s obaly je smluvně zajištěno s autorizovanou obalovou 

společností EKO-KOM,a.s.. Podnik za prodej vyuţitelného odpadu získá i potřebné peněţní 

prostředky. V souladu s plánem odpadového hospodářství bývá díky dalšímu vyuţití odpadu 

ušetřeno za skládkování.   

     Nakládání s vodami probíhá podle platných právních norem a rozhodnutí správních úřadů. 

Povolení, u kterých skončila platnost k 1.1. 2007, byla obnovena podle nové legislativy. Při 

vypouštění odpadních vod jsou dodrţeny koncentrační i hmotnostní limity vypouštěného 

znečištění u vybraných ukazatelů. Kontrola jakosti odebíraných a vypouštěných vod je 

prováděna pravidelným odběrem vzorků oprávněnou osobou a chemickým rozborem 

v akreditované laboratoři.  

     Podíl firmy na znečišťování ovzduší spalováním zemního plynu pro vytápění objektů 

dosáhl limitu, který není ještě zpoplatněn.      

     Ve firmě není pouţíváno ani skladováno takové mnoţství vybraných nebezpečných látek 

(chemické látky), kterým by byly splněny podmínky zákona pro zařazování objektů do 

rizikových a pro zpracování havarijního plánu.  
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3.4  Struktura zaměstnanců 

     Ve vybraném podniku existuje řada organizačních středisek, jako je např. řízení projektů, 

správa a finance, marketing a obchod, výroba a plasty, strojírenská výroba, nákup, montáţ 

nebo kvalita. V následujících grafech je naznačen vývoj počtu zaměstnanců celého podniku, 

jejich věková struktura a růst průměrné mzdy zaměstnanců.    

 

Graf 5.1 Vývoj počtu zaměstnanců 
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Zdroj: Výroční zpráva Advanced Plastics s.r.o.   

 

     Ve sledovaném období 2003 - 2007 počet zaměstnanců kolísá. Od roku 2003 do roku 2005 

počet zaměstnanců výrazně stoupl, příčinou byla fúze společnosti. V následujících letech uţ 

má vývoj klesající charakter, došlo k organizačním a personálním změnám, které umoţňovaly 

zvládat srovnatelné výrobní výstupy s niţšími výrobními a osobními náklady.   

 

 

Graf 5.2 Věková struktura zaměstnanců 

 
 

31 - 4O let; 

31,10%

21 - 30 let; 16%

do 21 let; 2,70%

41 - 50 let; 
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51 - 60 let; 

23,50%

 
 

Zdroj: Výroční zpráva Advanced Plastics s.r.o.   
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     V grafu 5.2 je zobrazena věková struktura zaměstnanců podniku. Je zřejmé, ţe největší 

podíl zaujímají zaměstnanci ve věku 31 – 40 let. Naopak nejméně je zaměstnanců ve věku 

nad 60 let.  

 

Graf 5.3 Růst průměrné měsíční mzdy 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Zdroj: Výroční zpráva Advanced Plastics s.r.o.   
 
     Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců je uveden v grafu 5.3. Vývoj má vzrůstající charakter 

za celé sledované období. V roce 2007 zaznamenal největší nárůst.  

  

 
3.5  Struktura zákazníků 

     Základem obchodní sítě v České Republice jsou 3 konsignační sklady pokrývající svými 

pobočkami celé území. Síť skladů je doplněna sítí velkoobchodů, které pokrývají území 

České i Slovenské republiky.  

     Jsou to velkoobchody např. pro domácí potřeby jako A-Z Velkooobchod spol. 

s.r.o.Hlohovec, TERCIUS Bohemia s r.o., ZEKO trade, Praha, Kobylí n. Moravě, Kinekus, 

Ţilina, Kubík a.s., Litomyšl Libros, Ostrava, M.A.T. Group s r.o., Plzeň, SATOS, V.o.s., 

Prostějov, Plasty Ivo Urbánek, Vrbno p. Prad., apod. Dále velkoobchody pro zahradu jako 

Semos zahradnictví, Zahradní centrum, Nohel Garden Olomouc, atd.  

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.advplast.cz/cze/velkoobchod.html
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3.6  Stručná charakteristika odvětví 

     Plastikářský průmysl v České republice proţívá v posledních letech nebývalý rozvoj a jeho 

postavení v rámci domácího zpracovatelského průmyslu neustále posiluje. Význam odvětví 

ještě vzrostl díky těsné vazbě na dynamicky se rozvíjející automobilový a elektrotechnický 

průmysl. Tempo růstu odvětví výroby plastů u nás roste ročně o více neţ 10%.  

 

     Hlavním důvodem rozvoje plastických hmot je vedle jejich výhodných vlastností 

především produktivní způsob zpracování. V současné době existuje velké mnoţství 

zpracovatelských technologií a mezi nejznámější a nejrozšířenější způsob zpracování 

plastických hmot patří vstřikování. Touto technologií lze vyrábět výrobky, a to od 

miniaturních cca 1g aţ po rozměrné výrobky o hmotnosti, v tomto případě do 6 kg. Plastické 

hmoty jsou materiály, jejichţ podstatu tvoří makromolekulární látky (buď přírodní polymery 

nebo jejich deriváty) nebo dnes nejvíce rozšířené syntetické polymery např. polystyren, 

polyetylén a polyamid. Jejich základní vlastnosti jsou určeny chemickou stavbou a vzhledem 

ke kombinačním moţnostem v organické chemii jsou moţnosti vývoje nových typů téměř 

neomezené.  

 

     Perspektiva plastikářského průmyslu je dále posilována dobrou surovinovou základnou, 

širokými dodavatelskými vazbami s navazujícími průmyslovými segmenty, dosavadní nízkou 

spotřebou plastů na obyvatele v porovnání se zeměmi západní Evropy i rostoucí 

konkurenceschopností domácích výrobců díky přílivu špičkových technologií.  

I přes přetrvávající silnou poptávku po výrobcích z plastů pociťují výrobci a zpracovatelé 

rostoucí konkurenci na trhu. Prosadit se v tomto prostředí a udrţet si trvalý růst nutí podniky 

zvyšovat produktivitu a adoptovat moderní inovace v oblasti výroby, nákupu, logistiky 

a obchodu.  

 

     Studie výroba pryţových a plastových výrobků je dle Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ) věnována části OKEČ 25. Dokument hodnotí postavení 

daného segmentu v rámci české ekonomiky, stejně jako prostředí, v němţ se odvětví rozvíjí, 

součástí je i popis současného legislativního rámce, přehled podpůrných prostředků ze strany 

státu, které mohou subjekty v odvětví vyuţívat, nastínění trendů vývoje výroby a spotřeby 

pryţových a plastových výrobků a postavení významných výrobců na tuzemském trhu.  
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4 APLIKACE UKAZATELŮ FINANČNÍ ANALÝZY VE VYBRANÉM 

PODNIKU 

Cílem této kapitoly je aplikování metodologie finanční analýzy v podmínkách 

vybraného podniku.  Pro zhodnocení firmy bylo zvoleno období let 2003 – 2007. Pro analýzu 

společnosti budou pouţity poměrové ukazatele, zejména ukazatele zadluţenosti, rentability, 

aktivity a likvidity. Pro lepší vyhodnocení ukazatelů likvidity bude analyzován i čistý 

pracovní kapitál, který patří k rozdílovým ukazatelům. Základní údaje pro zjištění všech 

potřebných ukazatelů finanční analýzy společnosti Advanced Plastics, s.r.o. (AP) jsou získány 

z účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty). Účetní výkazy společnosti jsou uvedeny 

v příloze č. 1, 2 a 3, napomohou přiblíţit skutečnou finanční situaci podniku. Hodnocení 

podniku bude provedeno z hlediska vývoje ukazatelů v čase i pomocí doporučených hodnot, 

které budou porovnány s výsledky podniku.        

