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1 ÚVOD  

Od počátku roku 2008 naplno vypukla na světovém trhu finanční i ekonomická kri-

ze, která začala původně ve Spojených státech amerických, kde postupně zbankrotovaly 

banky, a postupně postihla všechny státy světa. Mnoho podniků zkrachovalo, lidé přišli o 

práci. Podniky se začaly obávat o odbyt svých produktů a svoji finanční stabilitu, došlo ke 

snížení likvidity v bankovním sektoru a ke zvýšení mezibankovních úrokových měr. Pro 

podniky a jejich manažery bylo a je zkrátka nemožné předvídat dopady současné finanční 

krize a chránit se proti nim. Ale i přesto mají dnes v každém podniku klíčovou roli mana-

žeři a ekonomové, jejichž cílem je snížení podnikových nákladů na minimum a ekonomic-

ká stabilizace podniku v očekávaných krizových obdobích. Jedním z důležitých  nástrojů, 

který je využíván jako zdroj informací pro tyto manažery a ekonomy, je finanční analýza – 

oblast, kterou by měl ovládat každý schopný finanční manažer, protože představuje každo-

denní součást jeho práce, neboť výsledky a poznatky z finanční analýzy slouží pro tvorbu 

koncepce rozvoje, strategické a taktické rozhodování, bez kterého se žádný podnik 

v dnešní době neobejde. 

Finanční analýza by měla být prováděna průběžně a podrobně vyhodnocována ale-

spoň jednou ročně, protože manažerská rozhodnutí se v podniku dělají neustále a správná 

manažerská rozhodnutí jsou pro podnik velmi důležitá. 

 Cílem mé bakalářské práce je popsat metody finanční analýzy, provést finanční 

analýzu a celkové posouzení ekonomické a finanční situace firmy AVL Moravia s.r.o.. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA K DANÉ PROBLEMATICE  

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje významnou součást soustavy podnikového řízení. Je-

jím hlavním úkolem je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace pod-

niku. Toho dosahuje pomocí specifických postupů a metod. Výsledky, které jsou zjištěny 

pomocí finanční analýzy, slouží především k posouzení vyhlídek na finanční situaci podni-

ku v budoucnosti, k přípravě podkladů ke zlepšení ekonomické situace podniku, k přípravě 

a zkvalitnění rozhodovacích procesů. „Finanční analýza je úzce spojena s finančním účet-

nictvím a finančním řízením podniku, propojuje tyto dvě oblasti podnikového řízení, jejichž 

význam v tržní ekonomice vystupuje výrazně do popředí.  Jejich vzájemný vztah je obvykle 

výstižně charakterizován tak, že účetnictví je jazykem financí v tom smyslu, že poskytuje 

data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: 

rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash flow). Tyto výkazy jsou 

sestaveny na podkladě finančního účetnictví jako procesu, který shromažďuje, eviduje, 

třídí a dokumentuje údaje o hospodaření podniku.“1 Cílem finanční analýzy je poznat fi-

nanční zdraví podniku (Financial Health), určit slabé stránky (již propuknuté, nebo latentní 

choroby), které by mohly firmě v budoucnu způsobit problémy a naopak stanovit její silné 

stránky, o které by se mohla v budoucnu opřít. Účetnictví je upraveno mezinárodními 

účetními standardy a národními zákony, kdežto finanční analýza nepodléhá žádným stan-

dardům nebo normám, což je důvodem nejednotnosti při definování základních pojmů. 

Analýzu finanční a ekonomické situace provádějí podniky, aby dosáhly kvalitního 

řízení svého podniku, a aby předešly krizi. Provádět finanční analýzu je vhodné nejen u 

vlastního podniku, ale i u odběratelských či dodavatelských subjektů. Podnik tak může 

předejít nepříjemným situacím jako jsou odběrateli neuhrazené faktury, problémy s 

dodáním zboží a další. 

 

2.1.1 Historie finanční analýzy 

Finanční analýza je stará, jako jsou staré samotné peníze. Ovšem za kolébku finan-

ční analýzy se považují Spojené státy americké. Ke konci 19. století zde vzniklo moderní 

                                                 
1 jak tvrdí Grünwald (1997, str. 7) 
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chápání finanční analýzy, avšak i zde se finanční analýza chápala na úrovni zobrazování 

rozdílů v absolutních účetních ukazatelích. Z USA pochází nejvíce teoretických prací na 

toto téma a také se zde po dlouhá léta využívá. 

Pojem finanční analýza (Financial Analysis) pochází z angličtiny. V Evropě, zvláš-

tě v německy mluvících zemích, se můžeme setkat s jiným označením finanční analýzy a 

tím je název bilanční analýza (Bilanzanalyse). Po první světové válce začaly být sledovány 

účetní výkazy za účelem hodnocení schopnosti splácet úvěr zejména velkých firem. Po-

stupný rozvoj finanční analýzy a jejich metod začal v průběhu Velké hospodářské krize, 

kdy se podniky začaly potýkat s problémy likvidity , která se tak stala součástí analytických 

úvah, vyvrcholení krize pak podnikatele donutilo, aby začali uvažovat o přežití firmy.  

Další větší rozvoj analýzy nastal po druhé světové válce, kdy začala být navíc zo-

hledňována výkonnost podniků. V české literatuře byl ze začátku používán termín přejatý 

z němčiny – bilanční analýza (Bilanzanalyse), např. práce Dr. Josefa Pazourka, který jako 

první vydal knihu Bilance akciových společností, ale teprve po roce 1989 se začal používat 

termín finanční analýza.  

Některé hospodářské časopisy zveřejňovaly v období první republiky bilanční ana-

lýzy účetních závěrek firem.  

 

2.2 Srovnání a rozbor výsledků finanční analýzy 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele (Financial Ratio), 

protože máme-li zhodnotit situaci podniku, musíme komplexně posoudit vybrané poměro-

vé ukazatele. Jde o formu číselného vztahu, do kterého se uvedou účetně – finanční infor-

mace. Informace, které nám poskytuje finanční analýza, zajímají velké množství uživatelů. 

Jsou to především manažeři, investoři, konkurenti firmy, stát a jeho orgány, obchodní part-

neři firmy, banky a jiní věřitelé a také zaměstnanci firmy.  

Pokud bychom posuzovali výsledky z finanční analýzy samostatně, tak by to nemě-

lo smysl. Je nutné, aby výsledky byly porovnány s nějakým základem (s nějakou základ-

nou). Existují 4 způsoby srovnání výsledků finanční analýzy, a to: 

1) Srovnání v čase (analýza trendů) – porovnají se zjištěné ukazatele s ukazateli 

vypočtenými za dřívější období. Údaje za dřívější období by měly být alespoň 3 roky staré. 

Platí zde, že čím delší je časový horizont, tím výstižnější je porovnání výsledků. 
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2) Srovnání v prostoru (mezipodnikové srovnání) – zde se porovnávají ukazatele 

vypočtené za stejné období u různých firem. Problémem u této metody je, že každá firma 

je jedinečná, používá jiné účetní metody. 

