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1 Úvod  

 Finanční analýza je jednou z nejvýznamnějších součástí komplexu finančního 

řízení podniku. Její význam a přínos je v tom, že zajišťuje zpětnou vazbu mezi 

předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Pro hodnocení finanční situace 

a výkonnosti podniku se využívá celá řada poměrových ukazatelů. Finanční analýza 

poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve 

finančním hospodaření.   

  V dnešním světě, kdy sílí tlak konkurence, kdy do popředí se dostávají nadnárodní 

podniky, je prvořadým cílem podniku nejen přežit, ale především vybudovat si co nejlepší 

pozici na trhu. Na základě finanční situace podniku zjistíme, jak úspěšná je firma. Finanční 

výsledky se stávají základním kriteriem ekonomických rozhodnutí a podnikové finance 

sehrávají roli v rozhodování všech ekonomických subjektů.  

Finanční analýza nám poskytuje široké spektrum informací, které jsou důležité a 

nezbytné nejenom pro management dané společnosti, ale i pro vnější okolí společnosti, 

zejména pro věřitele a potencionální investory, kteří chtějí získat přehled o finanční situaci 

podniku. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace na základně zjištěných 

informací provést rozbor a interpretaci ekonomické situace společnosti ELMICH ART 

TOYS, s.r.o. V této bakalářské práci budeme zobrazovat finanční analýzu společnosti 

na základě výpočtů a rozborů vybraných ukazatelů finanční analýzy. Následně také 

navrhneme, jak s výsledky finanční analýzy dále pracovat. 

Úvodní teoretická – metodologická část této bakalářské práce je zaměřena 

na vymezení obsahu a významu finanční analýzy, její přínos pro management a externí 

uživatele. Dále jsou zde definovány základní účetní výkazy, které se využívají k posouzení 

finanční situace. V samostatných kapitolách budou shrnuty ukazatele finanční analýzy, 

účetní výkazy a to analýza poměrových ukazatelů. Závěr této kapitoly je věnován 

souhrnným ukazatelům, které znázorňují bankrotní a bonitní modely. 

 V praktické části je charakteristika společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. a její 

stručná historie. K analýze budeme využívat horizontální a vertikální analýza a zhodnotíme 
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její hospodaření prostřednictvím poměrových ukazatelů aktivity, rentability, likvidity 

a stability.  

V závěrečné části této práce zhodnotíme výsledky jednotlivých finančních 

ukazatelů a následně doporučením pro budoucí rozvoj.  
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2 Teoretické – metodologická východiska  

2.1 Finanční Analýza 

„Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem 

řídících rozhodnutí a skutečností“ [8, str. 91]. Účelem a smyslem finanční analýzy je 

provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu finančního hospodaření 

podniku, podchytit všechny jeho složky, případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže 

některou ze složek finančního hospodaření. Jedná se například o analýzu rentability, 

analýzu zadluženosti, analýzu likvidity apod. 

 Svým předmětem je finanční analýzy úzce spojena s finančním účetnictvím, které 

poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních 

finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash-

flow). Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku.  

 Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele (financial ratio). Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny 

finančně – účetní informace. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné 

položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, 

mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. Konstrukce a výběr ukazatelů je 

podřízen hlavně tomu, co chceme změřit, musí být relevantní zkoumanému problému či 

prováděnému rozhodnutí. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy  

 Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Jsou to především [2]: 

 Investoři  

 Manažeři  

 Obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé)  

 Zaměstnanci  

 Banky a jiní věřitelé  

 Stát a jeho orgány  
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Investoři  

 Primárními uživateli finančně – účetních informací obsažených ve finančních 

výkazech podniku jsou akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál.  

Investoři využívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního 

a kontrolního. Investiční hledisko představuje využití informací pro rozhodování 

o budoucích investicích, tzn. pro výběr portfolia cenných papírů, které odpovídá 

požadavkům investora na riziko, kapitálové zhodnocení, dividendovou výnosnost, likviditu 

atp. Hlavní zájem akcionářů se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi 

vloženého kapitálu.  

 Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie 

vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk, na němž ve většině 

případů závisí výše jejich dividend a o to, zda podnikatelské záměry manažerů zajišťují 

trvání a rozvoj podniku.  

Manažeři  

 Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro 

dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Tyto informace mají za následek 

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

finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních 

zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů 

jejího financování. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky finančního 

hospodaření podniku, pomáhá manažerům přijmout pro příští období správný 

podnikatelský záměr, který se rozpracovává ve finančním plánu.  

Obchodní partneři  

 Dodavatelé se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen hradit splatné 

závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu, jeho solventnost a likviditu. U 

dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu s cílem 

zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka.  

 Zákazníky zajímá především to, zda dodavatelský podnik bude schopen dostát 

svým závazkům.  
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Zaměstnanci  

Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální. 

Banky a jiní věřitelé  

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby 

se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.  

Stát a jeho orgány  

  Zajímají o finanční – účetní data z mnoha důvodů. Finanční analýza se provádí pro 

účely statistiky, pro získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. 

 Kromě těchto uvedených skupin existují i další zájemci o finanční analýza. 

2.3 Účetní výkazy  

Zdroje informací lze rozdělit následovně: 

1. Finanční informace  

 účetní výkazy finančního účetnictví a výroční zprávy, 

 vnitropodnikové účetní výkazy, 

 předpovědí analytiků a vedení podniku,  

 burzovní zpravodajství,  

 prospekty cenných papírů,  

 hospodářské zprávy mědil.  

2. Kvalifikované nefinanční informace  

 firemní statistika produkce, poptávky, zaměstnanosti, odbytu aj, 

 podnikové plány,  

 cenové a nákladové kalkulace,  

 oficiální ekonomická statistika, 

 rozbory budoucího vývoje techniky a technologie, 

3. Nekvantifikované informace  

 zprávy vedoucích pracovníků, komentáře manažerů, 

 odborných tisk a ostatní mediální informace, 

 informace od auditorů, 

 nezávislé hodnocení a prognózy.  
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Nejvíce používané jsou informace získané z výkazů finančního účetnictví, tj. 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow. 

2.3.1 Rozvaha  

 Rozvaha je statický pohled na majetek podniku a jeho strukturu. Základní funkcí 

rozvahy je poskytnout informace o struktuře majetku a o jeho finančním krytí k určitému 

datu. Sestavuje se minimálně jednou ročně, ale podniky ji mohou sestavovat i za kratší 

intervaly (čtvrtletně, měsíčně aj.). Navazuje na zůstatky aktivních a pasivních účtů 

v účetnictví. Nejobecnější tvar tohoto vzorce je [2]:  

ROZAVAHA 

Aktiva celkem = Pasiva celkem 

 Prostředky, kterými podnik disponuje, jsou zachyceny na levé straně rozvahy pod 

názvem AKTIVA a zdroje krytí jsou na pravé straně pod názvem PASIVA. 

Třídění aktiv  

 Základním třídicím hlediskem aktiv je doba vázanosti v hospodářské činnosti. Pro 

posouzení krátkodobosti nebo dlouhodobosti majetku je v naší zemi rozhodující interval 

jednoho roku. 

- Stálá aktiva ( SA) : majetek, který podnik používá pro svou dlouhodobou činnost a 

jehož doba využitelnosti je delší než jeden rok. Tento majetek nemění svou naturální 

podobu, pouze se opotřebovává a jeho cena se přenáší pomocí odpisů do nákladů, patří 

zde:  

 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – majetek jehož cena je vyšší 40 000 

Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o majetek jako 

pozemky, budovy, stavby, dopravní prostředky, atd.  

 Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotní povahy, jehož cena je 

vyšší než 60 000 Kč, životnost delší než jeden rok. Zahrnuje patenty, 

licence, obchodní značky, software a ocenitelná práva.  

 Dlouhodobý finanční majetek (DFM) – forma dlouhodobého uložení 

volných peněžních prostředků. Jedná se o cenné papíry, finanční účastí, 

dlouhodobé půjčky, atd. 
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- Oběžná aktiva (OA): mění svou podobu hned několikrát v průběhu neprodukčního 

cyklu. Je to majetek krátkodobé povahy, který je určen k přechodnému užívání. 

 Zásoby - jedná se o vstupy do činnosti podniku, které se zcela nebo částečně 

spotřebují (materiál, suroviny je zhotovení výrobků aj.). Dále se jedná o 

prostředky, které podniku jeho činností vznikají (nedokončení výroba, 

neprodané hotové výrobky aj.). Do zásob přiřazujeme např. zboží (majetek, 

který podnik nakupuje a v nezměněné formě prodává).  

 Pohledávky – jsou částky dosud neuhrazených faktur či obdobných 

platebních dokumentů, jež podnik vystavil svým zákazníkům, ale i nároky 

podniku je svým zaměstnancům, společníkům, k finančnímu úřadu atd. 

 Finanční majetek – ve většině jsou to obchodovatelné cenné papíry, ve 

kterých podnik váže své volné peněžní prostředky. Jsou ukládány na kratší 

dobu, tak aby je podnik mohl v případě potřeby rychle přeměnit na peníze 

(státní obligace, vkladové certifikáty, aj.) 

- Ostatní aktiva – zůstatky účtů časového rozlišení (příjmy a náklady příštích období) 

a dohadných účtů aktivních.  

Podle doby obratu v reprodukčním cyklu podniku a likvidnosti dělíme aktiva: 

 Dlouhodobá aktiva – stálá aktiva + dlouhodobé pohledávky, jejich doba 

vázanosti a využitelnosti je delší než jeden rok. 

 Krátkodobá aktiva – doba vázanosti a využitelnosti je kratší než jeden rok.  

Třídění pasiv  

- Vlastní kapitál (VK ) -  vlastní zdroje, které byly do podnikání vloženy nebo byly 

vytvořeny hospodářskou činností podniku. Součástí VK jsou:  

 Základní kapitál – peněžní vyjádření peněžních i nepeněžních vkladů všech 

společníků do společnosti.  

 Kapitálové fondy – vklady společníků nad rámec ZK, tj. emisní ážio, dary, 

dotace atd. 
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 Fondy ze zisku – fondy vytvořené po rozdělení zisku, zvláště rezervní fond 

(nedělitelný), a dále statutární a ostatní fondy vytvářené podle vlastních 

pravidel podniku. 

 Výsledek hospodaření minulých let – část zisku po zdanění, která nebyla 

přidělena do fondů ani vyplacena v dividendách a převádí se do dalšího 

období. Může se jednat i o neuhrazenou ztrátu.  

 Výsledek hospodaření běžného účetního období – jedná se o zisk (resp. 

Ztrátu) určený k rozdělení resp. Ponechání v podniku. 

- Cizí zdroje (CZ) – vlastnictví aktiv je financováno z cizích zdrojů.  

 Rezervy – představuje „vnitřní dluh“ Člení se na rezervy zákonné, upravené 

zákonem o rezervách, které jsou zároveň daňově položkou nákladů a 

rezervy ostatní, jejichž tvorba a užití je pravomoci managementu podniku, 

které však nejsou daňově účinné.  