 

 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

     Základním nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, které se rozdělují do 

jednotlivých skupin. Jsou to ukazatele zadluţenosti, rentability, aktivity a likvidity.     

 

4.1.1 Ukazatele zadluženosti 

     Ukazatele zadluţenosti poměřují především cizí a vlastní zdroje. Analýza zadluţenosti 

byla provedena pomocí ukazatelů celkové zadluţenosti, podílu vlastního kapitálu (VK) na 

aktivech, stupně krytí stálých aktiv, majetkového koeficientu, zadluţenosti VK, úrokového 

krytí a úrokového zatíţení. Vztahy pro výpočet těchto ukazatelů jsou uvedeny v teoretické 

části práce v podkapitole 2.3.3. Vyčíslené hodnoty ukazate lů podniku se nachází v Tab. 4.1 

Ukazatele zadluţenosti podniku.  

 

Tab. 4.1 Ukazatele zadluţenosti vybraného podniku v letech 2003 - 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Celková zadluženost 54,89% 32,20% 48,02% 44,96% 49,99% 

Podíl VK na aktivech  0,44 0,68 0,52 0,55 0,50 

Stupeň krytí stálých A 120% 171% 140% 121% 136% 

Majetkový koeficient  2,28 1,47 1,92 1,82 2,00 

Ukazatel zadluženosti VK 125% 47% 92% 82% 99% 

Úrokové krytí 2,51 15,47 4,21 0,023 3,92 

Úrokové zatížení 0,40 0,064 0,24 42,7 0,25 
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     Při pohledu na ukazatele celkové zadluţenosti je zřejmé, ţe hodnoty podniku jsou mírně 

kolísavé. V rozmezí doporučovaných hodnot 35% - 60% se pohybují zjištěné hodnoty 

ukazatele ve většině období. V roce 2003 je zaznamenána nejvyšší zadluţenost za 

sledovaných 5 let. Byla způsobena čerpáním úvěru na celkovou rekonstrukci provozu, střešní 

krytiny a sociálního zařízení. V následujícím roce 2004 se hodnota ukazatele dostala pod 

hranici účelného vyuţívání cizích zdrojů. Celková aktiva výrazně narostla a cizí kapitál mírně  

poklesl vlivem uskutečněné fúze podniku. V roce 2007 se přes veškerá úsilí podniku 

nepodařilo vzhledem k cenám na trhu dosáhnout ziskovosti u všech zakázek, tím se také 

celková zadluţenost mírně zvýšila.  

 

Graf 4.1 Stav závazků a úvěrů (v tis. Kč)  
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     V grafu 4.1 jsou zachyceny hodnoty dlouhodobých a krátkodobých závazků a bankovních 

úvěrů.  Největší podíl na cizím kapitálu zaujímají krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní 

úvěry, jako je kontokorentní a revolvingový úvěr. Dlouhodobé závazky od roku 2003 do roku 

2007 klesly aţ na hodnotu 0.    

 

     Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech patří mezi nejdůleţitější. Hodnota ukazatele 

by měla mít vyšší hodnoty. Zvyšování ukazatele znamená upevňování finanční stability. 

Avšak vzhledem k rentabilitě společnosti je vlastní kapitál nejdraţším způsobem financování. 

V letech 2005 – 2007 má ukazatel stabilní hodnoty díky stabilnímu růstu celkových aktiv i 

vlastního kapitálu. Aktiva zvyšují především krátkodobé pohledávky a zásob y. Změna 

vlastního kapitálu je zapříčiněna výsledkem hospodaření a nerozděleným ziskem minulých let 

a výsledkem hospodaření běţného účetního období.     

     Ukazatel stupně krytí stálých aktiv by měl dosahovat min. hodnoty 100%. Čím je ukazatel 

vyšší, tím lepší má podnik finanční stabilitu. Hodnoty ukazatele v čase kolísají, ale vţdy jsou 

veškerá stálá aktiva analyzovaného podniku kryta dlouhodobým kapitálem. Nejvyšší hodnoty 
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dosáhl podnik v roce 2004, vlastní kapitál zaznamenal nárůst díky výsledku hospodaření 

minulých let. Podnik v minulém roce dosáhl plynulého toku zakázek pro nástrojárnu.     

     Poměr aktiv a vlastního kapitálu (majetkový koeficient) by měl mít stabilní nebo alespoň 

neklesající trend. Podnikové hodnoty jsou stabilní a nevykazují velké výkyvy. Podnik má tedy 

dostatek kapitálu na krytí aktiv.  

     Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu je důleţitý zejména pro bankovní instituce. 

Hodnoty ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu by se měly pohybovat mezi 80% - 120% a 

mít klesající vývoj. Většina hodnot podniku se v tomto rozmezí vyskytuje. Jen v roce 2003 

byl podíl cizího kapitálu větší neţ podíl vlastního kapitálu. Z důvodu vysokého stavu závazků 

vůči dodavatelům, podnik neměl dostatek peněţních prostředků na zaplacení svých závazků, 

protoţe právě probíhal nákup CNC frézky pro obrábění oceli a rozsáhlá rekonstrukce.   

     Ukazatel úrokového krytí by měl podle odborné literatury dosahovat minimálně hodnoty 5. 

Za sledované období měl podnik hodně rozdílné výsledky ukazatele. V roce 2003, 2005 a 

2007 byl ukazatel úrokového krytí nízký, podnik ale byl schopen i s minimálním ziskem 

splatit své úroky. V roce 2004 byla hodnota ukazatele daleko vyšší neţ v jiných letech. 

V tomto roce byl podnik po obchodní stránce velice úspěšný, byly zahájeny nové trendy ve 

výrobě a zajištěn vysoký standard dodávek a servis pro zákazníky, díky kterým měl plynulý 

tok zakázek. Rok 2006 měl nepříznivě nízkou hodnotu úrokového krytí. Došlo 

k významnému zeštíhlení výroby z důvodu zvládání srovnatelných výrobních výstupů, ale 

s niţšími náklady, i přesto podnik vykazoval velmi  nízký provozní zisk. Podniku se 

nepodařilo uzavřít dostatek zakázek a navíc musel být předčasně ukončen nově naběhlý 

projekt z důvodu nízké poptávky mateřské firmy, způsobené zejména velmi dlouhou zimou 

v celé Evropě.  

     Hodnoty úrokového zatíţení by měly být klesající, doporučené hodnoty literatura neuvádí. 