3) Srovnání skutečnosti s plánem – je to základní cíl finanční analýzy. Zjišťují se 

rozdíly mezi plánovanými a skutečnými hodnotami. 

4) Srovnání na základě expertních skutečností 

 

Pro rozbor účetních výkazů jsou používány 2 základní metodické postupy: 

1) Procentní rozbor spočívá v tom, že částky uváděné v absolutních hodnotách se 

převedou na relativní procentní vyjádření. Procentní rozbor udává podíl jednotlivých údajů 

výsledovky k tržbám nebo podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových pasivech, 

aktivech.  

2) Poměrové ukazatele, kdy se ukazatele dělí do skupin, přitom se každá skupina 

vztahuje k některému aspektu finančního stavu podniku. Poměrové ukazatele se vypočítají 

jako poměr jednoho nebo více údajů k jiné položce nebo skupině z účetních výkazů. Mezi 

poměrovými ukazateli existuje určitá souvislost. 

Poměrová analýza se podle způsobu konstrukce ukazatelů dělí na: 

a) Paralelní soustavu ukazatelů – není zde funkční závislost, ale soustava je tvo-

řena ukazateli podle jejich interpretace a příbuznosti, 

b) Pyramidovou soustavu ukazatelů – existuje zde funkční závislost mezi jednot-

livými ukazateli. To umožňuje zhodnotit vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 

(např. rozklad ROA, ROE,…). 

 

2.3 Data finanční analýzy 

Vstupní data finanční analýzy pocházejí ze tří velkých skupin zdrojů:2 

1) Externí data (data z ekonomického prostředí podniku), která vychází ze zveřej-

ňovaných a jiným způsobem dostupných finančních informací, jako jsou např.:  

- komentáře manažerů, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr, údaje státní 

statistiky, burzovní zpravodajství, údaje z odborného tisku, nezávislá hodnocení a prognó-

zy ekonomických poradců, odhady analytiků různých institucí. 

                                                 
2 jak tvrdí Konečný (1996, str. 11) 
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2) Ostatní data o podniku, která jsou čerpána z podnikové statistiky (poptávky, 

výroby prodeje, zaměstnanosti, aj.), z podkladů úseků práce a mezd, z vnitřních směrnic, z 

předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků podniku, atd. 

3) Účetní (interní) data podniku, kdy jsou k dispozici všechny data 

z podnikového informačního systému, jako jsou např. vnitropodnikové účetnictví, účetní 

výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha včetně přehledu peněž-

ních toků) a hlavně výroční zprávy. 

 

2.4 Metody finanční analýzy  

Základní metody finanční analýzy jsou většinou děleny na „elementární“ metody a 

„vyšší“ metody. 

„Elementární“ metody  jsou členěny takto:3 

 

Tabulka 2.1 – Členění „elementárních“ metod 

Analýza stavových (absolutních) 
ukazatelů 

Procentní rozbor – vertikální 
Analýza trendů – horizontální 

Analýza rozdílových a tokových 
ukazatelů 

Analýza cash flow 
Analýza fondů finančních prostředků 

Přímá analýza poměrových 
ukazatelů 

Analýza ukazatelů rentability, 

Analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash 
flow 
Analýza ukazatelů kapitálového trhu, 

Analýza ukazatelů likvidity, 
Analýza ukazatelů aktivity, 
Analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 

Analýza soustav ukazatelů 
Pyramidové rozklady 
Du Pontův rozklad 

Analýza predikčních modelů 
Bankrotní modely 
Bonitní modely 

 

„Elementární“ metody se používají velmi rozsáhle. Někdy ale „elementární“ meto-

dy nestačí a je třeba využít i metody „vyšší“. 

 

 
                                                 
3 Jak tvrdí Konečný (1997, str. 21) 
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Mezi „vyšší“ metody patří: 

a) matematicko-statistické metody: 

− robustní matematicko-statistické postupy, faktorová analýza, bodové odhady, statické 

testy odlehlých dat, analýza rozptylu, autoregresivní modelování, empirické distribuční 

funkce, korelační koeficienty, regresní modelování. 

b) nestatické metody: 

− metody založené na gnostické teorii neurčitých dat, metody založené na teorii matných 

(„fuzzy“) množin, metody fraktální geometrie, metody založené na alternativní teorii množin,  

metody formální matematické logiky, expertní systémy, neuronové sítě. 

Další možnost uspořádání ukazatelů viz příloha č. 1. 

 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Smyslem analýzy je postihnout vzájemné vazby mezi jednotlivými poměrovými 

ukazateli a jejich vliv na ukazatel vrcholový. 

 

2.5.1 Pyramidové rozklady 

U pyramidových rozkladů existuje funkční závislost mezi jednotlivými ukazateli, 

což umožňuje zhodnotit vliv dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový (např. rozklad ROE). 

Jsou založeny na postupném, stále podrobnějším rozkladu ukazatele.  

Při rozkládání ukazatelů existují 2 typy vazeb: 

a) multiplikativní vazba  – vrcholový ukazatel představuje podíl nebo součin dalších uka-

zatelů, např. ukazatel ROE = (EAT / T) x (T / CA) x (CA / VK), 

b) aditivní vazba – vrcholový ukazatel se rozkládá do rozdílu nebo součtu dalších ukaza-

telů, např. EBIT / T = (EAT / T) + (daň / T) + (úroky / T).4 

  Jedním z nejznámějších pyramidových rozkladů je rozklad rentability „tzv. Du 

Pont analýza podle stejnojmenné nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours, 

která disagregaci těchto ukazatelů jako první prakticky prováděla a využívala. Tento Du 

Pont systém finanční analýzy je také znám pod pojmem pyramidový rozklad rentability na  

                                                 
4 KONENČÝ, M. [i] Finanční analýza a plánování. [/i] 2. vyd. Brno: Fakulta podnikatelská VUT  

  Brno, 1997, 63 s. ISBN 80-214-0841-3, kapitola 4.3.4 
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ukazatele dílčí, příčinné.“5  

V prvním stupni je rentabilita celkového vloženého kapitálu vyjádřena jako funkce 

dvou ukazatelů: 

1. ukazatel ziskovosti tržeb, tzv. ziskové marže (Profit Margin), 

2. ukazatele obratu celkových aktiv. 

Du Pont rovnice je součin obratu celkových aktiv a ziskové marže: = { [ (zisk po 

zdanění + úroky) x (1 – daňová sazba daně z příjmu)] / tržby x (tržby / celková aktiva)} 

nebo (zisk před úroky a daněmi / tržby) x (tržby / celková aktiva).  

Z rozkladu je zřejmé, že podnik dosahuje rentability celkového vloženého kapitálu 

různými kombinacemi obratovosti kapitálu a ziskovosti tržeb. Vysoký obrat celkových 

aktiv je projevem efektivního využívání kapitálu, vysoká ziskovost tržeb je výsledkem 

hospodárnosti a dobré kontroly nákladů.  