 Dluhy – jsou cizí zdroje po odečtení rezerv.  

o Dlouhodobé závazky – mají lhůtu splatnosti delší než jeden rok, 

zahrnují zejména emitované dluhopisy, závazky k podnikům 

s rozhodujícím a podstatným vlivem, dlouhodobé přijaté zálohy, 

dlouhodobé směnky k úhradě aj. 

o Krátkodobé závazky – mají lhůtu splatnosti do jednoho roku, 

zahrnují hlavně závazky z obchodního styku, k zaměstnancům, státu 

(daňové a dotace) ke společníkům a sdružení, k podnikům 

s rozhodujícím vlivem. 

o Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci – mají zejména podobu 

revolvingového úvěru a limitovaného kontokorentního úvěru. 

Dlouhodobé závazky a bankovní úvěry se pokládají ve finanční 

analýze za dluhy úročené.  

- Ostatní pasiv – zachycují zůstatky účtů časového rozlišení (výdaje a výnosy příštích 

období) a dohadných účtů pasivních.  

Pro finanční analýzu je velmi důležité specifikovat, které složky pasiv jsou 

dlouhodobé a krátkodobé. 
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 Dlouhodobá pasiva – dlouhodobé finanční zdroje, které tvoří vlastní kapitál, 

rezervy, dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry.  

 Krátkodobá pasiva – krátkodobé finanční zdroje, které tvoří krátkodobé 

závazky, běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty  

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

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

jako jediný údaj [4]. Sestavuje se za dané účetní období, pro hodnocení hospodaření 

podniku, pro daňové a statistické účely.  

Výsledek hospodaření je úhrnem výsledkových operací v daném účetním období, 

přičemž výnosy mají znaménko kladné, náklady záporné.  

Hospodářský výsledek = Výnosy – Náklady 

Pokud jsou výnosy podniku vyšší, než náklady hospodářským výsledkem je zisk. 

Naopak, jestliže náklady jsou vyšší než výnosy, podnik dosahuje ztrátu. 

Pro finanční analýzu výsledku hospodaření je významné i rozhodnutí o tom, které 

složky zisku (ztráty) by do výsledku hospodaření měly být zahrnovány. Z tohoto hlediska 

se rozlišují dvě základní pojetí výsledku hospodaření:  

 Výsledek hospodaření zahrnuje veškeré zisky (ztráty) za dané období, tedy jak 

běžné zisky a ztráty, tak i zisky a ztráty mimořádné povahy, 

 Výsledek hospodaření by měl být kritériem výdělkové schopnosti podniku a jako 

takový by neměl zahrnovat mimořádné zisky a ztráty, vzniklé v příslušném období. 

Fáze zisku 

  Pro výpočet ukazatelů se používá růžných fázi zisku podle toho k čemu 

slouží finanční analýza a co potřebujeme zjistit.  

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

 EBT ( Earnings before Taxes) – zisk před zdaněním,  

 EAT ( Earnings after Taxes) – zisk po danění (čistý zisk). 
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2.3.3 Cash flow (Výkaz peněžní toky)   

 Výkaz cash flow (CF) je také důležitým dokumentem pro finanční analýzu. Je to 

účetní výkaz (tokový), který podává přehled o příjmech a výdajích peněžních prostředků (o 

tocích) za provozní, investiční a finanční činnost za sledované časové období.  

 Finanční analytik ve výkazu CF hledá především čistý peněžní tok z provozní 

činnosti. „Cash-flow je skutečné objektivním měřítkem pro určení rentability firmy a 

ukazatele vypočtené na základně cash-flow jsou ukazateli peněžní rentability“[7, str.45]. 

Proto může výkaz CF z hlediska vyhodnocování hospodaření podniku odhalit, že navzdory 

dobrým hospodářským výsledkům je finanční řízení podniku naprosto nevyhovující.  

 Peněžní toky se uvádí v členění na:[2] 

 provozní činnosti – základní výdělečná činnost podniku, která slouží 

základnímu podnikatelskému účelu. Peněžní toky z provozní činnosti jsou 

rozdílem mezi příjmy a výdaji spojenými s běžnou činností. 

 Investiční činnosti – pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu 

prodeje, event. činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a 

výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost. Peněžní toky 

z investiční činnosti zahrnují hlavně výdaje spojené s pořízením stálých 

aktiv, příjmy z prodeje stálých aktiv, půjčky a úvěry spřízněným osobám. 

 Finanční činnosti – vede ke změnám vy výši a struktuře vlastního kapitálu a 

dlouhodobých závazků. Peněžní toky z finanční činnosti zahrnují zejména 

přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu, tj. dlouhodobých závazků, 

dopady změn vlastního kapitálu, přijaté a vyplacené dividendy.  

 Cash flow celkem je pak součtem cash flow z provozní, investiční a finanční 

činnosti podniku. 

2.4 Metody finanční analýzy  

 Metody finančních analýz lze členit různě. Podstatou analýzy je výpočet ukazatelů, 

které mají dobrou vypovídací schopnost vzhledem ke zkoumané ekonomické realitě. 

Mohou být vyjádřeny v procentech, peněžních jednotkách nebo v bezrozměrném 

vyjádření. Používají se dvě základní rozborové techniky – procentuální rozbor a poměrová 

analýza. 
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 Technika procentuálního rozboru vypočítává procentuální podíl jednotlivých složek 

rozvahy či výsledovky k určitému předem zvolenému ukazateli, a to např. předešlému 

roku, bilanční sumě, tržbám za prodej vlastních výrobků apod. můžeme zde zařadit 

zejména horizontální analýzu, vertikální analýzu popř. tzv. rozdílové ukazatele. 

Absolutní ukazatele jsou východiskem pro následné výpočty horizontální analýzy, 

vertikální analýzy a poměrových ukazatelů, které tvoří základu finanční analýzy. 

2.4.1 Horizontální analýzy 

Horizontální analýza je výchozím bodem finanční analýzy. Horizontální analýza 

porovnává ukazatele v čase, např. o kolik procent se změnil hospodářský výsledek oproti 

minulému roku. Rozbor může být zpracován bud meziročně, přičemž porovnáváme dvě po 

sobě jdoucí období nebo za několik účetních období, kdy se využívá řetězových a 

bazických indexů, přičemž interpretace změn musí být prováděna obezřetně a komplexně. 

Máme-li dostatečnou časovou řadu, jsme pak schopni vysledovat určité tendence 

směřování sledovaných veličin v budoucnosti. Změnu lze zobrazit bud jako absolutní 

hodnotu, která zobrazuje celkovou změnu v peněžních jednotkách nebo jako relativní 

hodnotu. 

Vyčísluje se, o kolik se jednotlivé položky změnily oproti předešlému účetnímu 

období v procentech (index) a jak se změnily v absolutních číslech (diference). Podle 

Kislingerové, Hnilicy jsou matematické zápisy pro vyjádření indexu (I) a diference (D) 

následující:[3] 

      Bi(t) - Bi(t-1) 
                                     Ii

t/t-1 =                                     x 100%            (1) 
          Bi(t-1) 

 

Kde: Bi …... hodnota bilanční položky i v čase t, 

          t…..…čas. 

Horizontální analýza sleduje vývojové trendy zkoumané veličiny v čase, zjišťují se 

meziroční změny absolutních ukazatelů. 

 Di t/t-1 = Bi(t) – Bi(t-1)                      (2) 

Kde: D t/t-1 ….. změna oproti minulému období 
          t ……….čase 

                Bi ………. hodnota bilanční položky i 
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2.4.2 Vertikální analýza  

 Vertikální analýza nazývána také někdy procentní rozbor komponent analyzuje 

podíl (tj. procentní rozbor) jednotlivých položek na jejích agregovaných hodnotách (tj. 

např. podíl položky budovy na dlouhodobém hmotném majetku a dále podíl tohoto 

dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech). Analýza struktury finanční se 

využívá zejména při rozboru majetkové a finanční struktury podniku. Nelze však zanedbat 

ani porovnání se srovnatelnými firmami, konkurencí nebo odvětvové porovnání.  

Podle Kislingerové, Hnilicy je následující: 

  Bi 
Pi =                                                                         (3) 

∑ Bi 
 

Kde Bi …………….Velikost položky bilance 

     ∑ Bi ……………Suma hodnot položek v rámci celku 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů  

 Poměrová analýza na rozdíl od horizontální a vertikální analýzy dává do poměru 

položky z účetních výkazů vzájemně mezi sebou. Jedná se tedy o procentní vztah položky 

ke zvolenému základu. Položky vybírané do poměru musí mít mezi sebou souvislost, aby 

měl daný poměrový ukazatel smysluplnou interpretaci. Údaje jsou vhodné pro přehledné 

porovnání finanční situace podniku v časové řadě nebo pro srovnání podniků ve stejném 

odvětví. Ovšem v tomto případě je velmi obtížné najít podnik, se kterým se můžeme 

srovnávat z důvodu rozdílných faktorů působících na každý podnik.  

 Postupy poměrové analýzy se nejčastěji shrnují do několika skupin ukazatelů. 

Hovoříme o soustavě ukazatelů. Je tomu tak proto, že podnik je složitým organismem, 

k jehož charakteristice finanční situace nevystačíme jen s jedním ukazatelem. Hlavní 

výhodou poměrových ukazatelů je, že:  

 Umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy 

(tzv. trendovou analýzu), 

 Jsou vhodným nástrojem prostorové (průřezové) analýzy, tj. porovnání 

podobných firem navzájem (komparativní analýza). 
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 Mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů, 

umožňujících popsat závislosti jevů, hodnotit rizika a předvídat budoucí 

vývoj. Takto lze rovněž srovnávat skutečně dosažené hospodářské výsledky 

v porovnání s finančním plánem společnosti.  

Mezi základní charakteristiky patří: [3] 

 Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé rentability 

 Ukazatelé likvidity 

 Ukazatelé zadluženosti. 

Ukazatelé aktivity 

 Pomocí ukazatelů aktivity se měří schopnost podniku využívat vložených 

prostředků. Tyto ukazatele hodnotí míru vázanosti kapitálu v různých formách aktiv na 

základně výpočtu rychlosti obratu a doby obratu jednotlivých složek aktiv.  

Rychlost – vyjadřuje počet obrátek, tj. kolikrát se určitá položka či skupina položek „ 

obrátí“, resp. přemění do jiné položky (skupiny položek) za určité období (obvykle jeden 

rok).  

Doba obratu – měří dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán (neboli za jak dlouho 

uskuteční svoji přeměnu) 

 Následující základní členění ukazatelů poměrové analýzy se: 

1) Obrátka (rychlost obratu) celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv =     (4) 

Výsledkem výpočtu je absolutní číslo, které měří, kolikrát se míra majetku vrátí 

v tržbách za sledované období. Neexistují doporučené hodnoty, tyto ukazatele souvisí 

s charakterem podniku, s předmětem činnosti podniku a s výrobním a technologickým 

cyklem, je tedy nutné sledovat jeho vývoj. 
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2) Obrátka (rychlost obratu) zásob  

Obrátka zásob =          (5) 

Vyjadřuje, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po 

prodej hotových výrobků a následný nákup zásob. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele značí 

vysokou efektivitu. Naopak nízký počet obrátek představuje nebezpečí pro platební 

schopnost podniku, může být důsledkem špatné nákupní politiky, nahromaděním 

nevyužitých a neprodejných zásob a nedobytných pohledávek.  

