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Úvod 

Zvýšení globálního rizika na světových finančních trzích, ke kterému došlo 

v důsledku globální finanční krize započaté v létě roku 2007, má za následek změny 

v trţním chování podnikatelských subjektů. Bankovní sektor, který se musí snaţit o 

udrţení přiměřených hodnot solvence i likvidity je nucen reagovat také v oblasti 

poskytování úvěrů. Postupem času dochází ke zpřísňování podmínek v oblastech 

objemu poskytovaných úvěrů, dochází ke zvyšování úrokových sazeb a zpřísňují se 

také podmínky zajišťování obchodů. Pro firmy, které v mnoha případech vyuţívají 

pro financování provozních nebo investičních potřeb externích finančních zdrojů, se 

tato situace můţe jevit jako značně nepříznivá. Krize na finančních trzích, která je 

spojena s vysokou averzí k riziku omezuje moţnosti financování prostřednictvím 

trţních instrumentů, jako jsou například dluhopisy nebo akcie. V současných 

podmínkách se tak bankovní financování stává nejvyuţívanější formou externího 

financování.  

Při poskytnutí bankovního úvěru se však jedná o obchodní vztah, do něhoţ 

strany vstupují s odlišnými zájmy a na nějţ pohlíţejí z vlastního úhlu pohledu. 

Firma, jako potenciální dluţník, se snaţí získat úvěr za co nejlepších podmínek, a 

proto chce představit sebe sama v co nejlepším světle. Banka, jako potenciální věřitel 

se naopak snaţí o objektivní vyhodnocení rizikovosti klienta tak, aby nebyla 

ohroţena návratnost poskytnutých finančních prostředků a solventnost banky. Při 

hodnocení rizika, které je velmi rozsáhlou a komplikovanou problematika, je 

zapotřebí komplexně zhodnotit mnoho různorodých faktorů. Z těchto důvodů si 

kaţdá banka vytváří vlastní metody hodnocení bonity klientů, na jejichţ základě se 

potom rozhoduje o poskytnutí či zamítnutí úvěru. Velmi často při hodnocení 

rizikovosti klienta hrají důleţitou roli takové faktory, které nejsou z pohledu firmy 

vnímány jako podstatné, nebo jsou zcela přehlíţeny. Při zamítnutí ţádosti o úvěr jsou 

tímto firmy nepříjemně zaskočeny či dotčeny a nejsou schopny porozumět důvodům, 

které banku k tomuto rozhodnutí vedly. 

Diplomová práce proto shrnuje a podává ucelený obraz o významných 

faktorech, které banky zohledňují nebo jsou nuceny zohledňovat při vyhodnocování 

úvěrového návrhu.  

Hlavním cílem diplomové práce je pak vytvoření jednoduchého hodnotícího 

modelu, který by mohl být bankami i nebankovními subjekty pouţíván 
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k předběţnému vyhodnocení moţností a předpokladů pro získání bankovního 

financování. S problematikou hodnocení bonity klienta se setkávám ve svém 

pracovním ţivotě a obdobnému tématu jsem se věnovala také v bakalářské práci. 

Diplomová práce tedy vychází kromě jiného také z vlastních empirických zkušeností. 

V souvislosti s daným cílem je diplomová práce rozčleněna do čtyř kapitol. 

První kapitola se věnuje charakteristice a řízení rizik banky. Problematika řízení 

bankovních rizik je velmi širokým tématem, jehoţ rozsah překračuje potřeby 

diplomové práce. Proto je v první kapitole provedena pouze stručná charakteristika 

rizik v rámci pravidel regulace tak, aby byl podán ucelený obraz moţností a omezení 

banky při posuzování bonity klienta v souvislosti se ţádostí o úvěr. Závěr kapitoly je 

potom věnován problematice kapitálové přiměřenosti a novým pravidlům kapitálové 

přiměřenosti, označovaným jako Basel II, protoţe tato značně ovlivňují proces řízení 

rizik v bankách. 

Druhá kapitola je věnována výkladu faktorů, na něţ se banka při posuzování 

klienta zaměřuje. Jedná se o celou řadu faktorů, které mají vliv jak na činnost klienta, 

tak na výsledky jeho aktivit. V základní rovině je provedena klasifikace na externí a 

interní faktory s tím, ţe externí faktory jsou dány zvenčí a klient nemá moţnost je 

ovlivnit. Kdeţto ovlivnění interních faktorů je naopak plně v kompetenci 

podnikatelského subjektu. V závěru kapitoly jsou interpretovány ukazatele finanční 

analýzy, které byly pouţity při sestavování modelu. 

Základem při posuzování bonity klienta je snaha co nejvíce klienta poznat. 

Z toho důvodu shromaţďuje banka o klientovi maximální dostupné mnoţství 

informací, a to jak přímo od klienta, tak z vnějších zdrojů jako jsou například 

databáze nebo registry. Banka následně usiluje o systematizaci získaných dat do 

přehledné charakteristiky, která má zásadní význam při rozhodování o úvěrovém 

financování. V třetí kapitole je proto sestaven vlastní hodnotící model, který simuluje 

hodnocení bankou a který mohou také nebankovní subjekty vyuţít pro vyhodnocení 

ţádostí o poskytnutí financování. 

Aby bylo jasně prokázáno fungování a vyuţití vytvořeného modelu, bude 

v poslední, čtvrté kapitole diplomové práce, sestavený model aplikován na konkrétní 

firmu. 
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1. Bankovní rizika a jejich řízení 

V zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách
1
 je jednoznačné vymezení základních 

podmínek, které musí ekonomický subjekt splňovat, aby byl bankou. Bankami jsou 

právnické osoby se sídlem v České republice, zaloţené jako akciové společnosti, 

jejichţ základní funkcí je přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů, a které 

mají licenci udělenou Českou národní bankou. Banky jsou podnikatelskými subjekty, 

které obsluhují všechny sektory ekonomiky, z tohoto pohledu je jejich postavení 

v rámci trhu nezaměnitelné a velmi významné. Činnost a efektivita bank se tak 

promítá do celé ekonomiky, a proto je více neţ důleţité řídit banku tak, aby se 

eliminovalo riziko vznikající při chodu banky, jeho dopad na hospodaření banky a 

dále jeho potenciální negativní dopad v ekonomice.  

Riziko se dá definovat jako nebezpečí, popřípadě pravděpodobnost 

neočekávané ztráty. Finančním rizikem potom rozumíme pravděpodobnost a velikost 

ztráty kapitálu a zisku. Existuje několik přístupů kvantifikace rizika většinou 

vycházejících z teorie pravděpodobnosti.  

Neţ banka poskytne kteroukoli ze svých sluţeb některému ze zájemců, 

nejprve se ujistí, ţe vzhledem k optimalizaci svých rizik tak můţe učinit. Řízení rizik 

se proto věnuje velká pozornost. V současnosti se přechází v rámci risk 

managementu od analýz jednotlivých rizik k analýzám všech rizik jako celku, 

protoţe kaţdá transakce, kterou banka provede, má dopad na její finanční pozici
2
.   

Cílem risk managementu nebo jinak řízení rizik je tedy, nacházet, měřit, 

analyzovat a sledovat podstupovaná rizika tak, aby bylo moţno přijmout opatření, 

které by vedlo k omezení rizik. Značné prostředky jsou bankami investovány do 

řízení nejvýznamnějších rizik. V oblasti bankovních rizik se rozlišuje několik 

základních kategorií rizik, mezi které například patří riziko úvěrové, trţní, operační, 

riziko likvidity a koncentrace. Výše jmenovaná rizika jsou banky povinny dle 

vyhlášky ČNB
3
 zahrnout do strategie řízení rizik vţdy. Jako ostatní rizika můţeme 

uvést například regulatorní riziko, které představuje změny podmínek regulátorem, 

                                                 
1
 Zákon č. 21/ 1992 Sb., o bankách [online]. [cit. 2. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/banky/. 
2
 VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. 1. vyd. Karviná: OPF SLU, 2005. 232 s. ISBN 80-7248-

349-8. 
3
 Vyhláška č. 123/ 2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky 282/2008 Sb. [online]. [cit. 2. února 2010]. 

Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/cs/legislativa/predpisy_bd/obezretne_podnikani/obsah.html. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/banky/
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kapitálové riziko nebo právní riziko. Následující text bude věnován charakteristice 

základních bankovních rizik a v obecné rovině budou uvedeny také základy jejich 

řízení. 

 

1.1 Charakteristika bankovních rizik 

 

1.1.1 Úvěrové riziko 

Základním, a také historicky nejstarším rizikem v bankovnictví je riziko 

úvěrové, které jasně vyplývá jiţ ze samotné podstaty banky. Původcem tohoto rizika 

je nebezpečí, ţe klient nesplatí úvěr, úroky, nebo jiné platby dané obchodně 

závazkovým vztahem a bance tím vznikne neočekávaná ztráta. Příčiny úvěrového 

rizika lze z pohledu banky rozdělit na interní a externí.  

U interních příčin úvěrové riziko vyplývá ze špatných rozhodnutí banky, to 

znamená v případě, ţe banka poskytne úvěr rizikovému klientovi. Interní sloţkou 

úvěrového rizika je dále riziko produktu, které vyčísluje, jak velká ztráta by nastala 

v případě nesplnění závazku druhou stranou. Patří sem riziko jistiny a úroků, riziko 

náhradního obchodu a riziko zajištění. Jednou z moţností omezení rizika nesplnění 

závazku druhou stranou je stanovení maximálních limitů úvěrové angaţovanosti. 

Výše limitů je omezována ČNB
4
. 

U externích příčin je potom úvěrové riziko důsledkem celkového vývoje 

politické situace nebo ekonomiky. Do této skupiny patří riziko zákazníka, země, 

transferu a také riziko z koncentrace.  

Pro sledování úvěrového rizika, hodnocení úvěrových návrhů, schvalování 

úvěrů a vůbec pro organizaci kreditního oddělení mají banky vypracovanou 

úvěrovou politiku. Ta se sice u jednotlivých bank liší podle zvolené strategie, avšak 

vţdy musí být v souladu s nařízeními České národní banky. Obecně je moţno postup 

pro řízení úvěrového rizika na úrovni kaţdého uvěrového obchodu rozdělit do 

několika kroků. 

Prvním z nich je identifikace úvěrového rizika, tj. jeho odlišení od ostatních 

bankovních rizik a zjištění kde a jak toto riziko vzniká. Druhý krok je měření 

                                                 
4
 Vyhláška č. 123/ 2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky 282/2008 Sb. [online]. [cit. 2. února 2010]. 

Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/cs/legislativa/predpisy_bd/obezretne_podnikani/obsah.html. 
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úvěrového rizika, jehoţ účelem je kvantifikace moţné ztráty z úvěrového obchodu. 

Na základě určení ztráty se banka rozhoduje, zda k realizaci obchodu dojde a za 

jakých podmínek. Výsledkem měření úvěrového rizika je zjištění bonity klienta. 

Následujícím krokem je zajištění úvěrového rizika, jehoţ smyslem je sníţení rizika 

banky. K tomuto účelu se vyuţívají aktiva klienta nebo aktiva třetí osoby. Čtvrtým 

krokem postupu řízení úvěrového rizika je jeho sledování. Cílem je identifikace 

změn rizikovosti úvěrových pohledávek, zachycení makroekonomických i 

mikroekonomických změn, které by mohly ovlivnit rizikovost poskytnutých úvěrů
5
.

 Jedním z nástrojů řízení úvěrového rizika, jsou úvěrové limity, které 

stanovuje a schvaluje vrcholové vedení banky a pracovníci obchodních útvarů jsou 

povinni se jimi řídit při prodeji úvěrů. Díky limitům se banka nevystavuje riziku 

z koncentrace, tj. nadměrnému úvěrovému riziku. K nejčastěji uplatňovaným 

limitům patří limity k jednotlivým klientům a limity pro ekonomicky spjaté skupiny 

klientů, limity odvětvové, limity pro jednotlivé země nebo regiony.     

Řízení úvěrového rizika je, jak jiţ bylo uvedeno dříve, upraveno regulátorem 

v opatření
6
, které bankám ukládá povinnost vypracovat systém pro provádění 

obchodů, a to pro omezení subjektivních aspektů rozhodovacího procesu. Opatření 

dále stanovuje poţadavky na systém měření a sledování úvěrového rizika, který musí 

zaznamenat všechny obchody, měřit, nepřetrţitě sledovat a porovnávat velikost 

úvěrového rizika se stanovenými limity. Banky jsou dále povinny provádět analýzy 

úvěrového portfolia a vytvářet a dodrţovat soustavu limitů pro řízení úvěrového 

rizika, a to včetně postupů při jejich překročení. 

 

1.1.2 Riziko likvidity 

Likvidita obecně znamená schopnost určitého subjektu krýt peněţními 

prostředky své závazky v potřebné výši a v poţadovaném čase. V případě banky je 

tedy riziko likvidity rizikem, ţe banka ztratí schopnost dostát svým finančním 

závazkům v době, kdy budou splatné, případně ţe bude neschopna financovat svá 

aktiva. Banka musí být schopna dostát svým splatným závazkům v kaţdém 

                                                 
5
 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank, vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7. 
6
 Opatření české národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému 

banky. [online]. [cit. 2. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_102

04510.pdf. 

 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_10204510.pdf
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_10204510.pdf
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okamţiku, jinak se dostává do potíţí. Svou dostatečnou likviditu si můţe banka 

zajišťovat buď půjčkou od jiné banky, nebo udrţováním dostatečné výše primárních 

a sekundárních aktiv. Riziko likvidity je zpravidla důsledek nesouladu mezi dobou 

splatnosti aktiv banky, kterými jsou dlouhodobě poskytnuté úvěry a dobou splatnosti 

jejich pasiv, kterými nejčastěji bývají přijatá depozita.  

Jednou ze sloţek rizika likvidity je riziko financování, které je rizikem ztráty 

v případě momentální platební neschopnosti. Další sloţkou je potom riziko trţní 

likvidity, které spočívá v tom, ţe můţe dojít k poklesu likvidity trhu s finančními 

nástroji a banka bude mít omezený přístup k peněţním prostředkům, protoţe nebude 

schopna dostatečně rychle, v poţadovaném objemu a za přijatelnou cenu tyto 

peněţní prostředky získat
7
.         

 Pokud by se banka dostala do likvidní krize, potřebné zdroje by mohla získat 

zřejmě následovně. Nejdříve by realizovala prodej rychle likvidních aktiv, jako jsou 

pokladní hodnoty, krátkodobá depozita u jiných bank, krátkodobé dluhopisy, státní 

pokladniční poukázky aj. Dále by pravděpodobně následovaly krátkodobé úvěry, 

které byly poskytnuty jinými bankami. Jedná se tedy o úvěry na mezibankovním 

trhu. Dalšími kroky pro získání zdrojů by bylo vyuţití repo operací, prodej likvidních 

cenných papírů, majetkových účastí, a také prodej hmotného majetku. Mimo výše 

jmenovaných prodejů aktiv lze likvidní krizi řešit například dohodou s věřiteli o 

odloţení splatnosti závazků.  

Řízení rizika likvidity je v České republice upraveno Opatřením České 

národní banky k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému banky
8
 a banky jsou 

povinny toto opatření a povinnosti z něho vyplývající dodrţovat. Opatření ukládá 

bankám například povinnost tvorby scénářů pro řízení rizika likvidity, tvorbu 

pohotovostního plánu, pokud by došlo k překročení kritických limitů likvidity. Dále 

banky musejí měřit a sledovat čisté peněţní toky nebo dodrţovat ukazatele 

k zabezpečení likvidity. 

Při řízení rizika likvidity banky pracují mimo jiné s likvidní pozicí banky 

neboli likvidním gapem. Likvidní gap je stav zdrojů, tedy jejich přebytek nebo 

                                                 
7
 VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. 1. vyd. Karviná: OPF SLU, 2005. 232 s. ISBN 80-7248-

349-8. 
8
 Opatření české národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému 

banky. [online]. [cit. 2. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_102

04510.pdf. 
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nedostatek, v rámci daných časových pásem. Počítá se jako rozdíl mezi nesplacenou 

výší aktiv a závazků bankovního portfolia
9
. Pozitivní likvidní gap naznačuje 

nedostatek zdrojů a negativní likvidní gap naopak přebytek zdrojů. Dále je moţno 

likvidní gapy dělit na statické a dynamické, podle toho s jakými aktivy a pasivy se 

počítá, anebo je moţné rozdělení na gapy jednoduché a mezní, které záleţí na tom, 

zda se bere v úvahu absolutní rozdíl aktiv a pasiv, nebo se počítá pro změnu aktiv a 

pasiv za určité období. V ţádné bance se z praktického hlediska likvidita neřídí 

pouze pomocí výše uvedené metody, neboť tato je příliš statická a někdy dosti 

zkreslující. Banka má totiţ ve své portfoliu nejen produkty s přesně definovanou 

splatností, ale také produkty jako jsou vklady na běţných účtech, které splatnost 

definovanou nemají.   

Další moţností jak posoudit likviditu banky můţe být i vyuţití různých 

ukazatelů likvidity. Například ukazatel podílu rychle likvidních aktiv na aktivech 

nebo na krátkodobých pasivech, u něhoţ platí, čím je jeho hodnota vyšší, tím je 

riziko likvidity menší. Příliš vysoké hodnoty mohou na druhé straně znamenat 

sniţování rentability banky a nevyuţívání svých úvěrových moţností. Hodnoty 

ukazatelů likvidity se u bank liší, podle toho jak jsou banky velké a jaká je jejich 

specializace.          

 Základem pro řízení rizika likvidity je koncept vyrovnávání hotovostních 

toků, jehoţ cílem je dosaţení dokonalého sladění splatností aktiv a pasiv. Výsledkem 

sladění je potom nulové riziko likvidity a hodnota likvidního gapu je v tomto případě 

rovna nule. 

 

1.1.3 Operační riziko 

Operační riziko je dle opatření České národní banky
10

 riziko ztráty banky 

vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či 

riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku 

porušení či nenaplnění právní normy. Po riziku úvěrovém se jedná o druhé 

nejvýznamnější riziko, které v sobě zahrnuje riziko operací, právní, reputační a 

podnikatelské.  

                                                 
9
 VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. 1. vyd. Karviná: OPF SLU, 2005. 232 s. ISBN 80-7248-

349-8. 
10

 Opatření české národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu 

systému banky. [online]. [cit. 2. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_102

04510.pdf. 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_10204510.pdf
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Riziko operací je rizikem ztráty banky, které vzniká jako důsledek nedostatků 

či selhání informačních systémů, vnitřních procesů a kontroly. Jednou ze sloţek 

tohoto rizika je riziko fyzického poškození hmotných aktiv, do kterého se zahrnují 

například ztráty v důsledku ţivelných katastrof, poţárů, povodní, ale také sem patří 

problémy s informačním systémem v důsledku počítačových virů. Druhou sloţkou 

rizika operací je riziko defraudace. Jak jiţ sám název napovídá, jedná se o riziko 

ztráty banky v důsledku zpronevěry majetku, porušení zákonů, politiky banky nebo 

regulatorních opatření zaměstnancem. Riziko defraudace v sobě zahrnuje nejen 

rizika v důsledku úmyslného selhání osob, ale častější a běţnější je riziko ztráty 

banky z nesprávných informací, které je důsledkem neúmyslného selhání 

informačních systému nebo osob. Česká národní banka klade důraz na bezpečnost 

bankovních informačních systémů, a proto tuto oblast upravuje opatřením ČNB
11

. 

Banky tak mimo jiné musejí přijmout strategii rozvoje informačních systémů a 

musejí mít vytvořenu bezpečnostní politiku informačních systémů.   

Právní riziko spočívá v nebezpečí, ţe plnění podmínek určitého obchodu 

nebude vymahatelné v důsledku neúplné nebo chybné dokumentace či procedur. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe právní riziko se týká dokumentace, právní 

způsobilosti subjektů sjednávat kontrakty, a také legality a vymahatelnosti kontraktů. 

Banka můţe účinně předcházet právnímu riziku, pokud veškeré formuláře smluv 

nechá prověřit právníky, dále pak musí banka dbát na správné podepsání dokumentů 

oběma stranami a pečlivě dokumentovat dohodnuté podmínky. Za součást právního 

rizika lze povaţovat také regulační riziko. 