Někdy se také můžeme setkat s pyramidovým rozkladem rentability vlastního ka-

pitálu (ROE – Return of Elity). Ukazatel ROE vyjadřuje návratnost vlastního kapitálu, 

který do společnosti vložili akcionáři a je definován jako poměr čistého zisku a vlastního 

kapitálu. ROE rozložíme na součin tří dílčích ukazatelů a to na čistou ziskovou marži 

(EAT / T), obrat celkových aktiv (T / CA) a tzv. finanční páku (CA / VK).  

ROE = (EAT / VK) = (EAT / T) x (T / CA) x (CA / VK). 

 

2.6 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

K hodnocení finanční situace firmy pomocí analýzy stavových ukazatelů se využí-

vají údaje přímo obsažené v účetních výkazech firmy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát. Sta-

vové ukazatele jsou výchozím bodem pro finanční analýzu a pomáhají manažerům podni-

ku, aby se lépe orientovali v hospodaření podniku a aby je upozornily na problémové ob-

lasti, na které je třeba se podrobněji zaměřit.  

Cílem procentního a horizontálního rozboru je hlavně rozbor vývoj finanční situace 

minulých let a jeho příčin. Mezi nevýhody této analýzy můžeme zařadit hlavně to, že na 

změny pouze poukáže, ale není schopná ukázat jejich příčiny. 

 

 

                                                 
5 Jak tvrdí Grünwald (1997, str. 22) 
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2.6.1 Procentní rozbor (vertikální analýza)  

Jako vertikální analýza je označována proto, že pracuje s účetními výkazy 

v jednotlivých letech od shora dolů. Sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou 

k veličině. Je velmi vhodným nástrojem pro mezipodnikové a meziroční srovnání (pokud 

máme vedle sebe údaje minimálně za dva či více let, můžeme určit trendy nebo časové 

změny komponent). Analýza zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvo-

leném základu. Obecně můžeme říci, že vertikální analýza sleduje strukturu finančního 

výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině (např. celková bilanční suma). Pro rozbor 

rozvahy se považuje za základ (100%) částka celkových pasiv nebo celkových aktiv a 

ostatní položky se vyjádří ke vztahu k této základně. Při rozboru výkazu zisku a ztráty be-

reme za základ (100%) částku celkových tržeb nebo výnosů. Mezi velké výhody analýzy 

patří její nezávislost na meziroční inflaci a také to, že ukazatele můžeme srovnávat u pod-

niků různých velikostí. 

 

2.6.2 Horizontální rozbor (analýza trendů)  

Jednotlivé položky jsou porovnávány po řádcích (horizontálně), proto se analýza 

nazývá horizontální. Analýza sleduje vývoj absolutních ukazatelů v čase, obvykle ve vzta-

hu k minulému účetnímu období a změnu v určité položce vyjadřuje v procentech nebo 

indexem – bazickým nebo řetězovým. Analýza je založena na srovnání položek výkazů 

v několika obdobích a přitom je vyčíslena změna absolutní i procentní, která je vyjádřením 

změny na úrovni jednotlivých položek.  

Z časových řad ukazatelů lze odhalovat dlouhodobé trendy a zkoumat průběh změn. 

Pokud chceme změnu vyjádřit indexem, použijeme index bazický nebo řetězový. 

Bazické indexy porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s 

hodnotou téhož ukazatele ve zvoleném stále stejném období (výchozí báze), které je vzato 

za základ pro srovnání.  

Řetězové indexy srovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s 

hodnotou téhož ukazatele v předcházejícím období. Tempo růstu vypočteme takto: od roku 

běžného odečteme rok minulý a jejich rozdíl vydělíme rokem minulým. 
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2.7 Analýza poměrových ukazatelů (Financial Ratio)  

Poměrové ukazatele jsou základním a nejčastěji používaným nástrojem finanční 

analýzy. Jde o formu číselného vztahu, do kterého se uvedou účetně – finanční informace. 

Za celou dlouhou dobu používání těchto ukazatelů jako nástroje finanční analýzy vzniklo 

velké množství, několik desítek, ukazatelů, které se liší pouze drobnými modifikacemi. 

Ovšem používáním těchto ukazatelů v praxi se vyčlenila určitá skupina ukazatelů, které 

jsou všeobecně akceptovány a pomocí kterých si dokážeme představit finanční situaci da-

ného podniku. Analýza vychází z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků a ztráty. Je ja-

kýmsi „sítem“, které zachycuje oblasti vyžadující hlubší analýzu. Základem je podíl dvou 

absolutních ukazatelů. Porovnávat však můžeme pouze položky, mezi kterými existuje 

určitá souvislost. Poměrové ukazatele nám dávají rychlý obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Umožňují mezipodnikové srovnání nebo srovnání s odvětvím. 

Poměrové ukazatele se dělí do 4 základních skupin: 

- ukazatele platební schopnosti, tj. solventnosti a likvidity,  

- ukazatele rentability, 

- ukazatele zadluženosti neboli finanční stability, 

- ukazatele kapitálového trhu, 

- do zvláštní skupiny jsou často řazeny ukazatele aktivity. 

 

2.7.1 Analýza platební schopnosti a likvidity 

Analýza se zaměřuje na schopnost podniku hradit své závazky. Bez schopnosti hra-

dit své závazky podnik nemůže existovat. Tyto ukazatele mají velmi velký význam hlavně 

pro potenciální věřitele a zákazníky, protože vysílá důležitou informaci o tom, do jaké mí-

ry je podnik schopen hradit bez potíží své budoucí závazky. Je nezbytné od sebe rozlišit 

platební schopnost podniku a likviditu podniku. Platební schopnost je schopnost podniku 

uhradit své závazky v okamžiku jejich splatnosti a také odráží finanční stabilitu podniku. 

„Kdežto likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku získat prostředky pro úhradu svých 

závazků přeměnou jednotlivých složek majetku na peněžní hotovost rychleji, než jsou splat-

né závazky, které tyto složky majetku finančně kryjí.“ 6  

                                                 
6 Jak tvrdí Konečný (1997, str. 39) 
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2.7.1.1 Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios) 

Ukazatele likvidity jsou statické ukazatele, tzn., že jsou zjišťovány k rozvahovému 

dni. Poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Do čitatele lze dosadit ma-

jetek s různou dobou likvidnosti. Je rozlišováno několik druhů likvidity, a to: 

a) okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně, Absolute Liqiudity Ratio), tento ukazatel 

je možno vypočítat dvěma způsoby a to: 

- kdy se do čitatele dosadí pohotové peněžní prostředky a do jmenovatele krátkodo-

bé dluhy. Pohotové peněžní prostředky představují rozdíl mezi oběžnými aktivy, zásobami 

a pohledávkami anebo, 

- kdy se do čitatele dosadí součet peněz a bankovních účtů a ve jmenovateli zůsta-

nou krátkodobé závazky. 