Ve všech obdobích dosahoval podnik nízkých hodnot. Jen v roce 2006 je hodnota úrokového 

zatíţení vysoká, podnik disponoval s velmi malým ziskem, tzn. úroky odčerpávaly velkou 

část vytvořeného efektu. Důvody tohoto stavu jsou popsány výše.   

     Všechny ukazatele zadluţenosti ve sledovaném období let 2003-2007 vykazovaly hodnoty, 

které neohroţují finanční stabilitu podniku. Podnik tedy nepodstupuje vysoké riziko při 

dosavadní struktuře celkových zdrojů.   
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Graf 4.2 Ukazatele zadluţenosti (v %) 
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     V grafu 4.2 jsou zobrazeny hodnoty některých vybraných ukazatelů zadluţenosti v letech 

2003 – 2007, je to celková zadluţenost, ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu a stupeň krytí 

stálých aktiv.    

  

4.1.2 Ukazatele rentability 

     Hodnoty ukazatelů rentability jsou vypočteny pomocí hospodářského výsledku. Podle typu 

kapitálu jsou rozlišeny tyto ukazatele – rentabilita aktiv (ROA), rentabilita dlouhodobých 

zdrojů (ROCE), rentabilita vlastního kapitálu (ROE). Dalším důleţitým ukazatelem je 

rentabilita trţeb (ROS). Hodnoty ukazatelů podniku jsou vyčísleny dle vztahů, které jsou 

uvedeny v teoretické části v podkapitole 2.3.3. Pro jejich výpočet se pouţívají vstupní údaje, 

které jsou obsaţeny v účetních výkazech. Výsledky ukazatelů podniku jsou uvedeny v tab. 4.2 

ukazatele rentability podniku.        

 

Tab. 4.2 Ukazatele rentability vybraného podniku v letech 2003 - 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

ROA 3,27% 16,23% 3,78% 0,03% 4,78% 

ROCE 4,80% 20,22% 6,47% 0,05% 9,57% 

ROE 1,62% 13,48% 3,70% -2,16% 4,98% 

ROS 0,40% 3,58% 0,98% -0,60% 1,19% 

 

     Rentabilita aktiv (ROA) je povaţována za klíčový ukazatel. Doporučované hodnoty nejsou 

v odborné literatuře uváděny. Výsledky ukazatelů podniku za sledované období dosahují 

výkyvů. Nejlepší reprodukční schopnost kapitálu se projevila v roce 2004, kdy výrazně 

vzrostla aktiva i hospodářský výsledek, vlivem fúze podniku, a tím i větších zakázek.  Naopak 

nejhorším rokem se jednoznačně jeví rok 2006, kdy podnik hospodařil s velmi malým ziskem.  
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Je to zapříčiněno niţšími výkony společnosti pro mateřskou firmu a náběhem nových 

programů s vysokou materiálovou náročností. Zbývající léta ukazují, ţe podnik je schopen 

svůj majetek zpět reprodukovat.  

     Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů má mít ve vývoji v čase vzrůstající charakter, 

coţ se ve vybraném podniku neprojevuje. Jeho hodnoty vykazují velké výkyvy v čase. Je to 

ovlivněno skladbou dlouhodobých dluhů, které jsou tvořeny jen dlouhodobými závazky. 

V roce 2004 je hodnota ukazatele nejvyšší, došlo k výraznému zvýšení vlastního kapitálu 

vlivem většího hospodářského výsledku. Podnik realizoval zisk díky rozvoji systému dle 

standardů automobilového průmyslu a sníţení nákladů. Naopak v roce 2006 byl ukazatel 

nejniţší. Podnik byl nucen se rozloučit s řadou zákazníků z nákladových důvodů, dále mělo 

také negativní vliv ukončení projektu kávovar pro firmu Braun.  

     Důleţitou základnu ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) tentokrát tvoří čistý zisk 

(EAT). V letech 2003 – 2005 má podnik kladné, ale kolísavé hodnoty ukazatele. V roce 2004 

je hodnota ukazatele nejvyšší díky dosaţenému zisku společnosti. V tomto období mohou být 

vlastníci spokojeni, jejich vloţený kapitál se podařilo zhodnotit. V roce 2006 podnik 

zaznamenal neúspěch v průběhu 1.kvartálu, podnik bojoval s nedostatkem zakázek a podnik 

skončil se ztrátou, proto byla hodnota ukazatele záporná. V dalším období se podařilo 

podniku reprodukci kapitálu zvýšit do kladných hodnot, podnik měl opět dostatek zakázek a 

díky tomu i výsledek běţného účetního období vykazoval kladnou hodnotu.  

      Rentabilita trţeb (ROS) udává mnoţství zisku na 1Kč trţeb. Ukazatel by měl v čase růst, 

to se v podniku neprojevilo. Ve většině obdobích vykazuje podnik nízké hodnoty ukazatele.  

Výjimkou je jen rok 2004, zde byl zaznamenán menší nárůst ukazatele z důvodu zvětšení 

zisku i trţeb podniku. V roce 2006 byl ukazatel dokonce záporný, díky vykázané ztrátě 

podniku.  

     Za povšimnutí stojí i vztah ROE – ROA. Ukazatel ROE by měl dosahovat lepších 

výsledků neţ ukazatel ROA. To se podařilo splnit aţ v roce 2007, tzn. ţe výnosnost celého 

kapitálu je menší neţ vlastního kapitálu. Podnik dosahuje dostatečné ziskovosti s určitou 

zadluţeností, kterou je schopen hradit. Zadluţenost můţe pozitivně zvýšit ROE, ale jen do 

určité hranice, pak uţ je to pro podnik nebezpečné a můţe dojít k příliš velké míře zadluţení. 

Opačná situace nastala v předcházejících obdobích, byl pouţit drahý cizí kapitál, který sníţí 

čistý zisk oproti zisku před úroky a daněmi (EBIT).  

     Z tab. 4.2 je zřejmé, ţe podnik se svým majetkem a kapitálem dobře hospodaří, jako 

nejziskovější se jeví rok 2004. Nutnou podmínkou pro návratnost investovaného kapitálu je 

dosahování  a správné pouţívání zisku.  
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Graf 4.3 Ukazatele rentability ( v %) 
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     V grafu 4.3 jsou zobrazeny výsledné hodnoty ukazatelů rentability podniku (ROA, ROCE, 

ROE, ROS) za sledované období. Z grafu je zřejmé, ţe nejméně ziskovým rokem je rok 2006.  

 

4.1.3 Ukazatele aktivity 

     Ukazatele aktivity ukazují, zda má společnost dostatek či nedostatek produktivních aktiv. 

Pro vyhodnocení dané problematiky byly pouţity ukazatele obrátky celkových aktiv, doby 

obratu aktiv, doby obratu zásob, doby obratu pohledávek a  doby obratu závazků. Vysvětlení 

ukazatelů a jejich vztahy pro výpočet se nachází v podkapitole 2.3.3 v teoretické části. 

Potřebné údaje pro výpočet je opět moţno najít v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.  Jaké má 

společnost hodnoty ukazatelů aktivity je zřejmé z tab. 4.3.   