3) Obrátka pohledávek  

Obrátka pohledávek =       (6) 

 Je vyjadřován jako poměr tržeb a průměrného stavu pohledávek. Bývá označována 

jako rychlost obratu pohledávek.  

4) Doba obratu aktiv (dny)  

Doba obratu aktiv =   (dny)           (7) 

 Vyjadřuje délku období, které je nutné k uskutečnění jednoho obratu, vyjádřenou 

v časové měrné jednotce (obvykle ve dnech). Optimální je co nejkratší doba obratu. 

Ukazatel je ovlivněn obratem fixního a pracovního kapitálu a dynamikou tržeb.   

5) Doba obratu zásob (dny) 

Doba obratu zásob =  (dny)        (8) 

 Tento ukazatel se považuje za ukazatel intenzity využití zásob. Měří, kolik dní jsou 

oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Platí, že čím vyšší je kratší doba obratu zásob, tím 

lépe.  

6) Doba obratu pohledávek (dny) 

Doba obratu pohledávek =  =   (dny)           (9) 
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 Vyjadřuje se jako poměr průměrného stavu pohledávek a průměrných denních 

tržeb. Udává, kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve formě pohledávek, resp. Za jak 

dlouhé období jsou průměrně placeny faktury odběrateli. Čím je ukazatel nižší, tím lépe.  

7) Doba obratu závazků (dny) 

Doba obratu závazků =  (dny )          (10) 

 Tento ukazatel vymezuje se jako poměr průměrného stavu závazků a průměrných 

denních tržeb. Měří, kolik dodavatelé poskytují podniku obchodní úvěr, stanovuje počet 

dní, které uplynou mezi nákupem zásob a jejich úhradou. 

 Ukazatele rentability  

 Výnosnost, resp. rentabilita patří k nejdůležitějším charakteristikám podnikatelské 

činnosti. Přestože každý podnik má své specifické cíle, jejichž míra naplnění slouží jako 

kritérium úspěšnosti daného podniku, je všem podnikům společný cíl dosahovat 

uspokojivé výnosnosti vložného kapitálu, kterou je ovšem třeba hodnotit v souvislosti 

s platební schopností a finanční stabilitou, které souvisí s celkovou majetkovou a finanční 

strukturou. Tyto ukazatele patří do tzv. kategorie mezivýkazových poměrových ukazatelů, 

protože využívají údajů ze dvou základních účetních výkazů: z rozvahy zjišťujeme velikost 

kapitálu, z výkazu zisku a ztráty zjišťujeme velikost zisku a tržeb.  

 Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu:[5] 

 

1) Rentabilita aktiv ROA (Return on Assets ) 

ROA =   x 100%        (11) 

Považuje se za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.  

Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je situace podniku.  
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2) Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on equity)  

ROE =   x 100%        (12) 

 Vyjadřuje efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků, měří kolik čistého 

zisku připadá na jednu korunu in investovaného kapitálu akcionářem. Výnosnost vlastního 

kapitálu by měla být vyšší než výnosnost celkového kapitálu.  

3) Rentability tržeb ROS (Return on sales) 

ROS =   x 100%             (13) 

 Výše ukazatele by měla být maximální. Ukazuje nám, kolik zisku má podnik na 1 

korunu tržeb. Hodnotu tohoto ukazatele je nutné posuzovat s ohledem na celkový objem 

tržeb, rychlost obratu zásob a celkové náklady.  

Ukazatele likvidity  

 Trvalá platební schopnost je jednou za základních podmínek finančního zdraví. 

Tyto ukazatele měří schopnost firmy uspokojit své splatné závazky. Pro zodpovězení 

otázky, zda je podnik schopen včas splatit své krátkodobé závazky, je důležitý rozbor 

vzájemných vztahů mezi položkami aktiv na jedné straně a položkami pasiv na straně 

druhé, konkrétně mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.  

Abychom se mohli zabývat rozborem platební schopnosti, je třeba vymezit základní 

pojmy, jako je: 

 Solventnost -  je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotu závazků. 

Vyjadřuje schopnost podniku hradit včas, v požadované výši a na 

požadovaném místě všechny splatné závazky.  

 Likvidita -  je momentální schopnost uhradit splatné závazky. Je měřítkem 

krátkodobé nebo okamžité solventnosti.  

 Likvidnost – vyjadřuje, jak rychle jsou položky oběžných aktiv schopny 

přeměnit se na peníze, přičemž každá z těchto položek má odlišnou rychlost 

přeměny. Čím kratší je doba přeměny položky aktiv na peníze, tím je 

likvidnost tohoto majetku vyšší. 
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Podle GRŰNWALD a HOLEČKOVÉ se oběžný majetek dělí podle likvidnosti do tří 

skupin [2]: 

 Likvidní prostředky 1. stupně, tj. krátkodobý finanční majetek, který už je 

v peněžní podobě, nebo který může být bez prodlení a bez citelné finanční 

újmy do podoby peněžních prostředků proměněn, 

 Likvidní prostředky 2. stupně, tj. krátkodobé pohledávky, 

 Likvidní prostředky 3. stupně, tj. zásoby (hotové výrobky, zboží, materiál)  

1) Běžná likvidita  

Běžná likvidita =         (14) 

 Tento ukazatel ukazuje, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Hlavní smysl spočívá 

v tom, že pro úspěšnou činnost podniku má zásadní význam hrazení krátkodobých závazků 

z těch položek aktiv, které jsou pro tento účel určeny. Tento ukazatel má větší vypovídací 

schopnost než čistý pracovní kapitál.  

 Běžná likvidita je citlivá na strukturu a oceňování zásob a pohledávek. Za 

přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí 1,5 – 2,5 [8]. Pakli-že hodnota je 

nižší než 1, pak ukazatel vyjadřuje sníženou likviditu. 

2) Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita =       (15) 

Je to přesnější vyjádření likvidity, kdy se od běžných aktiv odečítají zásoby. Spíše 

než samotnou hodnotu tohoto ukazatele, resp. její porovnání s hodnotami ukazatele 

v jiných podnicích, je užitečné sledovat její vývoj v čase. 

 Doporučené hodnoty ukazatele alespoň 1:1. Za optimální výši je považován 

interval 1 – 1,5. Podstatně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob 

ve struktuře aktiv. Vyšší hodnota je příznivější z hlediska věřitelů, méně však z hlediska 

podniku. Znamená totiž, že značný objem oběžných aktiv je vázán ve formě pohotových 

prostředků, které přinášejí jen malý nebo žádný úrok.  
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3) Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita =    (16) 

 Při výpočtu ukazatele uvažujeme schopnost podniku hradit splatné závazky 

okamžitě. Do čitatele se dosazuje krátkodobý finanční majetek firmy. Minimální hodnota 

této likvidity se uvádí 0,2. Za uspokojivou lze považovat okamžitou likviditu, která se 

pohybuje v intervalu 0,9 – 1,1.[8] 

Ukazatele zadluženosti 

 Pod pojmem zadluženost si představujeme skutečnost, že podnik využívá 

k financování svých aktiv a činnosti cizí zdroje (dluh). Používání cizích zdrojů ovlivňuje, 

jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak riziko, protože hlavní zájem akcionářů, kteří 

poskytují rizikový kapitál podniku, se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi 

vloženého kapitálu a je pro ně důležitá i informace o zadluženosti podniku.   

 K hodnocení finanční struktury se používá několik ukazatelů zadluženosti, které 

jsou odvozeny z rozvahy, vycházejí z rozboru vzájemných vztahů mezi položkami 

závazků, vlastního kapitálu a celkového kapitálu.  

1) Poměr vlastního kapitálu na aktivech  

Poměr VK na aktivech =   X 100%                 (17) 

Je ukazatelem finanční samostatnosti. Vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv je 

financována kapitálem akcionářů. Za pozitivní se považuje zvyšující se trend, příliš vysoká 

hodnota ukazatele však není úplně optimální, jelikož to znamená, že podnik využívá málo 

levnějších zdrojů financování a tím se může stát méně flexibilní. Používá se pro hodnocení 

hospodářské a finanční stability podniku. 

2) majetkový koeficient 

    Majetkový koeficient =                (18) 
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 Nazýván také finanční páka nebo pákový efekt. Udává, kolik korun aktiv, tj. 

majetku podniku připadá na 1 Kč VK. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je poměrně 

složitá, pro dlouhodobý stabilní vývoj je optimální, pokud je finanční páka stabilní, tj. 

alespoň neklesající.  

3) Ukazatel celkové zadluženosti  

         celkový zadluženost =  * 100%                  (19) 

 Informuje o podílu cizích zdrojů na krytí celkových aktiv, tedy o výši zadluženosti 

společnosti. Platí, že čím vyšší je tento ukazatel, tím více je firma závislá na cizích zdrojích 

financování a jeho finanční stabilita je nižší.  

4) Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů  

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů =   x 100%   (20) 

 Tento ukazatel navazuje úzce na předchozí dva poměrové ukazatele a poskytuje 

celkovou orientaci jak o věřitelském riziku, tak i o stabilitě firmy. Zadluženost vlastního 

kapitálu by se měla pohybovat do 100%, vyšší hodnota je možná jen dočasně, Trvale vyšší 

hodnotu si mohou dovolit pouze podniky se stabilními a bezpečnými příjmy.  

5) Ukazatel úrokového krytí 

     Úrokové krytí =   x 100%      (21) 

 Hodnota ukazatele určuje, kolikrát jsou úroky kryty výší výdělku, tj. kolikrát je 

zajištěno placení úroků. Čím je vyšší úrokové krytí, tím je finanční situace optimálnější. 

Rovná-li se hodnota 100%, znamená to, že podnik vydělá pouze na úroky, tzn. vytvořený 

zisk je nulový. Je-li ukazatel nižší než 100%, znamená to, že podnik vydělá ještě méně  než 

činí úroky.  

6) Ukazatel úrokového zatížení  

    Úrokové zatížení =   x 100%                (22) 
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 Vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. 

Dlouhodobě nízká hodnota tohoto ukazatele dovozuje firmě i vyšší podíl cizích zdrojů. 

Aby se firma nedostala do potíží, musí být dlouhodobě úrokové zatížení nižší než 100%. 

2.4.4 Predikční modely  

Pyramidový rozklad DuPont diagramu  

  Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů slouží k rozkladu syntetických 

ukazatelů na ukazatele dílčí. Soustava má na vrcholu jediný ukazatel a rozkladem se 

postupně rozšiřuje směrem dolů jako pyramida. Pyramidový rozklad DuPont je jedním za 

způsobů použití poměrových ukazatelů k identifikaci dopadů změn jednotlivých položek 

v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát na ziskovosti podniku. 