Ideální hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v intervalu od 0,9 až 1,1. 

Nižší koeficient, vypovídá o tom, že v poměru ke krátkodobému cizímu kapitálu je přísun 

peněz a příjmů z tržeb nedostatečný. 

b) pohotová likvidita (likvidita 2. stupně, Quick Asset Ratio), kdy se do čitatele 

dosadí rozdíl mezi oběžnými aktivy a zásobami a to celé dělíme krátkodobými závazky. 

Standardní hodnota ukazatele je v intervalu od 1 do 1,5. Hodnota, která se rovná 1, signali-

zuje, že podnik je ještě schopen hradit své dluhy, aniž by musel prodávat své zásoby. Po-

kud dostaneme hodnotu nižší než 1, tak podnik je nucen prodat své zásoby, jinak by nebyl 

schopen hradit své závazky. Tato likvidita bývá někdy nazývána rychlý test nebo test kyse-

linou. 

c) běžná likvidita  (likvidita 3. stupně, Current Ratio) ukazuje, kolikrát jsou krátko-

dobé závazky podniku kryty oběžnými aktivy.  Likvidita se vypočítá jako podíl oběžných 

aktiv (v čitateli) a krátkodobých dluhů (ve jmenovateli). Rámcově by hodnota ukazatele 

měla dosahovat 1,5 – 2,5. Hodnota u finančně zdravých firem by měla vyjít v rozmezí od 2 

do 3, za ještě dostačující se považuje mezi 1 a 2, pokud je hodnota nižší než 1, tak firma 

nemá dostatek pohotových zdrojů k úhradě dluhu, tzn., že podnik je zcela nelikvidní.  

V souvislosti s likviditou bývá často pečlivě sledován čistý pracovní kapitál, kte-

rým se podrobněji zabývám v analýze rozdílových a tokových ukazatelů.  

Platí, že čím jsou ukazatele likvidity vyšší, tím je situace podniku z hlediska jeho 

platební schopnosti lepší. Avšak příliš vysoké ukazatele likvidity nejsou pro podnik přízni-
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vé, neboť mohou znamenat např. vysoké hodnoty oběžných aktiv, které jsou jen velmi má-

lo efektivní. 

 

2.7.1.2 Analýza ziskovosti (rentability - Profitability Rat ios)  

Těmito ukazateli je hodnocena hospodářská činnost podniku. Patří mezi jedny z 

nejdůležitějších. Měří úspěšnost podniku při dosahování svých cílů srovnáním hospodář-

ského výsledku s jinými veličinami. Slouží k měření kapitálu firmy. 

Ukazatele ziskovosti jsou většinou typu ROI (Return on Investment) – rentabilita 

vloženého kapitálu, kdy výsledek hospodaření dělíme vloženým kapitálem. Ovšem sklad-

ba tohoto ukazatele se v různých zemích zcela liší, podle toho, jaký zisk dosazuje do čitate-

le a co daný podnik rozumí pod pojmem vložený kapitál. ROI je jedním z rozhodujících 

marketingových ukazatelů, proto je zarážející, že podle průzkumu 45% podniků ROI vů-

bec neměří. Ukazatel ROI můžeme členit na ROA, ROE, ROCE, ROS.  

V anglosaských zemích se můžeme setkat s následujícími kategoriemi zisku:  

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

rest and Taxes), 

- hospodářský výsledek před úhradou nákladových úroků a daní (EBIT - Earnings before 

Interest and Taxes), 

- hospodářský výsledek před zdaněním (EBT - Earnings before Taxes),  

- zisk po zdanění (EAT – Earnings after Taxes), hospodářský výsledek po zdanění (čistý 

hospodářský výsledek). 

Ukazatel ROA (Return on Assets) – rentabilita úhrnných vložených prostředků = 

EAT + nákladové úroky x (1 – t) / celková aktiva. ROA vyjadřuje míru zhodnocení aktiv 

podniku, která jsou financována vlastními či cizími zdroji. Nebere v úvahu původ kapitálu, 

zda je vlastní nebo cizí. Proto, když mluvíme o celkovém vloženém kapitálu, máme na 

mysli celková aktiva, která zjistíme v rozvaze na straně aktiv. Pokud použijeme provozní 

zisk, získáme přesnější vypovídací schopnost tohoto ukazatele.  

Ukazatel ROE (Return on Elity) – míra zhodnocení vlastního kapitálu, kdy EAT 

dělíme vlastním kapitálem. ROE říká, kolik % zisku získá podnikatel z jedné vložené ko-

runy do podnikání. Díky tomuto ukazateli mohou investoři zjistit, zda je jejich vložený 

vklad odpovídá riziku investice. 
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„Pokud je hodnota ROE trvale nižší, případně i stejná jako výnosnost cenných pa-

pírů garantovaných státem (např. státních obligací, státních pokladničních poukázek, aj.), 

potom je podnik fakticky odsouzen k zániku, neboť racionálně uvažující investor požaduje 

od rizikovější investice vyšší míru zhodnocení.“7 ROE je spíše orientační ukazatel, neboť 

není příliš spolehlivý. Hlavním důvodem jeho nespolehlivosti je čistý účetní zisk v čitateli, 

neboť ten se velmi často liší od zisku ekonomického. Je ovlivněn mnoha dalšími faktory, 

jako jsou např. odpisové metody, nákladové metody a další. 

Ukazatel ROCE (Return on Capital Employed) – rentabilita dlouhodobých zdrojů 

= EAT + nákladové úroky x (1 – t) / VK + dlouhodobé závazky.8 Většinou je ukazatel po-

užíván pro mezipodnikové srovnání. 

Ukazatel ROS (Return on Sales) – rentabilita tržeb, kdy se EAT dělí tržbami. Uka-

zatel říká, kolik % zisku podnikatel získá z jedné utržené koruny.  

Při některých výpočtech se lze setkat s tzv. daňovým štítem (1 – t), kdy t  

představuje daňovou sazbu daně z příjmů. Pokud je podnik financován cizím kapitálem, 

musí za tento kapitál platit úroky, které snižují zisk, ze kterého se platí daň. Úroky, jako 

odčitatelná položka od základu daně, snižují daňové zatížení podniku a výnosnost vlastní-

ho kapitálu se zvýší. Někdy je též označováno jako "daňový efekt". 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) lze rozdělit na tři faktory: = (hospo-

dářský výsledek / tržby) x (tržby / aktiva) x (aktiva / vlastní kapitál).9 

Aktiva dělená vlastním kapitálem představují finanční páku (Financial Leverage). 