Pro banku je kromě vymahatelnosti kontraktu důleţité také to, jestli je 

kontrakt vymahatelný tak, aby při tom nebylo poškozeno dobré jméno banky. Riziko, 

ţe vymáhání kontraktu se stane pro banku příliš nákladné, protoţe poškodí její 

reputaci, se nazývá reputační riziko. Jakýkoli podnik, banku nevyjímaje, který má 

špatnou reputaci zpravidla nebývá pro zákazníka důvěryhodný. Banka tedy musí dbát 

na to, aby se kupříkladu podmínky smlouvy nejevily neférově či nevýhodně pro 

klienty, nebo aby podmínky kontraktu nebyly naformulovány tak nejasně, ţe by je 

klient mohl pochopit jen stěţí. Proto je vhodné, aby veškeré reklamní materiály 

banky byly srozumitelné a jednoznačné, aby si zaměstnanci banky ověřili, ţe klient 

                                                 
11

 Opatření české národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu 

systému banky. [online]. [cit. 2. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_102

04510.pdf. 
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plně porozuměl všem transakcím, do kterých vstoupil a případně aby zaměstnanci 

banky klientovi vysvětlili celou transakci tak, aby ji správně pochopil. 

Dalším rizikem patřícím k operačnímu riziku, je riziko podnikatelské, které 

lze charakterizovat jako riziko, ţe v důsledku změn celkového podnikatelského 

klimatu, tj. potřeb zákazníků, technologického pokroku či akcí konkurentů, dojde 

k poklesu obchodů a výnosy z nich nepokryjí ani fixní náklady banky. 

Je potřeba se dále zmínit, ţe vyčíslení výše ztráty u operačního rizika je velmi 

sloţité. Ztráta, která je dána účetními náklady banky, je ztráta přímá. Na druhé straně 

je nutné vyčíslit i ztrátu nepřímou. Nepřímá ztráta bývá často vyšší, protoţe se jedná 

o současnou hodnotu budoucích příjmů, o které banka přišla v důsledku ztráty 

klienta. Například u reputačního rizika můţe být přímou ztrátou vyplacení 

odškodného bankou, ale pro vyčíslení nepřímé ztráty je nutné odhadovat, jaké 

obchody by v budoucnu daný klient s bankou mohl uzavírat.  

Dle opatření České národní banky
12

 je banka povinna vytvořit a udrţovat 

systém řízení operačního rizika, který musí obsahovat: vymezení operačního rizika, 

cíle, zásady a postupy pro řízení tohoto rizika, pravomoci, odpovědnosti a informační 

toky při řízení, informace o významných událostech a ztrátách vzniklých v důsledku 

operačního rizika, akceptovanou toleranci banky k riziku a způsob případného 

vyvedení operačního rizika mimo banku. V pohotovostním plánu je banka povinna 

zajistit postupy pro případy neplánovaného přerušení či omezení svých činností, pro 

případ selhání informačních systémů nebo vnější infrastruktury. Dále je banka 

povinna uplatňovat vhodné postupy k omezování operačního rizika. V neposlední 

řadě je ţádoucí, aby banka identifikovala zdroje operačního rizika, pravidelně 

vyhodnocovala a sledovala moţné dopady a ztráty, které plynou z různých událostí 

operačního rizika. 

 

1.1.4 Tržní riziko 

Banky fungují v rámci dané ekonomiky a jsou stejně jako ostatní subjekty 

součástí trhu, který se neustále vyvíjí. Změnami cen, úrokových sazeb a ostatních 

faktorů finančních trhů můţe docházet ke změnám rozvahových a podrozvahových 

                                                 
12

 Opatření české národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu 

systému banky. [online]. [cit. 2. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_102

04510.pdf. 
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poloţek banky. Trţní riziko lze tedy definovat, jako riziko ztráty díky nepříznivému 

vývoji trţních podmínek.  

Sloţkami tohoto rizika jsou: riziko úrokové, riziko akciové jako důsledek 

nepříznivého vývoje cen akcií, riziko měnové důsledkem nepříznivého vývoje 

devizových kurzů a riziko komoditní coţ představuje riziko ztráty důsledkem 

nepříznivého vývoje cen komodit. 

Úrokové riziko vzniká jako důsledek vývoje úrokových sazeb trhu a týká se 

jak dluţníka, tak i věřitele. Banka je mu tedy vystavena při úvěrových obchodech i 

při přijímání depozit. Kromě vývoje úrokových sazeb je úrokové riziko sekundárně 

dáno také strukturou bankovních aktiv a pasiv. V této souvislosti je nutné zdůraznit 

zejména faktor citlivosti jednotlivých poloţek bilance banky na vývoj úrokových 

sazeb, na základě níţ banky do jisté míry rozhodují o struktuře aktiv a zdrojů krytí. 

Banky rozlišují aktiva a pasiva citlivá na změny úrokových sazeb a aktiva a pasiva, 

jejichţ citlivost na změny úrokových sazeb není příliš vysoká. Pokud se banka bude 

snaţit omezit úrokové riziko, pokusí se maximálně systematizovat úročení aktiv a 

pasiv. Například se jedná o řízení depozit a úvěrů v souvislosti s typem úrokové 

sazby, tzn. fixní či flexibilní. 

Pro měření úrokového rizika banky mohou pouţívat model účetní, anebo 

model ekonomický
13

.  

Cílem účetního modelu je vyčíslení vlivu změn úrokových sazeb na čistý 

úrokový výnos banky, kterým je rozdíl mezi úrokovými výnosy banky a jejími 

úrokovými náklady. Tento model pracuje s úrokovým gapem a při jeho tvorbě je 

potřeba vymezit období, za které se bude posuzovat citlivost aktiv a pasiv. Časový 

horizont je měřen dobou splatnosti. Rozdíl mezi aktivy a pasivy citlivými na změnu 

úrokových sazeb vyjadřuje zdrojový gap a jejich podíl podílový gap.  

Pro vyčíslení vlivu změn úrokových sazeb na trţní hodnotu kapitálu se 

pouţívá model ekonomický, který je přesnější neţ účetní model, protoţe do trţní 

hodnoty kapitálu zahrnuje časovou rovinu. Časový horizont ekonomického modelu 

měříme durací, která vyjadřuje průměrnou dobu vázanosti investice. Durace je doba 

splatnosti určitého finančního dokumentu, která je zkrácena o dobu, o kterou se 

celková doba splatnosti zkrátí jako důsledek cash flow plynoucích z tohoto 

                                                 
13

 VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. 1. vyd. Karviná: OPF SLU, 2005. 232 s. ISBN 80-7248-

349-8. 
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dokumentu. Pokud se jedná o dokumenty s pravidelnými platbami, musí být durace 

kratší neţ doba splatnosti.  

Při řízení úrokového rizika si banka stanovuje velikost rizika, kterou je 

ochotna podstoupit, vybírá nejvhodnější způsob úročení vkladů a úvěrů dle svého 

očekávání budoucího vývoje úrokových sazeb a přizpůsobuje strukturu aktiv a pasiv. 

Pokud se například očekává pokles úrokových sazeb, banka bude drţet více úrokově 

citlivých pasiv, protoţe při následném poklesu úrokových sazeb bude platit za 

úročená pasiva méně. Banka můţe ovlivňovat úrokové riziko také za pomoci 

finančních derivátů. Vyuţívání finančních derivátů je pruţné a je s nimi spojeno také 

sníţení úvěrového rizika. Finanční deriváty můţeme rozdělit do dvou skupin dle 

charakteru práv a povinností smluvních stran
14

:     

 Pevné termínované kontrakty, pro které je charakteristické, ţe obě strany mají 

povinnost v budoucnu zrealizovat dohodnutý obchod a mezi které patří forvard, 

futures a swap.         

 Opční kontrakty, pro které je charakteristické, ţe jedna strana má právo, 

nikoliv však povinnost zrealizovat dohodnutou transakci. Kupující za toto právo platí 

protistraně tzv. opční prémii.  

Řízení trţního rizika banky je upraveno opatřením České národní banky
15

, a 

to v oblasti systému měření a sledování trţních rizik, kterým banka vyhodnotí dopad 

změn v trţních sazbách a kurzech na hodnotu jejich aktiv a pasiv. Tento systém musí 

umět zaznamenat všechny transakce, transakce správně ocenit, podchytit významné 

zdroje trţních rizik aj. Druhou oblastí jsou limity trţního rizika, které zajistí 

nepřekročení míry trţního rizika stanovené představenstvem a regulátorem. Stresové 

testování je posledním poţadavkem na řízení trţních rizik. Banka je v tomto případě 

povinna provádět stresové testování pro posouzení dopadů extrémně nepříznivých 

trţních podmínek. Testování musí být prováděno pravidelně, minimálně jedenkrát za 

tři měsíce a jeho výsledky se předkládají vrcholovému vedení banky. 

 

 

                                                 
14

 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank, vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7. 
15

 Opatření české národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu 

systému banky. [online]. [cit. 2. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2004/download/v_2004_03_102
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1.1.5 Ostatní rizika 

Riziko země je významné zejména pro bankovní instituce, které aktivně 

podnikají v různých zemích a musí se tak vypořádat s rozdílnými podmínkami a 

prostředím. Všeobecně můţeme riziko země charakterizovat jako dopad 

makroekonomických, finančních, politických a sociálních rizik na všechny aspekty 

fungování státu, které mohou negativně ovlivnit činnost podnikatelského subjektu. 

Pro lepší identifikaci potenciálních hrozeb lze riziko země rozčlenit na 

několik kategorií. První z nich je politické riziko, které pokrývá nebezpečí, ţe 

politická rozhodnutí, podmínky či události v zemi budou mít negativní vliv na 

podnikatelské klima a ohrozí ekonomickou a finanční stabilitu. Další kategorií rizika 

země je riziko nesolventnosti. Toto riziko pokrývá kreditní riziko všech domácích i 

cizoměnových závazků vlády příslušného státu. Třetí riziko je přeshraniční riziko, 

které vypovídá o riziku, ţe banka nebude schopná obdrţet od svých zahraničních 

klientů nebo vlastních poboček platbu v důsledku restriktivních opatření přijatých 

vládou hostitelské země v rámci devizové politiky.      

 Kapitálové riziko neboli riziko solventnosti vzniká v důsledku působení 

nejrůznějších rizik a spočívá v riziku, ţe banka nebude mít dostatek kapitálu na krytí 

ztrát vzniklých důsledkem tohoto působení. Platí, ţe čím vyšší kapitál banka má, tím 

je kapitálové riziko menší. Toto je jeden z důvodů, proč musí banky dodrţovat 

určitou kapitálovou přiměřenost (blíţe viz. kapitola 1.2). Nicméně udrţováním 

vysokého stavu kapitálu naopak banka přichází o moţnost jeho investování, 

popřípadě další alokace slouţící pro tvorbu výnosu. 

 

1.2 Kapitálová přiměřenost 

Pro pojem kapitálová přiměřenost je v literatuře někdy pouţíván termín 

kapitálový standard autorizace. Obecně je kapitál povaţován za nejvhodnější zdroj 

ke krytí moţných ztrát, i proto je bankovnímu kapitálu věnována mimořádná 

pozornost ze strany regulátora. Kapitálová přiměřenost představuje pro banku 

povinnost udrţovat určitou minimální výši kapitálu vzhledem k objemu a rizikovosti 

svých aktiv
16

. Hlavním cílem koncepce kapitálové přiměřenosti je jednak změřit 

rizika dané banky, zejména pak stanovit odpovídající výši kapitálu a tím zajistit 

                                                 
16

 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank, vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7. 
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maximální zájem akcionářů na dobrém řízení finanční instituce a krytí potenciálních 

ztrát. Neboť zaměření vlastníků na zvyšování rentability vlastního kapitálu by mohlo 

vést aţ ke zvyšování podílu cizího kapitálu, nebo ke zvyšování objemu rizikových 

obchodů při stávající výši vlastního kapitálu. Toto zaměření pak zvyšuje rizikovost 

dané banky a ohroţuje věřitele.        

 Dle paragrafu 2 odstavce 2 opatření České národní banky
17

 kapitálová 

přiměřenost banky musí dosahovat alespoň 8%. Pro stanovení kapitálu potřebného na 

pokrytí ztrát lze pouţít koncepci ekonomického nebo regulovaného kapitálu
18

.  

 V koncepci regulovaného kapitálu je kapitál potřebný na pokrytí ztrát 

stanoven regulátorem. Pravidla výpočtu kapitálových poţadavků jsou závazná pro 

všechny banky, které nevyuţívají vlastní modely a jsou definována ve vyhlášce 

České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících 

osob na konsolidovaném základě. 

 Určení kapitálové přiměřenosti podle platné metodiky České národní banky 

vypadá následovně:   

 

Kapitál/ (Kapitálový poţadavek A+ Kapitálový poţadavek B)]* 0,08≥ 0,08  

 

přičemţ, kapitálem se rozumí přesně vymezený kapitál banky, který je stanoven pro 

účely výpočtu kapitálové přiměřenosti. Kapitálový poţadavek A je roven 

kapitálovému poţadavku k úvěrovému riziku bankovního portfolia. Kapitálový 

poţadavek B je stanoven jako součet kapitálových poţadavků k úvěrovému riziku 

obchodního portfolia, obecnému úrokovému a akciovému riziku, riziku 

angaţovanosti obchodního portfolia, měnovému a komoditnímu riziku. Kapitál pro 

výpočet kapitálové přiměřenosti je odlišný od vlastního kapitálu vykazovaného 

v účetnictví a z hlediska jeho struktury je tvořen sloţkami Tier 1, Tier 2, Tier 3.  

 Tier 1 má nejvyšší schopnost pro krytí ztrát, neboť se jedná o upravenou 

účetní hodnotu vlastního kapitálu. Jeho základními sloţkami pak jsou: 

 splacené základní jmění 

                                                 
17

 Opatření české národní banky č. 2 ze dne 3. července 2002 o kapitálové přiměřenosti bank a 

dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálním základě. [online]. [cit. 6. února 2010]. 

Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2002/download/v_2002_08_2.pd

f. 
18

 VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. 1. vyd. Karviná: OPF SLU, 2005. 232 s. ISBN 80-7248-

349-8. 

 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2002/download/v_2002_08_2.pdf
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2002/download/v_2002_08_2.pdf
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 splacené emisní áţio 

 povinné rezervní fondy 

 ostatní rezervní fondy 

 nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění 

 zisk běţného období. 

Od získaného součtu se následně odečítají stanovené poloţky, kterými 

například jsou: neuhrazená ztráta z předchozích let, ztráta běţného období, nehmotný 

majetek, goodwill, nabyté vlastní akcie a podíly aj.     

 Sloţka Tier 2 označovaná také jako dodatkový kapitál je tvořena: 

 rezervami do výše 1,25% rizikově váţených aktiv bankovního 

portfolia 

 podřízeným dluhem A do maximální výše 50% Tier 1 

 ostatními kapitálovými fondy 

 Podřízený dluh A je bankou emitovaný dluhopis, bankou přijatý úvěr nebo 

vklad. Aby banka mohla vykázat výše uvedené instrumenty jako podřízený dluh, 

musejí splňovat určité přesně vymezené podmínky.     

 Tier 3 tvoří podřízený dluh B a je shodný s podřízeným dluhem A, ale musí 

navíc splňovat podmínku, ţe lhůta splatnosti je nejméně dva roky od data převedení 

na účet banky. Do výpočtu regulatorního kapitálu se započítává tzv. vyuţitý Tier 3, 

jehoţ hodnotu dostaneme, kdyţ kapitálový poţadavek B vynásobíme 0,714, přičemţ 

výsledek nesmí překročit vyuţitelný Tier 3. Vyuţitelný Tier 3 je výsledek splnění 

následujících podmínek: 

Tier 3 je menší nebo roven rozdílu Tier 1 a Tier 2 

Tier 3 je menší nebo roven 2,5 násobku kapitálu banky po odečtení 

kapitálového poţadavku A. 

Aby banka mohla provést výpočty kapitálových poţadavků A a B musí 

rozdělit všechny aktiva včetně podrozvahových aktiv na obchodní a bankovní 

portfolia. Obchodní portfolio obsahuje finanční a komoditní aktiva, která jsou 

bankou drţena za účelem obchodování a dosaţení zisku z cenových rozdílů a změn 

úrokových sazeb a je zde předpoklad drţení do jednoho roku. Bankovní portfolio pak 

obsahuje taková finanční a komoditní aktiva, která nebyla zařazena do obchodního 

portfolia a banka je schopna a má v úmyslu je drţet do jejich splatnosti. Kapitálový 

poţadavek A se vypočte jako součin koeficientu 0,08 a rizikově váţených aktiv, 



 15 

která jsou obecně součtem rizikově váţených rozvahových aktiv a rizikově váţených 

podrozvahových aktiv. Výpočet jednotlivých kapitálových poţadavků v rámci 

kapitálového poţadavku B se liší podle jednotlivých typů obchodního portfolia
19

. 

 V koncepci ekonomického kapitálu je vyuţívána metoda Capital at Risk, coţ 

představuje kapitál potřebný na pokrytí ztrát na dané hladině významnosti, která je 

pravděpodobností úpadku banky. Hladina významnosti je v České republice 

stanovena vyhláškou České národní banky na 1 %. Při splnění poţadavků uvedených 

ve vyhlášce České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání 

ovládajících osob na konsolidovaném základě, mohou banky vyuţít také vlastní 

model. Modely vycházejí ze stanovení minimálního kapitálu ke krytí aktiv, jejichţ 

hodnota je posuzována na základě rizikových vah. Rizikové váhy jednotlivých druhů 

aktiv jsou dány klasifikací České národní banky. 

 

1.2.1 Basel Capital Accord – Basel II 

Dne 26. června 2004 zveřejnil Basilejský výbor pro bankovní dohled nová 

pravidla kapitálové přiměřenosti New Basel Capital Accord – Basel II. Cílem těchto 

pravidel je posílení bezpečnosti a stability bank a dalších finančních institucí. 

Pravidla Basel II vstoupila v platnost v roce 2007 a jsou zaloţena na třech základních 

pilířích.
20 

První pilíř stanovuje poţadavky na minimální kapitál (Minimum Capital 

Requirement) a pravidla pro jeho výpočet. Dále stanovuje metody pro měření rizik a 

pokrývá riziko úvěrové, trţní a provozní. 

Druhý pilíř upravuje proces dohledu (Supervisory Review Process) a 

umoţňuje regulátorovi nařídit bance dodatečný kapitál, který je nad rámec kapitálu 

stanoveného dle prvního pilíře. Tento pilíř tedy posiluje dohlíţecí pravomoci a je 

zaloţen na filozofii, ţe banka, která je tolerantnější k riziku můţe být zranitelnější, a 

tedy by měla být lépe kapitálově vybavena. 

Třetí pilíř upravuje trţní disciplínu (Market Discipline). Posiluje poţadavky 

na zveřejňování informací bankami a finančními institucemi s cílem zajistit dostatek 

informací pro veřejnost. 

                                                 
19

 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank, vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7.   
20

 RAC BASEL II Compliance [online]. [cit. 1. října 2009]. Dostupné na Internetu: 

http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/BASELII. 

 

http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/BASELII
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Hlavní rozdíly mezi Basel I a novějším Basel II jsou v tom, ţe je nově 

stanovován kapitálový poţadavek k operačnímu riziku. Při stanovování tohoto 

kapitálového poţadavku mohou banky volit jednu z následujících metod: metoda 

základního indikátoru, standardizovaná metoda nebo pokročilý přístup. Dále dochází 

k výrazné změně ve způsobu stanovení kapitálových poţadavků k úvěrovému riziku, 

kdy banky mohou vybírat jednu ze tří metod výpočtu. A to buď metodu 

standardizovanou, nebo metodu interních ratingů základní anebo metodu interních 

ratingů pokročilou. Kapitálové poţadavky na trţní riziko se téměř nemění. Novinkou 

je i moţnost stanovení limitu kapitálu regulátorem. Níţe uvedená tabulka č. 1.1 

naznačuje základní rozdíly mezi Basel I a Basel II. 