 

Tab. 4.3 Ukazatele aktivity vybraného podniku v letech 2003 - 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Obrátka celkových A 1,77 2,55 1,95 1,97 2,09 

Doba obratu A (dny) 204 142 185 182 173 

Doba obratu zásob (dny) 37 45 64 57 70 

Doba obratu pohledávek (dny) 53 25 42 36 39 

Doba obratu závazků (dny) 95 42 62 48 65 

 

     Hodnoty ukazatele obrátky celkových aktiv vypovídají o majetkové vybavenosti podniku a 

jeho efektivním vyuţití. Odborná literatura doporučuje dosahovat minimální hodnoty 1, coţ je 

v podniku splněno ve všech obdobích. V čase je tento ukazatel stabilní, bez velkých výkyvů. 

Podnik svůj majetek efektivně vyuţívá. V roce 2004 byl ukazatel nejvyšší, výrazný nárůst 

zaznamenaly celková aktiva i trţby. Z důvodu jiţ zmiňované fúze podniku došlo ke sloučení a 

zjednodušení struktur tak, aby bylo moţno efektivněji hospodařit. Nová organizace se stala 

štíhlejší, pouze s jedním vedením společnosti, jedním nákupem a jedním řízením kvality.     

     Doba obratu aktiv (A) je respektive obrácená hodnota ukazatele obrátky celkových aktiv.            
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V odborné literatuře se neuvádí doporučovaná hodnota tohoto ukazatele. Podnik se musí 

snaţit dobu obratu sniţovat nebo alespoň udrţovat na stále stejné úrovni. U analyzovaného 

podniku ukazatel od roku 2005 klesá. Rok 2005 doprovázela řada změn kvalitativního 

charakteru, došlo k zeštíhlení výroby a ke sníţení výrobních nákladů. V roce 2006 se 

s niţšími trţbami sníţili i celková aktiva, podnik měl málo zakázek, vyráběl méně a z toho 

důvodu klesly stavy zásob i materiálu. I kdyţ rok 2006 nebyl po obchodní stránce jednoduchý, 

pozitivně se projevilo rozšíření montáţí finálních výrobků GARDENA přesunem 

z německých závodů do závodu Bruntál. Klíčovým faktorem v roce 2007 bylo zahájení 

nového projektu varných konvic s vysokými poţadavky na kvalitu pro firmu Braun. Díky 

tomu podnik uzavřel dostatek zakázek. Celková aktiva vzrostla díky oběţným aktivům.    

     Ukazatel doby obratu zásob nemá doporučované hodnoty, měl by však mít alespoň 

klesající trend. To se v podniku nedaří dodrţovat. Hodnoty ukazatele v čase kolísají. Je však 

důleţité upozornit, ţe podnik má vysoké stavy zásob díky tomu, ţe musí být na konci roku 

předzásoben na novou sezonu. V letech 2004 a 2005 došlo ke zvýšení obrátky právě kvůli 

zásobám hotovým výrobkům pro mateřskou firmu pro AP Logistics s.r.o. V roce 2006 je 

vzniklá ztráta podniku částečně kompenzována niţším stavem oběţných aktiv, tím došlo 

k vylepšení obrátkovosti i přes niţší výkony.        

     Doba obratu pohledávek je důleţitým ukazatelem pro podnik, ukazuje po jakou dobu 

poskytuje podnik odběratelům bezplatný obchodní úvěr. Vývoj v čase by měl být klesající. 

Hodnoty ukazatele daného podniku za sledované období kolísají. Nejkratší doba obratu 

pohledávek je v roce 2004, podnik inkasoval peněţní prostředky za 25 dní od okamţiku 

prodeje. Příčinou sníţení doby obratu byl růst prodeje fúzované společnosti. V následujících 

letech podnik zajistil vysoký standard dodávek a servis pro zákazníky, čímţ se podařilo posílit 

a rozvinout pozici u klíčových zákazníků. Ti se na oplátku snaţí své závazky vůči podniku 

splatit co nejdříve.  

 

Graf  4.4 Stav zásob a pohledávek ( v tis. Kč)  
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     V grafu 4.4 jsou zobrazeny podnikové hodnoty krátkodobých pohledávek a zásob za 

období let 2003 – 2007. V roce 2007 mají dané poloţky nejvyšší hodnotu.  

  

     Doba obratu závazků charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Musí 

dosahovat alespoň minimální hodnoty doby obratu pohledávek. Vývoj ukazatele v čase sice 

hodně kolísá, ale tuto podmínku splňuje ve všech analyzovaných obdobích. Firma tedy 

dostává své peníze z pohledávek dříve neţ uhradí své závazky u dodavatelů. Nejkratší doba 

obratu  byla v roce 2004, dodavatelé dostali zaplaceno jen za 42 dní, podnik měl dostatek 

zakázek a trţeb a byl tudíţ schopen své závazky splatit v poměrně krátké době.    

     Jak jiţ bylo řečeno výše, pravidlo solventnosti je dodrţeno za všechna období, tzn. ţe doba 

obratu pohledávek je menší neţ doba obratu závazků.  

     Ukazatele aktivity analyzovaného podniku za sledované období napovídají o snaze 

podniku, co nejlépe vyuţít své jednotlivé majetkové části. Do budoucna bude moci podnik 

realizovat další růstové příleţitosti.         

 

Graf 4.5 Ukazatele aktivity ( dny)  
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     V grafu 4.5 jsou uvedeny hodnoty některých vybraných ukazatelů aktivity ve dnech (doba 

obratu zásob, pohledávek a závazků) za všechny sledované období.  

 

 

4.1.4 Ukazatele likvidity 

     Ke klíčovým ukazatelům finanční analýzy patří ukazatele likvidity. Likvidita se zjišťuje 

pomocí běţné (celkové), pohotové a okamţité likvidity. Krátkodobé závazky a ostatní 

potřebné údaje jsou uvedeny v bilanci podniku v přílohách práce (příloha č. 1). Ukazatele 

likvidity i s jejich vztahy pro výpočet jsou popsány v podkapitole 2.3.3 v metodologii finanční 

analýzy. V tab. 4.4 jsou zachyceny výsledky hodnot ukazatelů likvidity vybraného podniku.  
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Tab. 4.4 Ukazatele likvidity vybraného podniku v letech 2003 - 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Celková likvidita 1,91 3,16 2,16 2,26 1,69 

Pohotová likvidita 1,18 1,28 0,88 0,87 0,62 

Okamžitá likvidita 0,059 0,26 0,049 0,0048 0,026 

 

     Běţná likvidita podniku by se měla pohybovat v rozmezí doporučovaných hodno t od 1,5 – 

2,5. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti 

podniku. Téměř  ve všech obdobích se hodnoty podniku pohybují v doporučených hodnotách, 

jen v roce 2004 přesahoval ukazatel horní hranici daného rozmezí. V tomto roce měl podnik 

dostatek zakázek, dostal zaplaceno od odběratelů v krátké době 25 dnů a z tohoto důvodu byl 

schopen splatit své závazky také v poměrně krátkém čase. Vývoj ukazatele v čase by měl být 

stabilní.  