„Tento ukazatel vypovídá o tom, že mezi ziskovostí vlastního kapitálu a ziskovostí celkové-

ho kapitálu působí tzv. „vliv páky“. Pojem „páka“ je třeba chápat jako možnost zvýšení 

ziskovosti vlastního kapitálu připojením cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu.“10 Pozitivní 

finanční páka – úroková míra závazků je nižší než ziskovost celkového kapitálu, roste zis-

kovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů financování (jsou levnější). Negativní 

finanční páka – úroková míra závazků je vyšší než ziskovost celkového kapitálu, klesá 

                                                 
7 Jak tvrdí Grünwald (1997, str. 21) 
8 GRÜNWALD, R. [i] Finanční analýza a plánování podniku.[/i] 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 1997, 

197 s. ISBN 80-7079-257-4, kapitola 1.4 
9 KONENČÝ, M. [i] Finanční analýza a plánování. [/i] 2. vyd. Brno: Fakulta podnikatelská VUT 

Brno, 1997, 63 s. ISBN 80-214-0841-3, kapitola 4.3.4 
10 Jak tvrdí Konečný (1997, str. 48) 
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s rostoucím zadlužováním ziskovost vlastního kapitálu. Ziskovost vlastního kapitálu by 

měla být vyšší než ziskovost celého kapitálu a to je tehdy, je-li účinek finanční páky větší 

než 1. Ukazatel je klíčový při hledání optimální finanční struktury. 

Pokud se finanční páka vynásobí úrokovou redukcí (EBT dělíme EBITem), získá-

me ziskový účinek finanční páky (ZúFP). „Je-li ZúFP větší než 1, zvyšuje použití cizích 

zdrojů ziskovost vlastního kapitálu a naopak, je-li ZúFP menší než 1, finanční páka zisko-

vost vlastního jmění snižuje.“11 

 

2.7.2 Analýza řízení dluhu a finanční struktury (Debt Ratios)  

Předností analýzy řízení dluhu a finanční struktury je, že podnik zjistí, kolik majet-

ku podniku je financováno cizím kapitálem. V praxi se stává, že velké podniky nejsou 

schopny financovat všechna svá aktiva z vlastního kapitálu. Proto k financování používají i 

cizí zdroje, které ovšem ovlivňují výnosnost kapitálu. „Podnik používá cizí kapitál s tím, že 

výnos, který se jím získá a rovněž výnosnost celkového vloženého kapitálu bude vyšší, než 

jsou náklady spojené s jeho použitím, tj. úrok placený z cizího kapitálu.“12 Velmi důležitá 

je doba, kdy má být cizí kapitál splacen. Proto bychom z hlediska splatnosti měli rozlišovat 

cizí kapitál - krátkodobý a dlouhodobý. Cizí kapitál krátkodobý představují závazky, které 

mají dobu splatnosti kratší než 1 rok, jako jsou např. krátkodobé bankovní úvěry, výdaje 

příštích období, závazky z dodavatelských vztahů, závazky vůči zaměstnancům, společní-

kům, dosud nezaplacené daně a další. Cizí kapitál dlouhodobý má obvykle dobu splatnosti 

delší než 1 rok a zahrnují se sem dlouhodobé bankovní úvěry, vydané dluhopisy, dlouho-

dobé směnky k úhradě a jiné závazky. 

Ukazatel zadlužení majetku (finanční samostatnost firmy) – zjišťuje se podíl 

vlastního kapitálu na aktivech. Vlastní kapitál se dělí celkovými aktivy. Ukazatel charakte-

rizuje dlouhodobou finanční strukturu podniku. Vzhledem k tomu, že vlastní kapitál je pro 

podnik velice drahý, nechce mít výslednou hodnotu ukazatele 100%, ale optimální hodnota 

je 30 – 50%.  

Stupeň krytí stálých aktiv , kdy se dlouhodobý kapitál dělí stálými aktivy. Zjistí 

se, do jaké míry podnik využívá dlouhodobý kapitál. Za dobrý výsledek se považuje hod-

                                                 
11 Jak tvrdí Konečný (1997, str. 49) 
12 Jak tvrdí Grünwald (1997, str. 55) 
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nota 100% (1). Pokud je ukazatel vyšší než 100% (1) dochází k překapitalizování podniku 

(viz níže). 

Ukazatel celkové zadluženosti (zadluženost 3) nebo také ukazatel věřitelského ri-

zika se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Vypovídá o zadluženosti 

podniku tedy o tom, do jaké míry je majetek financován cizím kapitálem. Čím vyšší hod-

noty podnik dosáhne, tím horší je pro něj situace a také je vyšší riziko pro věřitele. Ukaza-

tel by se měl posuzovat v souvislosti s celkovou rentabilitou, kterou podnik dosahuje 

z celkového vloženého kapitálu, a i v souvislosti se strukturou cizího kapitálu, protože pro 

jeho výši nejsou stanovena žádná pevná kritéria.  

„Zadluženost 3 můžeme rozložit jako (dluhy / vlastní kapitál) x (vlastní kapitál / ak-

tiva) a platí, že (dluhy / aktiva) + (vlastní kapitál / aktiva) = 1.“13 

Finanční samostatnost hodnotí ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu - cizí ka-

pitál je dělen vlastním kapitálem. Pokud se do čitatele dosadí cizí kapitál dlouhodobý, zjistí 

se zadluženost dlouhodobá a naopak, po dosazení cizího kapitálu krátkodobého nám vyjde 

zadluženost krátkodobá. Říká nám, kolik korun cizího kapitálu připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu. Optimální hodnota je 80 – 120%. 

Používání cizího kapitálu není zadarmo, podnik za něj musí platit úroky, tzn., že 

úroky jsou cenou cizího kapitálu. Proto je vhodné zjistit úrokové krytí a úrokové zatížení.  

Úrokové krytí  – poměr EBITu a nákladových úroků. Podnik zjistí, kolikrát jsou 

jeho placené úroky kryty výší výdělku. Pokud je výsledná hodnota 100%, znamená to, že 

podnik si vydělá jen na krytí placených úroků. Proto čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

lépe pro podnik. Jestliže má podnik vysoké úrokové krytí a vysoký zisk, tak je v pořádku i 

vyšší míra zadluženosti k celkovým aktivům. 

Úrokové zatížení – do čitatele se dosadí nákladové úroky a do jmenovatele EBIT. 

Pokud podnik dlouhodobě dosahuje nízkého úrokového zatížení, potom si může dovolit 

k financování aktiv větší podíl cizího kapitálu. 

Ukazatel doby splácení dluhu určuje, po kolika letech je podnik schopen splatit 

své závazky. Do čitatele je dosazen rozdíl mezi závazky a pohotovými peněžními pro-

středky a do jmenovatele provozní cash flow. 

Zadluženost podniku nelze hodnotit jako nepříznivou situaci. Pokud je podnik fi-

nančně stabilní, může dočasná zadluženost vést ke zvýšení ziskovosti vložených prostřed-
                                                 
13 Jak tvrdí Konečný (1997, str. 41) 
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ků. Při majetkové struktuře podniku by se mělo dbát na tzv. „zlaté bilanční pravidlo“, tzn., 

že dlouhodobý majetek, stálá aktiva a trvalá část oběžného majetku by měly být financo-

vány dlouhodobými zdroji (vlastní a cizí kapitál) a krátkodobý majetek by měl být finan-

cován krátkodobými zdroji. Pokud pravidla nejsou dodržena, v podniku dochází 

k podkapitalizování nebo překapitalizování.  