Tabulka č. 1.1 

Shrnutí základních rozdílů mezi Basel I a Basel II 

Basel I Basel II 

bankovní dohled jednostranně zaměřen na 

kapitálovou přiměřenost 

tři pilíře bankovního dohledu: 

kapitálová přiměřenost, proces 

dohledu, uveřejňování informací 

kapitálové poţadavky se stanovují k 

úvěrovému a trţnímu riziku 

kapitálové poţadavky se stanovují k 

úvěrovému, trţnímu a operačnímu 

riziku 

jednotný způsob stanovení kapitálových 

poţadavků 

více metod pro stanovení 

kapitálového poţadavku k 

jednotlivým rizikům 

rizikové váhy a tedy výše kapitálového 

poţadavku k úvěrovému riziku závisí na 

typu klienta (např. zda je členem OECD), 

nezávisí tudíţ na skutečně podstupovaném 

riziku 

rizikové váhy a tedy výše 

kapitálového poţadavku k úvěrovému 

riziku závisí na rizikovosti klienta, 

která je u standardizované metody 

odvozena od externího ratingu a u 

metod IRB od interního bankou 

stanoveného ratingu klienta 

minimální rozsah uznatelného zajištění 

výrazné rozšíření uznatelného 

zajištění 

moţnost uplatnění vlastních modelů měření 

rizik pro výpočet kapitálového poţadavku 

pouze u trţního rizika 

moţnost uplatnění vlastních modelů 

měření rizik pro výpočet kapitálového 

poţadavku navíc u úvěrového a 

operačního rizika 

banky nejsou motivovány k lepšímu řízení 

rizik 

banky jsou motivovány k lepšímu 

řízení rizik, neboť tak mohou 

dosáhnout niţších kapitálových 

poţadavků 

niţší náklady spojené s administrativou 

výpočtu kapitálových poţadavků 

podstatně vyšší náklady spojené s 

administrativou výpočtu kapitálových 

poţadavků 
Zdroj: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank, vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7.   
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Obecně lze říci, ţe Basel II klade důraz na měření rizik a zlepšování řízení 

rizik v bankách. V ideálním případě by banky měly v období dobrých časů, tedy 

v období ekonomického boomu, vytvořit dostatečný objem kapitálu pro časy horší.
21 

 

Tato kapitola byla věnována stručnému výkladu bankovních rizik a jejich 

řízení v rámci pravidel regulace. Závěr kapitoly byl potom věnován novým 

pravidlům kapitálové přiměřenosti známým pod názvem Basel II, neboť existence 

pravidel kapitálové přiměřenosti výrazně ovlivňuje proces řízení rizik v bankách. 

Cílem je objasnit důvody, proč banka jako potenciální věřitel musí do svého 

rozhodování o poskytnutí úvěru či jiné formy financování zohlednit dopad obchodu 

do vlastní činnosti – tj. proč musí posuzovat, řídit a následně kvantifikovat bankovní 

rizika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Může Basel II vše spasit? [online]. [cit. 1. října 2009]. Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2007/cl_07_070806.html. 

 

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2007/cl_07_070806.html
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2. Externí a interní analýza 

V této kapitole se budeme zabývat zejména analýzou firmy z pohledu banky. 

Úvěrová analýza zpravidla bývá výchozím nástrojem interního ratingu klienta, 

kterým banka stanovuje jeho bonitu. Při samotném posuzování rizikovosti klienta je 

potřeba brát v úvahu celou řadu faktorů, které by mohly mít potenciální negativní 

dopad na jeho fungování a schopnost dostát závazkům vůči bance.  

Banka se zaměřuje nejen na faktory finančního vývoje a hospodaření klienta. 

Rovněţ musí zváţit faktory, které ovlivňují firmu zvenčí, a které firma samotná 

zpravidla nemůţe příliš ovlivnit. V zásadě lze obecně rozlišovat analýzu externí, 

která se zaměřuje na zhodnocení faktorů jako je legislativa, státní regulace, odvětví 

či obor podnikání adt. Dalším posouzením je potom sama analýza finanční, která 

charakterizuje klienta zejména na základě jeho finanční stability a ekonomického 

zdraví. Pro účely této diplomové práce bude pojem interní analýza ekvivalentem 

pojmu finanční analýza a bude označovat tu část analýzy, která je zaměřena na 

rozbor podniku s pouţitím účetních výkazů. Externí analýzou bude pro účely této 

práce označován rozbor vnějších činitelů působících na firmu bez moţnosti jejího 

zásahu. Toto upřesnění je uvedeno z toho důvodu, ţe literatura
22

 často pod interní 

analýzou označuje analýzu uvnitř podniku čili prováděnou interním orgánem a 

externí analýzou poté analýzu prováděnou externím subjektem, například 

auditorskou firmou. 

 

2.1 Oblasti a zdroje externí analýzy 

Kapitola bude zaměřena na stručnou charakteristiku moţných faktorů, které 

mají zcela nepopiratelný vliv na fungování podnikatelských subjektů, avšak tento 

vliv působí pouze jednostranně a samotné subjekty zpravidla nemohou vnější faktory 

korigovat. Tato kapitola je rozčleněna do několika tématických celků. V zásadě však 

nelze zcela vymezit všechny externí faktory, a proto budou nastíněny pouze základní 

z nich. 

Literatura věnující se oceňování a posuzování podniků se nejčastěji věnuje 

finanční analýze. Avšak nejen z pohledu banky má analýza externích činitelů velmi 

                                                 
22

 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Česká republika: Se souhlasem MF ČR vydal Svaz 

účetních v nakladatelství Bilance, 1997. 207 s. bez ISBN. 
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důleţitou úlohu. I firma, která má doposud velmi dobré finanční výsledky, můţe být 

velmi negativně ovlivněna určitým vnějším faktorem, coţ můţe mít na budoucí 

fungování aţ zásadní dopad.  

 

2.1.1 Státní regulace 

Jedním z velmi důleţitých vnějších činitelů působících na chod 

podnikatelských subjektů je státní regulace. Firma podnikající na daném území musí 

splňovat nejen náleţitosti právního subjektu, ale musí zcela jistě respektovat také 

státem stanovená pravidla a omezení. V této souvislosti lze spatřovat dopad zejména 

politiky daňové, celní, ekologické, důchodové a sociální, kterou je působení firmy 

významnou měrou ovlivňováno. V této souvislosti je třeba zdůraznit také regulaci 

Evropské unie, kdy například pro některé výrobce jsou velmi významné výrobní 

kvóty jednotlivé produkce. 

 

2.1.2 Legislativa 

V zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku
23

 je vymezení základních 

podmínek, které musí ekonomický subjekt splňovat, aby mohl být právnickou 

osobou podnikající na území České republiky. Je tedy zcela patrné, ţe firma je jiţ od 

samého počátku významně ovlivněna legislativním prostředím. V průběhu 

podnikatelské činnosti vstupuje do působení firmy řada dalších právních předpisů. 

Zejména předpisy upravující vztahy s ostatními obchodními partnery, ale i vztahy 

v rámci fungování uvnitř firmy, jako například zákoník práce aj. Banka se často 

v souvislosti s hodnocením bonity klienta a bonity zajištění úvěru zaměřuje na oblast 

rozsahu ručení fyzických osob, které ve firmě působí v souvislosti s právní formou 

podnikání. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

2.1.3 Odvětví a předmět podnikání 

V souvislosti s posuzováním budoucí bonity klienta je potřeba primárně 

hodnotit aktuální situaci a budoucí perspektivu odvětví, ve kterém daná firma působí. 

Je nutno brát v úvahu rovněţ vztah odvětví, popřípadě činnosti klienta 

k hospodářskému cyklu dané ekonomiky, tedy, zda je odvětví procyklické či nikoliv. 

                                                 
23

 Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník [online]. [cit. 8. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/. 
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Dalším důleţitým faktorem ovlivňujícím činnosti klienta můţe být sezónnost, 

koncentrace a konkurence v daném segmentu. Charakter činnosti se promítá do 

finanční struktury, kdy obchodní firma má obvykle jinou strukturu výkazů neţ firma 

výrobní. Určité odlišnosti lze spatřovat i ve zvyklostech v rámci dodavatelsko-

odběratelských vztahů, struktuře trhu či kooperaci mezi jednotlivými subjekty. Je 

nutné brát v úvahu také skutečnost, zda daná firma je exportérem nebo importérem a 

s jakými zeměmi spolupracuje. 

 

2.1.4 Vlastnická struktura a spřízněné subjekty 

V rámci procesu zpracovávání úvěrového návrhu a rozhodování o schválení 

je nutno brát v úvahu vlastnickou strukturu firmy a ostatní majetkové účasti 

společníků. Dle vyhlášky České národní banky
24

 musí banky striktně dodrţovat 

limity financování jednotlivých subjektů, ale i skupin spřízněných subjektů v poměru 

ke kapitálu banky.  

 

2.1.5 Záznamy z registrů 

Banka pracuje jednak s veřejně přístupnými informacemi o firmách, které je 

moţno získat například z jejich webových stránek či portálů veřejné správy, nebo 

můţe vyuţívat placené databáze, které jsou spravovány specializovanými firmami. 

Zpravidla se v těchto databázích objevují informace o negativních skutečnostech 

jako je například exekuce na účtech klienta, návrh na konkurz, nebo neuhrazené 

závazky vůči Finančnímu úřadu a podobně. Kvalitní zdroje informací o klientech 

můţe banka získávat z Insolvenčního rejstříku a Centrálního úvěrového registru. 

 Centrální registr úvěrů (CRÚ) je provozován Českou národní bankou podle 

zákona č.21/ 1992 Sb., o bankách
25

. Do Centrálního registru úvěrů zasílají údaje o 

svých klientech banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak 

zvláštní zákon (v současné době pouze Česká konsolidační agentura). V centrálním 

registru úvěrů jsou evidovány veškeré úvěrové pohledávky bez ohledu na to, zda jsou 

                                                 
24

 Vyhláška č. 123/ 2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky 282/2008 Sb. [online]. [cit. 2. února 2010]. 

Dostupné na Internetu: 

http://www.cnb.cz/cs/legislativa/predpisy_bd/obezretne_podnikani/obsah.html. 
25

 Zákon č. 21/ 1992 Sb., o bankách [online]. [cit. 2. února 2007]. Dostupné na 

Internetu: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/banky/. 
 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/banky/
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spláceny nebo ne (tzn. pozitivní i negativní údaje). CRÚ eviduje ve své databázi 

pouze údaje o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelích. Bankovní 

registr s údaji o fyzických osobách (občanech i podnikatelích) provozuje  společnost 

Czech Banking Credit Bureau, a.s.. Bankovní registr klientských informací (BRKI) 

je registr soukromý a Česká národní banka se nijak nepodílí na jeho provozu a ani 

nad ním neprovádí dohled.        

 Dne 1. ledna 2008, byl zprovozněn nový informační systém veřejné správy - 

Insolvenční rejstřík, který je veřejně přístupný. Jeho prostřednictvím jsou 

uveřejňovány všechny relevantní informace, které se týkají insolvenčních správců, 

dokumentů z insolvenčních spisů nebo zákonem stanovené informace týkající se 

dluţníků. Tento rejstřík je velkým přínosem pro věřitele, neboť tito se mohou včas 

dovědět, ţe probíhá insolvenční řízení a existuje tak riziko případného konkurzu 

dané společnosti.         

 Další moţností získání informací o zákazníkovi je vyuţití interních 

informačních systému. V současné době banky velmi často vyuţívají tzv. Customer 

Relationship Management (CRM), jehoţ principem je sběr informací o klientech, 

jejich přehledné utřídění a následné efektivní vyuţití. Tento systém umoţňuje jednak 

základní ukládání dat, tvorbu tabulek, statistik, zpráv apod., ale mnohdy také velmi 

komplikované analýzy klientových preferencí a předvídání jeho budoucího chování, 

objemu pohledávek, jejich členění z časového hlediska, informace o zajišťovacích 

instrumentech a jejich hodnotě.       

    

2.2 Oblasti a zdroje interní analýzy  

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, pro účely diplomové práce bude 

pojem interní analýza ekvivalentní pojmu finanční analýza. Důvodem pro toto 

označení je fakt, ţe banky jako budoucí moţní věřitelé, poţadují co největší 

mnoţství informací právě o finančním stavu podnikatelské subjektu usilujícího o 

získání úvěru. Dalším důvodem je fakt, ţe pro sestavení hodnotícího modelu a 

splnění tak vytyčeného cíle diplomové práce, bude pouţito téměř výhradně 

poměrových ukazatelů finanční analýzy. Proto se jinými oblastmi interní analýzy tato 

práce zabývat nebude a pohled na ni bude zúţen pouze na oblast analýzy finanční. 

Pojem finanční analýza bychom mohli charakterizovat, jako systematický 

rozbor získaných dat, obsaţených zejména v účetních výkazech. Finanční analýza 
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zahrnuje hodnocení minulosti firmy, její současnosti, a dále je vyuţívána pro 

predikci budoucího vývoje. Kvalitně provedená analýza nám tak usnadňuje přípravu 

opatření potřebných ke zlepšení ekonomické situace podniku, k zajištění budoucí 

prosperity a pomáhá při zkvalitňování rozhodovacích procesů. Do finanční analýzy 

se musí promítat veškeré podnikové činnosti, jako například objem a kvalita 

výrobního procesu, inovační aktivity podniku, marketingové a obchodní činnosti atd. 

Finanční situace podniku, kterou pomocí finanční analýzy hodnotíme, je potom, 

souhrnné vyjádření úrovně všech výše uvedených podnikových aktivit a je potřeba ji 

chápat jako souhrnný a vícekriteriální model.      

 Základní podmínkou akceptovatelné finanční analýzy jsou kvalitní vstupní 

informace, mezi jejichţ zdroje patří zejména finanční účetní výkazy, daňová 

přiznání, přílohy účetní závěrky a výroční zprávy. Jednotlivé operace hospodářských 

procesů podniku jsou zachyceny v podnikových účetních výkazech. Mezi základní 

externí účetní výkazy
26

, které jsou součástí účetních závěrek, patří rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a výkaz cash flow.  

 

2.2.1 Finanční výkazy 

Následující text se zaměřuje na stručný popis a význam finančních výkazů, 

které jsou potřebné pro analýzu pomocí sestaveného modelu. 

  

2.2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav 

majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva), a to vţdy k určitému datu. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe se jedná výkaz stavový, ze kterého můţeme získat 

informace o majetkové situaci podniku a zdrojích financování, tedy o finanční 

struktuře podniku ke konkrétnímu dni. Z faktu, ţe rozvaha zachycuje stav poloţek 

k určitému datu a nepracuje tedy s časovou hodnotou peněz, čímţ nepostihuje přesně 

současnou hodnotu majetku a zdrojů, plyne nejzásadnější problém její analýzy. Pro 

určení reálné hodnoty některých poloţek nelze brát v úvahu pouze účetní hodnotu 

uvedenou v rozvaze, ale je nutno brát v úvahu zejména její původ a typ ocenění, či 

výpočtu stavu poloţky. Historicky odvozením z potřeby detailnějšího sledování 

některých ekonomických charakteristik vznikly ostatní výkazy.   

                                                 
26

 Označení externí účetní výkazy se pouţívá proto, protoţe poskytují informace zejména externím 

uţivatelům. 
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 Základní členění aktiv v rozvaze je podle jejich funkce a s ní spojenou dobou 

vázanosti v reprodukčním cyklu podniku. Z tohoto hlediska členíme aktiva na stálá a 

oběţná. Stálá aktiva nebo téţ dlouhodobá či fixní, zahrnují majetek, který je 

v podniku dlouhodobě a postupně se opotřebovává. Oběţná aktiva nebo také 

krátkodobá, jsou tvořena majetkem, který se zpravidla spotřebovává najednou nebo 

jeho přeměna na peníze netrvá déle neţ jeden rok. V rámci základního členění se 

aktiva dělí i podle stupně likvidnosti, coţ můţeme chápat jako schopnost aktiv 

přeměnit se na peníze.        

 Členění zdrojů krytí majetku tedy pasiv je v základní rovině provedeno podle 

vlastnictví zdrojů. Takto se pasiva dělí na vlastní kapitál a cizí kapitál. Tabulka č. 2.1 

znázorňuje detailnější popis struktury bilance. 

 

Tabulka č. 2.1 

Detailní struktura rozvahy 

Označení Položka   Označení Položka   

  Aktiva celkem     Pasiva celkem   

A. 
Pohledávky za upsaný 

základní kapitál   A. Vlastní kapitál   

B. Dlouhodobý majetek   A. I. Základní kapitál   

B. I. 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek   A. II. Kapitálové fondy   

B. II. 

Dlouhodobý hmotný 

majetek   A. III. Fondy ze zisku   

B. III. 

Dlouhodobý finanční 

majetek   A. IV. 

Výsledek hospodaření 

minulých let   

C. Oběžná aktiva   A. V. 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období   

C. I. Zásoby   B. Cizí zdroje   

C. II. Dlouhodobé pohledávky   B. I. Rezervy   

C. III. Krátkodobé pohledávky   B. II. Dlouhodobé závazky   

C. IV. 

Krátkodobý finanční 

majetek   B. III. Krátkodobé závazky   

D. Ostatní aktiva   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

D. I. Časové rozlišení   C. Ostatní pasiva   

      C. I. Časové rozlišení   
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 

2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. 
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2.2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období se nazývá výkaz zisku a ztráty. Jedná se o výkaz dynamický, zachycující 

pohyb výnosů a nákladů za určité období. Výnosy lze definovat jako v penězích 

vyjádřené výsledky plynoucí z provozování podniku a jsou to vlastně finanční 

částky, na které má podnik nárok díky prodeji zboţí a sluţeb. Naproti tomu peněţní 

vyjádření spotřeby výrobních činitelů nazýváme náklady. Jejich vznik je spojen 

s úbytkem majetku, vykazovaném v rozvaze. Ve výkazu zisku a ztráty se náklady 

projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků. Struktura výkazu je 

zaloţená na druhovém členění nákladů. Náklady a výnosy jsou uspořádány do třech 

oblastí a výsledek hospodaření se zjišťuje za kaţdou oblast odděleně. Základní 

struktura výkazu zisku a ztráty je uvedena v tabulce č. 2.2.  

 

Tabulka č. 2.2 

Výkaz zisku a ztráty 

Symbol      Položka Hodnota 

OM  + OBCHODNÍ MARŢE   

Tp  + Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb   

Np  - Provozní náklady   

VHp  = Provozní výsledek hospodaření   

Vf  + Výnosy z finanční činnosti   

Nf  - Náklady z finanční činnosti   

VHf  = Finanční výsledek hospodaření   

Db  - Daň z příjmu za běţnou činnost   

VHB  = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHP + VHf - DB)   

VM  + Mimořádné výnosy   

NM  - Mimořádné náklady   

DM  - Daň z mimořádné činnosti   

VHM  = Mimořádný výsledek hospodaření   

VH  = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM)   
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 

2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. 

 

Informace získané při analýze výkazu zisku a ztráty nám poskytují odpověď 

na otázku, jak jednotlivé poloţky výkazu ovlivňovaly výsledek hospodaření, a jsou 

tedy podkladem pro hodnocení ziskovosti podniku. Výkaz obsahuje tokové veličiny, 

jejichţ změny v čase nemusí být rovnoměrné, neboť výnosy dosaţené v určitém 

období a náklady s nimi spojené nemusí být vynaloţeny ve stejném období, coţ je 
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mnohdy ovlivněno činností klienta a její sezónností. Náklady a výnosy se neopírají o 

skutečné peněţní toky, coţ znamená, ţe výsledný čistý zisk neobsahuje skutečnou 

dosaţenou hotovost získanou hospodařením v daném období, ale jedná se o hodnotu 

vyúčtovanou, tj. účetně podloţenou. 

 

2.2.1.3 Cash flow 

Z výše uvedeného plyne potřeba sestavovat výkaz o tvorbě a pouţití 

peněţních prostředků, tzv. cash flow. Ve výkaze jsou výnosy a náklady 

transformovány do peněţních toků, a cash flow tak slouţí k posouzení skutečné 

finanční situace podniku. Výkaz cash flow nám mimo jiné poskytuje informace o 

struktuře finančních zdrojů získaných podnikem v daném období a o struktuře jejich 

uţití a rovněţ informuje o finančních změnách za dané období. Cash flow je tedy, 

toková veličina, která vyjadřuje rozdíl mezi přítokem a odtokem hotovosti za určité 

období.          

 Rozdíl mezi ziskem a cash flow plyne z časového nesouladu mezi příjmy a 

výdaji a náklady a výnosy. V tomto nesouladu se projevuje rozpor mezi dlouhodobou 

potřebou ziskovosti a krátkodobou nutností mít peněţní prostředky a splácet dluhy
27

. 

Všechny výše uvedené finanční výkazy spolu souvisejí a je proto nutné je 

takto i komplexně posuzovat, neboť nelze analyzovat pouze jeden výkaz, protoţe 

výkazy jsou vzájemně souvztaţné a údaje v nich zaznamenané jsou na sobě mnohdy 

závislé. 