 Tento rozklad se zaměřuje na rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE, 

který byl vyvinut v nadnárodní chemické společnosti DuPont de Nemours a nese název 

této společnosti, tzv. DuPont diagram. Na vrcholu pyramidy stojí ukazatel ROE, který se 

dále rozkládá do dalších ukazatelů, tvořících následující rovnici pyramidového 

rozkladu:[6]  

       ROE = ČZ/ VK = ČZ/ T x T/CA x CA/VK     (23) 

ČZ/T = zisková marže,  

T/CA = obrat aktiv,  

CA/VK = poměr aktiv k vlastním kapitálu 
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Schéma č. 1 :Du Pont pyramida 

 

 

 

                                                                     

 

                                            

                                                                                

                                                                                        

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 Diagram udává, jak je rentabilita vlastního kapitálu určována marží čistého zisku, 
obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu.  

Tento diagram lze rozdělit na levou a pravou stranu. Levá strana odvozuje marži čistého 
zisku a pravá strana pracuje s položkami rozvahy. 

Bonitní a bankrotní modely 

1) Altmanův model 

Jedná se o diskriminační analýzu a jejím autorem je Edward Altman. Tento model 
můžeme také pojmenovat jako Z-score [9] a představuje syntetický pohled na finanční 
zdraví podniku. Tento model pracuje s pěti nejvýznamnějšími poměrovými ukazateli, 
přičemž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Tento model patří k bankrotním 
modelům a snahou autora je odlišit firmy, které nezbankrotují, od těch, které se bankrotu 
blíží. 

 Pro společnosti uzavřené nebo firmy, které nejsou obchodovány na kapitálovém 
trhu, je výpočet Altmanova indexu následující: 

ROE 

ROA (čistý zisk/ celková aktiva Kapitál / VK 

rentabilita tržeb 
(zisk/tržby) 

obrat celkových aktiv 
(tržby/celková aktiva) 

Čistý zisk Tržby Čisté zisk 

Tržby 

Celk. aktiva 

Oběžná Cel. nákl 

Provozní 
náklady 

Nákl. Na 
prodané 

zboží 

Stálá aktiva 

Nákl. 
úroky 

zásoby 

Dan z 
příjmů 

pohledávky 

Peněžní 
prostředky 

Obchodovatel
né CP 
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Z = 0,717x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998 x5        (24) 

X1 = oběžná aktiva – krátkodobé závazky / celková aktiva 

X2 = účetní hospodářský výsledek / celková aktiva  

X3 = provozní hospodářský výsledek / celková aktiva  

X4= účetní hodnota základního kapitálu / celkové dluhy 

X5 = celkové výnosy / celková aktiva  

Výsledné číslo (Altmanovo skóre Z) je výsledek diskriminantní funkce. Čím je 
koeficient Z vyšší, tím je firma zdravější a na základě toho, profesor Altman vymezil tato 
pásma [10]: 

Z > 2,90  podniky s minimální pravděpodobností bankrotu, 

1,20 < Z< 2,90  šedá zóna, 

Z< 1,20  podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu.  

Podniky, které se nacházejí v šedé zoně nelze jednoznačně bez další analýzy 
označit za zdravé či potenciálně problémové. Výhodou Altmanova modelu je, že je 
testována na velkém vzorku firem, a také, že odlišuje společnosti obchodující na burze a 
firmy mimo ni. Je to obecně akceptovaná metoda, která se vyznačuje jednoduchostí a 
přesností výpočtu. Nevýhodou však je, že konstrukce ukazatele vychází se situace 
amerických firem v minulosti, dále tato metoda nepoužívá Cash Flow a také EBIT není 
veřejně dostupným údajem.  

2) Kralickův rychlý test [3] 

P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele a podle jejich 
výsledných hodnot přiděluje firmě body. Prvním z ukazatelů je kvóta vlastního kapitálu. 
Vypovídá o finanční síle firmy měřené podílem vlastního kapitálu na celkové bilanční 
sumě. Dalším ukazatelem je doba splácení dluhu z cash flow, která ukazuje, za jakou dobu 
by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy, jak krátkodobé, tak i dlouhodobé, pokud 
by každý rok generoval stejné cash flow jako v právě analyzovaném období. I když 
v původním modelu autor Kralicek pracoval s tzv. bilančním Cash Flow, tj. Cash Flow 
upravené na okamžikovou (nikoli tokovou) veličinu. Oba ukazatele svou charakteristikou 
zachycují finanční stabilitu firmy.  

 Další dva ukazatele se zaměřují na rentabilitu, kterou analyzovaná firma dosahuje. 
Prvním ukazatelem za skupiny ukazatelů rentability je rentabilita tržeb měřená nikoli 
ziskem, ale Cash Flow. Rentabilita aktiv pak jako poslední ukazatel odráží celkovou 
výdělečnou schopnost podniku.  
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Na základě dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body podle 
uvedeného schématu a výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr bodů za 
jednotlivé ukazatele.  

Tab. Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů 
ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 
 1 2 3 4 5 
Kvota vlastního 
kapitálu 

> 30% > 20% > 10% > 0% Negativní 

Doba splácení 
dluhu z CF 

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

Cash Flow 
v tržbách 

> 10% > 8% > 5% > 0% Negativní 

ROA > 15% > 12% > 8% >0% Negativní 

3) Index bonity  

V literatuře se také můžeme setkat s názvem indikátor bonity, který je založen na 
multivariační diskriminační analýze podle zjednodušené metody. S tímto ukazatelem se 
nejčastěji setkáme v německy mluvících zemích, kde se nejvíce používá a index bonity 
pracuje s následujícími šesti ukazateli:  

X1 = Cash Flow / cizí zdroje, 

X2 = celková aktiva / cizí zdroje, 

X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

X 5 = zásoby / celkové výkony 

X6 = celkové výkony / celková aktiva 

Index bonity se vypočte následovně: 

Bi = 1,5 Xi1 + 0,08 Xi2 + 10 Xi3 + 5 Xi4 + 0,3 Xi5 + 0,1 Xi6  (25) 

 Čím větší nám vyjde hodnota indexu bonity Bi, tím je finančně-ekonomická situace 
hodnocené firmy lepší. Precizní závěry můžeme interpretovat s využitím následující 
hodnotící tabulky:  

Tab. Index bonity – stupnice hodnocení 
Extrémně 

špatná 
Velmi 
špatná 

špatná Určité 
problémy 

dobrá Velmi 
dobrá 

Extrémn
ě dobrá 

Od – 3 do -
2 

Od – 2 do 
- 1 

Od – 1 
do 0 

Od 0 do + 1 Od 1 do 
2 

Od 2 do 3 Od 3 do 
výše 

Zdroje: SEDLÁČEK, J. účetní data v rukou manažera. 2. Vyd. Brno: komputer press, 2001.220s. ISBN 80-
7226-562-8. 



24 
 

4) Taflerův bankrotní model 

 Tento model byl publikován v roce 1977 profesrem Tafflerem a využívá čtyři 
poměrové ukazatele. Taflerova diskriminační rovnice má tvar: 

Zr = 0,53. R1 + 0,13. R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4    (26) 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky  

R2 = oběžná aktiva / celkové závazky  

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva  

R4 = tržby celkem / celková aktiva  

 Pokud hodnota Zr je vyšší než 0,3, tak jde o firmu s malou pravděpodobností 
bankrotu. U firmy, která dosahuje hodnotou funkce Zr nižší než 0,2, lze očekávat bankrot 
s vyšší pravděpodobnosti.  
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3 Aplikační část  

3.1 Charakteristika firmy  

Firma:                 ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

Hlavní Sídlo a adresa:   TTTM Praha 10 Tiskařská 559/2 – Praha 

Nová Ves, U Hrůbků 1570, PSČ: 70030- 

Ostrava 

IČO      26851415 

DIČ      CZ26851415 

Právní forma      Společnost s ručením omezeným 

Den vzniku společnosti:    23. květen 1998 

Základní kapitál:     200 000 Kč 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  367 

Vznik a vývoj společnosti 

 Společnost ELMICH ART TOYS, s.r.o. vznikla jako samostatný subjekt v roce 

1998 ve Vietnamu, se záměrem realizovat nabídku pro domácí potřeby rozvoje v zemi. 

Hlavním výrobním programem je výroby a prodej domácích potřeb.  

V roce 2004 došlo vlivem celkového vývoje ve společnosti k transformaci podniku 

se záměrem rozšířit jeho aktivity na evropský trh. Obchodní koncepce společnosti 

ELMICH navazuje, jak na zkušenosti z pěti let působení v České Republice, tak na bohaté 

zdroje stoleté historie stejnojmenné vietnamské firmy.  

Dne 2. února 2005 byl zahájen provoz celorepublikové sítě střediska ELMICH 

s jednoznačnou misí – svou činností přispět ke zvýšení úrovně obratu dosaženého 

u českých aktivit. Hlavním cílem je nejen oslovit domácí současné prodejce, ale 

i perspektivní maloobchodní prodejny typu hračky nebo dárkové zboží či specializované 

prodejny sklo – porcelán.  
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Hlavní činnosti firmy  

Pro realizaci dlouhodobého strategie podniku a dosažení cílových stavů 

formulovaných ve vizi podniku byly stanoveny základní strategické cíle v jednotlivých 

oblastech hospodářské činnosti podniku. 

Společnost byla vždy v dané oblasti jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. 

V Pražském regionu patří ELMICH k významným podnikatelským subjektům a v městě 

Ostrava, sídle společnosti, je největší vietnamskou firmou v České republice. 

Obchodní koncepce společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. navazuje také 

na zkušenosti z pěti let působení v ČR. Díky tomu jsou schopni v dostatečném předstihu 

reagovat na trendy, které se rychle prosazují zejména prostřednictvím požadavků 

zahraničních firem působících na tuzemském trhu. V současném světě rychlý tok informaci 

potlačuje do pozadí význam fyzické vzdálenosti. Proto jsou výhody propojení výroby, 

distribuce a flexibilní komunikace se spotřebitelem stále patrnější. 

ELMICH (logo firmy znázorňuje obr. 1) usiluje o to, aby jeho obchodně 

podnikatelské aktivity a strategie měly vždy prioritně na zřeteli jakost výrobků a služeb, 

pozitivní přístup k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. 

Vznik vlastní velkoobchodní sítě neznamená z principu odmítnutí spolupráce 

s jinými velkoobchody. Spolupráce však má smysl pouze tehdy, je-li dostatečně průhledná, 

jasná a bezproblémová především v otázkách financování, finančních toků a finanční 

přiměřeností, a samozřejmě pouze v případě, když je efektivnější než jejich vlastní služby. 

Jejich hlavním obchodním partnerem zůstávají vietnamské velkoobchody a restaurace.  

Obr. 1: Logo firmy 
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3.2 Zhodnocení finanční situace firmy  

3.2.1 Horizontální analýza  

Pomocí vztahů (2) a (3) jsme provedli v tab. č. 1 a tab. č. 2 horizontální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát za roky 2006 – 2008. Vypočtené hodnoty meziročního 

indexu změn a absolutní změny údajů jsou v příloze číslo 3 a 4. 