Podkapitalizování (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky ke stálým aktivům jsou 

menší než 1) nastává v situaci, kdy cizí krátkodobý kapitál je používán k financování 

oběžného majetku a části dlouhodobého majetku. Podnik se stává zranitelným, je příliš 

zadlužen a je nesolventní. K tomuto jevu velmi často dochází při rychlém rozvoji činnosti 

podniku. 

Překapitalizování (vlastní kapitál ke stálým aktivům je vyšší než 1) nastává 

v situaci, kdy podnik využívá dlouhodobé zdroje k financování nejen dlouhodobého majet-

ku, ale i oběžného majetku. Podnik je sice kapitálově silný, ale dochází zde 

k neefektivnímu využívání dlouhodobých zdrojů a také ke snižování hospodářského vý-

sledku.  

 

2.7.3 Analýza využití aktiv (Asset Management) 

Tato analýza měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Souhrnně jsou 

nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých formách aktiv.  

Rychlost obratu aktiv neboli obrátka se rovná počtu obratů. Tj., kolikrát určitá 

část majetku podniku projde všemi stadii koloběhu v průběhu dané doby, tj., kolikrát se za 

určité období přemění na peněžní prostředky. Obrat lze vypočítat jednoduše a to jako podíl 

čísla 365 a doby obratu. Nebo také jako podíl tržeb k určitým položkám rozvahy (viz níže). 

Doba obratu aktiv je doba, která průměrně uběhne od okamžiku vložení určité 

části majetku podniku do výroby až do jejího uvolnění, tj., průměrná doba, za kterou pro-

jde určitá část aktiv všemi stadii koloběhu prostředků podniku, tj., za jak dlouho se určitá 

část aktiv přemění na peněžní prostředky. Doba obratu se měří ve dnech. Jmenovatel je 

většinou pevně stanoven, je jím průměrný stav tržeb a dosazujeme pouze do čitatele.  

Mezi nejznámější ukazatele patří: 

● Doba obratu zásob - do čitatele dosadíme zásoby a do jmenovatele průměrné denní trž-

by. Doba obratu zásob vyjadřuje průměrnou dobu, po kterou jsou zásoby v podniku vázány 
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do doby prodeje nebo do doby jejich spotřeby. Čím kratší doba obratu zásob, tím lépe pro 

podnik. 

● Obrat zásob – při obratu zásob dělíme tržby průměrným stavem zásob.   

● Doba obratu závazků - vypočítáme jako podíl závazků k průměrným denním tržbám. 

Doba obratu určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu, zásob nebo slu-

žeb a jejich úhradou. Vypovídá o solidnosti podniku vůči svým věřitelům. 

● Obrat závazků – tržby dělené závazky.  

● Doba obratu pohledávek - při výpočtu do čitatele dosadíme pohledávky a do jmenovate-

le průměrné denní tržby. Ukazatel by měl být, co nejnižší a vyjadřuje dobu od okamžiku 

prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od 

svých odběratelů.   

● Obrat pohledávek – vypočítáme jako podíl tržeb a pohledávek. Vztah mezi dobou obratu 

závazků a dobou obratu pohledávek nám vyjadřuje „pravidlo solventnosti“. Říká nám, že 

doba obratu pohledávek (zpravidla 30 dní) by měla být menší než doba obratu závazků 

(zpravidla 40 dní). 

Dále se můžeme setkat s dobou obratu a obratem stálých či celkových aktiv. Výpo-

čet je stejný jako u předešlých ukazatelů jen s tím rozdílem, že místo pohledávek, závazků 

a zboží dosazujeme stálá či celková aktiva. 

 

2.7.4 Analýza ukazatelů kapitálového trhu (Investment Ratio) 

Tato analýza se liší od předešlých analýz hlavně proto, že se zde zabývá informací 

o tom, jak vidí budoucnost podniku investoři. Tyto ukazatele čerpají vstupní data z údajů 

kapitálového trhu. Využívají je především akcionáři, investoři, ale také společnosti, které 

jsou kótovány na burze cenných papírů. Zabývají se současným stavem i odhadem do bu-

doucna.  

Důležitým ukazatelem, který vypovídá o finanční situaci podniku, je hospodářský 

výsledek po zdanění na akcii, neboli EPS (Earnings per Share), který je používán pro 

porovnání akcií různých akciových společností. Vyjadřuje čistý zisk na jednu akcii. 

Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio) - odhaduje počet let potřebných ke splácení 

ceny akcie jejím výnosem. Vyjadřuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednu jednot-

ku měny vykazovaného zisku.  
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Asi nejsledovanějším ukazatelem, z hlediska vlastníka, je dividenda na akcii (DPS 

– Dividend Per Share) - záleží zcela na akciové společnosti, jak vysoká bude výplata divi-

dend. Podnik rozhodne, zda-li zisk rozdělí mezi akcionáře, nebo jestli bude celá částka 

zisku použita na rozvoj firmy.  

Dále se můžeme setkat s ukazateli, jako jsou např. ukazatel ziskové výnosnosti 

(Earnigs Yield), dividendový výnos (Dividend Yield), ukazatel Price/Book Value (Market-

to-Book Ratio), ukazatel dividendového krytí (Dividend Cover).  

Firma AVL Moravia s.r.o. není akciovou společností, ale je společností s ručením 

omezeným, proto tuto analýzu nebudu dále rozvádět a nebudu se jí už zabývat ve své prak-

tické části.  

 

2.8 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

„Rozdílovými ukazateli při analýze finanční situace podniku (čistými finančními 

fondy, čistými fondy finančních prostředků) jsou především rozdíly mezi souhrnem určitých 

položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv.“14 Rozdílové 

ukazatele předpokládají, že podnik část trvalých oběžných aktiv financuje dlouhodobými 

cizími zdroji a zbylou část oběžných aktiv financuje krátkodobými cizími zdroji. 

Analýza tokových ukazatelů zahrnuje zejména analýzu cash flow (výkaz peněžních 

toků), analýzu nákladů, analýzu tržeb a analýzu zisku. Tyto analýzy (kromě analýzy cash 

flow) vychází ze strategických cílů podnikatele.  