     Pohotová likvidita je zpřísněním likvidity běţné. V čase by měl mít ukazatel vzrůstající 

charakter. V analyzovaném podniku ukazatel pohotové likvidity klesá. Doporučeným 

hodnotám 1 – 1,5 odpovídají jen léta 2003 a 2004, tzn. ţe zpeněţené pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek stačily k úhradě krátkodobých dluhů. V následujících obdobích 

jsou ukazatelé pod úrovní nejniţší doporučované hodnoty. Pokles hodnot signalizuje 

předpokládané zhoršení finanční a platební situace podniku. Příčinou je nízký stav likvidních 

aktiv. Po odečtení zásob od oběţných aktiv zaujímají pohledávky největší poloţku, 

krátkodobý finanční majetek se na celku podílí velmi malou měrou. Podnik tedy není schopen 

získat dostatek prostředků na provedení plateb.      

     Okamţitá, neboli pokladní likvidita, je nestabilní, a proto slouţí k dokreslení celkové 

úrovně likvidity podniku. V odborné literatuře jsou doporučované hodnoty uvedeny v rozmezí 

0,9 – 1,1. Vybraná společnost se pohybuje se svými výsledky hluboko pod optimální hranicí 

hodnot. V roce 2006 byl zaznamenán nejniţší stav okamţité likvidity. Ukazatele tohoto 

období byly značnou měrou ovlivněny niţšími výkony společnosti a náběhem nových 

programů s vysokou materiálovou náročností. Většina investic byla pouţita na modernizaci a 

rozšíření výrobních technologií. Stav krátkodobého finančního majetku byl tedy hodně 

podprůměrný. I ve zbývajících obdobích nastala podobná situace. Podnik sice uzavřel 

dostatek zakázek, ale přesto disponoval s minimálními částkami hotových peněz. V čase by 

měl tento ukazatel vzrůstat, ale hodnoty podniku za sledované období jen kolísají.   
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     Ukazatele likvidity vybraného podniku jsou známkou toho, ţe se podniku daří krýt včas 

své splatné závazky, ţádný ukazatel se nepohyboval v záporných hodnotách. Důleţitou roli 

hraje fakt, jak rychle je podnik schopen od svých zákazníků inkasovat v potřebnou dobu své 

trţby. Ukazatele likvidity tedy úzce souvisí s ukazateli aktivity.      

 

Graf  4.6 Ukazatele likvidity  
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     V grafu 4.6 jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů (celková, pohotová a okamţitá likvidita) 

vybraného podniku za sledované období 2003 – 2007.   

 

4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

     Rozdílový ukazatel je číselná hodnota rozdílu dvou absolutních ukazatelů a slouţí 

k posouzení finančního zdraví podniku se zaměřením zejména  na likviditu podniku.  

 

     Nejčastěji uţívaným rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál (ČPK), jeho 

definice a vztah pro výpočet je podrobně popsán v teoretické části v podkapitole 2.3.2 a jeho 

hodnotu lze vyčíslit dle vztahu (2.5). Hodnota čistého pracovního kapitálu je získána z 

rozdílu celkových oběţných aktiv (OA) a krátkodobých závazků.  

 

Tab. 4.5 Čistý pracovní kapitál vybraného podniku za období let 2003-2007 

  2003 2004 2005 2006 2007 

OA 145 886 267 051 396 301 319 951 461 812 

CK krátkodobý 102 745 97 816 282 647 254 774 359 269 

ČPK 43 141 169 235 113654 65 177 102 543 

 

     V tab. 4.5 je uveden vývoj oběţných aktiv, krátkodobých závazků, a tedy i vývoj ČPK za 

jednotlivá období. V odborné literatuře se doporučené hodnoty pro čistý pracovní kapitál, 

kterých by měl podnik dosahovat, neuvádějí. Za sledované období vykazuje podnik kolísavé 

hodnoty čistého pracovního kapitálu.  
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     Výše oběţných aktiv je dána zejména vysokými stavy zásob. Krátkodobý finanční 

majetek se na ČPK podílí jen malou měrou. To má za následek nízké hodnoty u ukazatele 

pohotové a zvláště okamţité likvidity. Čistý pracovní kapitál má významný vliv na 

solventnost podniku a je vyuţíván k zajištění hladké hospodářské činnosti.  

 

 

        Graf  4.7 Vývoj ČPK v podniku (v tis. Kč) 
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     Vývoj oběţných aktiv, krátkodobých závazků a ČPK v tis. Kč za sledované období let 

2003 – 2007 ukazuje graf 4.7. Vývoj všech poloţek v čase je kolísavý.    

 

 

4.3 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY A 

DOPORUČENÍ PRO FIRMU ADVANCED PLASTICS, S.R.O.  

 

     Hlavním cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy vybraného podniku a 

návrh doporučení pro zlepšení jeho finanční situace. Pro vypracovaní finanční analýzy byl 

vybrán podnik Advanced Plastics, s.r.o.(AP). Analýza byla provedena za rok 2003 – 2007.  

Následující část je zaměřena na zhodnocení hospodářské činnosti analyzovaného podniku.  

 

     Jak jiţ bylo zmíněno na začátku práce, hlavní činností společnosti Advanced Plastics, s.r.o. 

je vývoj, výroba a prodej výrobků z plastu. Výrobní program společnosti je realizován ve 

dvou výrobních závodech Vrbno pod Pradědem a Bruntál. Z pohledu vlastníka se zabývá 

hlavní činností provoz v Bruntále, a to montáţí kompletů zahradních vozíků, sekaček atd., 

ovšem za účinné podpory dodávek plastových dílců ze závodu ve Vrbně.  
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     Ve sledovaném období došlo ve společnosti k významným změnám jako je fúze čtyř 

dceřinných společností a změna vlastníka. Díky fúzi došlo k rozšíření výrobního a 

obchodního programu nástupnické společnosti o podnikatelské aktivity zaniklých společností. 

Vzniklý název Advanced Plastics s.r.o. má zdůraznit jak silnou dynamiku vývoje, tak i 

mezinárodní zaměření. AP se prezentuje jako společnost na razantní cestě vývoje na 

evropskou úroveň. Dále byla mateřská společnost Gardena GmbH v roce 2007 převzata 

skupinou Husqvarna AB, čímţ se společnost AP stala členem velmi významné nadnárodní 

společnosti.  

     Investiční činnost podniku byla silně zaměřena především na modernizaci a rozšíření 

výrobních technologií, montáţních a skladových prostor. Poslední velkou investicí se stala 

koupě 5-ti osého obráběcího centra za 13 000 tis. Kč, vstřikovacího lisu za 14 000 tis. Kč 

nebo rekonstrukce expedice za 10 300 tis. Kč. Velkým přínosem bylo také zavedení 

podnikového informačního systému SAP v roce 2005, díky tomu došlo  k optimalizace chodu 

systému.  

     Majetek společnosti je financován z větší části z vlastních zdrojů, je moţné tak usoudit ze 

struktury pasiv. Celková aktiva disponují vysokým stavem dlouhodobého majetku i oběţných 

aktiv. Největším zástupcem dlouhodobého majetku je hmotný majetek, hlavně stavby a stroje. 

Z oběţných aktiv jsou to převáţně zásoby a hotové výrobky, krátkodobý finanční majetek 

zaujímá velmi malou část oběţných aktiv.          