Horizontální analýza aktiv  

Indexy položek aktiv v horizontální analýze byly vypočteny podle vzorce (1), 

absolutní změny údajů aktiv podle vzorec (2). 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv za rok 2006 - 2008 

Horizon. analýza aktiv 2007/2006  2008/2007  

 Absolutní 
změna  

(tis. Kč) 

Relativní 
změna 

(%) 

Absolutní 
změna  

(tis. Kč) 

Relativní 
změna  

(%) 
Aktiva celkem 53 893 22 % 81 686 27 % 
Stálá aktiva - 4 591 - 6 % 14 853 20 % 
DNHM - 159 - 7 % - 342 - 15 % 
DHM - 4 630 - 6 % 11 965 17 % 
DFM 198 8 % 3 230 122 % 
Oběžná aktiva 55 362 33 % 61 259 27 % 
Zásoby materiálu 12 931 46 % - 2 245 - 5 % 
Zásoby zboží 5 521 44 % 1 580 9 % 
Nedokončená výroby 25 323 93 % 8 393 16 % 
Výrobky 0  6 312  
Poskytnuté zálohy na zásoby - 831 - 53 % 1 997 267 % 
Pohledávky 11 863 17 % 40 980 50 % 
Finanční majetek 1 600 5 % 4 242 14 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

Vývoj aktiv 
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Graf č. 1 Vývoj aktiv za rok 2006 – 2008 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že položka aktiva celkem má rostoucí tendenci. V roce 2007 

vzrostla o 54 mil. Kč a v roce 2008 o dalších 82 mil. Kč. Položky nedokončená výroba 

a zásoby zboží mají rostoucí tendenci, což je způsobeno zvyšující se výrobní aktivitou. 

Pohledávky mají rovněž rostoucí tendenci, což je způsobeno růstem tržeb. Zásoby 

materiálu a poskytnuté zálohy na zásoby mají rostoucí charakter. 

Horizontální analýza pasiv   

Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv za rok 2006 - 2008 
Pasiva  2007/2006  2008/2007  
 Absolutní 

změna  
(tis. Kč) 

Relativní 
změna  

(%) 

Absolutní 
změna 

(tis. Kč) 

Relativní 
změna 

(%) 
Pasiva celkem 53 893 22 % 81 686 27 % 
Vl. kapitál celkem 8 601 5 % 21 906 13 % 
Základní kapitál 0  0 0 % 
Kapitálové fondy 5 163 14 % 918 2 % 
Fond ze zisku 1 493 16 % 18 074 19 % 
HV běžného období 1 945 20 % 2 914 25 % 
Cizí zdroje celkem 45 292 51 % 59 780 45 % 
Rezervy 1 742 83 % - 887 - 23 % 
Dld. Závazky - 54 - 2 % - 76 - 3 % 
Krd. Závazky 43 604 53 % 53 665 42 %  
Bankovní úvěry 0  7 078  

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 
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Vývoj pasiv 

Graf č. 2 Vývoj pasiv za rok 2006 – 2008 

 

Z grafu č. 2 vyplývá, že položka pasiva celkem má rostoucí tendenci v souladu 

s aktivy. Rezervy, fondy ze zisku a dlouhodobé závazky se během tři roky výrazně 

nezměnily. Položka krátkodobé závazky má rostoucí tendenci. V roce 2007 vzrostla o 44 

mil. Kč a v roce 2008 o zhruba dalších 54 mil. Kč. Růst krátkodobých závazků souvisí 

s růstem zásob a s rozšiřující se výrobou. Položky kapitálové fondy a HV běžného období 

mají rovněž rostoucí tendenci. 

Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty  

Při výpočtu hodnot v horizontální analýze v tab. č. 3 a č. 4 VZZ byly požity vzorce 

(1) a (2). 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza výkazů zisků a ztráty 
Horizontální analýza VZZ - 

Výnosy 
2007/2006  2008/2007  

 Absolutní 
změna  

(tis. Kč) 

Relativní 
změna 
 (%) 

Absolutní 
změna  

(tis. Kč) 

Relativní 
změna  

(%) 
Výnosy celkem 142 965 27 % 79 117 12 % 
Tržby za prodej zboží - 8 803 - 15 % 7 486 15 % 
Tržby za prodej výr., služeb 122 856 31 % 64 674 12 % 
Změna stavu zás. vl.činností -10 611 310 % - 19 645 273 % 
Aktivace  1 613 24 % - 1 336 -16 % 
Tržby z prodej DHM  13 423 41 % 6 343 14 % 
Tržby z prodeje materiálu 17 002 71 % 5 090 12 % 
Výnosy z finančních investic -15 -3 % 36 6 % 
Výnosové úroky  191 23 % 273 27 % 
Mimořádné výnosy  - 438 - 49 % 220 49 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 
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Vývoj výnosů 

Graf č. 3: Vývoj výnosů za rok 2006 – 2008 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že vývoj celkových výnosů ve sledovaném období vykazuje 

pozitivní trend. V roce 2007 vzrostly celkové výnosy o 143 mil. Kč a v roce 2008 o zhruba 

dalších 79 mil. Kč. Položky tržby za prodej výrobků a služeb a tržby za prodej DHM 

a materiálu mají největší podíl. V roce 2007 vzrostly o 123 mil. Kč a v roce 2008 o 65 mil. 

Kč. Dále se nejvíce na celkových výnosech podílí tržby z prodeje DHM a materiál, které 

měly během v letech 2007 a 2008 rostoucí charakter. V roce 2007 vzrostly o 30 mil. Kč 

a v následujícím roce 2008 o 8 mil. Kč. 

Tabulka č. 4: Horizontální analýzy výkazu zisků a ztráty  
Horiz.VZZ - Náklady 2007/2006  2008/2007  
 Absolutní 

změna  
(tis. Kč) 

Relativní 
změna  

(%) 

Absolutní 
změna  

(tis. Kč) 

Relativní 
změna  

(%) 
Náklady celkem  138 145 27 % 77 161 12 % 
Spotřeba mat. a energie  30 568 19 % 92 061 49 % 
Služby 70 298 42 % -45 459 -19 % 
Mzdové náklady  24 484 38 % 12 355 14 % 
Daně a poplatky 57 3 % 645 34 % 
Odpisy DHNM a DHM  -120 -1 % 2 919 29 % 
ZC prodaného dl. 
majetku  

5 319 28 % 7 212 30 % 

Nákladové úroky  6 3 % 151 71 % 
Daň z příjmů  1 523 88 % 5 0 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 
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Vývoj nákladů  

Graf č. 4 vývoj nákladů za rok 2006 – 2008 

 

Z grafu č. 4 vyplývá, že celkové náklady ve sledovaném období mírně rostou. 

V roce 2007 vzrostly o 138 mil. Kč a v roce 2008 o zhruba dalších 77 mil. Kč. Největší 

podíl na celkových nákladech mají spotřeby materiálu a energie, které v průběhu 

sledovaného období vzrostly, je to způsobeno rozšířením výroby a všeobecným růstem cen 

vstupů. V roce 2007 tato položka vrostla o 31 mil. Kč a v následujícím roce o 92 mil. Kč. 

Služby mají kolísající charakter. V roce 2007 vzrostly o 70 mil, ale v roce 2008 klesají 

o 45 mil. Kč. Osobní náklady vykazují během sledovaného období rostoucí trend. Růst je 

způsoben rozšířením výroby, které vedlo k růstu počtu zaměstnanců a jejich mezd.  

Položky daně a poplatky, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, nákladové úroky mají 

rostoucí charakter. 

3.2.2 Vertikální analýza  

Pomocí vztahu (3) jsme provedli vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

v letech 2006 – 2008. Vypočtené hodnoty meziročního indexu jsou příloze číslo 5 a 6. 

Vertikální analýza aktiv  

Vertikální analýza aktiv byla vypočtena dle vzorce (3). 
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Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv 
Aktiva 
vertikální analýza 

2006  2007  2008  

 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Aktiva celkem 249 496 100% 303 389 100% 385 075 100% 
Stálá aktiva 79 992 32 % 75 401 25 % 90 254 23 % 
DNHM 2 445 1 % 2 286 1 % 1 944 1 % 
DHM 75 095 30 % 70 465 23 % 82 430 21 % 
DFM 2 452 1 % 2650 1 % 5 880 2 % 
Oběžná aktiva 169 504 68 % 224 866 74 % 286 125 74 % 
Zásoby materiálu 28 059 11 % 40 990 14 % 38 745 10 % 
Zásoby zboží 12 445 5 % 17 966 6 % 19 546 5 % 
Nedokončená výroby 27 129 11 % 52 452 17 % 60 845 16 % 
Výrobky 0 0 % 0 0 % 6 312 2 % 
Poskyt. zál. na zásoby 1 579 1 % 748 1 % 2 745 1 % 
Pohledávky 70 122 28 % 81 985 27 % 122 965 32 % 
Finanční majetek 29 125 12 % 30 725 10 % 34 967 9 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

Struktura aktiv  

Graf č. 5: Struktura aktiv za rok 2006 - 2008 

 

 Z grafu vyplývá, že ve sledovaném období došlo ke změně procentuálního složení 

aktiv. V roce 2006 činí podíl stálých aktiv 32 %, v následujících letech klesá na 25% 

a v roce 2008 je 23 procent. 
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Vertikální analýza pasiv  

Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv 
Vertikální analýza pasiva 2006  2007  2008  
 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Pasiva celkem 249 496 100% 303 389 100% 385 075 100% 
Vlastní kapitál celkem 161 458 65 % 170 059 56 % 191 965 50 % 
Základní kapitál 20 150 8 % 20 150 7 % 20 150 5 % 
Kapitálové fondy 35 906 14 % 41 069 14 % 41 987 11 % 
Fond ze zisku 95 492 38 % 96 985 32 % 115 059 30 % 
HV běžného období 9 910 4 % 11 855 4 % 14 769 4 % 
Cizí zdroje celkem 88 038 35 % 133 330 44 % 193 110 50 % 
Rezervy 2 110 1 % 3 852 1 % 2 965 1 % 
Dlouhodobé závazky 3 019 1 % 2 965 1 % 2 889 1 % 
Krátkodobé závazky 82 909 33 % 126 513 42 % 180 178 47 % 
Bankovní úvěry 0 0 % 0 0 % 7 078 2 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

Struktura pasiv 

Graf č. 6: Struktura pasiv za rok 2006 - 2008 

 

 V roce 2006 společnost porušila zlaté pravidlo financování, které říká, že 

dlouhodobý majetek má být kryt dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek krátkodobými 

zdroji. V případě analyzované společnosti jsou stalá aktiva (32 %) kryta vlastním 

kapitálem (65 %). Znamená to, že 33 % vlastního kapitálu je použito na financování 

krátkodobého majetku. Tento znak svědčí o vyšším stupni překapitalizování. V roce 2007 

jsou stalá aktiva (25 %) opět plně kryta vlastním kapitálem (56 %), avšak část vlastního 

kapitálu 31 % je použita na krátkodobý majetek. Jedná se opět o překapitalizování. V roce 
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2008 se situace mírně zlepšila. Stalá aktiva (23 %) jsou plně kryta vlastním kapitálem 

50 %. Překapitalizování bylo 27 procent. 

Vertikální analýza výkazů a zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazů zisků a ztráty byla vypočtena dle vzorce (3) a uvedli 

jsme ji v tab. č. 7. 