 

2.8.1 Analýza fondů finančních prostředků 

2.8.1.1 Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

Čistý pracovní kapitál je odvozen z rozvahy a je chápán jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky nebo také jako rozdíl mezi stálými 

pasívy a stálými aktivy. Záměrem podniku je, aby disponoval s co největším pracovním 

kapitálem, protože podnik je pak schopen uhradit své finanční závazky a umožňuje mu 

pokračovat ve své činnosti. Mezi negativní vlivy, které ovlivňují vypovídací schopnost 

čistého pracovního kapitálu, patří např.: příliš vysoké zásoby na skladu, zásoby, které jsou 

                                                 
14  Jak tvrdí Konečný (199ý, str. 22) 
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neprodejné nebo jsou prodejné jen za velmi nízké ceny a nedobytné nebo obtížně dobytné 

pohledávky. Tento ukazatel bývá někdy nazýván jako čistý provozní kapitál. Ukazatel 

bezprostředně souvisí s financování oběžného majetku, což je v anglické literatuře nazývá-

no jako „Working Capital Management“ a zahrnuje 2 základní úlohy: 

- určení optimální výše každé položky oběžných aktiv a jejich celkové sumy,  

- výběr vhodného způsobu financování oběžných aktiv. 

Ještě předtím, než se bude hodnotit úroveň ČPK je nutné provést rozbor struktury 

oběžných aktiv a jejich likvidity, tj., jejich přeměna na hotové peníze. Změna tohoto uka-

zatele se analyzuje za rok. Čistý pracovní kapitál představuje relativně volné prostředky, 

které podniku zůstanou po úhradě všech svých běžných závazků. 

Finanční situaci podniku vyjadřuje rozdíl mezi ČPK a požadovaným ČPK. Klad-

ná finanční situace podniku nastane, je-li čistý pracovní kapitál větší než požadavky na něj. 

Kdežto záporná finanční situace podniku nastává, když je ČPK menší, než požadavky na 

něj. Firma je likvidní, jestliže ČPK > 0, z toho plyne OA > CK krátkodobý. Pokud platí, že 

ČPK < 0, pak se jedná o „nekrytý dluh“.  

Jeho výše může být také silně ovlivněna použitými způsoby oceňování jeho jednot-

livých složek, hlavně majetku. Ne vždy tedy musí růst pracovního kapitálu znamenat i růst 

likvidity. 

 

2.8.1.2 Čisté pohotové prostředky nebo také čistý peněžní finanční fond 

Čisté pohotové prostředky představují rozdíl mezi peněžní prostředky a krátkodo-

bými závazky podniku. O nejvyšší stupeň likvidity se jedná, zahrneme-li do peněžních 

prostředků pouze hotovost a peněžní prostředky na běžných účtech. Do pohotových peněž-

ních prostředků můžeme zahrnout i krátkodobé cenné papíry, krátkodobé terminované 

vklady, šeky a směnky. Změny tohoto ukazatele se analyzují za rok. Mezi výhody toho 

ukazatele patří jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími metodami.  

 

2.8.1.3 Čisté peněžně pohledávkové fondy nebo taky čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek je vypočítán jako rozdíl mezi oběžnými aktivy, zásobami a 

krátkodobými závazky. Změny ukazatele se analyzují za rok. Tento ukazatel zahrnuje 
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vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů také krátkodobé pohledávky (pouze vy-

mahatelné pohledávky). Odtud pochází název peněžně pohledávkou finanční fond. 

 

2.8.2 Analýza tokových ukazatelů 

2.8.2.1 Analýza cash flow nebo také přehled o peněžních tocích 

Analýza cash flow patří mezi moderní metody finanční analýzy. Značného rozvoje 

dosáhla kolem 50. let 20. století hlavně ve Spojených státech amerických. Analýza cash 

flow vyjadřuje přebytek finančních prostředků podniku. Je tokovou veličinou, která odráží 

úbytek nebo přírůstek peněžních prostředků podniku za určité období – měsíční, čtvrtletní, 

roční cash flow. Podnik sleduje CF, aby předcházel platebním problémům, cash flow 

umožňuje zjistit stav finančních prostředků podniku na počátku a na konci účetního obdo-

bí, zdroje, ze kterých byly finanční prostředky získány. Oproti jiným tokovým veličinám, 

mají cash flow řadu výhod: 

- CF není závislý na časovém rozlišení nákladů a výnosů,  

- výkazy jsou mnohem méně závislé na inflačním prostředí příslušné ekonomiky,  

  které vyvolává určité zkreslení hodnocení založeného na výnosech, nákladech a    

zisku,  

- a také cash flow není ovlivněn použitou metodou odepisování základních pro 

středků, tzn., že pro výsledný cash flow nehraje roli, zda podnik odepisuje lineárně  

nebo zrychleně.  

CF můžeme sledovat ze dvou hledisek – statického a dynamického. Ze statického 

hlediska představuje CF výsledek přílivu a odlivu finančních prostředků ke konci období. 

A z dynamického hlediska představuje CF příliv a odliv finančních prostředků za určité 

období. Pod pojmem peněžních toků si představíme příjmy a výdaje peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů. Peněžní toky (cash flow) se člení na provozní CF, na finanční CF 

a investiční CF. 

Cash flow z provozní činnosti, který zahrnuje základní výdělečné činnosti podniku 

jako např. přírůstek a úbytek zásob, pohledávek, krátkodobých dluhů, krátkodobých cen-

ných papírů. 

Cash flow z investiční činnosti, který zahrnuje pořízení a vyřazení investičního ma-

jetku jako např. přírůstek a úbytek fixního majetku, nakoupených akcií a dluhopisů. 
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Cash flow z finanční činnosti zahrnuje transakce, které mají za následek změny ve 

velikosti složení dlouhodobých pasiv jako např. přírůstek a úbytek dlouhodobých dluhů, 

přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií mínus výplata dividend. Cash flow celkem 

zjistíme jako součet CF z provozní, investiční a finanční činnosti.    

Při sestavení výkazu cash flow je nutné se řídit základním pravidlem. Přírůstek pa-

siv a úbytek aktiv v CF znamená znaménko + (plus), kdežto úbytek pasiv a přírůstek aktiv 

znamená znaménko – (mínus). 

Existují 2 metody sestavení CF – přímá a nepřímá metoda. U přímé metody sledu-

jeme skutečné příjmy a výdaje peněžních toků v souvislosti s jednotlivými hospodářskými 

operacemi. Kdežto nepřímá metoda spočívá v transformaci hospodářského výsledku do 

pohybu nepeněžních prostředků, který se upravuje o peněžní operace, změny majetku a 

zdrojů krytí v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi.  

Nepeněžní operace jsou operace, které mají vliv na hospodářský výsledek, ale ne-

mají přímý vliv na peníze. 

Nejčastěji se využívá nepřímá metoda analýzy cash flow. Informace můžeme získat 

z rozvahy, výkazu zisků a ztráty za účetní období. „P řehled o peněžních tocích umožňuje 

analyzovat schopnost podniku vytvářet peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

z provozních, investičních a finančních příjmů a potřeby podniku v užití peněžních pro-

středků a peněžních ekvivalentů na provozní, investiční a finanční činnosti.“15 

 

2.8.2.2 Analýza nákladů 

Analýza nákladů je jednou z nejdůležitějších činností podniku. V dnešní době, při 

velkém tlaku konkurenčních podniků na snižování cen, je velmi obtížné udržet výkonnost 

firmy.  