 

2.2.2 Obecná charakteristika metod finanční analýzy 

Ve finanční analýze se vyuţívají v zásadě dvě skupiny metod
28

, a to metody 

elementární a metody vyšší, které vyţadují pokročilou znalost matematické statistiky 

a k jejich aplikaci je zapotřebí kvalitní softwarové vybavení. Vyšší metody nebudou 

předmětem této diplomové práce. V následující kapitole budou charakterizovány 

pouze metody elementární analýzy. Elementární metody finanční analýzy vyuţívají 

standardní matematické operace a lze je rozdělit na horizontální a vertikální analýzu, 

analýzu finančních ukazatelů a analýzu citlivosti. 

                                                 
27

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 2008. 

192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. 
28

 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Česká republika: Se souhlasem MF ČR vydal Svaz 

účetních v nakladatelství Bilance, 1997. 207 s. bez ISBN. 
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Horizontální analýza nazývaná také analýza trendů se zabývá porovnáváním 

změn poloţek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. K analýze trendů se 

pouţívají řetězové a bazické indexy a dále je pro ni nutná tvorba dostatečně dlouhých 

časových řad. Dostatečně dlouhé časové řady totiţ mohou znamenat méně 

nepřesností vzhledem k interpretaci výsledků. Interpretace by měla brát v úvahu 

absolutní i relativní změny a musí být prováděna komplexně. Znamená to, ţe při 

hodnocení vývoje je potřeba brát na zřetel změny a vývoj například daňové soustavy, 

změny cen vstupů či změny probíhající na kapitálových trzích, globalizační vlivy atd. 

Pro získání objektivních výsledků, je také potřeba zajistit srovnatelnost údajů 

v časové řadě.  

Vertikální neboli procentní analýza někdy téţ analýza struktury spočívá 

v porovnání podílů jednotlivých poloţek účetních výkazů k celkové sumě aktiv, 

pasiv nebo výnosů celkem. Tento typ analýzy nám usnadňuje srovnatelnost účetních 

výkazů s předchozím obdobím, a také usnadňuje porovnání analyzovaného podniku 

s jinými firmami působícími ve stejném oboru podnikání.  

Analýza citlivosti se pouţívá k posouzení nejistoty při analýze finančních 

výsledků určitého podniku.  

Existuje řada dalších způsobů členění analýz, ale jednou z nejpouţívanějších 

metod je analýza finančních ukazatelů, která bude následně vyuţita pro sestavení 

modelu.  

 

2.2.3 Analýza finančních ukazatelů 

Do analýzy finančních ukazatelů lze zařadit jednak poměrovou analýzu a dále 

také analýzu soustav ukazatelů, kterou můţeme dle způsobu konstrukce rozlišit na 

pyramidovou a paralelní soustavu ukazatelů. 

U paralelních soustav ukazatelů jsou jednotlivé soustavy tvořeny skupinami 

ukazatelů podle jejich příbuznosti a interpretace. Zde jsou ukazatele řazeny vedle 

sebe podle různých oblastí jednotlivých podnikových činností, jako je třeba nákup, 

výroba nebo odbyt. Paralelní soustavy ukazatelů často dostatečně nerespektují 

systematický přístup k hodnocení podniku, proto je vhodnější vyuţívat soustavy 

pyramidové (viz. kapitola 2.2.3.1).       

 Poměrový ukazatel je numerická hodnota, která se získává výpočtem vztahů 

jedné nebo i několika poloţek účetních výkazů k jiné poloţce či skupině poloţek 

obsaţených v účetních výkazech. V průběhu mnoha let pouţívání poměrových 
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ukazatelů při finanční analýze, došlo k vyčlenění určité skupiny všeobecně 

akceptovaných ukazatelů, díky kterým jsme schopni zhruba hodnotit finanční situaci 

určitého podniku. Jednotlivé ukazatele se zpravidla řadí do skupin, které souvisejí 

s určitou stránkou finančního stavu podniku. Literatura nejčastěji uvádí dělení na 

ukazatele rentability, aktivity, zadluţenosti, likvidity a v případě akciových 

společností, jejichţ akcie jsou volně obchodovatelné, ukazatele vycházející z údajů 

kapitálového trhu
29

.    

 

2.2.3.1 Analýza rentability    

Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu, vyjadřuje schopnost 

podniku generovat nové zdroje a dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. 

Obecně se v čitateli těchto ukazatelů vyskytuje poloţka vyjadřující výsledek 

hospodaření (zisk), tedy toková veličina a ve jmenovateli pak charakteristika 

vloţeného kapitálu, coţ je veličina stavová. Ukazatele rentability tedy vyuţívají 

údaje jak z výkazu zisku a ztráty, tak z rozvahy. 

Zde je potřeba ještě zmínit, ţe při samotné analýze je nutné sledovat, jaký 

zisk byl pouţit v čitateli a co bylo míněno vloţeným kapitálem. Pouţívané kategorie 

zisku mohou být následující:  

 zisk před odečtením odpisů, úroků a daní – EBDIT (Earnings before 

Depreciation, Interest and Taxes) 

 zisk před odečtením úroků a daní – EBIT (Earnings before Interest and 

Taxes) 

 zisk před zdaněním – EBT (Earnings before Taxes) 

 zisk po zdanění – EAT (Earnings after Taxes). 

Vloţeným kapitálem bývá nejčastěji celkový kapitál, vlastní kapitál nebo 

dlouhodobé závazky a vlastní jmění. 

 

Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv odráţí celkovou výnosnost aktiv – respektive všech 

zdrojů jeho krytí bez ohledu na původ zdrojů. Tento ukazatel pouţíváme pro 

vyjádření míry souhrnné efektivnosti podniku nebo k vyjádření jeho produkční síly. 

Je vhodné počítat tento ukazatel ze zisku před odečtením úroků a daní, aby výsledek 

                                                 
29

 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 1997. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
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nebyl ovlivňován lokální daňovou zátěţí či změnami úrokových sazeb. Trend 

rentability aktiv podniku by měl v čase vykazovat rostoucí tendence
30

. Tento 

ukazatel můţeme zapsat ve vztahu: 

 

Rentabilita aktiv = (EBIT/ Aktiva) x 100. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, který vyjadřuje výnosnost krytí 

majetku firmy vlastními zdroji, tedy kapitálem akcionářů či vlastníků. Pro věřitele 

má tento ukazatel spíše podpůrný význam, protoţe míra, do které podnik zhodnocuje 

vlastní kapitál, přináší také informaci o moţné míře zhodnocení cizího kapitálu. 

 Hodnota ukazatele je mnohdy závislá na charakteru podnikání firmy, a proto 

není zcela moţné vymezit akceptovatelnou výši ukazatele obecně. Míra vyuţití 

vlastního kapitálu je ovlivněna výší zadluţenosti klienta a zejména schopností tvorby 

zisku.  Obecně se dá ale říci, ţe rentabilita vlastního kapitálu by měla být větší neţ 

míra výnosu z bezrizikové investice (např. státní obligace nebo státní pokladniční 

poukázky)
31

. Ukazatel můţeme zapsat následovně: 

 

Rentabilita vlastního kapitálu = (EAT/ Vlastní kapitál) x 100. 

 

Rentabilita tržeb 

Ukazatele rentability trţeb vyjadřují, jak se výše trţeb promítá do finálního 

zisku. Tento ukazatel je velmi důleţitý, neboť v zásadě nevyjadřuje schopnost firmy 

realizovat trţby a prodávat své výrobky či sluţby, ale charakterizuje schopnost firmy 

tvořit dostatečný zisk, pro banku tak zdroje krytí bankovního financování. 

Celková schopnost tvorby zisku je z tohoto pohledu funkcí schopnosti 

realizace dostatečně vysokých trţeb při dané nákladovosti. Lze říci, ţe čím vyšší 

hodnoty ukazatele, tím je situace v podniku z hlediska ziskovosti a rentability 

realizovaných trţeb lepší, ovšem je třeba brát v úvahu rozdíly nákladovosti v rámci 

jednotlivých odvětví. Typickým příkladem je vysoká nákladnost strojní výroby, 
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naopak obchodní činnosti nebývají faktorem vysoké nákladovosti tolik zatíţeny. 

Ukazatel je vhodný zejména pro mezipodnikové srovnání.  Rentabilitu trţeb můţeme 

zapsat následovně: 

 

Rentabilita trţeb = (EAT/ Trţby) x 100. 

 

Rentabilita provozní činnosti   

Tento ukazatel charakterizuje rentabilitu hlavní činnosti klienta a ve vývojové 

řadě by měl vykazovat rostoucí tendence. Jedná se o vyjádření rentability provozu, 

tedy ukazatel nezahrnuje oblast finančního výsledku a mimořádné činnosti.  

Výsledek této veličiny je velmi důleţitý proto, aby bylo zcela zřejmé, jak je 

výsledek hospodaření klienta zásadně postaven na jeho provozní činnosti, nikoli na 

mimořádných aktivitách nebo na prodeji majetku. Jeho sloţení vypadá následovně: 

 

Rentabilita provozní činnosti = (Provozní výsledek hospodaření/ Trţby z vlastní 

činnosti) x 100. 

Rentabilita nákladů 

 Ukazatel rentability nákladů je povaţován za doplňkový ukazatel k rentabilitě 

trţeb, coţ je patrné na následující rovnici. Čím je hodnota ukazatele niţší, tím lepší 

hospodářské výsledky podnik dosahuje, protoţe 1 Kč trţeb dokázal vytvořit s niţšími 

náklady. 

 

Rentabilita nákladů = [1 – (Zisk / Trţby)] x 100. 

 

Pyramidový rozklad rentability 

Pyramidová soustava obecně je tvořena hlavním, syntetickým ukazatelem, 

který je postupně rozkládán na dílčí vysvětlující ukazatele. Celá soustava má potom 

tvar pyramidy. Mezi jednotlivými ukazateli existuje funkční závislost ve formě 

matematických rovnic, a to umoţňuje ohodnotit vliv jednotlivých dílčích ukazatelů 

na ukazatele syntetické. Asi nejvyuţívanější pyramidovou soustavou je tzv. Du 

Pontův pyramidální rozklad, který je zaloţen, na základní Du Pont rovnici
32

: 
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 ROA = (čistý zisk/ trţby) * (trţby/ aktiva) = čistý zisk/ aktiva,              

která říká, ţe rentabilita trţeb násobená obratem celkových aktiv je rovna výnosnosti 

celkových aktiv. U podniku pouţívajícího pouze vlastní kapitál se tento rovná 

celkovým aktivům, a potom rentabilita vlastního kapitálu je rovna rentabilitě aktiv. 

Tato situace ovšem v současné době není příliš častá, protoţe podniky zpravidla 

vyuţívají také kapitál cizí. Z toho důvodu lze základní rovnici rozšířit následovně
33

:

 ROE = ROA * (aktiva/ vlastní jmění),       

kde za ukazatel výnosnosti celkových aktiv dosadíme, základní Du Pont rovnici a 

dostaneme vztah, který říká, ţe výnosnost vlastního kapitálu je rovna výnosnosti 

trţeb násobené obratem celkových aktiv násobené finanční pákou. Pouţitím těchto tří 

ukazatelů lze ovlivňovat výnosnost vlastního kapitálu, která je obecně pokládána za 

jeden ze základních cílů podniku.       

 Pyramidové soustavy se zpravidla pouţívají k hodnocení vývoje podniku 

v čase, nebo ke srovnání s jinými podniky. 

 

2.2.3.2 Analýza aktivity 

Analýzou aktivity zjišťujeme schopnost podniku vyuţívat vloţených 

prostředků tak, ţe měříme jejich vázanost v jednotlivých druzích aktiv. V zásadě se 

jedná o vyjádření rychlosti vyuţití, přeměny či realizace jednotlivých poloţek 

krátkodobých či dlouhodobých aktiv.  

Ukazatele jsou tedy obecně konstruovány tak, ţe vyjadřují buď počet obrátek 

jednotlivých sloţek zdrojů nebo majetku během časového intervalu, nebo reciprokou 

hodnotu, tedy dobu obratu ve dnech. 

 

Doba obratu aktiv 

Ukazatelem zjišťujeme intenzitu, s jakou podnik vyuţívá stálá aktiva pro 

dosaţení trţeb. Zrychlování obratu při stabilních trţbách přináší podniku moţnost 

realizace vyšší ziskovosti, platí tedy, čím kratší je doba obratu, tím lépe. Vztah lze 

zapsat jako: 

 

Doba obratu celkových aktiv = (Aktiva celkem / Trţby) x 365. 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob je ukazatel, kterým odhadujeme počet dnů, po které jsou 

zásoby v podniku vázány, a který nám charakterizuje přeměnu zásob do postupné 

formy realizace zásob. Pro posouzení ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové 

řadě a za optimální lze povaţovat klesající trend
34

, tedy zrychlování obratu. Ukazatel 

vypadá následovně: 

 

Doba obratu zásob = (Průměrná výše zásob/ Trţby) x 365. 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku vypovídá 

mimo jiné o platební morálce odběratelů, kvalitě a výběru zákazníků a také například 

o strategii klienta a jeho moţných odbytových potíţích, neboť nám říká kolik dnů je 

kapitál podniku vázán ve formě pohledávek a za jak dlouho jsou průměrně spláceny. 

Doporučovaná hodnota ukazatele je ovlivněna dobou splatnosti faktur. Rozdíly 

mohou plynout také ze zvyklostí různých zemí. 

Pro posouzení doby obratu pohledávek je tedy rovněţ nutné znát strukturu 

pohledávek z obchodního styku dle splatnosti. Vztah pro dobu obratu pohledávek 

můţeme zapsat jako: 

 

Doba obratu pohledávek = (Průměrný stav pohledávek / Trţby) x 365. 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku je ukazatel 

charakterizující platební disciplínu klienta vůči svým dodavatelům. Vypovídá o tom, 

jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Proto je tento ukazatel velmi uţitečný pro 

potenciálního věřitele, protoţe z něho lze vyčíst, jak firma dodrţuje splatnosti svých 

závazků a jaká je jeho kredibilita u obchodních partnerů.  

Doba obratu závazků by měla být spíše delší neţ doba obratu pohledávek tak, 

aby nebyla narušena finanční rovnováha podniku, tak aby byl schopen klient řídit 

provozní příchozí a odchozí toky peněz. V této souvislosti je nutné zdůraznit 

existenci úzkého propojení charakteristik obratu závazků a pohledávek s řízením 
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likvidity klienta. Pro komplexní posouzení dob obratu a úrovně likvidity je extrémně 

důleţitá informace o závazkové struktuře dle dob splatnosti.  

Podobně jak jiţ bylo zmíněno u obratu pohledávek, je i obrat závazků závislý 

na podnikatelském prostředí a činnosti klienta. Hodnoty ukazatele by se měly 

pohybovat okolo průměrné doby splatnosti přijatých dodavatelských faktur, ovšem to 

bývá pravidlem spíše výjimečně a doba obratu závazků tak často dosahuje daleko 

vyšších hodnot. Ukazatel lze zapsat následovně: 

 

Doba obratu závazků = (Průměrný stav závazků/ Trţby) x 365. 

 

2.2.3.3 Analýza likvidity 

Likvidita představuje schopnost vyrovnání závazků daného subjektu během 

určité doby, z hlediska časového rozlišení se obecně rozlišuje několik úrovní 

likvidity, tyto jsou uvedeny dále. Ukazatele likvidity mají obecně tvar podílu, kde 

v čitateli uvádíme to, čím je moţno platit a ve jmenovateli to, co je třeba zaplatit.  

Z pohledu banky, jako potenciálního věřitele je nedostatek likvidity primárně 

spojován s odkladem inkasování úroků a jistiny, případně s jejich částečnou nebo 

úplnou ztrátou. Sekundárně pak s neschopností klienta dostát svým ostatním, 

zejména obchodním závazkům či závazkům vůči subjektům veřejné správy. S tím 

potom můţe souviset vznik dalších rizik, zejména rizika právních sporů.  

  

Okamžitá likvidita 

Okamţitá likvidita, označována také jako likvidita 1. stupně, představuje 

nejuţší vymezení likvidity, tedy likvidity v daném okamţiku. Zohledňuje tak jen ty 

nejlikvidnější poloţky z rozvahy, tj. finanční majetek. Ukazatel charakterizuje 

nejpřesněji platební pohotovost, tedy schopnost klienta krýt svými peněţními 

prostředky své běţné potřeby. Za optimální vývoj lze obecně povaţovat rozpětí 0,9 – 

1,1. Její vztah můţeme charakterizovat následovně
35

: 

 

Okamţitá likvidita = Finanční majetek/ Krátkodobé závazky. 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, označovaná také jako likvidita 2. stupně, je svou 

vypovídací schopností důleţitá pro rozhodování věřitele, zda poskytnout krátkodobý 

úvěr či nikoliv, protoţe charakterizuje schopnost podniku krýt svými pohledávkami a 

peněţními prostředky své běţné závazky. Za přijatelný výsledek bývají povaţovány 

hodnoty mezi 1,0 – 1,5
36

. Ukazatel můţeme zapsat následujícím vztahem: 

 

Pohotová likvidita = (Oběţná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky. 

 

Běžná likvidita 

Běţná likvidita, označována také jako likvidita 3. stupně, podává informaci o 

míře, jakou jsou krátkodobá pasiva kryta oběţnými aktivy. Pokud ukazatel nabývá 

hodnoty 1, znamená to, ţe podnik má oběţný majetek právě na krytí krátkodobých 

závazků. Hodnota příliš vysoká ukazuje na neproduktivní vyuţití vloţených 

prostředků. Za obecně přijatelný výsledek lze povaţovat hodnoty v rozmezí od 1,5 – 

2,5, avšak velmi důleţité je srovnání s hodnotami podniků v odvětví
37

. Ukazatel 

můţeme obecně vyjádřit následovně: 

 

Běţná likvidita = Oběţná aktiva/ Krátkodobé závazky. 

 

Čistý pracovní kapitál 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu úzce souvisí s likviditou, i přesto ţe by 

měl matematicky patřit spíše do skupiny ukazatelů rozdílových, je tematicky 

zařaditelný ke skupině ukazatelů likvidity. Čistý pracovní kapitál představuje tu část 

oběţných aktiv, která je kryta dlouhodobými zdroji. V průběhu času by tento 

ukazatel měl vykazovat rostoucí trend, neboť ten charakterizuje finanční a investiční 

činnost podniku
38

. Pracovní kapitál můţeme vyjádřit následovně: 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběţná aktiva – Krátkodobé závazky. 
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2.2.3.4 Analýza zadluţenosti 

Pojem zadluţenost nám slouţí k vyjádření skutečnosti, ţe podnik pouţívá 

k financování svých aktiv i cizí zdroje. Z pohledu věřitelů lze říci, ţe čím vyšší je 

podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu, tím je jejich riziko větší, neboť pokud si 

podnik stále více půjčuje, vzrůstá závislost chodu firmy na externích zdrojích a roste 

tak i budoucí riziko nesplnění závazků.  

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluţenosti, který se označuje také jako ukazatel 

věřitelského rizika, vyjadřuje rozsah, v jakém je majetek podniku kryt cizími zdroji. 

Čím větší je hodnota celkové zadluţenosti, tím větší je i riziko věřitelů. Pokud 

podnik vykazuje rychlý obrat prostředků, vysokou rentabilitu, zvýšení objemu zisku, 

pak vyšší hodnoty celkové zadluţenosti nemusí nutně znamenat nezískání úvěru.  

 

Celková zadluţenost = (Cizí kapitál/ Aktiva celkem) x 100. 

 

Celkovou zadluţenost můţeme analyzovat také pouţitím dvou analytických 

ukazatelů, kterými jsou dlouhodobá a běţná zadluţenost. Dlouhodobá zadluţenost je 

podíl dlouhodobého cizího kapitálu a celkových aktiv a běţná zadluţenost je podíl 

krátkodobého cizího kapitálu a celkových aktiv. 

Koeficient samofinancování 

Doplňkovým ukazatelem k celkové zadluţenosti je koeficient 

samofinancování, který charakterizuje proporci, v níţ jsou aktiva financována 

vlastním kapitálem, tedy udává do jaké míry je podnik schopen pokrýt své potřeby 

vlastním jměním. Ukazatel posuzujeme v souvislosti s rentabilitou kapitálu a 

ukazateli likvidity. Obecně lze povaţovat za pozitivní, rostoucí vývoj ukazatele 

v čase, avšak příliš vysoká hodnota můţe být příčinou sníţení výnosnosti vloţených 

prostředků
39

. 