Vývoj struktury výnosů 

Tabulka č. 7: Vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát 
 2006  2007  2008  
 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Výnosy celkem 526 301 100 % 669 266 100 % 748 383 100 % 
Tržby za prodej zboží 59 415 11,30% 50 612 7,56 % 58 098 7,76% 
Tržby za prodej výr., 
služeb 

399 
489 

75,9 % 522 
345 

78,05% 587 019 78,4% 

Změna stavu zásob vlastní 
činností 

- 3 419 -0,65 % - 7 192 -1,07% - 12 453 -1,66% 

Aktivace  6 845 1,30 % 8 458 1,26 % 7 122 0,95 % 
Tržby z prodej DHM  32 473 6,17 % 45 896 6,86 % 52 239 6,98 % 
Tržby z prodeje materiálu 24 038 4,57 % 41 040 6,13 % 46 130 6,16 % 
Výnosy z fin. investic 581 0,11 % 566 0,08 % 602 0,08 % 
Výnosové úroky  822 0,16 % 1 013 0,15 % 1 286 0,17 % 
Mimořádné výnosy  889 0,17 % 451 0,07 % 671 0,09 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

Graf č. 7 struktura výnosů za rok 2006 – 2008 

 

V roce 2006 mají největší podíl na výnosech tržby za prodej výrobků a služeb 

(75,90 %) a tržby za prodej zboží (11,30 %). To je způsobeno tím, že se společnost 

zaměřuje na výrobu a následný prodej hotových výrobků. Podíl tržeb za prodej zboží 
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v následujícím roce klesá na 3,74 %, a podíl tržeb za prodej výrobků a služeb vzrostl 

na 2,15 %. V roce 2008 dosáhly tržby za prodeje výrobků a služeb (78,44 %) a za prodej 

zboží (7,76%) z celkových výnosů. Položky aktivace, změna stavu zásob vlastních 

činností, výnosové úroky, výnosy z dlouhodobé finančního majetku a mimořádné výnosy 

mají kolísající charakter. Druhou položkou s větším podílem na výnosech jsou tržby 

z prodeje DHM a materiálu, které se po celé tři roky pohybují kolem 10 % - 13 procent. 

Vývoj struktury nákladů  

Tabulka č. 8: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 
 2006 2007 2008 
 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Náklady celkem 520 823 100 % 658 968 100 % 736 129 100 % 
Spotřeba mat.a energie  156 844 30,11% 187 412 28,44 % 279 473 37,97% 
Služby 168 856 32,42% 239 154 36,29 % 193 695 26,31% 
Mzdové náklady  65 149 12,51% 89 633 13,60 % 101 988 13,86% 
Daně a poplatky 1 866 0,36 % 1 923 0,29 % 2 568 0,35 % 
Odpisy DHM a DNHM  10 087 1,94 % 9 967 1,51 % 12 886 1,75 % 
Zůstatková cena 
prodaného DHM  

18 667 3,58 % 23 986 3,64 % 31 198 4,24 % 

Nákladové úroky  208 0,04 % 214 0,03 % 365 0,05 % 
Daň z příjmů  1 729 0,33 % 3 252 0,49 % 3 257 0,44 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

Graf č. 8: Struktura nákladů za rok 2006 - 2008 

 

Během všech tří let mají největší podíl na celkových nákladech služby. Druhou 

položkou s největším podílem na celkových nákladech je spotřeba materiálu a energie. 

Osobní náklady tvoří třetí nejvyšší podíl na celkových nákladech, které vykazují rostoucí 
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trend. Další výraznou nákladovou položkou je zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu. 

3.2.3 Poměrové ukazatele  

Ukazatele aktivity  

Ukazuje nám míru, jak podnik využívá vložená aktiva a jejich části a jsou 

znázorněny v tab. č. 9. Hodnotí také schopnost podniku dosahovat při optimálním využití 

vloženého kapitálu co nejlepších výsledků. 

Tabulka č. 9: Ukazatelé aktiv za rok 2006 – 2008 byla vypočtena dle vzorce (4) až (10) 
Ukazatelé 2006 2007 2008 

Obrátka celkových aktiv  2,07 2,18 1,93 
Doba obratu aktiv (dny) 174,26 165,51 186,46 
Doba obratu zásob (dny) 48,34 61,19 62,07 
Doba obratu pohledávek (dny) 48,98 44,73 59,54 
Doba obratu závazků (dny) 60,02 70,64 88,64 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

1) Obrátka celkových aktiv  

Ukazatel zobrazuje, jak intenzivně podnik využívá celková aktiva. Čím vyšší 

hodnota, tím lépe pro podnik, tento ukazatel vyjadřuje pozitivní rostoucí trend. 

Graf č. 9: Obrátka celkových aktiv za rok 2006 - 2008 

 

Z grafu vyplývá, že obrátka celkových aktiv v roce 2006 měla hodnotu 2,07, v roce 

2007 vzrostla na hodnotu 2,18. Vzrůstající obrátka aktiv nám ukazuje na zásadně vyšší 

využívání kapacit výrobních prostředků. Část nárůstu obrátky aktiv je ovlivněna rovněž 
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zvyšujícími se cenami produktů. Hodnota ukazatele v roce 2008 klesá na 1,93 krát. Vývoj 

ukazatele za rok 2007 – 2008 je klesající, růst aktiv poměrově odpovídá růstu tržeb. 

2) Doba obratu aktiv  

 Ukazatel, který jsme znázornili v grafu č. 10, udává počet dní, v průběhu kterých 

dojde k přeměně celkových aktiv na tržby. Snahou podniku je, aby doba obratu aktiv byla 

co nejnižší. 

     Graf č. 10: Doba obratu aktiv (ve dnech) za roky 2006 - 2008 

 

Z grafu č. 10 vyplývá, že ukazatel doby obratu aktiv vykazuje poměrně nestabilní 

vývoj. V roce 2006 byla celková aktiva v podniku vázána přibližně 174 dny, 

v následujícím roce klesají na 165 dnů, a v roce 2008 došlo opět ke k mírnému zvýšení 

doby obratu aktiv. Je to způsobeno tím, že firma v roce 2007 začala více využívat cizí 

zdroje, což vedlo ke zvýšení celkových aktiv na rozdíl od tržeb, a tím i ke zvýšení doby 

obratu. 

3) Doba obratu zásob   

Tento ukazatel, který jsme znázornili v grafu č. 11, zjišťuje, jak dlouho v průměru 

zůstávají zásoby v podniku, aniž by změnily svoji formu.  
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     Graf č. 11: Doba obratu zásob (ve dnech) za rok 2006 - 2008 

 

 Doba obratu zásob v roce 2006 činila 48 dnů a v roce 2007 byla 61dnů. Došlo tedy 

k výraznému zvýšení zásob materiálu a nedokončené výroby, což se promítlo do aktivity 

podniku. V následujícím roce ukazatel vzrostl na 62 dnů. 

4) Doba obratu pohledávek  

 Ukazatel (viz graf č. 12) udává průměrnou dobu, která uplyne mezi prodejem na 

obchodní úvěr a jeho uhrazením. Prodej na obchodní úvěr je poměrně nákladný, poněvadž 

společnost přichází o úroky a navíc podstupuje riziko, že mu dlužník nezaplatí. 

Graf č. 12 Doba obratu pohledávek (dny) za rok 2006 - 2008 

 

 Z vypočtených údajů vyplývá, že se doba, po kterou je majetek v podniku ve formě 

pohledávek, prodlužuje. Zatímco v roce 2006 byla průměrná doba inkasa necelých 49 dní, 
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v roce 2007 se dobu obratu pohledávek podařilo snížit ze 49 dní na zhruba 45, a v roce 

2008 doba obratu pohledávek stoupla na 60 dní. 

5) Doba obratu závazků  

 Tento ukazatel, který jsme znázornili v grafu č. 13, udává ve dnech průměrnou 

dobu mezi nákupem zásob, služeb apod., a jejich zaplacením. 

   Graf č. 13: Doba obratu závazků (ve dnech) za roky 2006 - 2008 

 

 Z grafu lze vyčíst, kolik dní podniku trvá, než dodavatelům splatí obchodní úvěr. 

Během sledovaného období narostla doba, za kterou společnost uhradí své závazky,  

o téměř 29 dnů. Ve sledovaném období se hodnota závazků zvýšila z 85 109 Kč 

na 183 067 Kč, přičemž tržby vzrostly z hodnoty 515 415 Kč v roce 2006 na 743 486 Kč 

v roce 2008. Rozšíření výroby způsobilo větší potřebu materiálu, a tím i růst závazků vůči 

dodavatelům. 

Ukazatelé rentability  

  Pomocí této analýza lze zjistit, jak podnik zhodnocuje vložené prostředky tím, že 

poměřuje vstupy a výstupy podniku. Pro ukazatele rentability je nejdůležitější tvorba zisku. 

Z těchto důvodů výsledky společnosti nevycházejí příliš dobře, což  ukazuje tab. č. 10.   

 
Tabulka č. 10: Ukazatele rentability (v %) byla vypočtena dle vzorce (11), (12) a (13)                               

Ukazatel 2006 2007 2008 
ROA  2,97 %  4,54 % 4,12 % 
ROE  3,39 %  6,06 % 6,38 % 
ROS  1,06 % 1,56 % 1,65 % 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 
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1) Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA  

 Ukazatel, který jsme znázornili na grafu č. 14, poměřuje hospodářských výsledek 

před úroky a daněmi s celkovými aktivy společnosti a výstupem podniku.  

        Graf č. 14: Vývoj ukazatele ROA za rok 2006 – 2008 

 

  Z grafu č. 14 vidíme poměrně kolísavý vývoj rentability aktiv, což je způsobeno 

v roce 2007 zvýšením EBIT o téměř 1,57 % oproti stavu roku 2006, a to zejména díky 

výnosům z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 13 mil. Kč. V roce 2008 společnost 

investovala do nového vybavení hmotným majetkem z důvodu, aby zlepšila efektivitu 

a svou konkurenceschopnost. To způsobilo zvýšení aktiv o 82 mil. Kč, společnosti také 

vzrostl finanční majetek o 3 mil. Kč.  

2) Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

  Ukazatel rentability vlastního kapitálu, který jsme znázornili v grafu č. 15, je 

považován za jeden z nejdůležitějších, a to především z pohledu vlastníků, jelikož hodnotí 

efektivnost, s níž firma využívá vlastní kapitál, tedy měří zhodnocení vlastních vložených 

prostředků do podnikání.  
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Graf č. 15: Vývoj ukazatele ROE za rok 2006 – 2008 

 

 V roce 2007 se zvýšila hodnota ukazatele téměř o 27 % (0,034 – 0,061), což bylo 

způsobeno radikálním růstem tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tím 

růstu EAT. Nejvyšší výsledek měla společnost v roce 2008 (1,65 %). 

3) Rentabilita tržeb – ROS  

 Rentabilita tržeb (ROS) udává, kolik dokáže firma vyprodukovat efektu na 1 Kč 

tržeb. Pozitivním efektem je samozřejmě růst tohoto ukazatele. Ukazatel jsme znázornili 

v grafu č. 16.  