     Skladba cizího kapitálu je z naprosté většiny tvořena krátkodobými závazky a 

krátkodobými bankovními úvěry. Cena krátkodobých závazků bývá menší neţ cena závazků 

dlouhodobých, tudíţ je efektivnější je vyuţívat. Vybraná společnost disponuje jen závazky 

krátkodobými, dlouhodobé se podařilo za sledovaných 5 let sníţit aţ na hodnotu 0.   

     Analýzou ukazatelů zadluţenosti podniku bylo zjištěno, ţe podnik hospodaří s přiměřenou 

zadluţeností. Bylo dodrţeno i zlaté pravidlo financování, tzn. stálá aktiva jsou kryta 

dlouhodobým kapitálem.  Pro věřitele je důleţitý zejména ukazatel celkové zadluţenosti. 

Společnost Advanced Plastics, s.r.o. má uzavřenou smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., 

která stanovila zvláštní podmínku, ţe celková zadluţenost nesmí překročit 55%. K 31.12.2007 

společnost danou podmínku dodrţela. Veškeré poskytnuté úvěry podniku jsou čerpány 

zejména na investiční činnosti (rekonstrukce, nové lisy, stroje atd.).  

     S ukazateli zadluţenosti souvisí i ukazatele rentability. Ukazatelé rentability podniku byly 

kladné ve většině období, podnik byl tedy schopen reprodukovat zpět svůj investovaný kapitál. 

Jako nejméně ziskový rok se jeví rok 2006, kdy podnik hospodařil se ztrátou vlivem niţších 

výkonů a náběhem nových programů s vysokou materiálovou náročností.                            
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Dále se nejednalo o jednoduchý rok zejména v oblasti strojírenské výroby, kde se v prvních 

měsících nepodařilo podniku uzavřít dostatečný počet zakázek. Navíc v oblasti plastikářské 

výroby došlo k předčasnému ukončení nového projektu, coţ se negativně projevilo zejména 

v oblasti vývozu. Hlavním důvodem niţších vývozů byla však niţší poptávka mateřské firmy 

Gardena. Naopak nejziskovějším rokem byl rok 2004. Finanční ukazatele v tomto roce 

patřičně ovlivnila uskutečněná fúze společnosti a dostatek uzavřených zakázek.  

     Vyuţití majetku podniku měřeného pomocí ukazatelů aktivity se ukázalo jako efektivní. 

Pravidlo solventnosti bylo také dodrţeno. Velký vliv na rentabilitu a aktivitu má objem 

inkasovaných trţeb. Z celkových trţeb představují trţby za výrobky pro mateřskou firmu 66%, 

trţby za výrobky pro automobilový průmysl činí asi 18%, a trţby za nástroje 4,3%, 

z celkových trţeb. 11,7% trţeb představuje prodej dílů pro domácí spotřebiče, elektro, 

stavebnictví a vlastní finální výrobky.    

     Úroveň likvidity společnosti je uspokojivá. Při bliţším zkoumání bilance podniku za 

všechna období je patrné, ţe podnik disponuje vysokými stavy zásob a krátkodobých 

pohledávek. Vysoký stav zásob je způsoben především předzásobením podniku před 

začátkem nové sezony.  Stav likvidnějšího majetku, jako jsou peníze a účty v bankách, 

ukazuje niţší hodnoty, platby od odběratelů jsou totiţ ihned pouţity na splacení závazků. Na 

likviditu (okamţitou) má značný vliv i skladba čistého pracovního kapitálu. Jak jiţ bylo 

řečeno výše, likvidních peněţních prostředků má podnik nedostatek, okamţitá likvidita je tím 

tedy ohroţena. Tato situace má za následek častou platební neschopnost podniku uhradit své 

právě splatné závazky např. vůči dodavatelům.  

 

     Závěrem lze tedy konstatovat, ţe podnik je ve sledovaném období stabilní a nenaznačuje, 

ţe by se dostal do finanční tísně i přes vykazovanou ztrátu. Přes to pokud by provedl některá 

opatření, mohl svou finanční situaci ještě zlepšit. Např. potřebné zvýšení peněţních 

prostředků lze uskutečnit pomocí zkrácení doby splatnosti faktur odběratelům, podnik by 

peníze inkasoval dříve, ukládal by je na účty, a tím by byl více likvidní. Nebo by dříve 

inkasované peníze pouţil na dřívější zaplacení svých závazků, které by se díky tomu také 

značně sníţily. Zlepšení by se tedy projevilo u ukazatelů aktivity i likvidity.  

     Podnik by se měl zaměřit na zvýšení objemu trţeb. Průmyslové odvětví, ve kterém 

společnost působí, se stále rozvíjí a zaujímá širokou škálu moţností. Prostřednictvím zavádění 

nových projektů a inovací lze tedy získat nové potencionální odběratele. Společnost by se 

měla dále vyvarovat zvyšování nákladů. Dalším moţným opatřením je vytíţit kapacitu strojů 
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a zvýšit obsluhovatelnost strojů.  Dále by se měl podnik snaţit o sníţení prostojů strojů 

z důvodu opravy strojů a přehazováním forem.   

     Problémem podniku jsou i vysoké stavy zásob, ovšem většinou je to z důvodu 

předzásobení podniku před novou sezonou. Přesto je důleţitá znalost průběhu spotřeby 

jednotlivých druhů zásob. Podnik tyto znalosti můţe vyuţít pro operativní řízení zásob, např. 

k určení okamţiku nové objednávky materiálu. Nadměrné zásoby totiţ představují nevyuţitý 

kapitál a zbytečně jsou vynaloţeny náklady na jejich skladování. Pro lepší vyuţití 

operativního řízení zásob by bylo také dobré zefektivnit informační tok mezi logistikou a 

výrobou. 

 

     K dalšímu rozvoji společnosti pomůţe spolupráce se společností RBCB. Díky jejímu 

předběţnému  zmapování procesů a workshopů proběhlo zařazení Advanced Plastics mezi 20 

strategických dodavatelů. Podniku se totiţ podařilo obnovit důvěru u zákazníků, kteří měli 

rostoucí nároky na vysoký standard dodávek a servisu. Spokojenost zákazníků s výrobky je 

průběţně sledována a min. 1x ročně vyhodnocována  dotazníkovým způsobem.  

     Snahou společnosti je i nadále zlepšovat organizaci práce, důsledně dodrţovat kvalitu 

výrobků a termínů dodávek, a to v součinnosti s kooperačními partnery v oblastech 

dokumentace, dodávaného nářadí, dílů a kontrolních pomůcek.    

     Význam plastikářského odvětví spočívá v těsné vazbě na automobilový průmysl, 

elektrotechnický průmysl, energetiku, stavebnictví apod. Stále větší moţnosti uplatnění 

pryţových a plastových výrobků se nabízejí v potravinářském průmyslu (hlavně obaly).  