 

Koeficient samofinancování = (Vlastní kapitál/ Aktiva celkem) x 100. 
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Ukazatel zadluženost vlastního kapitálu  

Zadluţenost vlastního kapitálu je ukazatel, který bezprostředně souvisí 

s předchozími dvěma ukazateli, ale více se věnuje vzájemnému vztahu mezi 

financováním vlastním a cizím. Přijatelná hodnota ukazatele je ovlivněna jak postoji 

vlastníků k riziku, tak vývojovou fází podniku, avšak v čase by se hodnota měla 

sniţovat
40

.   

 

Zadluţenost vlastního kapitálu = (Cizí kapitál/ Vlastní kapitál) x 100. 

 

Převrácenou hodnotou ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu je ukazatel 

nazvaný finanční samostatnost. V časové řadě by se měl podíl vlastních zdrojů 

zvyšovat. Při analýze tohoto ukazatele je potřeba přihlédnout také k leasingovému 

financování, které je moţno přičítat k cizímu kapitálu – jako součást financování. 

Leasing se standardně účtuje do výkazu zisků a ztrát jako součást výkonové 

spotřeby, takţe není jinak v ukazatelích zadluţenosti zahrnut, bývá ale zohledněn 

v ukazatelích rentability. 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí je ukazatel, který vypovídá o zajištění placení úroků podnikem, 

tj. zda firma tvoří dostatek zdrojů k pokrytí budoucích splátek úroku. Čím vyšší je 

tedy hodnota ukazatele, tím je finanční situace podniku lepší a tento je potom 

schopen „unést“ ještě další úvěr.  

 

Úrokové krytí = EBIT/ budoucí nákladové úroky.  

 

Krytí jistiny úvěru 

Tvorba zdrojů klienta představuje schopnost firmy vytvářet dostatek 

finančních prostředků pro splácení jistiny potenciálního úvěru. Jako zdroje je v tomto 

případě nutno chápat zejména zisk firmy. K zisku však lze připočítat i odpisy klienta, 

neboť tento náklad není fyzicky realizován (není to výdaj) a odpisování by tak mohlo 

v zásadě slouţit jako potenciální splátkové krytí. Ze vztahu je zcela zřejmé, ţe čím 

vyšší je schopnost tvorby zdrojů, tím je vyšší pravděpodobnost splácení jistiny úvěru, 

tj. krytí jistiny. 
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Krytí jistiny = (Zisk + Odpisy)/ budoucí roční splátka jistiny.  

 

V této kapitole byla nastíněna základní východiska a charakteristika externí a 

interní analýzy. Významná část byla věnována výkladu základních poměrových 

ukazatelů jako metodického nástroje finanční analýzy, na jejichţ základě bude 

v další části této diplomové práce konstruován jednoduchý model vyuţitelný pro 

úvěrová rozhodnutí. V rámci většiny uvedených ukazatelů nebyly popsány 

akceptovatelné výsledné hodnoty a to z toho důvodu, ţe nelze zcela objektivně bez 

ohledu na předmět podnikání a další významné informace posoudit, kdy je hodnota 

ještě přijatelná a kdy nikoliv. Navíc finanční analýza je rozsáhlým rozborem mnoha 

faktorů a je tedy nemoţné striktně stanovit hranice akceptovatelnosti bez přihlédnutí 

k dalším okolnostem. 
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3. Sestavení hodnotícího modelu 

Hodnocení bonity klienta je jednou ze základních součástí procesu řízení 

pohledávek. Správné ohodnocení bonity pak minimalizuje rizika související se 

vznikem pohledávek po splatnosti, a také sniţuje náklady na vymáhání pohledávek. 

Hodnocení rizika je rozsáhlá a komplikovaná problematika, ve které je nutné 

komplexně zhodnotit mnoho různých faktorů. Kaţdá banka si z těchto důvodů 

vytváří vlastní postupy hodnocení, dle kterých se dále rozhoduje o poskytnutí či 

zamítnutí úvěru. Jak bylo naznačeno v úvodu, cílem této diplomové práce je 

sestavení jednoduchého modelu, který by mohl poslouţit jako prostředek hodnocení 

bonity klienta. Tato kapitola bude věnována popisu navrhovaného modelu.  

 

3.1 Popis modelu 

Pro praktickou kalkulaci modelu byla pouţita aplikace Microsoft Office 

Excel 2007, která umoţňuje provádět automatické výpočty při dílčích změnách 

vstupních parametrů. Díky pouţité aplikaci lze také pouţitá data analyzovat a 

v tabulkách vizualizovat. Předností je tedy nejen účelnost, ale dle mého názoru, 

neméně důleţitá přehlednost celého modelu.      

 Při sestavení modelu bylo pouţito 18 ukazatelů vhodných pro interní analýzu, 

které budou podrobněji popsány níţe. Všechny ukazatele, s výjimkou procentuálního 

zastoupení pohledávek a závazků po splatnosti, budou výhradně vyuţívat data 

z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Externí analýza není v modelu zahrnuta, protoţe 

se jedná o model jednoduchý, zaměřený obecně pro různé typy firem, které mají 

rozdílný obor i formu podnikání. Externí analýza vyţaduje dle mého názoru značnou 

dávku empirických zkušeností a bylo by proto obtíţné komplexně obsáhnout 

všechny aspekty této analýzy, včlenit je do jednoduchého celku a zohlednit ve 

vypracovaném modelu. 

Hlavičku modelu tvoří část (tabulka), ve které se objevují následující pojmy: 

klient/ firma, produkt, limit, splatnost, roční splátka jistiny a sazba. Do kolonky firma 

se vyplní název společnosti, kterou hodláme analyzovat. Produktem rozumíme pro 

potřeby modelu typ financování, které daná firma poţaduje. V tomto případě se 

můţe jednat například o provozní financování, financování pohledávek, dlouhodobý 

investiční úvěr a podobně. V případě obou jmenovaných pojmů se jedná o informace 

kvalitativní, které popisují, koho a čeho se analýza týká. Limit je objem peněţních 
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prostředků, které by firma chtěla nebo potřebovala získat, případně lze zjistit, na jaký 

objem peněz by daná firma ještě mohla dosáhnout. Splatnost je doba, po kterou bude 

firma splácet úvěr bance. Úvěr můţe být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý. 

Sazba je cenou, za kterou je banka ochotna finanční prostředky poskytnout a souvisí 

mimo jiné s dobou splatnosti úvěru, typem produktu (typem poskytnutého 

financování) a s posouzením bonity potenciálního dluţníka. Sazba je uváděna 

v procentech, nejčastěji se odvíjí od sazby vyhlašované Českou národní bankou a 

zpravidla bývá navýšena o určitou marţi konkrétní komerční banky. Roční splátka 

jistiny simuluje splátku placenou dluţníkem věřiteli. Splátku je nutno zakalkulovat 

do analýzy, neboť kaţdého věřitele zajímá především, zda dluţník bude schopen 

vytvořit dostatek zdrojů tak, aby mohl dostát svým závazkům a zaplatil svůj dluh.  

V další části modelu jsou pouţity ukazatele vhodné pro rozbor finanční 

situace podniku. Následující text proto bude věnován popisu zvolených ukazatelů 

interní analýzy a jejich akceptovatelným hodnotám. Pouţité ukazatele jsou 

především poměrové, čímţ se alespoň do určité míry eliminují rozdíly ve velikosti 

firem. Dále je v modelu obsaţena analýza vývojových trendů (horizontální analýza), 

která nám umoţní srovnání výsledků podniku v rámci odvětví. Akceptovatelné 

hodnoty ukazatelů jsou voleny a nastaveny jednak na základě konzultací a 

empirických zkušeností analytiků různých bank, a také za pouţití literatury. Pouţití 

aplikace Microsoft Office Excel 2007 pro vytvoření tohoto modelu, ovšem umoţňuje 

provádět jakékoli změny v nastavení hraničních hodnot, přesně dle poţadavků a 

potřeb uţivatele, s ohledem na aktuální situaci. 

 

3.1.1 Trend tržeb 

Ukazatel nazvaný trend trţeb má za úkol porovnávat trţby za prodej zboţí a 

trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb mezi dvěma obdobími. Jedná se o 

ukazatel horizontální analýzy, který je vyjádřen v procentech. Ideální případ by byl, 

kdyby se hodnoty ukazatele pohybovaly v kladných číslech, coţ by znamenalo, ţe 

objemy prodejů v čase rostou a dalo by se tak předpokládat, ţe firma je rostoucí a její 

produkty jsou nejspíše konkurenceschopné. Přesto je akceptovatelná hodnota 

ukazatele v rámci modelu zvolena nad -1,00 %, a to z toho důvodu, ţe při poklesu 

vývojového trendu trţeb se nemusí vţdy jednat pouze o existenční problémy dané 

firmy. K přechodnému (krátkodobému) poklesu či výpadku trţeb můţe dojít 

například v důsledku zavádění nové výrobní technologie, nebo při zavádění 
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inovovaného či zcela nového výrobku na trh. Je ovšem ţádoucí, aby negativní vývoj 

byl vţdy předmětem podrobné analýzy. 

 

3.1.2 Trend provozního výsledku 

Trend provozního výsledku je ukazatel, kterým porovnáváme provozní 

výsledek hospodaření mezi dvěma obdobími. Tento ukazatel je druhým zástupcem 

horizontální analýzy a je opět vyjádřen v procentech. Obdobně jako u trendu trţeb by 

bylo ideální, kdyby trend provozního výsledku nabýval kladných hodnot, coţ by 

znamenalo, ţe podnik kaţdý rok generuje vyšší zisk z provozní činnosti. To můţe 

znamenat jak nárůst trţeb tedy prodejů, tak sníţení nákladů v provozní oblasti. Pro 

potřeby modelu lze povaţovat za akceptovatelnou hodnotu propad trendu o 1,00 %. 

Ke krátkodobému poklesu trendu provozního výsledku můţe dojít z obdobných 

důvodů jako u výše uvedeného ukazatele. Nemusí se tedy nutně jednat o signál 

nastávajících finančních problému podniku, ale opět je potřeba negativní vývoj 

podrobně zanalyzovat. 

 

3.1.3 Běžná likvidita 

Ukazatel nazvaný běţná likvidita počítá pro potřeby modelu v čitateli 

s oběţnými aktivy, která jsou poníţena o dlouhodobé pohledávky a upravena o 

časové rozlišení na straně aktiv. Součástí jmenovatele jsou potom kromě 

krátkodobých závazků také krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobé finanční 

výpomoci a časová rozlišení na straně pasiv. Protoţe se za přiměřenou výši tohoto 

ukazatele obecně povaţuje rozmezí mezi 1,5 a 2,5
41

 je akceptovatelná hodnota 

ukazatele běţné likvidity v modelu nastavena na hodnotu větší neţ 1,5. Znamená to, 

ţe oběţný majetek převyšuje hodnotu krátkodobých závazků.  

 

3.1.4 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 

Oba tyto ukazatele jsou nastaveny na lhůtu třiceti dnů po splatnosti, v objemu 

menším neţ 40,00 %. Znamená to tedy, ţe se zde procentuálně promítá jak objem 

pohledávek, tak objem závazků, které jsou více neţ třicet dnů po splatnosti. 

Nedodrţená doba splatnosti pohledávek vypovídá o platební morálce odběratelů, coţ 

banku samozřejmě zajímá. Jsou to právě zákazníci, kteří se zásadně podílejí na 
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realizaci trţeb a zdrojů ke splácení dluhu. Na druhé straně stejně tak zajímá banku 

nedodrţená doba splatnosti závazků, která naznačuje, jakou platební disciplínu má 

konkrétní podnik při splácení svých závazků. Hodnoty těchto ukazatelů, jako jediné, 

nezjistíme z rozvahy ani z výkazu zisku a ztráty. Informace o objemu pohledávek a 

závazků po splatnosti poskytne firma dodatečně na základě knihy vydaných a 

přijatých faktur, ve které vede evidenci faktur dle splatnosti. Nebo další moţností 

získání potřebných informací je vyuţití výroční zprávy, ze které lze vyčíst kompletní 

strukturu pohledávek a závazků. 

 

3.1.5 Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek je ukazatel, který poměřuje pohledávky 

z obchodních vztahů (krátkodobé pohledávky) a trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb a trţby za prodej zboţí. Ukazatel je počítán ve dnech a jako akceptovatelná 

hodnota byla nastavena hodnota 60 dnů a níţe. Akceptovatelná hodnota ukazatele 

doby obratu pohledávek je zvolena s ohledem na rozdílné zvyklosti úhrad faktur 

v různých zemích. Je potřeba předpokládat, ţe analyzovaný podnik můţe obchodovat 

se zahraničím a je obecně známo, ţe pokud by se podnik orientoval například na jiţní 

či východní Evropu pak úhrada faktur můţe trvat dva aţ tři měsíce. Ideální by bylo 

posuzování tohoto ukazatele v souladu s průměrnou dobou splatnosti vystavených 

faktur, které bychom byli nuceni ověřovat z účetnictví. Pokud by ukazatel doby 

obratu pohledávek dlouhodobě překračoval doby splatnosti faktur, pak by bylo 

ţádoucí blíţe prozkoumat platební kázeň jednotlivých odběratelů. 

 

3.1.6 Doba obratu závazků  

Tento ukazatel je tvořen poměrem závazků z obchodních vztahů (krátkodobé 

závazky) a trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb včetně trţeb za prodej zboţí. 

Jeho hodnota je opět udávána ve dnech a jako akceptovatelná pro potřeby modelu je 

nastavena maximálně do výše 60 dnů. Hodnota ukazatele je stanovena s ohledem na 

různorodost podnikatelského prostředí obdobně jako u výše uvedené doby obratu 

pohledávek. Pro posuzování tohoto ukazatele platí v podstatě totéţ jako pro obrat 

pohledávek, pouze je třeba brát v úvahu průměrnou dobu splatnosti faktur přijatých, 

které jsou součástí účetnictví. 
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3.1.7 Doba obratu zásob  

Ukazatel doby obratu zásob je tvořen zásobami v čitateli a trţbami za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb a trţbami za prodej zboţí ve jmenovateli. Hodnota je opět 

uváděna ve dnech a akceptovatelnou hodnotou je 60 dnů a méně. Jelikoţ tento 

ukazatel charakterizuje úroveň běţného provozního řízení, je dobré ho udrţovat na 

technicky i ekonomicky zdůvodnitelné výši. Proto při jeho posuzování je velmi 

důleţité zohlednit předmět podnikání firmy. Dá se říci, ţe obecně platí skutečnost, ţe 

doba obratu zásob u obchodních firem dosahuje výrazně niţších hodnot, neţ u firem 

výrobních nebo například u firem stavebních.   

 

3.1.8 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluţenosti (ukazatel věřitelského rizika) v modelu 

poměřuje cizí zdroje a časová rozlišení na straně pasiv s celkovými aktivy. Je 

vyjádřen v procentech a jeho akceptovatelná hodnota je stanovena pod hranicí 70,00 

%. Pro porovnání tohoto ukazatele je rozhodující vývoj v čase, přičemţ se zkoumá, 

zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje či naopak sniţuje. Při nárůstu ukazatele totiţ 

dochází ke zvyšování podílů cizích zdrojů pouţitelných na krytí potřeb firmy, coţ by 

mohlo mít negativní důsledky na pozdější plnění závazků vyplývajících 

z bankovního financování. Čím vyšší je hodnota zadluţenosti, tím se zvyšuje také 

riziko věřitelů a tedy i komerčních bank. Zvyšování zadluţenosti jako trvalý jev, by 

proto mohlo sehrát negativní roli v případě posuzování ţádosti o bankovní úvěr, 

zejména v případě, kdy hodnota vlastního kapitálu firmy je nízká či dokonce 

záporná. Z pohledu banky by se dalo říci, ţe čím niţší je hodnota ukazatele celkové 

zadluţenosti, tím existuje větší finanční “polštář” ke krytí ztrát pro případ likvidace 

podniku. 

 

3.1.9 Úvěrová zadluženost 

Ukazatel úvěrové zadluţenosti pro potřeby modelu poměřuje bankovní úvěry 

a výpomoci (dlouhodobé i krátkodobé) k vlastnímu kapitálu podniku a je vyjádřen 

v procentech. Tento ukazatel je vlastně ukazatelem vztahu úvěrové povinnosti 

podniku a jejího pokrytí vlastními zdroji. Pro banku bude jeho posouzení při ţádosti 

o financování značně důleţité, neboť bude vyţadovat klesající nebo stabilní vývoj 

ukazatele v čase. Za akceptovatelné jsou pro potřeby modelu povaţovány hodnoty 
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menší neţ 15,00 %, a to z obdobných důvodů, které byly naznačeny u ukazatele 

celkové zadluţenosti. 

 

3.1.10 Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability trţeb v modelu je poměrem výsledku hospodaření za 

účetní období a trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb včetně trţeb za prodej 

zboţí. Postihuje schopnost podniku realizovat zisk v Kč na 1 Kč trţeb a je vyjádřen 

v procentech. Pro kaţdé odvětví podnikání existuje odpovídající rentabilita trţeb. 

Nicméně akceptovatelná hodnota pro potřeby modelu byla zvolena nad hranicí 5,00 

%, neboť v případě potřeby není problém hodnotu upravit dle předmětu podnikání 

analyzovaného podniku. Hodnota by měla vykazovat rostoucí tendence v přímé 

závislosti na růstu trţeb. Vývoj tohoto ukazatele je důleţité sledovat v delším 

časovém období a z toho důvodu byl do modelu zařazen následující ukazatel. 

 

3.1.11 Trend rentability tržeb 

Trend porovnává rentabilitu trţeb podniku mezi dvěma účetními obdobími
42

, 

je vyjádřen v procentech a jeho hodnota by se měla pohybovat v kladných číslech. 

Přesto je pro potřeby modelu akceptovatelná hodnota nastavena na úrovni - 1,00 %, 

neboli akceptujeme propad trendu trţeb maximálně o 1,00 %. Tvorba zisku je 

determinována mnoha faktory jakými mohou například být: zvýšení mimořádných 

nákladů nebo krátkodobé změny v daňových sazbách, které se v příštím období 

nepředpokládají. V těchto případech, na které nás popisovaný model má upozornit, je 

nutno podrobit trend ziskovosti podrobnější analýze a najít příčiny neţádoucího 

vývoje tohoto ukazatele. Následně je potřeba identifikované příčiny posoudit 

z hlediska moţného dopadu na budoucí fungování podniku.   

 

3.1.12 Podíl přidané hodnoty na tržbách 

Tento ukazatel poměřuje přidanou hodnotu s trţbami za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb a s trţbami za prodej zboţí. Záměrně se nejedná o ukazatel hrubá 

obchodní marţe, kdy by byly brány v úvahu pouze trţby za prodej zboţí. Zvolený 

přístup by měl umoţnit univerzálnější aplikovatelnost modelu na širokou škálu firem, 
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nejen na firmy obchodní. Ukazatel je uváděn v procentech a jeho hodnota pro účely 

modelu by měla být vyšší neţ 10,00 % a ideálně by neměla mít klesající tendence. 

 

3.1.13 Rentabilita provozu 

Ukazatel rentabilita provozu poměřuje provozní výsledek hospodaření a trţby 

za prodej vlastních výrobků a sluţeb včetně trţeb za prodej zboţí a opět je uváděn 

v procentech. Tento ukazatel charakterizující ziskovost hlavní činnosti podniku, by 

neměl nabývat záporných hodnot a bylo by dobré, aby v čase vykazoval rostoucí 

trend. Jelikoţ ukazatel rentability provozu nezahrnuje oblasti finančního výsledku a 

mimořádné činnosti podniku jsme schopni z jeho hodnot určit, jak dalece je výsledek 

hospodaření postaven právě na provozní činnosti respektive na hlavní činnosti 

podniku. Obdobně jako u ukazatele rentability trţeb je akceptovatelná hodnota pro 

potřeby modelu stanovena nad hranicí 5,00 %.  

 

3.1.14 Trend rentability provozu 

Ukazatel porovnává rentabilitu provozu mezi dvěma obdobími
43

 a je počítán 

v procentech. Přestoţe jeho velikost by měla nabývat kladných hodnot a v ideálním 

případě by ziskovost provozu měla mít rostoucí tendence, je pro potřeby modelu 

nastavena jako akceptovatelná hranice, propad rentability provozu maximálně o 1,00 

%. Důvodem je fakt, ţe pokles ve vývojovém trendu můţe být odrazem například 

změn ve výrobním programu či v odbytovém zajištění. Z krátkodobého hlediska by 

tedy tento pokles nemusel nutně znamenat existenční problémy hodnoceného 

podniku. Nastavená hodnota v modelu nás upozorní na neţádoucí vývoj, který bude 

potřeba dále podrobně analyzovat a vyhodnotit jeho rizikovost vzhledem 

k budoucímu vývoji. 