Graf č. 16: Vývoj ukazatele ROS za rok 2006 – 2008 

 

 Hodnoty ukazatele rentability tržeb, vypočtené podle vzorce (12), nemají 

jednoznačný vývoj. Nejlepších výsledků za sledované období bylo dosaženo v roce 2007 

a 2008. V průběhu sledovaného období vzrostl ukazatel z 1,06 % v roce 2006 na 1,65 % 

v roce 2008. 
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Ukazatelé likvidity  

 Ukazatelé likvidity (viz tab. č. 11) podávají informace o tom, jak snadno je podnik 

schopen splácet závazky ze svých disponibilních zdrojů.  

Tabulka č. 11: Ukazatele likvidity byly vypočteny dle vzorce (14), (15) a (16) 
Ukazatel 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 2,04 1,78 1,59 
Pohotová likvidita 1,21 0,89 0,88 
Okamžitá likvidita  0,35 0,24 0,19 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

1) Běžná likvidita  

 Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Čím je 

hodnota vyšší, tím je obecně lepší zachování platební schopnosti podniku. Vývoj hodnoty 

ukazatele jsme znázornili v grafu č. 17. 

Graf č. 17: Běžná likvidita za rok 2006 - 2008  

 

 Z grafu lze vyčíst, že kdyby v roce 2006 podnik proměnil veškerá oběžná aktiva 

v daném okamžiku na hotovost, byl by schopen uspokojit své věřitele 2,04 krát. Následně 

se pak hodnota snížila na 1,78 a později na 1,59.  

2) Pohotová likvidita  

 Likvidita 2. stupně zahrnuje do součtu vedle finančního majetku i pohledávky. 

Cílem je omezit vliv zásob, které mohou být někdy moc vysoké i neprodejné. Hodnotu 

ukazatele jsme vyjádřili v grafu č. 18. 
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Graf č. 18: Pohotová likvidita za rok 2006 – 2008 

 

  V roce 2006 ukazatel dosahoval hodnoty 1,21, což vypovídá o schopnosti podniku 

vyrovnat své závazky bez nutnosti prodeje svých zásob, ale také o vysokém objemu 

pohotových prostředků, které přinášejí pouze minimální nebo žádný úrok. V roce 2007 se 

hodnota snížila na 0,89 a později na 0,88 v roce 2008.  

3) Okamžitá likvidita  

 Tento ukazatelů, který jsme znázornili v grafu č. 19, zobrazuje, jakou část svých 

krátkodobých závazků je podnik schopen okamžitě uhradit. Vysoká hodnota vyjadřuje 

dobrou likviditu.  

Graf č. 19: Okamžitá likvidita za rok 2006 – 2008 

 

Snížení okamžité likvidity souviselo se snížením celkové hotovosti na účtech a tím 

pádem i menší potřebou čerpání krátkodobých úvěrů. Jako minimální hodnota se uvádí 0,2.  
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Ukazatelé zadluženosti  

 Ukazatel zadluženosti (viz tab. č. 12) hodnotí finanční strukturu podniku. 

U velkých podniků je nemožné, aby financovali veškerá svá aktiva pouze vlastními zdroji. 

Tabulka č. 12: Ukazatele zadluženost byly použity vzorce (17) až (22) 
Ukazatel 2006 2007 2008 

Poměr vlastního kapitálu na aktivech (%) 64,71 56,05 49,85 
Majetkový koeficient 1,55 1,78 2,01 
Ukazatel celkové zadluženosti (%) 35,29 43,95 50,15 
Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů (%) 54,53 78,40 100,60 
Ukazatel úrokového krytí 27,34 49,12 34,57 
Ukazatel úrokového zatížení (%) 3,66 2,04 2,89 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

1) Poměr vlastního kapitálu na aktivech  

 Tento ukazatel zadluženosti nás informuje, do jaké míry je podnik schopen 

financovat chod firmy z vlastních zdrojů.  

Graf č. 20 Poměr vlastního kapitálu na aktivech za rok 2006 – 2008 

 

  Graf č. 20 dokumentuje klesající průběh tohoto ukazatele, který byl způsoben 

rychlým růstem celkových aktiv při pomalejším růstu využívání vlastních zdrojů. V roce 

2008 poměr vlastního kapitálu na aktivech klesá na 49,85 procent. 

2) Majetkový koeficient  

 Majetkový koeficient, který jsme znázornili v grafu č. 21, udává, kolik korun 

majetku podniku připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. 
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Graf č. 21: Majetkový koeficient za rok 2006 - 2008 

 

 Z grafu vyplývá, že ukazatel má do 2008 rostoucí charakter, v roce 2007 má 

majetkový koeficient hodnotu 1,78, což je růst oproti roku 2006 (1,55) a poté se zvyšuje 

hodnotu 2,01 v roce 2008.   

3) Ukazatel celkové zadluženosti 

 Ukazatel celkové zadluženosti neboli ukazatel věřitelského rizika vypovídá o tom, 

v jakém rozsahu používá podnik při svém financování cizí zdroje.  

    Graf č. 22: Ukazatel celkové zadluženosti za rok 2006 - 2008 

 

 Růst hodnoty ukazatele, který jsme vytvořili v grafu č. 22, signalizuje zvýšenou 

aktivitu firmy s využitím cizích zdrojů. Celkové zadlužení společnosti v průběhu 

sledovaného období nepatrně rostlo, avšak v akceptovatelných mezích, která se 

ve vyspělých ekonomikách pohybuje mezi 30 až 60 procenty. 
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4) Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů  

Graf č. 23 Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů za rok 2006 - 2008 

 

 Aktivity společnosti byly od roku 2008 financovány více cizími zdroji než 

vlastními, což se projevilo zvýšením ukazatele zadluženosti vlastních zdrojů. Tento vývoj 

jsme znázornili v grafu č. 23. 

5) Ukazatel úrokového krytí  

 Průběh ukazatele z grafu č. 24 vyjadřuje výrazné čerpání úvěrových zdrojů v roce 

2007. Nákladové úroky v roce 2006 činily 208 tis. Kč, v roce 2007 se zvýšily na 214 tis. 

Kč, a v roce 2008 se zvýšily na 365 tis. Kč. 

Graf č. 24: Ukazatel úrokového krytí za roky 2006 - 2008 
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6) Ukazatel úrokového zatížení  

Tento ukazatel nás informuje o tom, do jaké míry je výdělek firmy zatížen placením 

úroků. V roce 2006 je ukazatel úrokového zatížení 3,66 %, v roce 2007 se snížil na 2,04 %, 

což je jednoznačně pozitivní vývoj. A v roce 2008 se zvýšil na 2,89 procent.   

       Graf č. 25 Ukazatel úrokového zatížení 

 

3.2.4 Predikční modely  

Pyramidový rozklad DuPont diagramu  

 Pyramidový rozklad DuPont je jedním ze způsobů použití poměrových ukazatelů 

k identifikaci dopadů změn jednotlivých položek v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát 

na ziskovost podniku. Tento rozklad se zaměřuje na rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu ROE, který jsme znázornili v tab. č. 13. 

Tabulka č. 13: Vývoj rentability vlastního kapitálu byl vypočten dle vzorce (23) 
 2006 2007 2008 

ROE 3,4 % 6% 6% 
Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

 Ukazatel ROE je rentabilita s použitím výsledků hospodaření za účetní období. 

Z tabulky č. 13 vyplývá, že vývoj rentability vlastního kapitálu vykazuje pozitivní trend. 

V roce 2006 měla nejnižší výsledek (3,4%) a v roce 2007 rentabilita vlastního kapitálu 

oproti roku 2006 vzrostla na 6 %. Na základě srovnání rozkladů ROE z let 2006 a 2007 lze 

dospět k závěru, že na růst rentability vlastního kapitálu měl zásadní vliv růst rentability 
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ziskové marže. A v roce 2008 dosahovala rentabilita vlastního kapitálu podobné hodnoty 

jako v roce 2007, a to 6 procent. 

Bonitní a bankrotní modely 

1) Altmanův model 

 Altmanova analýza představuje jednu z možností, jak vyhodnotit souhrnně zdraví 

podniku prostřednictvím jednoho čísla. Altmanovo Z-skóre, které jsme uvedli v tab. č. 14,  

v sobě zahrnuje všechny podstatné složky finanční analýzy, tj. rentabilitu, likviditu, 

zadluženosti i strukturu kapitálu. 

Společnost ELMICH je společnost s ručením omezeným, a proto byl použit tento 

vzorec, který je rovněž uveden v teoretické časti. 

Z =  0,717x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998 x5 

Tabulka č. 14: Z-skóre 
 Ukazatel Váha 2006 2007 2008 

X1 ČPK / celková aktiva 0,717 0,249 0,232 0,197 
X2 EAT / celková aktiva 0,847 0,019 0,029 0,027 
X3 EBIT/ celková aktiva 3,107 0,134 0,171 0,149 
X4 Zákl. kapitál/cizí zdroje 0,420 0,096 0,063 0,044 
X5 Tržby / celková aktiva 0,998 2,105 2,202 1,939 
 Z-skóre  2,603 2,697 2,356 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

Z výsledků tabulky lze uvést, že hodnoty tohoto ukazatele se v období od roku 

2006 do roku 2007 nachází v intervalu od 2,4 do 2,7. To však vypovídá o nevyhraněné 

finanční situaci firmy, tzv. šedé zóně, kdy firma signalizuje možné finanční problémy. 

2) Kralickův rychlý test 

 Tento bonitní model poskytuje rychlé a jednoduché vyhodnocení firmy s poměrně 

velmi dobrou vypovídací schopností. Vypočtené hodnoty jsme uvedli v tab. č. 15.  
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Tabulka č. 15: Kralickův rychlý test  
Rok 2006 2007 2008 

Kvóta vlastního kapitálu 65 % 56 % 50 % 
Hodnocení 1 1 1 
Doba splácení dluhu (krátkodobé + 
dlouhodobé závazky) z CF 

5,63 5,53 6,54 

Hodnocení 3 3 3 
Cash flow (výsledek hospodaření + 
odpisy + změna stavu rezerv) v tržbách 

2,96 % 3,55 % 3,76 % 

Hodnocení 4 4 4 
ROA 2,97 % 4,54 % 4,12 % 
Hodnocení  4 4 4 
Výsledná známka 3 3 3 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o.  

Z tabulky č. 15 vyplývá, že průměrné ohodnocení společnosti ELMICH ART 

TOYS, s.r.o. za všechny tři roky se nachází na úrovni 3, což odpovídá dobrému stavu 

finančního hospodaření. 

3) Index bonity  

 Index bonity řadíme mezi nejvýznamnější modely. U tohoto indexu můžeme říct, 

že čím vyšší hodnotu indexu bonity dané firmy dosáhneme, tím je jeho finanční situace 

a ekonomické ohodnocení podniku lepší.  