 

     Perspektivy tohoto odvětví v ČR v příštích letech lze hodnotit jako příznivé. K  dispozici 

jsou solidní surovinové základy (plasty, syntetické kaučuky), existují těsné vazby na domácí i 

zahraniční výrobce automobilů, elektrotechniky aj., konkurenceschopnost odvětví má díky 

masivním investicím a přílivu špičkových technologií a techniky vzestupný trend, moţnosti 

aplikace plastů ve všech sektorech ekonomiky nejsou zdaleka vyčerpány.  
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5 Závěr 

     Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční zdraví firmy Advanced Plastics, s.r.o. 

v letech 2003 - 2007 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Potřebné údaje a podklady pro 

vypracování finanční analýzy podniku jsou získány z interních informací (účetní výkazy), a to 

z bilance podniku a výkazu zisku a ztráty, které poskytl analyzovaný podnik. Výsledné 

hodnoty ukazatelů vybraného podniku byly poté porovnány ve vývoji v čase a 

s doporučenými hodnotami z odborné literatury.  

     Práce byla je rozčleněna do jednotlivých částí, a to na část teoretickou a praktickou.  

     Teoretická část práce je věnována teorii o finanční analýze a metodickým postupům. Tato 

část vede k přiblíţení problematiky finanční analýzy a její aplikování v praxi.  

Je nutné dobře znát vnitropodnikové prostředí analyzované společnosti, aby byly správně 

posouzeny a zhodnoceny výsledky ukazatelů finanční analýzy. Proto je první část praktické 

části věnována základnímu popisu podniku, předmětu podnikatelské činnosti a charakteristice 

odvětví, ve kterém působí.  

     Praktická část je zaměřena na aplikování metodologie finanční analýzy v podmínkách 

vybraného podniku. Byla provedena analýza poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelů 

zadluţenosti, rentability, aktivity a likvidity. Pro přesnější zhodnocení ukazatelů likvidity byla 

provedena i analýza vybraného rozdílového ukazatele, tím byl čistý pracovní kapitál. Pomocí 

ukazatele čistého pracovního kapitálu byl lépe posouzen ukazatel okamţité likvidity. Byly 

nalezeny vzájemné principy a vztahy ve vypovídacích schopnostech ukazatelů.  

     Po vypracování praktické části je provedeno zhodnocení výsledků finanční analýzy 

podniku Advanced Plastics, s.r.o. a je posouzeno jeho finanční zdraví. V případě nepříznivého 

vývoje některého z ukazatelů jsou navrţena doporučení, která pomohou ke zlepšení finanční 

situace podniku Advanced Plastics, s.r.o.         
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Seznam zkratek  
 
A            aktiva 

AP          Advanced plastics s.r.o.  

CF          cash flow 

CZ          cizí zdroje 

ČPK       čistý pracovní kapitál 

DHM      dlouhodobý hmotný majetek  

DNM      dlouhodobý nehmotný majetek  

DO          doba obratu 

EAT        zisk po zdanění 

EBIT       zisk před zdaněním a úroky 

EBT        zisk před zdaněním 

OA          oběţná aktiva 

OKEČ     odvětvová klasifikace ekonomických činností  

P              pasiva 

PE            peněţní ekvivalenty 

PP            peněţní prostředky 

ROA        rentabilita aktiv 

ROCE      rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE         rentabilita vlastního kapitálu 

ROS         rentabilita trţeb  

T               trţby 

VH           výsledek hospodaření 

VK           vlastní kapitál 
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Příloha 1: Rozvaha vybraného podniku v letech 2003 – 2007 v tis. Kč 

 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

AKTIVA CELKEM  336 655 503 602 682 124 630 487 730 334 

Dlouhodobý majetek  190 253 235 983 285 537 307 991 268 343 

Dlouhodobý nehmotný majetek  1 708 2 015 1 490 1 451 2 416 

Software  1 708 2 015 1 490 1 401 2 029 

Nedokončený DNM  0 0 0 50 387 

Dlouhodobý hmotný majetek  188 445 233 868 283 947 306 440 265 927 

Pozemky 4 141 4 598 4 848 4 972 4 972 

Stavby 55 687 80 569 107 178 117 111 120 179 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

88 263 105 763 132 138 125 847 118 641 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek  33 326 33 247 31 912 39 697 12 414 

Nedokončený DHM 6 985 9 637 7 798 14 278 8 493 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 4 462 1 190 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
43 54 73 73 38 

Dlouhodobý finanční majetek  100 100 100 100 0 

Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0 0 100 100 0 

Oběţná aktiva  145 886 267 051 396 301 319 951 461 812 

Zásoby  55 570 158 905 234 166 197 233 292 903 

Materiál  25 370 93 451 115 035 105 382 147 648 

Nedokončená výroba a polotovary  10 981 25 712 34 810 39 774 59 838 

Výrobky  19 219 39 736 84 321 52 068 85 089 

Poskytnuté zálohy na zásoby  0 6 0 9 328 

Dlouhodobé pohledávky  153 5 998 2 812 36 1 668 

Pohledávky z obchodních vztahů 127 4 566 2 776 0 694 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 26 1 417 36 36 19 

Odloţená daňová pohledávka  0 15 0 0 955 

Krátkodobé pohledávky  85 810 80 414 150 216 122 007 160 213 

Pohledávky z obchodních vztahů 75 231 68 935 107 901 72 532 151 153 

Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 30 279 42 684 0 

Stát - daňové pohledávky 8 123 6 159 9 581 3 472 3 523 

Krátkodobé poskytnuté zálohy  544 3 416 739 2041 2 826 

Dohadné účty aktivní  0 25 0 0 33 

Jiné pohledávky 1 912 1 879 1716 1 278 2 678 

Krátkodobý finanční majetek  4 353 21 734 9 107 675 7 028 

Peníze 3 652 2 147 268 250 348 

Účty v bankách 701 19 587 8 839 425 6 680 

Časové rozlišení 516 568 286 2 545 179 

Náklady příštích období 516 365 187 2 545 179 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 203 99 0 0 
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PASIVA CELKEM 336 655 503 602 682 124 630 487 730 334 

Vlastní kapitál 147 621 341 452 354 563 347 050 365 222 

Základní kapitál 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Základní kapitál  60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Kapitálové fondy 14 293 61 693 61 693 61 693 61 693 

Emisní áţio 10 995 14 293 14 293 14 293 14 293 

Ostatní kapitálové fondy 3 298 47 400 47 400 47 400 47 400 

Rezervní fond, ostatní fondy ze 

zisku 
10 995 10 967 10 967 10 967 10 967 

Zákonný rezervní fond  10 995 10 967 10 967 10 967 10 967 

VH minulých let  59 935 162 758 208 791 221 903 214 390 

Nerozdělený zisk min. let 59 935 162 758 208 791 221 903 214 390 

VH běţného účetního  2398 46 034 13 112 - 7 513 18 172 

Cizí zdroje 184 774 162 150 327 561 283 437 365 112 

Rezervy 1 838 1 503 886 4 200 5 843 

Ostatní rezervy 1 838 1 503 886 4 200 5 843 

Dlouhodobé závazky 80 191 62 831 44 028 24 463 0 

Závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení 
65 446 55 844 39 790 21 420 0 

Odloţený daňový závazek  14 745 6 987 4 238 3 043 0 

Krátkodobé závazky 76 348 84 504 183 747 139 969 273 569 

Závazky z obchodních vztahů 45 366 60 591 60 080 73 941 116 867 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 90 000 

Závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení 
15 287 10 511 97 950 40 569 0 

Závazky k zaměstnancům 7 284 3 766 9 257 9 834 9 853 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění  