 

3.1.15 Rentabilita vlastního kapitálu  

Ukazatel rentabilita vlastního kapitálu obsahuje v čitateli hospodářský 

výsledek za účetní období a ve jmenovateli vlastní kapitál. Velikost ukazatele by 

měla být alespoň ve výši běţné úrokové míry
44

, kterou lze povaţovat za minimální 

výnosnost prostředků. V současné době jsou zpravidla úvěrové úrokové sazby 

bankami stanovovány dle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit 
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tzv. PRIBOR
45

. Banka při stanovování ceny úvěru připočítává k hodnotě PRIBORU 

svou marţi. Pro potřeby modelu je zvolena jako akceptovatelná hodnota tohoto 

ukazatele hodnota nad 10,00 %. 

 

3.1.16 Odpisy a zisk 

Ukazatel je součtem odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

a výsledku hospodaření za účetní období. Jeho poţadovaná velikost pro potřeby 

modelu musí být větší nebo rovna roční splátce jistiny. V souvislosti s tímto 

ukazatelem je na odpisy pohlíţeno pouze jako na účetní náklad a ne jako na reálný 

výdaj. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe, neboť podnik je tak schopen 

vytvořit dostatečné mnoţství finančních prostředků ke krytí budoucích splátek. 

 

3.1.17 Odpisy a zisk/ budoucí splátka  

Posledním ukazatelem interní analýzy je ukazatel nazvaný odpisy a zisk/ 

budoucí splátka. Jedná se o poměr výše uvedeného ukazatele a součtu roční splátky 

jistiny a ročních úrokových nákladů (násobek úrokové sazby a roční splátky jistiny). 

Pomocí poměru odpisů a zisku k budoucí splátce ověřujeme, zda podnik je schopen 

z vlastních zdrojů zaplatit potenciální úvěr včetně nákladů s ním souvisejících. 

Z toho důvodu čím vyšší bude hodnota ukazatele, tím vyšší bude také 

pravděpodobnost splacení budoucího úvěru. Ukazatel je uváděn v procentech a jeho 

přijatelná výše je nastavena na 100,00 %, tak aby byla pravděpodobnost návratnosti 

poskytnutých prostředků co největší. 

 

Jak bylo řečeno na začátku kapitoly, sestavený model byl vytvořen jako 

samostatný soubor v aplikaci Microsoft Office Excel 2007, čímţ se praktická 

aplikace modelu výrazně usnadnila. Celý soubor je tvořen třemi listy. V prvním listu 

je předdefinován výkaz zisku a ztráty, ve druhém listu je vytvořena rozvaha a 

poslední list obsahuje hodnocení firmy. Uţivatel pouze vyplní vstupní údaje modelu 

(součást výroční zprávy) v příslušných kolonkách rozvahy a výsledovky v prvních 

dvou listech souboru. Dále se díky zakomponovaným rovnicím hodnoty jednotlivých 

ukazatelů automaticky propočtou a zapíší do posledního listu téhoţ souboru. 

Následně dojde k porovnání hodnoty ukazatele s akceptovatelnou hodnou, jejíţ 
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 Sazba je vyhlašována denně Českou národní bankou viz. 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp?date=25.02.2010. 
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velikost lze jednoduše nastavit dle aktuální situace na trhu, nebo dle poţadavků 

analytika. Ve sloupci nazvaném hodnocení se potom zobrazí zkratka OK pro 

vyhovující hodnotu ukazatele nebo zkratka KO pro hodnotu nevyhovující. V 

poslední částí modelu proběhne automatické zpracování celkového hodnocení 

návrhu. Zde se vypočte procentuální podíl vyhovujících a nevyhovujících hodnot 

ukazatelů, který se zobrazí pod příslušnou zkratkou OK nebo KO. Pokud je konečný 

stav vyhovujících hodnot ukazatelů interní analýzy větší nebo roven 70 %, pak je 

hodnocení klienta přijato jako vyhovující a objeví se „hláška“ PŘIJMOUT. 

V opačném případě se objeví „hláška“ NEPŘIJMOUT. 

Dále je potřeba se zmínit, ţe model můţe pracovat aţ se šesti účetními 

obdobími, coţ je výhodné zejména pro analýzu trendů (zde čím delší časové období 

tím lépe). Pokud bychom se ale rozhodli analyzovat méně neţ šest let, pak je nutné 

vyplňovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty od konce (myšleno zprava do leva), neboť 

v konečném hodnocení jsou z důvodu zjednodušení zahrnuty pouze výsledky 

z posledního období. V případě trendů potom porovnání posledních dvou 

analyzovaných období. Pouţití pouze jednoho účetního období by nebylo dostačující 

jednak proto, ţe by nemohla být provedena analýza trendů a také proto, ţe naprostá 

většina komerčních bank v České republice vyţaduje alespoň dvouletou historii 

firmy. 
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4. Praktická aplikace modelu 

V poslední kapitole diplomové práce bude výše definovaný model aplikován na 

firmu Ferrit s.r.o., tak aby bylo názorně prezentováno jeho vyuţití při finančním 

rozboru podniku. Nejprve se zaměříme na krátkou prezentaci společnosti, kterou lze 

také povaţovat za nezbytnou součást analýzy podniku. Dále bude naznačena externí 

analýza, ve které bude firma zhodnocena v rámci odvětví a předmětu podnikání, 

bude uvedena vlastnická struktura společnosti atd. 

 Při samotné interní analýze, která bude provedena za pouţití výše 

představeného modelu, budou pouţity informace z účetnictví firmy, které jsou 

součástí výročních zpráv. Společnosti zapsané v obchodním rejstříku, a tedy i Ferrit 

s.r.o., uveřejňují své výroční zprávy ve sbírce listin, která je volně dostupná na 

internetu
46

. Pro účely této práce budou vyuţity výroční zprávy za období let 2003 aţ 

2008. Rozvahy a výkazy zisku a ztráty společnosti jsou uvedeny v přílohách č. 1 aţ 

3. 

 

4.1 Prezentace firmy                                                 

Firma Ferrit s.r.o. byla zaloţena v roce 1993 pěti společníky s mnohaletou 

praxí a obchodními kontakty v oboru hornického strojírenství. Nejprve se firma 

zabývala pouze nákupem a prodejem důlních strojů a zařízení, ale majitelé brzy 

zjistili, ţe bez vlastní výroby nemají šanci udrţet se na trhu. Proto v roce 1998 došlo 

k rozšíření předmětu činnosti o výrobní aktivity, konkrétně se jednalo o stavbu strojů 

s mechanickým pohonem a jejich opravy. V současné době Ferrit vyuţívá moderní 

technologie obráběcích, svařovacích a dokončovacích strojů a zařízení a zaměstnává 

přes 100 pracovníků. 

Všechny produkty společnosti Ferrit s.r.o. je moţno pouţívat v prostředích 

s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 

vyhlášky ČBÚ č. 22/ 1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle nařízení vlády č. 

23/ 2003 (soulad technických poţadavků se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

94/ 9/ ES) jsou zařazeny do skupiny I a kategorie M2.
47

 Mezi produkty společnosti 

                                                 
46

 Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. [cit. 27. 

února 2010]. Dostupné na Internetu:  

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani

.@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=ferrit. 
47

Marketingové materiály firmy Ferrit s.r.o.[online]. [cit. 13. února 2008]. Dostupné na Internetu: 

http://www.ferrit.cz/certifikaty.php?lang=CZ. 
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patří zařízení pro závěsnou dopravu, pro kolejovou dopravu, pro dopravu 

nadměrných břemen, pro drcení hornin, pro úpravu důlních profilů a zařízení 

přibírkou a zakladačové a zařízení elektrická. Ferrit s.r.o. je od ledna 2005 drţitelem 

certifikátu systému managementu jakosti dle ISO 9001: 2000, v prosinci téhoţ roku 

firma úspěšně prošla certifikací systému environmentálního managementu dle ISO 

14001: 2004. 

Zařízení realizovaná firmou pracují na povrchových a hlubinných dolech 

nejen v České a Slovenské republice, ale také v oblasti Sibiře v Rusku, na Ukrajině, 

v Kazachstánu, Polsku, Maďarsku a dále i v Číně, Mexiku, Albánii a Estonsku. Pro 

ruské a ukrajinské stroje pracující v českých a slovenských dolech zajišťuje firma 

dodávky náhradních dílů, ovšem značnou část obratu představují dodávky strojů 

vlastní produkce, zejména zařízení pro důlní závěsnou dopravu. 

 

4.2 Externí analýza 

Ferrit s.r.o. je společnost s ručením omezeným, coţ je v České republice 

jedna z nejrozšířenějších forem kapitálové společnosti. Výše základního kapitálu 

společnosti s ručením omezeným musí v současné době činit alespoň 200.000 Kč
48

. 

Základní kapitál firmy Ferrit s.r.o. byl splacen v plné výši před vznikem společnosti 

a činil 134.000 Kč, coţ odpovídalo zákonným poţadavkům z roku 1993, kdy 

společnost vznikla
49

. 6. října 2009 byl základní kapitál společnosti navýšen na 

10 050 000 Kč. Důvody navýšení nebudou dále v této práci rozebírány, neboť je 

prováděn rozbor podniku pouze do roku 2008 (jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly). 

Formu podnikání lze z hlediska analýzy povaţovat za standardní a nijak zvlášť 

rizikovou. 

Hlavním předmětem podnikání firmy je stavba strojů s mechanickým 

pohonem a jejich opravy. Ferrit se specializuje na stroje a zařízení pouţívané 

v dolech, a to zejména na produkty pro závěsnou dopravu, kolejovou dopravu, 

dopravu nadměrných břemen, dále pak drtiče uhlí a například produkty pro úpravu 

důlních profilů. Ţivotní cyklus důlních zařízení se pohybuje okolo pěti let, a poté je 

nutná jejich generální oprava. Hlavním trhem, na kterém se firma pohybuje, je 
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 Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník [online]. [cit. 8. února 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/. 
49

 V té době byl základní kapitál společnosti s ručením omezeným zákonem stanoven na částku 

100.000 Kč. 
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Polsko a post Sovětské země, ve kterých je důlní zařízení stále ještě dosti zastaralé. 

Přesto společnost stále hledá nové trhy v zemích jako je Čína, Afghánistán nebo 

v Jiţní Americe. Z tohoto pohledu se jeví činnost firmy jako perspektivní, neboť 

země jako je například Čína nabízí dostatečně atraktivní (ve smyslu velikosti a 

zastaralosti trhu) odběratelské prostředí. Jako další výhodu lze uvést celkem stabilní 

dodavatelské a odběratelské vztahy, které si Ferrit za dobu svého působení 

vybudoval. Klíčoví zaměstnanci mají mnohaletou praxi v oboru a plně vyuţívají 

svých kontaktů a zkušeností. 

Společnost Ferrit s.r.o. je dle předmětu své hlavní činnosti zařazena do 

odvětví zpracovatelského průmyslu, přesněji OKEČ 29520
50

: výroba a opravy 

těţebních a stavebních strojů.      

 Zpracovatelský průmysl v České republice je jedním z rozhodujících zdrojů 

tvorby hrubého domácího produktu. Za významné odvětví zpracovatelského 

průmyslu je povaţována výroba a opravy strojů a zařízení – OKEČ 29, které 

zahrnuje širokou paletu zařízení, která jsou nepostradatelná pro jakékoli investice do 

výrobních technologií. Vývoj, výroba a prodej těchto zařízení jsou indikátorem stavu 

a dalšího vývoje českého hospodářství. Podíl na trţbách zpracovatelského průmyslu 

v roce 2008 byl více neţ 10,1 % a vykazuje od roku 2002 (nejméně úspěšný rok, 

podíl cca 7,0 %) postupný růst. Podíl 14,1 % na počtu zaměstnanců v roce 2008 řadí 

OKEČ 29 na první místo v rámci zpracovatelského průmyslu. Dále dochází 

k postupnému růstu podílu na účetní přidané hodnotě celého zpracovatelského 

průmyslu (v roce 2008 činí tento podíl jiţ 13,3 %). Dobrý vliv na výsledky odvětví, 

má mimo jiné také systém podpory malého a středního podnikání, který v rámci 

MPO
51

 probíhá. Kladný vliv na rozvoj odvětví mají také přímé zahraniční investice, 

kde jsou také zahraničním investorům za předpokladu splnění zákonem stanovených 

podmínek poskytovány investiční pobídky.
52

  Tabulka č. 4.1 podává přehled o vývoji 

přímých zahraničních investic v období let 2001 – 2007.  
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 Odvětvová klasifikace ekonomických činností. 
51

 Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
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 Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2008 [online]. [cit. 16. února 2010]. Dostupné na 

Internetu: http://www.mpo.cz/dokument65939.html. 
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Tabulka č. 4.1 

Přímé zahraniční investice OKEČ 29 

(v mil. Kč) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Příliv 15 580,40 22 937,60 25 887,30 30 622,90 39462,4 47 856,90 60 645,20 

Odliv 244,2 292,4 190,6 392,1 319,7 373 618,3 
Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2008 [online]. [cit. 16. února 2010]. Dostupné na 

Internetu: http://www.mpo.cz/dokument65939.html. 

 

Vývoj oborových hodnot naznačuje, ţe odvětví, ve kterém Ferrit podniká, vykazuje 

růstovou dynamiku, coţ je z hlediska analýzy pozitivní. Z těchto důvodů lze 

povaţovat obor podnikání společnosti za perspektivní.  

Co se týká rizika regulace, pak Ferrit s.r.o. je drţitelem několika typů 

certifikátů vydaných nejen v České republice, ale také například v Rusku nebo na 

Ukrajině. V rámci odvětví nedochází k závaţnému ohroţování ţivotního prostředí a 

v současné době není známé ţádné opatření, které by bezprostředně ohroţovalo 

podnikání společnosti.    

Společnost má aktuálně 3 společníky a samotná firma Ferrit s.r.o. má podíl na 

základním jmění ve čtyřech jiných společnostech. Velikost jednotlivých podílů a 

vlastnická struktura je níţe znázorněna graficky (viz. schéma č. 4.1). 

Banka pečlivě sleduje skupinu, jejíţ součástí je její potenciální klient, eviduje 

vazby, obchodní spolupráci, dluţnické i ručitelské vztahy. Pokud banka zjistí 

rizikovou informaci o kterémkoli členu skupiny, pak zvaţuje, zda tato skutečnost 

můţe mít dopad i na ostatní subjekty skupiny a potenciálně na jejich splátkovou 

disciplínu.  

Ve skupině Ferrit je evidován 1 subjekt v likvidaci.
53

 V tomto případě je 

pravděpodobné, ţe banka bude ţádat vysvětlení, za jakých okolností a z jakých 

důvodů k likvidaci došlo a bude hodnotit potenciální dopad na samotného dluţníka. 

Banka mnohdy také ţádá podrobné finanční informace o ostatních subjektech 

skupiny, přestoţe tito nemusí být jejími úvěrovými klienty. Rovněţ platná legislativa 
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 Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. [cit. 27. 

února 2010]. Dostupné na Internetu:  
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bance předepisuje, ţe musí evidovat a dodrţovat limity úvěrové angaţovanosti u 

skupiny ekonomicky spjatých klientů
54

. 

 

Schéma č. 4.1 

 Vlastnická struktura společnosti Ferrit s.r.o.  

 

Zdroj: vlastní a Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 

[cit. 13. února 2008]. Dostupné na Internetu: 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vy

pisListin.@cEkSub=161919. 

 

4.3 Interpretace výsledků interní analýzy 

V následujícím textu bude proveden popis jednotlivých ukazatelů hodnotícího 

modelu, který je součástí přílohy č. 4.  

 

Trend tržeb 

Trţby v prvních třech letech sledovaného období vykazují rostoucí trend. Za 

velmi úspěšný z hlediska trţeb lze povaţovat rok 2004, ve kterém došlo k růstu trţeb 

o 86,69 % vzhledem k roku předcházejícímu. K poklesu trendu dochází v roce 2006, 

kde se hodnota ukazatele pohybuje na hranici – 10,73 %. V dalším roce se trţby opět 

vracejí k růstu a to na hodnotu 72,20 % a růstový trend pokračuje i v posledním 
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 Blíţe viz kapitola 2.1.4. 

Ferrit s. r. o. 

Miroslav Heczko -  

podíl: 44/ 134, jednatel 

Ing. Pavel Mohelník – 

podíl: 45/ 134, jednatel 

Ing. Petr Kovář –  

podíl: 45/ 134, jednatel 
GRAVIS, a.s. 

- Ing. Pavel Mohelník, předseda představenstva 

- Ing. Petr Kovář, člen představenstva  

- Miroslav Heczko, člen představenstva 

- FERRIT s. r. o., obchodní podíl: 7%  

MYKOS FM s. r. o. „v likvidaci“ 

FERRIT s.r.o., podíl 100%, 
likvidátor - Ing. Pavel Mohelník 

FERRIT SLOVAKIA, s.r.o. 
- Ing. Jozef Švorc, obchodní podíl: 30/ 260      

- FERRIT s r.o., obchodní podíl: 200/ 260  

- Juraj Švorc, obchodní podíl: 30/ 260 
Krokus trade s.r.o. 

- Arţint Boris Ivanovič, obchodní podíl: 55% 

- Věškin Anatolij Petrovič, obchodní podíl: 20%   

- FERRIT s. r. o., obchodní podíl: 25%    

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypisListin.@cEkSub=161919
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypisListin.@cEkSub=161919
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analyzovaném roce, kterým je rok 2008 (hodnota ukazatele je 20,00 %). Graf č. 4.1 

zobrazuje porovnání tempa růstu trţeb firmy Ferrit a oboru (OKEČ 29.5). 

 

Graf č. 4.1  

Srovnání vývoje tempa růstu tržeb firmy Ferrit s.r.o. a oboru (OKEČ 29.5) 

v letech 2004 až 2008 

 

Zdroj: vlastní výpočty, výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. a Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 

2008 [online]. [cit. 16. února 2010]. Dostupné na Internetu: http://www.mpo.cz/dokument65939.html. 

  

Z uvedeného grafu je patrné, ţe Ferrit vykazuje vyšší tempo růstu trţeb neţ obor. 

Jinak je tomu pouze v jiţ zmiňovaném roce 2006, kde dochází k propadu trţeb 

Ferritu, avšak oborové hodnoty narůstají. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o pokles 

jednorázový a z hlediska časového se dá říci, ţe i krátkodobý, který navíc nijak 

analyzovanou společnost neohrozil,
55

lze výsledek analýzy trendu trţeb povaţovat za 

pozitivní. 

      

Trend provozního výsledku 

Provozní výsledek hospodaření má obdobně kolísavý charakter jako trţby. 

Zatímco v roce 2004 byl jeho nárůst oproti roku 2003 113,59 %, v roce 2005 

meziročně poklesl na 45,21 %. V následujících třech letech provozní výsledek roste, 

ale v roce 2007 dochází ke zpomalení růstu na hodnotu 46,74 % vzhledem k roku 
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 V roce 2006 došlo k růstu provozního výsledku hospodaření i k růstu výsledku hospodaření za 

účetní období.  
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2006. V roce 2008 je nárůst provozního výsledku hospodaření nejvyšší a to na 

hodnotu 118,18 % proti roku 2007. Grafické znázornění trendu provozního výsledku 

poskytuje graf č. 4.2.  

 

Graf č. 4.2 

Vývoj provozního výsledku hospodaření v letech 2003 až 2008 

 

Zdroj: vlastní a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 

Zaměříme li se na rok 2005, pak z výkazů společnosti je patrné, ţe výkonová 

spotřeba rostla rychleji neţ celkové trţby. Zvýšení výkonové spotřeby mohlo být 

způsobeno jak nárůstem cen energií, tak růstem cen materiálů a sluţeb. Jelikoţ v roce 

2005 skutečně došlo k výraznějšímu zvýšení cen vstupů, pak růst spotřeby patrně 

souvisí s tímto jevem. Přidaná hodnota v roce 2005 klesá, činí 11,5 % z trţeb, kdeţto 

v roce 2004 to bylo cca 18 %. V posledním sledovaném roce pak činí přidaná 

hodnota 24,5 % z trţeb.  

Další poloţkou, která kaţdoročně zaznamenává podstatný nárůst, jsou osobní 

náklady. Mzdové náklady (jsou největší poloţkou osobních nákladů) mohly vzrůst 

buďto z důvodů zvýšení počtu zaměstnanců, nebo mohlo dojít ke zvýšení mezd. 