Bi = 1,5 Xi1 + 0,08 Xi2 + 10 Xi3 + 5 Xi4 + 0,3 Xi5 + 0,1 Xi6 

Tabulka č. 16: Index bonity 
 UKAZATEL Váha 2006 2007 2008 

Xi1 Cash flow/ CZ 
 

1,5 0,2603 0,2635 0,2175 

Xi2 Celková aktiva/ cizí zdroje 0,08 0,2267 0,1820 0,1595 
Xi3 EBT/celková aktiva 10 0,2888 0,4466 0,4028 
Xi4 EBT/celkové výkony 5 0,0894 0,1294 0,1333 
Xi5 Zásoby/celkové výkony 0,3 0,0515 0,0643 0,0661 
Xi6 Celk. výkony/celková aktiva 0,1 1,1615 0,1726 0,1512 
 Hodnota indexu Bi  2,0782 1,2584 1,1304 

Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

 Podle indexu bonity můžeme dojít k závěru, že finanční situace firmy je dobrá, 

protože po celou dobu přesahovala hodnotu 1. V roce 2006 přesáhla hodnotu 2, takže 

můžeme interpretovat, že finanční zdraví firmy bylo v tomto roce velmi dobré. Další dva 

roky už byly ve znamení poklesu hodnoty tohoto indexu, což je pro společnost  ELMICH 

ART TOYS, s.r.o. velice pozitivní. 
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4) Taflerův bankrotní model 

 Tento model se skládá ze čtyř ukazatelů, z nichž má nejvyšší váhu ten první. Pakli-

že by došlo ke změně tohoto ukazatele, tak by to v konečném důsledku výrazně ovlivnilo 

hodnotu celkového modelu.  

 Hodnota modelu se zvyšuje v roce 2007 (z 0,69 na 0,71). A nadále zůstává 

společnost v tom nejlepším pásmu – „nízká pravděpodobnost bankrotu“, podle vzorce: 

Zr = 0,53. R1 + 0,13. R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 

Tabulka č. 17 Taflerův bankrotní model  
 UKAZATEL Váha 2006 2007 2008 

R1 EBT/ krd. Závazky 0,53 0,0477 0,0583 0,0477 
R2 OA/ CZ 0,13 0,2561 0,2262 0,2028 
R3 Krd. závazky/ celková aktiva 0,18 0,0594 0,0756 0,0846 
R4 Tržby / celková aktiva 0,16 0,3312 0,3488 0,3088 

 Hodnota indexu  0,6944 0,7089 0,6439 
Zdroje: vlastní propočty na základě výročních zpráv společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 
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4 Návrhy a doporučení  

 Z celkového pohledu provedené finanční analýzy u společnosti ELMICH ART 

TOYS, s.r.o. vyplývají návrhy a doporučení pro společnost. 

 Z hlediska horizontální analýzy společnost ELMICH ART TOYS, s.r.o. ustavičně 

zvyšuje hodnotu svých aktiv, které pokrývá navyšováním jak vlastního, tak i cizího 

kapitálu. Pozitivním jevem je také to, že firma ze své hlavní činnosti dosahuje zisku, a to 

po celé sledované období.  

 Vertikální analýza nákladů ukázala na skutečnost, že největší část nákladů firmy 

tvoří výkonová spotřeba, což je zcela v pořádku. Druhou největší část nákladů tvoří 

položka osobních nákladů, která se pohybuje na úrovní 15 % k poměru celkových nákladů, 

ale tato hodnota je způsobena vlivem navyšujících se mzdových nákladů. 

 Dále byla provedena analýza poměrových ukazatelů. Poměrová analýza 

zahrnovala výpočet a interpretaci ukazatelů z oblasti aktivity, rentability, likvidity 

a stability. Nutno podotknout, že pro každou hodnocenou oblast byly vybrány pouze 

reprezentativní vzorky, jelikož není možné využít komplexní výčet poměrových ukazatelů 

pro jejich velké množství. 

 Všechny ukazatele aktivity jsou ovlivněny vývojem tržeb, které mají rostoucí 

trend. Tržby v roce 2007 byly 659 893 tis. Kč a byly vyšší než v roce 2006 (515 415 tis. 

Kč). Po té následoval jejich růst až do roku 2008, kdy dosáhly nejvyšší hodnoty [viz 

příloha č. 7]. Z hlediska doby obratu zásob na tom společnost byla nejhůře v roce 2008, 

kdy ji trvalo 62 dnů, než proměnila své zásoby v tržby. Doba obratu zásob se během 

sledovaného období nachází na optimální úrovni, což svědčí o efektivním řízení zásob 

ve formě just in time. V oblasti aktivity bychom doporučovali zkrátit dobu obratu závazků. 

Ta vzrostla díky čerpání bankovního úvěru. Řešením je proto včasné splacení tohoto úvěru. 

Celkově lze oblast aktivity podniku hodnotit jako přijatelnou.  

 Další oblastí, které byla věnována pozornost, je rentabilita, jejichž ukazatele velmi 

úzce souvisí s hospodářským výsledkem. Všechny ukazatele rentability dosahovaly 

nejvyšších hodnot v roce 2008. Celkově můžeme říct, že oblast rentability podniku se 

nachází na spíše pozitivní úrovni. Rentabilita celkového vloženého kapitálu během 
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sledovaného období měla rostoucí tendenci z hodnoty 3 % až na hodnotu 5 %. Nejvyšší 

hodnoty byly v roce 2007. Tržby z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb, které 

vzrostly oproti roku 2006, mají rostoucí trend. Celkově hodnotíme ziskovost sledované 

společnosti pozitivně, neboť ve všech třech sledovaných letech dosáhla zisku. V oblasti 

rentability doporučujeme zachovat stávající trend. 

 Vedení společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. by mělo přijmout příslušná 

opatření pro zajištění likvidity a zvýšit množství peněžních prostředků držených 

prostřednictvím hotových peněž a na bankovním účtu. Společnost musí vzít v úvahu také 

skutečnost, zda je nutné udržovat dlouhodobě a trvale vyšší stav zásob a zda není možné 

vlastním zásahem snížit nepřiměřenou výši pohledávek. Společnost musí vytvářet 

dostatečné rezervy pro případ nepříznivých událostí. 

 Při hodnocení zadluženosti podniku je zřejmé, že majetek firmy je z větší míry kryt 

vlastním kapitálem. Hodnota celkové zadluženosti společnosti se nachází na úrovni 

doporučovaných hodnot. Jak již víme, společnost ELMICH ART TOYS, s.r.o. má 

k dispozici velké zdroje vlastního kapitálu, což v případě rozšíření výroby nebo získání 

nějaké velké zakázky výražně usnadňuje možnost získání úvěru pro tyto potřeby. Ukazatel 

úrokového krytí informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Tento ukazatel 

dosahuje poměrně vysokých hodnot, což je dáno nízkou úrovní nákladových úroků. Za 

vyhovující můžeme pokládat i ukazatel úrokového krytí, neboť jeho hodnota v žádném 

ze sledovaných let neklesla pod minimální přijatelnou hranici 1. Zadluženost společnosti je 

na velmi dobré úrovní. 

 Na základě výsledků DuPontova rozkladu lze společnosti navrhnout následující 

opatření, pomocí kterých by společnost mohla hodnotu ukazatele zvýšit. Společnost by se 

měla pokusit zvýšit hodnotu čistého zisku k tržbám, tedy zvýšit rentabilitu ziskové marže 

(tzn. snížit náklady). Vlastní kapitál společnosti dosahuje poměrně vysokých hodnot. 

Společnost by se měla zaměřit na náklady, jak co nejvíce minimalizovat své náklady a jak 

nejefektivněji využít svůj majetek.  

 V oblasti analýzy bonitního a bankrotního modelu se společnost zaměřila 

především na tyto modely: Altmanův model, jehož hodnota zařazovala podnik do tzv. 

„šedé zóny“. Kralickův rychlý test hodnotí společnost v dobrém stavu. Rovněž dobrého 

stavu podniku bylo dosaženo u indexu bonity. Dalším analyzovaným modelem byl 
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Taflerův bankrotní index, kde hodnoty tohoto ukazatele zařadili společnost do pásma s tzv. 

nízkou pravděpodobností bankrotu. Vcelku lze říci, že souhrnné ukazatele hodnotí 

celkovou finanční situaci společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. na dobré úrovni. 
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5 Závěr  

 Finanční analýza má pro podnik velký význam. Je založena na datech z finančních 

výkazů a pomocí vhodně vybraných ukazatelů a jejich správné interpretace dokáže pomoci 

manažerům při rozhodování o budoucím řízení podniku. Podnik můžeme vyhodnotit jako 

finančně zdravý, pokud je jeho stav ve všech hodnocených aspektech (zadluženost, 

aktivita, rentabilita a likvidita) bezproblémový a relevantní ukazatele dosahují přijatelných 

hodnot.  

 Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout prostřednictvím metodiky ukazatelů 

finanční analýzy obraz o tom, jaká byla finanční situace podniku ELMICH ART TOYS, 

s.r.o. během zkoumaného období, tedy v letech 2006 – 2008, a na základě interpretace 

výsledků navrhnout, jak se získanými výsledky dále pracovat.  

Na základě provedené finanční analýzy společnosti ELMICH ART TOYS, s.r.o. 

jsme dospěli k názoru, že její celková finanční a hospodářská situace je dobrá. Obecně 

můžeme říci, že rok 2006 byl pro společnost ekonomicky nejslabší. Ve srovnání s dalšími 

lety bylo dosaženo nejnižšího výsledku hospodaření a jiné hodnotící ukazatele dosahovaly 

ne zrovna příznivých hodnot. 

Z horizontální a vertikální analýzy vyplývá, že pasiva mají rostoucí tendenci. 

Největší podíl na výnosech mají tržby za prodej zboží, výrobků a služeb. Je to způsobeno 

tím, že se společnost zaměřuje na výrobu a následný prodej hotových výrobků. Druhou 

položkou s největším podílem na výnosech jsou tržby z prodeje DHM, které se po celé tři 

roky pohybují kolem 10 – 13 %. Během všech tří let mají největší podíl na nákladech 

nákladové služby. Druhou položkou s největším podílem na celkových nákladech je 

spotřeba materiálu a energie.  

Z pohledu hodnocení aktivity lze vysledovat trend dalšího rozšiřování společnosti 

investováním do dlouhodobého hmotného a finanční majetku. Kvůli krátkému časovému 

období, které zatím uplynulo od této investice, nelze zatím posoudit její efektivnost. 

Podle analýzy odchylek měla vždy největší vliv na ROE rentabilita tržeb. Zatímco 

však v letech 2007 a 2008 byla ROE rentabilitou tržeb ovlivněna pozitivně, v roce 2006 
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byl tento vliv negativní. Bylo to způsobeno zvýšením zakázek firmy, a také nárůstem tržeb 

v roce 2006. 

Z hlediska analýzy likvidity vyplývá, že doba, za kterou je podnik schopný splácet 

svým dodavatelům své závazky je vyšší než doba, za kterou odběratelé splácejí podniku 

její pohledávky. 

V analýze zadluženosti podniku se projevilo čerpání bankovního úvěru z roku 

2008. Zvýšilo se úrokové zatížení a podnik pro financování svých projektů využíval více 

cizích zdrojů než vlastních. 

 Po důkladném prozkoumání finanční situace podniku pomocí metod finanční 

analýzy může být finanční zdraví podniku hodnoceno jako dobré a vyhovující. 
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