1 462 2 478 5 250 5 028 5 508 

Přijaté zálohy 1 064 5 69 1 281 1 199 11 458 

Stát - daňové závazky a dotace  764 1 476 852 2 569 9 164 

Dohadné účty pasivní 5 121 4 755 9 077 5 993 30 311 

Jiné závazky  0 358 0 836 408 

Bankovní úvěry a výpomoci 26 397 13 312 98 900 114 805 85 700 

Krátkodobé bankovní úvěry 26 397 13 312 98 900 114 805 85 700 

Časové rozlišení 4 260 0 0 0 0 

Výdaje příštích období 4 260 0 0 0 0 

 
Zdroj: Účetní závěrky vybraného podniku  
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Příloha 2:Výkaz zisku a ztráty vybraného podniku v letech 2003 – 2007 v tis. Kč 

 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Trţby za prodej zboţí 0 0 0 16 249 

Náklady vynaloţené na 

prodané zboţí  
0 0 0 29 261 

Obchodní marţe 0 0 0 - 13 - 12 

Výkony 573 737 1 267 734 1 378 318 1 225 413 1 581 665 

Trţby za prodej vlastních 
výrobků a sluţeb 

594 839 1 285 591 1 332 638 1 252 340 1 526 289 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti  
- 26 386 - 24 647 44 868 - 27 055 55 161 

Aktivace 5 284 6 780 812 128 215 

Výkonová spotřeba 365 489 928 951 1 093 621 963 263 1 167 432 

Spotřeba materiálu a 

energie 
253 546 779 721 921 470 806 412 976 623 

Sluţby 111 943 149 230 172 151 156 851 190 809 

Přidaná hodnota 208 248 338 773 284 697 262 137 414 221 

Osobní náklady 169 073 223 939 223 253 219 131 296 699 

Mzdové náklady 102 873 158 841 160 900 157 559 213 100 

Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

60 052 59 632 56 367 54 324 74 623 

Sociální náklady 6 148 5 466 5 986 7 248 8 976 

Daně a poplatky 269 397 441 453 596 

Odpisy DHM a DNM 26 261 35 962 34 791 44 756 58 869 

Trţby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 
materiálu 

19 874 20 705 22 910 20 717 41 604 

Trţby z prodeje 

dlouhodobého majetku 
58 95 54 1 736 7 924 

Trţby z prodeje 
materiálu 

19 816 20 610 22 856 18 981 33 680 

Zůstat. cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 

materiálu 

25 852 21 809 23 490 18 710 37 449 

Zůstat. cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

567 380 0 260 6 047 

Prodaný materiál 25 285 21 429 23 490 18 450 31 402 
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Změna stavu rezerv a 

opravných poloţek v 
provozní oblasti a 
komplexních nákladů 

- 5 820 3 975 - 4 221 - 416 28 144 

Ostatní provozní výnosy 32 875 15 861 55 308 13 532 10 339 

Ostatní provozní náklady 30 267 16 902 59 354 13 577 9 466 

Provozní výsledek 

hospodaření 11 008 81 736 25 807 175 34 941 

Výnosové úroky 48 56 44 66 67 

Nákladové úroky 4 379 5 282 6 123 7 473 8 902 

Ostatní finanční výnosy 2 680 5 735 6 955 9 595 7 348 

Ostatní finanční náklady 7 193 15 052 10 607 10 842 8 194 

Finanční výsledek 
hospodaření 

- 7 844 -14 543 - 9 731 - 8 654 - 9 681 

Daň z příjmů za běţnou 

činnost  
766 21 159 2 964 - 966 7 088 

-splatná 1 269 12 765 1 398 228 11 087 

-odloţená - 503 8 394 1 566 - 1 194 - 3 999 

Výsledek hospodaření za 
běţnou činnost 

2 164 46 034 13 112 - 7 513 18 172 

Mimořádné výnosy 234 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 
234 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za 
účetní období (+/-) 

2 398 46 034 13 112 - 7 513 18 172 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním 

3 164 67 193 - 16 076 - 8 479 25 260 

 
Zdroj: Účetní závěrky vybraného podniku  
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Příloha 3 : Cash flow vybraného podniku v letech 2003 – 2007 v tis. Kč 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Počáteční stav PP a PE 19 166 37 535 21 734 9 107 675 

Peněţní toky za hlavní 

výdělečnou činnost 
     

Účetní zisk  nebo ztráta 
z běţné činnosti před 

zdaněním 

3 591 67 193 16 076 - 8 479 25 260 

Úpravy o nepeněţní 
operace 

30 790 40 124 36 760 54 001 92 461 

Odpisy stálých aktiv  26 261 35 962 34 791 44 756 58 869 

Změna stavu opravných 
poloţek a rezerv  

1 342 289 - 4 574 3 314 1 643 

Zisk (ztráta) z prodeje 

stálých aktiv 
- 623 - 3 790 - 54 - 1 476 - 1 877 

Nákladové úroky 3 810 7 663 6 079 7 407 8 835 

Ostatní nepeněţní 
operace 

0 0 518 0 0 

Čistý provoz. peněţní tok 

před změnami 
pracovního kapitálu 

34 381 107 317 52 836 45 522 117 721 

Změna stavu pracovního 

kapitálu  
- 28 955  - 29 401 34 756 91 667 - 83 308 

Změna stavu pohledávek  
873 

 
38 587 

- 60 343 41 131 - 80 336 

Změna stavu 
krátkodobých závazků  

 

- 70 060 - 51 489 164 462 13 603 95 173 

Změna stavu zásob  40 232 - 16 499 - 69 363 36 933 - 98 145 

Čistý pen. tok před zdaň. 
a mimoř. poloţkami  

5 426 77 916 87 592 137 189 34 413 

Výdaje z plateb úroků - 4 369 - 7 831 - 5 948 - 7473 - 8 902 

Přijaté úroky 559 168 44 66 67 

Zaplacená daň z příjmů 

za běţnou činnost  
-8 729 - 22 235 - 9 970 966 - 14 287 

Čistý peněţní tok z 
provozní činnosti  

- 7 113 48 018 71 718 130 748 11 224 

Peněţní toky z investiční 

činnosti 
     

Výdaje spojené s 
nabytím stálých aktiv  

- 27 097 - 34 492 - 84 345 - 67 470 - 48 366 

Příjmy z prodeje stálých 
aktiv  

0 3 709  0 1 736 7 924 
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Půjčky a úvěry 

spřízněním osobám 
0 0 0 - 12 405 42 684 

Čistý peněţní tok z 
investiční činnosti  

- 27 097 - 30 702 - 84 345 - 78 139 2 309 

Peněţní toky z 
finančních činností 

     

Změna stavu závazků z 
financování  

19 397 - 33 117 0 - 61 041 - 7 180 

Čistý peněţní tok z 
finanční činnosti  19 397 - 33 117 0 - 61 041 - 7 180 

Čistá změna peněţ. 
prostředků a peněţ. 

ekvivalentů  

- 14 813 - 15 801 - 12 627 - 8 432 6 353 

Konečný stav peněţních 
prostředků a peněţních 

ekvivalentů 

4 353 21 734 9 107 675 7 028 

 
Zdroj: Účetní závěrky vybraného podniku  
 