Z tabulky č. 4.2 je patrné, ţe v roce 2005 firma zaměstnávala v průměru pouze o pět 

zaměstnanců více, neţ v roce předcházejícím. Lze proto předpokládat, ţe došlo 

k navýšení mezd. Pravděpodobnost tohoto tvrzení potvrzuje i porovnání vývoje 
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orientačních hodnot průměrné mzdy pomocí poměru mzdové náklady/ počet 

zaměstnanců. 

 

Tabulka č. 4.2  

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a osobní náklady 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet zaměstnanců 83 100 105 108 110 113 

Mzdové náklady v tis. Kč 13 988 19 303 22 219 26 163 32 190 46 605 

Průměrná mzda v tis. Kč 169 193 212 242 293 412 

Osobní náklady celkem v tis. Kč 19 202 26 560 30 654 36 058 44 035 63 565 
Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 

Přidaná hodnota, provozní výsledek hospodaření a jejich vývoj mají zásadní 

vliv na hodnocení firmy při posuzování ţádosti o úvěr. Pokud dojde k výraznému 

propadu, je vhodné, aby firma informovala banku o budoucích předpokládaných 

trţbách a nákladech, tak aby banka byla schopna realisticky odhadnout budoucí 

vývoj. V tomto konkrétním případě se jednalo o krátkodobé a jednorázové sníţení 

provozního výsledku hospodaření, který byl vystřídán jeho růstem. Rostoucí trend si 

Ferrit udrţuje aţ do posledního analyzovaného roku, a proto lze vývoj ukazatele 

trendu provozního výsledku povaţovat za přijatelný. 

 

Běžná likvidita 

Likvidita společnosti je dle výsledku pro model nepřijatelná. Její vývoj 

můţeme sledovat v grafu č. 4.3 uvedeném níţe. Pozitivní vývoj měla likvidita 

v letech 2003 aţ 2005, kdy vykazovala rostoucí trend. V roce 2005 byla hodnota 

ukazatele 1,52 %, coţ byla hodnota nad akceptovatelnou hranicí. V následujících 

třech letech se celková likvidita společnosti opět sniţuje aţ na nejniţší hodnotu 1,10 

% v roce 2008. Vývoj ukazatele naznačuje klesající tendence, coţ z pohledu banky, 

jako potenciálního věřitele není ţádoucí.  Dá se předpokládat, ţe likvidita společnosti 

by v tomto případě byla předmětem diskuze mezi klientem a bankou. 
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Graf č. 4.3 

Vývoj běžné likvidity v letech 2003 až 2008 

 

Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o.  

 

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti  

Vývoj pohledávek po splatnosti znázorňuje tabulka č. 4.3 níţe. Hodnota 

ukazatele pro potřeby modelu je po celé sledované období pod akceptovatelnou 

hranicí (40 %). Vývoj pohledávek po splatnosti má ovšem kolísavý charakter. 

V prvních třech analyzovaných letech objem pohledávek po splatnosti narůstá, a to 

z hodnoty 17,06 % v roce 2003, kdy byl objem sledovaných pohledávek nejniţší ze 

všech šesti analyzovaných let, aţ na 39,04 % v roce 2005. V následujících letech se 

trend mění a dochází k postupnému sniţování objemu pohledávek po lhůtě splatnosti 

nad třicet dnů. Hodnota ukazatele v roce 2006 byla 38,59 %, v roce 2007 se hodnota 

sniţuje na 35,05 % a v posledním sledovaném roce je hodnota na 32,91 %. Celkový 

objem pohledávek po splatnosti je sice pod hraniční hodnotou, ale přesto by na tomto 

místě zřejmě banka ţádala podrobnější vysvětlení a zdůvodnění, proč jsou 

pohledávky po splatnosti. Klient by jistě musel předloţit detailní strukturu 

pohledávek včetně seznamu nejvýznamnějších odběratelů. 
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Závazky po lhůtě splatnosti 

Jak je patrno z tabulky č. 4.3, vývoj závazků po splatnosti má značně kolísavý 

charakter. 

 

Tabulka č. 4.3 

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nad 30 dnů 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pohledávky po lhůtě splatnosti  17,06% 33,40% 39,04% 38,59% 35,05% 32,91% 

Závazky po lhůtě splatnosti  65,70% 35,60% 43,35% 36,54% 38,07% 39,43% 
Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 

Obecně lze říci, ţe závazky po splatnosti vykazují poměrně vysoké hodnoty, 

které dokonce dvakrát překračují akceptovatelnou hranici. V roce 2003 byl ukazatel 

hodnotou 65,70 % na svém maximu a v roce 2004 (hodnota 43,35 %) byl opět 

překročen. Dále následovalo jednorázové sníţení objemu závazků na 36,54 % v roce 

2006 a v posledních dvou letech dochází k postupnému nárůstu aţ na konečných 

39,43 % v roce 2008. Průměrná hodnota za celé analyzované období se pohybuje na 

úrovni 43,12 %, coţ znamená překročení akceptovatelné hodnoty. Protoţe je hodnota 

tohoto ukazatele navíc o dost vyšší, neţ hodnota ukazatele pohledávek po splatnosti, 

mohlo by to naznačovat špatnou platební morálku firmy. Tato skutečnost by mohla 

negativně ovlivnit pohled věřitele a banka bude při posuzování úvěrové ţádosti 

s největší pravděpodobností poţadovat vysvětlení obdobně jako u výše uvedených 

pohledávek. 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek analyzované společnosti převyšuje ve všech 

sledovaných letech akceptovatelnou hodnotu, coţ lze povaţovat za neţádoucí vývoj. 

Navíc, jak je patrné z grafu č. 4.4, doba obratu vykazuje kolísavé tendence, a proto je 

velmi obtíţné odhadovat budoucí vývoj tohoto ukazatele. V roce 2003 byla doba 

obratu 100 dnů, v následujícím roce došlo ke zpomalení obratu pohledávek o 25 dnů. 

V roce 2005 se hodnota dostává na 92 dnů a v dalším roce opět dochází ke 

zpomalení obratu o 24 dnů na průměrných 116 dnů. V posledních dvou 

analyzovaných letech dochází k postupnému sniţování hodnoty ukazatele aţ na 84 

dnů v roce 2008. V této souvislosti by bylo vhodné porovnat hodnoty obratu 



 56 

s dobami splatnosti faktur vystavených odběratelům, akceptovatelnou hodnotu 

následně upravit a provést novou analýzu. 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků má v průběhu analyzovaných let kolísavý charakter a 

obdobně jako u doby obratu pohledávek převyšuje po celou dobu akceptovatelnou 

hodnotu. Počáteční klesající vývoj ukazatele naznačoval zlepšující se platební 

morálku firmy, avšak tento trend byl vystřídán neţádoucím růstem. Hodnoty obratu 

závazků znázorňuje graf č. 4.4. 

 

Graf č. 4.4 

Srovnání hodnot doby obratu pohledávek a závazků v letech 2003 až 2008 

 

Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 

 Nejvyšší hodnota ukazatele za sledované období byla 134 dnů v roce 2003. 

V roce 2005 došlo ke zkrácení doby obratu o 58 dnů (nejmenší hodnota ukazatele za 

sledované období 76 dnů), avšak následující rok se doba opět prodluţuje o 49 dnů. 

V roce 2007 se hodnota dostává na 102 dnů a následně v roce 2008 na 111 dnů. 

Jestliţe přihlédneme k dosti značnému objemu závazků po splatnosti, lze 

předpokládat, ţe se banka bude o závazky blíţe zajímat.  

  Doba obratu zásob 
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Hodnota doby obratu zásob se pohybuje ve sledovaném období pod 

stanovenou hranicí a je tedy akceptovatelná. V průběhu prvních třech analyzovaných 

let vykazuje obrat zásob mírně klesající tendence. Rozdíl v době obratu mezi rokem 

2003 a 2005 činil pouze čtyři dny a v letech 2004 a 2005 se hodnota ustálila na 32 

dnech. V roce 2006 však dochází k růstu ukazatele na 43 dnů. Nejkratší doba obratu 

zásob byla 28 dnů v roce 2007, ale v posledním sledovaném roce se zvýšila o 22 dnů. 

Průměrná doba obratu zásob se pohybovala okolo 36 dní, coţ lze povaţovat 

s přihlédnutím k předmětu podnikání firmy za dobrý výsledek. Z těchto údajů by se 

dalo usuzovat, ţe se společnosti celkem daří udrţovat optimální strukturu a výši 

zásob, která je vyhovující jak z hlediska tvorby trţeb, tak z hlediska vázanosti 

finančních zdrojů. Vývoj ukazatele znázorňuje graf č. 4.5. 

 

Graf č. 4.5 

Vývoj ukazatele doby obratu zásob v letech 2003 až 2008 

 

Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 
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Celková zadluženost  

Celková zadluţenost se pohybuje nad akceptovatelnou hranicí v průběhu 

téměř celého analyzovaného období (viz. graf č. 4.6).  

 

Graf č. 4.6 

Celková zadluženost v letech 2003 až 2008  

 
Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

  

V prvních třech letech se hodnota postupně sniţuje a v roce 2005 dosahuje 

svého minima 62,63 %. V následujícím roce zadluţenost narůstá na 75,18 % a svého 

maxima dosahuje v roce 2007 hodnotou 77,05 %. Vývoj ukazatele naznačuje, ţe 

firma je financována z větší části z cizích zdrojů, jejichţ objem v čase navíc neklesá. 

Pro věřitele nebo potenciálního věřitele je tento trend ne příliš pozitivní. 

Tabulka č. 4.4 zobrazuje hodnoty analytických ukazatelů celkové 

zadluţenosti, kterými jsou dlouhodobá a běţná zadluţenost. Jak je patrno, výše 

celkové zadluţenosti je v průběhu celého sledovaného období jednoznačně ovlivněna 

běţnou (krátkodobou) zadluţeností. Na té se podílejí v nejvyšší míře závazky 

z obchodních vztahů, coţ můţe souviset s poměrně dlouhou dobou obratu závazků a 

se závazky po lhůtě splatnosti (viz. ukazatele výše analyzované).    
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Tabulka č. 4.4 

Vývoj dlouhodobé a běžné zadluženosti v letech 2003 až 2008 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dlouhodobá zadluženost v % 2,60% 3,87% 0,78% 1,00% 1,25% 1,30% 

Běžná zadluženost v % 69,92% 67,33% 61,85% 74,17% 75,80% 72,55% 
Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 

Úvěrová zadluženost 

Úvěrová zadluţenost společnosti je v letech 2003 a 2005 nulová, neboť firma 

v těchto letech nevyuţívala ke svému financování bankovní úvěry. V roce 2004, 

2006 a 2007 se hodnota ukazatele pohybuje nad hranicí 30 %, protoţe jak je patrné 

z rozvahy, firma v tomto období čerpala krátkodobé úvěry a výpomoci. Kolísavý 

vývoj naznačuje, ţe firma zřejmě vyuţívá úvěry na provozní financování nebo 

k financování pohledávek, které pravidelně splácí. Velikost úvěrové zadluţenosti 

1,78 % v roce 2008 je pro posouzení ţádosti o úvěr akceptovatelná. 

 

Rentabilita tržeb  

Hodnota ukazatele v roce 2003 byla 9,31 % a v následujících dvou letech postupně 

klesala aţ na své minimum 3,50 % (rok 2005). Tento vývoj vychází ze skutečnosti, 

ţe v roce 2004 došlo sice k nárůstu trţeb, ale růst hospodářského výsledku byl sníţen 

velikostí nákladů v tomto roce vynaloţených. Totéţ lze říci o roku 2005, kdy ovšem 

dochází dokonce k poklesu hospodářského výsledku oproti dvěma předcházejícím 

rokům. Ve druhé polovině sledovaného období se trend ziskovosti mění na rostoucí, 

coţ lze povaţovat za pozitivní. V roce 2008 se rentabilita trţeb dostává na své 

maximum a to na 14,58 %. Porovnáme - li vývoj rentability Ferritu a oboru (viz graf 

č. 4.7), zjistíme, ţe v roce 2005 došlo u oboru k poklesu o 0,10 % vzhledem k roku 

2004. Znamená to, ţe analyzovaná společnost s výjimkou roku 2004 nijak 

nevybočuje z trendu odvětví.   
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Graf č. 4.7 

Srovnání vývoje rentability tržeb firmy Ferrit s. r. o. a oboru (OKEČ 29.5) 

v letech 2003 až 2008  

 

Zdroj: vlastní výpočty, výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. a Ekonomické výsledky průmyslu ČR 

v letech 2002 - 2007 [online]. [cit. 1. března 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8006-09. 

 

Velikost ukazatele je pro potřeby modelu přijatelná, ale je třeba upozornit, ţe 

klesající tendence zachycené v první polovině analyzovaného období nejsou 

pozitivním jevem. Dá se tedy předpokládat, ţe banka bude vývoj rentability trţeb 

sledovat, neboť realizace dostatečného zisku je jedním ze základních předpokladů 

pro splácení budoucího úvěru. Sniţování ziskovosti při růstu trţeb by se dalo 

povaţovat za zásadní problém při posuzování bonity klienta.  

Vţdy je nutno vysvětlit, co je hlavní příčinou neţádoucího vývoje. Zda se 

jedná například o růst konkurence a tlak na sniţování marţe, růst nákladů vstupů, 

investiční náklady nebo náklady související s realizací zahraničního obchodu. Jelikoţ 

v tomto konkrétním případě je firma exportně orientovaná, pak posílením české 

koruny se firma dostává do problémové situace, kdy inkasuje cizí měnu, jejíţ 

hodnota se při směně sniţuje. Kurzové výkyvy se obvykle účtují jako součást 

ostatních finančních nákladů. V tomto případě je také potřeba hodnotit skutečnost, 

jak významné je kurzové riziko a zda se firma nějakým způsobem zajišťuje proti 

negativnímu vývoji kurzu. Za základní nástroje zajištění lze povaţovat měnové 

deriváty nebo obdobné instrumenty finančního trhu. 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8006-09
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Trend rentability tržeb  

Hodnota ukazatele vychází z rentability trţeb (viz. popis předcházejícího 

ukazatele), která v prvních třech letech klesá, a proto se trend pohybuje v záporných 

číslech. V roce 2004 činil pokles 42,57 % proti roku 2003. V následujícím roce se 

jmenovaný trend lehce zpomalil a hodnot ukazatele byla – 34,60 %. Od roku 2006 do 

roku 2008 můţeme pozorovat rostoucí trend ziskovosti, coţ je z pohledu 

potenciálního věřitele vývoj ţádoucí. V posledním sledovaném roce je nárůst téměř 

135 % proti roku 2007 a to znamená, ţe hodnota ukazatele je vysoko nad 

akceptovatelnou hranicí.  

 

Podíl přidané hodnoty na tržbách 

Hodnota ukazatele se pohybuje v průběhu všech analyzovaných let nad 

akceptovatelnou hranicí. V roce 2005 je jeho hodnota na své nejniţší úrovni 11,55 

%. Svého maxima 24,55 % dosahuje v posledním sledovaném roce a v průběhu 

celého období vykazuje dosti kolísavé tendence. Tento trend je ovlivněn značným 

nárůstem výkonové spotřeby. Srovnání růstu výkonové spotřeby oboru a Ferritu 

poskytují následující dva grafy, ze kterých je patrné, ţe společnost, mimo rok 2006, 

nijak nevybočuje z trendu oboru. 

 

Graf č. 4.8 

Trend výkonové spotřeby firmy Ferrit s.r.o. v letech 2003 až 2008 

 

Zdroj: vlastní, výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. a  
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Graf č. 4.9  

Trend výkonové spotřeby oboru (OKEČ 29.5) v letech 2003 až 2007 

 

 Zdroj: vlastní a Ekonomické výsledky průmyslu ČR v letech 2002 - 2007 [online]. [cit. 1. března 

2010]. Dostupné na Internetu: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8006-09. 

  

Rentabilita provozu 

Je patrné, ţe rentabilita provozu má v průběhu sledovaných let kolísavý 

charakter. Zatímco v roce 2004 vzrostla proti roku 2003, tak v roce 2005 hodnota 

klesá na svou nejniţší hodnotu 4,52 %. Následně hodnota ukazatele opět roste a klesá 

a v roce 2008 se dostává na úroveň 15,98 %, coţ je nejvyšší ziskovost provozu 

během analyzovaného období. Tento vývoj kopíruje vývoj provozního výsledku 

hospodaření, který v čase kolísá obdobným způsobem. Výkyvy provozního výsledku 

jsou ovlivněny zejména růstem spotřeby a růstem mzdových nákladů, jak je patrné 

z analýzy trendu provozního výsledku (blíţe viz. Trend provozního výsledku). 

 

Trend rentability provozu 

Jelikoţ ukazatel trendu rentability provozu vychází z hodnot předcházejícího 

ukazatele, je samozřejmé, ţe jeho hodnota v letech 2005 a 2007 bude záporná. 

V roce 2005 došlo k propadu rentability provozu aţ na -52,45 % a byl to nejhorší 

výsledek za sledované období. Naopak nejvyšší hodnota trendu byla 128,34 % v roce 

2006. V roce 2008 je velikost ukazatele 81,81 % a pro model je akceptovatelná, coţ 

vyplývá také z průměrné hodnoty, která činí cca 31 %. Přesto je potřeba dodat, ţe 
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banka by se zřejmě detailněji zaměřila na značné výkyvy (viz. graf č. 4.10), které se 

v průběhu analyzovaných let vyskytly, a které lze povaţovat za neţádoucí. 

  

Graf č. 4.10 

Trend rentability provozu firmy Ferrit s. r. o. v letech 2004 až 2008 

 

Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu v roce 2008 dosahuje hodnoty 97,52 

%, která je v podmínkách modelu akceptovatelná. Vývoj ukazatele má v prvních 

třech letech klesající tendence, ale jeho hodnota v průběhu celého sledovaného 

období neklesá pod nastavenou hranici.  Ve prospěch Ferritu hovoří také fakt, ţe 

rentabilita vlastního kapitálu společnosti se pohybuje nad úrovní oboru. Srovnání je 

uvedeno v tabulce č. 4.5. 

 

Tabulka č. 4.5 

Srovnání rentability vlastního kapitálu firmy Ferrit s. r. o. a oboru (OKEČ 

29.5) v letech 2003 až 2008 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ROE firmy Ferrit s. r. o. 93,38% 50,03% 27,37% 45,98% 65,15% 97,52% 

ROE oboru (OKEČ 29.5) 7,95% 9,57% 9,30% 14,51% 16,70%   
Zdroj: vlastní, výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. a Ekonomické výsledky průmyslu ČR v letech 2002 - 

2007 [online]. [cit. 1. března 2010]. Dostupné na Internetu: 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8006-09. 

 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8006-09
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Odpisy a zisk 

Protoţe v tomto modelu uvaţujeme o krátkodobém úvěru (splatnost je 12 

měsíců) ve výši 2 mil. Kč, přijatelná hodnota tohoto ukazatele musí být rovna nebo 

větší neţ výše poskytnutého úvěru. Ve všech sledovaných letech je tato podmínka 

splněna, coţ znamená, ţe firma by neměla mít problémy s vytvářením dostatečných 

zdrojů na splátky úvěru. Ukazatel vychází z absolutní výše zisku a realizace odpisů. 

Přestoţe v roce 2005 došlo ke sníţení hospodářského výsledku proti roku 

předchozímu, v absolutní hodnotě firma tvoří dostatek zdrojů ke splacení jistiny 

úvěru v průběhu celého analyzovaného období. 

 

Odpisy a zisk/ budoucí splátka    

Hodnoty posledního ukazatele se pohybují ve všech sledovaných letech 

vysoko nad akceptovatelnou hranicí. Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, ţe 

podnik je schopen vytvářet dostatečně velké zdroje potřebné jak na pokrytí nákladů 

souvisejících s úvěrem, tedy zaplacení úroků, tak na splacení jistiny úvěru.  

Dá se předpokládat, ţe dobré výsledky posledních dvou uvedených ukazatelů 

budou mít pro potenciálního věřitele značný význam. V případě negativních 

výsledků by šance na splacení dluhu byla daleko menší a riziko podstupované 

věřitelem vysoké.     

 

Shrnutí  

Jedná se o středně velkou firmu s ročním obratem cca 814 mil. Kč v roce 

2008, má více neţ 100 zaměstnanců. Firma se zabývá nákupem a prodejem důlních 

strojů a zařízení a také vlastní výrobou důlní techniky. Firma je závislá na důlním 

průmyslu, kam směřuje valná většina její produkce. Vstupy firmy jsou strojní díly a 

technická zařízení, která jsou následně součástí hotových výrobků. 

Odvětví je rostoucí, jedná se o regionálně významný segment, konkurence na 

trhu je z tohoto pohledu vyšší. Hlavními odběrateli jsou lokální podniky, podniky 

v Rusku a v Kazachstánu, ale firma postupně rozšiřuje obchodní spolupráci s dalšími 

subjekty doma i v zahraničí. 

Subjekt je součástí rozsáhlé skupiny ekonomicky spjatých subjektů, ale 

nejsou dostupné podrobnější informace, které by umoţnily její komplexní posouzení. 

Obrat firmy je rostoucí, meziroční nárůst trţeb je významný a pokles ziskovosti byl 

vystřídán růstem. Likvidita společnosti je nízká, coţ můţe souviset s poměrně 
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dlouhou dobou obratu závazků. Naopak doba obratu pohledávek klesá. Je potřeba 

získat podrobnější informace o významných dodavatelích a odběratelích. Z rozvahy 

je patrné zvyšování dlouhodobého hmotného majetku, které svědčí o rozsáhlých 

investicích společnosti a tedy o jejím rozšiřování.   

Zcela komplexně nelze zhodnotit finanční strukturu firmy, jelikoţ v rámci 

této práce nebyly zjišťovány údaje o majetku klienta, ani o struktuře zdrojů krytí. 

Z dostupných výkazů je patrné, ţe klient vlastní zejména oběţný majetek, zdroje 

krytí jsou převáţně cizí, vlastní kapitál je tvořen kumulovaným ziskem, který je 

ponecháván ve firmě, coţ lze hodnotit pozitivně. Základní kapitál je velmi nízký. 

Na základě výsledků modelu se návrh financování jeví jako přijatelný a dle 

mého názoru navrhovaná výše úvěru bude pro klienta splatitelná, neboť tvoří 

dostatek zdrojů. Je nutno zdůraznit, ţe by bylo třeba zjistit od klienta dodatečné 

informace, coţ plyne z výše uvedeného komentáře. Dále je potřeba posoudit 

navrhované zajištění a podmínky poskytnutí úvěru.  

Závěrem lze konstatovat, ţe díky modelu byla usnadněna identifikace 

problémových oblastí, coţ přispělo k následné podrobnější analýze a zaměření se na 

podstatná rizika související s financováním klienta. 
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Závěr 

Předloţená diplomová práce nabízí komplexní a ucelený obraz o významných 

faktorech, které banky zohledňují při vyhodnocování úvěrového návrhu. Prioritním 

cílem práce ovšem bylo vytvoření snadno pouţitelného hodnotícího modelu, který by 

mohl být obecně vyuţíván k předběţnému vyhodnocení moţností a předpokladů 

k získání bankovního financování.  

 Jako předpoklad navrţení modelu byly nejprve definovány důvody, proč 

vlastně banka bonitu klienta zkoumá. Z tohoto důvodu byla charakterizována rizika 

banky včetně nutnosti jejich řízení v rámci pravidel regulace. Následně byly 

formulovány a popsány jednotlivé oblasti, na které se banka zaměřuje při samotné 

analýze klienta. V další části práce byl navrţen konkrétní model, který sice neusiluje 

o komplexní analýzu potenciálního dluţníka, ale zaměřuje se na všechny klíčové 

oblasti, čímţ podává dostatečné informace pro orientační vyhodnocení bonity firmy. 

Praktická pouţitelnost modelu, a to jak z pohledu výpočtu, tak i interpretace 

výsledků, byla demonstrována na příkladu konkrétního podnikatelského subjektu. 

Je třeba upozornit, ţe při skutečné analýze by si banka vyţádala celou řadu 

dalších informací, které nejsou uvedeny v základních výkazech společnosti, z nichţ 

vytvořený model výlučně vychází. Dále je ale nutno zdůraznit, ţe snaha začlenit do 

modelu další kritéria a zvýšit tak jeho komplexnost by výraznou měrou sníţila jeho 

univerzálnost a praktickou pouţitelnost. 

V modelu jsou zahrnuty pouze ukazatele interní analýzy. Přednost byla dána 

ukazatelům poměrovým, a to především pro jejich snadný výpočet a také pro jejich 

univerzální pouţití. Dále model obsahuje analýzu trendů. Pro jednoduché a 

konformní pouţívání byl celý model vytvořen jako samostatný soubor v aplikaci 

Microsoft Office Excel 2007. Uţivatel vyplní vstupní údaje a díky zakomponovaným 

rovnicím se hodnoty jednotlivých ukazatelů automaticky přepočtou. Výsledné 

hodnoty ukazatelů jsou následně automaticky porovnávány se zvolenými 

akceptovatelnými hodnotami a konečným výsledkem je potom jednoslovné 

stanovisko PŘIJMOUT – NEPŘIJMOUT. Konečné stanovisko ovšem neznamená, ţe 

firma nemá šanci na získání úvěru, ale mělo by pouze upozornit na existenci 

neţádoucích odchylek, které zřejmě budou vyţadovat vysvětlení či nápravu.  

 Pro praktickou aplikaci modelu byla vyuţita firma Ferrit s. r. o.. Zde model 

jednoznačně prokázal, ţe je schopen identifikovat klíčové problematické oblasti 
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činnosti firmy. Manaţerům společnosti tak poskytuje kvalitní nástroj pro přípravu 

ţádosti o poskytnutí bankovního úvěru a shromáţdění všech dokumentů a informací, 

které banka bude zcela jistě vyţadovat. V případě společnosti Ferrit s. r. o. model 

upozornil zejména na problémy s likviditou, související s poměrně velkým objemem 

závazků a jejich dlouhou dobou obratu, coţ by vyţadovalo podrobnější analýzu 

s dodatečnými informacemi. Dále model poukazuje na delší dobu obratu pohledávek 

a vysokou zadluţenost, která souvisí s jiţ zmiňovaným vysokým objemem závazků. 

Vzhledem k tomu, ţe pro model byla vyuţita veřejně dostupná data z oficiálních 

zdrojů, nikoli z interních materiálů, ani jiných informačních zdrojů z této společnosti, 

nebylo moţno získat veškeré informace potřebné k provedení komplexní analýzy. 

Komplexní analýza firmy ovšem nebyla cílem této práce a pouţité dostupné 

informace pro rozsah diplomové práce a splnění stanoveného cíle povaţuji za 

adekvátní.   

 Hlavní přínos práce tak spatřuji ve skutečnosti, ţe se podařilo navrhnout 

jednoduchý originální model, který rychle specifikuje problémové oblasti klienta, 

kterým je nutno dále věnovat zvýšenou pozornost. Domnívám se, ţe vytvořený 

bonitní model by se tak mohl stát účinným nástrojem finančního řízení firem.  
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Příloha č. 1 – Rozvaha firmy Ferrit s. r. o. – Aktiva 

      2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  1 AKTIVA CELKEM 122 698 206 659 191 217 235 437 341 074 515 142 

A 2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

B 3 Dlouhodobý majetek 9 290 11 089 11 712 26 786 48 723 97 622 

B I 4 Dlouhodobý nehmotný majetek 196 344 364 1 685 2 849 5 125 

  5 Zřizovací výdaje 0     0     

  6 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           493 

  7 Software 196 17   104 485 2 816 

  8 Ocenitelná práva             

  9 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek       761 627   

  10 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   327 364 820 1 737 1 816 

  11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek             

B II 12 Dlouhodobý hmotný majetek 8 535 10 186 10 789 23 942 44 715 91 338 

  13 Pozemky 21 21 21 469 13 619 14 821 

  14 Stavby 2 828 3 618 3 511 7 394 7 867 23 589 

  15 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 676 6 416 6 439 15 181 13 363 23 685 

  16 Pěstitelské celky trvalých porostů             

  17 Základní stádo a tažná zvířata             

  18 Jiný dlouhodobý hmotný majetek             

  19 Nedokončené hmotné investice 10 131 818 898 9 866 29 243 

  20 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek             

  21 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku             

B III 22 Dlouhodobý finanční majetek 559 559 559 1 159 1 159 1 159 

  23 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 134 134 134 134 134 134 

  24 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 425 425 425 1 025 1 025 1 025 

  25 Ostatní investiční cenné papíry a vklady             

  26 Půjčky podnikům ve skupině             

  27 Jiné finanční investice             

         

         
         
         
         
         



 

         C 28 Oběžná aktiva 110 960 192 333 175 871 203 689 288 345 413 707 

C I 29 Zásoby 20 842 34 826 39 954 47 716 53 623 113 688 

  30 Materiál 10 631 21 447 23 152 32 693 40 219 81 111 

  31 Nedokončená výroba a polotovary 3 041 3 460 5 492 5 486 7 512 9 282 

  32 Výrobky  6 674 9 423 10 623 9 041 3 520 23 295 

  33 Zvířata             

  34 Zboží 496 496 687 496 2 372   

  35 Poskytnuté zálohy na zásoby             

C II 36 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

  37 Pohledávky z obchodních vztahů             

  38 Pohledávky ke společníkům a sdružení             

  39 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem             

  40 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem             
  41 Jiné pohledávky             

C III 42 Krátkodobé pohledávky 65 210 149 879 127 278 146 486 224 973 236 962 

  43 Pohledávky z obchodních vztahů 57 440 133 896 113 775 127 891 189 233 191 802 

  44 Pohledávky ke společníkům a sdružení             

  45 Sociální zabezpečení             

  46 Stát - daňové pohledávky 3 609 9 040 5 054 10 062 18 437 17 075 

  47 Odložená daňová pohledávka       3 498 8 501 15 378 

  48 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem             

  49 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem             

  50 Jiné pohledávky 4 161 6 943 8 449 5 035 8 802 12 707 

C IV 51 Krátkodobý finanční majetek 24 908 7 628 8 639 9 487 9 749 63 057 

  52 Peníze 41 -61 129 69 219 40 953 

  53 Účty v bankách 24 867 7 689 8 510 9 418 9 530 22 104 

  54 Krátkodobý finanční majetek             

D 55 Ostatní aktiva 2 448 3 237 3 634 4 962 4 006 3 813 

D I 56 Časové rozlišení 2 448 3 237 3 634 4 962 4 006 3 813 

  57 Náklady příštích období 2 273 3 115 3 416 4 719 3 577 2 486 

  58 Příjmy příštích období 175 122 218 243 429 1 327 

  59 Kursové rozdíly aktivní             

D II 60 Dohadné účty aktivní             

Zdroj: výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 



 

Příloha č. 2 – Rozvaha firmy Ferrit s. r. o. – Pasiva 

  61 PASIVA CELKEM 122 698 206 659 191 217 235 437 341 074 515 142 

A 62 Vlastní kapitál 20 479 40 981 56 429 45 529 64 738 121 818 

A I 63 Základní kapitál 134 134 134 134 134 134 

  64 Základní kapitál 134 134 134 134 134 134 

  65 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly             

A II 66 Kapitálové fondy -20 -20 -20 -18 938 -28 852 -71 773 

  67 Emisní ážio             

  68 Ostatní kapitálové fondy           -71 753 

  69 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -20 -20 -20 -18 938 -28 852 -20 

  70               

A III 71 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 13 13 13 13 13 13 

  72 Zákonný rezervní fond 13 13 13 13 13 13 

  73 Nedělitelný fond              

  74 Statutární a ostatní fondy             

A IV 75 Hospodářský výsledek minulých let 1 229 20 352 40 855 56 300 64 815 87 493 

  76 Nerozdělený zisk minulých let 16 870 35 993 56 496 71 941 80 456 103 134 

  77 Neuhrazená ztráta minulých let -15 641 -15 641 -15 641 -15 641 -15 641 -15 641 

A V 78 Výsledek hospodaření běžného účetního období 19 123 20 502 15 447 8 020 28 628 105 951 

B  79 Cizí zdroje 88 704 143 315 101 390 175 550 259 462 375 288 

B I 80 Rezervy 565 2 459 304 0 0 0 

  81 Rezervy zákonné 300 2 090         

  82 Rezerva na kursové ztráty             

  83 Ostatní rezervy 265 369 304       

B II 84 Dlouhodobé závazky 2 349 1 708 1 190 920 925 1 528 

  85 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem             

  86 Závazky k podnikům s podstatným vlivem             

  87 Dlouhodobé přijaté zálohy             

  88 Vydané dluhopisy             

  89 Dlouhodobé směnky k úhradě             

  90 Jiné dlouhodobé závazky 2 349 1 708 1 190 920 925 1 528 



 

B III 91 Krátkodobé závazky 85 790 124 247 99 896 160 752 238 839 371 586 

  92 Závazky z obchodních vztahů 76 721 112 052 94 196 137 081 193 158 252 235 

  93 Závazky ke společníkům a sdružení  3 446 2 789 2 271 2 140 1 872 190 

  94 Závazky k zaměstnancům 985 1 315 1 370 1 683 2 852 3 705 

  95 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 480 719 713 956 1 624 1 628 

  96 Stát - daňové závazky a dotace 2 895 6 592 177 -2 014 8 427 18 681 

  97 Odložený daňový závazek             

  98 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem             

  99 Závazky k podnikům s podstatným vlivem             

  100 Jiné závazky 1 263 780 1 169 20 906 30 906 95 147 

B IV 101 Bankovní úvěry a výpomoci 0 14 901 0 13 878 19 698 2 174 

  102 Bankovní úvěry dlouhodobé             

  103 Krátkodobé bankovní úvěry   14 901   2 880 9 050 2 174 

  104 Krátkodobé finanční výpomoci       10 998 10 648   

C 105 Ostatní pasiva - přechodné účty pasív 13 515 22 363 33 398 14 358 16 874 18 036 

C I 106 Časové rozlišení 273 3 832 18 377 1 444 3 323 5 190 

  107 Výdaje příštích období 273 3 832 18 377 1 444 3 323 5 190 

  108 Výnosy příštích období             

  109 Kursové rozdíly pasivní             

C II 110 Dohadné účty pasivní 13 242 18 531 15 021 12 914 13 551 12 846 

Zdroj: výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 

 



 

Příloha č. 3 – Výkaz zisků a ztrát firmy Ferrit s. r. o. 

  v tis. Kč 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Tržby za prodej zboží 30 942 115 096 207 686 173 079 347 258 341 936 

2 Náklady vynaložené na prodané zboží 26 968 71 753 114 700 41 440 165 261 103 850 

3 Obchodní marže 3 974 43 343 92 986 131 639 181 997 238 086 

4 Výkony 170 580 272 578 238 052 221 430 336 817 506 398 

5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 174 371 268 199 233 898 221 123 331 553 472 650 

6 Změna stavu zásob vlastní výroby -3 791 4 379 2 380 -1 587 -197 21 593 

7 Aktivace 0 0 1 774 1 894 5 461 12 155 

8 Výkonná spotřeba 136 379 247 084 280 047 270 459 404 429 544 438 

9 Spotřeba materiálu a energie 95 891 177 123 193 186 206 065 307 250 408 247 

10 Služby 40 488 69 961 86 861 64 394 97 179 136 191 

11 Přidaná hodnota 38 175 68 837 50 991 82 610 114 385 200 046 

12 Osobní náklady 19 203 26 560 30 652 36 058 44 035 63 565 

13 Mzdové náklady 13 988 19 303 22 219 26 163 32 190 46 605 

14 Odměny členům orgánů společnosti a družstva             

15 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 838 6 718 7 768 9 113 11 127 15 955 

16 Sociální náklady 377 539 665 782 718 1 005 

17 Daně a poplatky 200 57 59 73 72 152 

18 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 217 2 623 3 202 3 723 4 937 7 329 

19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 005 1 217 366 635 570 418 

20 Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 1 382 1 292 1 159 414 1 863   

21 Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů             

22 Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů -925 1 127 -2 404 -304 -462   

23 Zúčtování opravných položek do provozních výnosů             

24 Zúčtování opravných položek do provozních nákladů             

25 Ostatní provozní výnosy 357 1 721 2 909 135 153 58 008 30 578 

26 Ostatní provozní náklady 418 3 716 1 656 137 785 62 869 29 856 

27 Převod provozních výnosů             

28 Převod provozních nákladů             

29 Provozní výsledek hospodaření 17 042 36 400 19 942 40 649 59 649 130 140 

        



 

        30 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů             

31 Prodané cenné papíry a podíly             

32 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

33 Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině             

34 Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů             

35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku             

36 Výnosy z krátkodobého finančního majetku              

37 Zúčtování rezerv do finančních výnosů 4 060           

38 Tvorba rezerv na finanční náklady             

39 Zúčtování opravných položek do finančních výnosů             

40 Zúčtování opravných položek do finančních nákladů   105         

41 Výnosové úroky 8 39 94 203 1 659 3 128 

42 Nákladové úroky   360 357 947 1 311 1 304 

43 Ostatní finanční výnosy 14 215 7 400 8 240 8 453 16 194 52 216 

44 Ostatní finanční náklady 10 566 14 284 8 229 24 005 20 150 35 131 

45 Převod finančních výnosů             

46 Převod finančních nákladů             

47 Finanční výsledek hospodaření 7 717 -7 310 -252 -16 296 -3 608 18 909 

48 Daň z příjmů za běžnou činnost 5 815 8 687 4 681 5 907 14 030 30 540 

49 splatná 4 036 9 328 5 198 6 177 14 025 29 936 

50 odložená 1 779 -641 -517 -270 5 604 

52 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 18 944 20 403 15 009 18 446 42 011 118 509 

53 Mimořádné výnosy 259 138 591 3 273 221 365 

54 Mimořádné náklady             

55 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 80 39 153 785 53 77 

56 splatná 80 39 153 785 53 77 

57 odložená             

58 Mimořádný výsledek hospodaření 179 99 438 2 488 168 288 

59 Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)             

60 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 19 123 20 502 15 447 20 934 42 179 118 797 

61 Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 25 018 29 228 20 281 27 626 56 262 149 414 

Zdroj: výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 



 

Příloha č. 4 – Model hodnocení klienta 

klient/ firma produkt limit splatnost roční splátka jistiny (tis.) sazba 
  Ferrit s. r. o. provozní financování 2 mil. CZK 12 M 2000 5,50% 
  

         

 

 

 

 

     

         interní analýza 2003 2004 2005 2006 2007 2008 akceptovatelné hodnocení 

trend tržeb xxx 86,69% 15,21% -10,73% 72,20% 20,00% -1,00% OK 

trend provozního výsledku xxx 113,59% -45,21% 103,84% 46,74% 118,18% -1,00% OK 

běžná likvidita 1,32 1,37 1,52 1,19 1,12 1,10 1,50 KO 

% pohledávek po LS nad 30 dnů 17,06% 33,40% 39,04% 38,59% 35,05% 32,91% 40,00% OK 

% závazků po LS nad 30 dnů 65,70% 35,60% 43,35% 36,54% 38,07% 39,43% 40,00% OK 

doba obratu pohledávek 100,72 125,76 92,75 116,79 100,36 84,77 60,00 KO 

doba obratu závazků 134,52 105,24 76,79 125,19 102,44 111,47 60,00 KO 

doba obratu zásob 36,54 32,71 32,57 43,58 28,44 50,24 60,00 OK 

celková zadluženost 72,52% 71,20% 62,63% 75,18% 77,05% 73,86% 70,00% KO 

úvěrová zadluženost 0,00% 36,36% 0,00% 30,48% 30,43% 1,78% 15,00% OK 

rentabilita tržeb 9,31% 5,35% 3,50% 5,31% 6,21% 14,58% 5,00% OK 

trend rentability tržeb xxx -42,57% -34,60% 51,81% 17,01% 134,70% -1,00% OK 

podíl přidané hodnoty na tržbách 18,59% 17,96% 11,55% 20,96% 16,85% 24,56% 10,00% OK 

rentabilita provozu 8,30% 9,50% 4,52% 10,31% 8,79% 15,98% 5,00% OK 

trend rentability provozu xxx 14,41% -52,45% 128,34% -14,78% 81,81% -1,00% OK 

rentabilita vlastního kapitálu 93,38% 50,03% 27,37% 45,98% 65,15% 97,52% 10,00% OK 

odpisy a zisk (tis.) 21340 23125 18649 24657 47116 126126 ≥ roční splátka OK 

odpisy a zisk/ bud. splátka  1011,37% 1095,97% 883,84% 1168,58% 2232,99% 5977,54% 100,00% OK 

         celkové hodnocení návrhu OK KO 70% 
       77,78% 22,22% PŘIJMOUT 

     Zdroj: vlastní výpočty a výroční zprávy firmy Ferrit s. r. o. 



 

 