Nákladovost je ukazatel, který zjišťuje poměr vstupů (celkové náklady) k objemu 

výroby za dané období. Čím nižší ukazatel, tím lepší výsledek. 

Pro snadnější řízení nákladů podniku je nutné náklady vhodně třídit. Základní klasi-

fikační kritéria jsou:16 

a) Druhové členění nákladů – stanoveno strukturou výkazů zisků a ztrát – náklady provoz-

ní, finanční a mimořádné. 
                                                 
15 Jak tvrdí Konečný (1997, str. 24) 
16 Jak tvrdí Konečný (1997, str. 26) 
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b) Účelové členění nákladů – podle činností, které vyvolaly jejich vznik. Účelové členění 

rozlišuje režijní a jednicové náklady. Patří zde i kalkulační členění nákladů. 

c) Členění nákladů podle položek závislosti nákladů na změně objemu výkonů – náklady  

variabilní (proměnné, mění se s objemem výkonů) a náklady fixní (pevné, nemění se   

s objemem výkonů). 

d) Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti. 

e) Členění nákladů podle položek kalkulace úplných nákladů. 

Při analýze nákladů je nutné dbát na faktory, které podnikatel může nebo nemůže 

ovlivnit. Mezi faktory, které podnikatel může ovlivnit ve výrobní i nevýrobní oblasti, patří 

např. výrobní kapacita a objem výroby podniku, struktura a počet zaměstnanců, velikost 

podniku, výrobní podmínky, výrobní postupy, financování, úroveň řízení, zásobovací, od-

bytová a výrobní logistika, materiálové hospodářství, marketingové strategie. Mezi fakto-

ry, které podnikatel nemůže ovlivnit, patří např.: daňové sazby, cenová hladina (inflace), 

právní podmínky, ceny výrobních činitelů, velikost a vlastnosti trhu.  

 

2.8.2.3 Analýza tržeb  

Analýza tržeb ve skutečnosti vychází z analýzy jednotlivých faktorů, které mají vliv 

na celkový objem prodeje. Objem prodeje je závislý na velikosti tržního podílu firmy a na 

velikosti trhu.  

Tato analýza se zaměřuje především na: 

a) posouzení struktury tržeb a vývoje strukturních částí tržeb – toto posouzení je možno 

provádět podle sortimentů výrobků, podle zákazníků, podle hlavních činností podniku ne-

bo jeho struktury, podle způsobu placení a platebních podmínek a jejich dodržování, 

b) posouzení úrovně a vývoje celkových tržeb.  

Velmi zajímavá je struktura tržeb podle fáze životního cyklu výrobků. Mezi zá-

kladní fáze životního cyklu výrobku patří zavádění výrobků na trh, progresivní růst, degre-

sivní růst, nasycení a útlum. Výrobky ve fázi „degresivního růstu“ mají největší podíl na 

celkových tržbách, výrobky zařazené ve fázi „progresivního růstu“ mají druhý největší 

podíl na tržbách a podíl počtu druhů je větší než ve fázi „degresivního růstu“. Fáze „zavá-

dění na trh“ obnáší největší podíl z počtu druhů.    
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2.8.2.4 Analýza zisku  

Analýza zisku srovnává dosahovaný zisk se strategickými cíly podnikatele.  Zamě-

řuje se na tvorbu zisku a na rozdělení zisku, zjišťuje, zda má zisk dostatečnou výši. Zkou-

má ukazatele, které výši zisku ovlivňují. Navazuje na analýzu nákladů a analýzu tržeb. 

Analýze zisku se podrobněji věnuji v analýze poměrových ukazatelů. 

Analýza bodu zvratu (Break-Event Point Analysis) zachycuje vztahy mezi obje-

mem výroby, náklady, ziskem a výnosy. S pomocí této analýzy lze určit bod zvratu, tzn., 

při jakém objemu produkce dochází k rovnováze mezi náklady a výnosy. Při výpočtu je 

nutné členit náklady na fixní a variabilní. Bod zvratu lze zjistit i výpočtem, kdy v čitateli 

máme fixní náklady a ve jmenovateli rozdíl mezi cenou a variabilními náklady. Pro výpo-

čet můžeme použít: 

a) „P říspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku“ - rozdíl mezi cenou a variabilní-

mi náklady na jednotku objemu výroby. Představuje částku, kterou je nezbytné získat po-

mocí tržeb, aby podnik nebyl ztrátový.   

b) „Hrubé rozpětí“  - podnik využívá, když nemá přesné informace o výši svých va-

riabilních nákladů. Vypočítá se jako rozdíl mezi cenou a přímými (jednicovými) náklady. 

Analýza bodu zvratu poskytuje vedení podniku informace, které mu umožňují v 

budoucnu lépe rozhodovat.  

 

2.9 Analýza predikčních modelů 

Smyslem a cílem této analýzy je předvídat finanční tíseň podniku a posoudit fi-

nanční situaci podniku pomocí jediného čísla. Předvídání finanční tísně podniku je důležité 

jak pro věřitele, tak pro vlastníky a akcionáře a neméně i pro ostatní subjekty, které přichá-

zejí s podnikem nějakým způsobem do styku. Nutné je definovat, co si představujeme pod 

pojmem „podnik ve finanční tísni“. Finanční tíseň (Financial Distress) je „finanční stav 

podniku, kdy podnik vykazuje vážné platební potíže, jež nemohou být vyřešeny jinak než 

radikální změnou jeho činnosti nebo struktury.“17  

V tržní ekonomice se lze setkat s modely, které byly vyvinuty, aby předvídaly 

pravděpodobný bankrot podniku. Většinou jsou rozdělovány do několika základních sku-

pin. Do první skupiny se zařadí analýzu aktuálních a budoucích peněžních toků (Cash 

                                                 
17 Jak tvrdí Grünwald (1997, str. 86) 
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Flow Analysis). Z analýzy finančně-účetních výkazů pochází druhá skupina informací. A 

poslední skupinu indikátoru finanční tísně tvoří externí charakteristiky, jakými jsou např. 

žebříčky bonity obligací a tržní cena akcie. Metody predikce finanční tísně podniku jsou 

založeny na dvou druzích modelů – jednorozměrné a vícerozměrné modely.  

a) jednorozměrné modely (Univarite Models) – principem je najít jednoduchou cha-

rakteristiku, která by dokázala dobře rozpoznat podniky, které budou ve finanční tísni a 

kterým toto nebezpečí nehrozí. Jedním z nejznámějších modelů je tzv. Quicktest.  

b) vícerozměrné modely (Multivariate Models) obsahují více jednorozměrných cha-

rakteristik, které mají obvykle pro podnik různé váhy. Řeší nedostatek jednorozměrných 

modelů – zahrnují více poměrových ukazatelů nebo jiných elementárních charakteristik 

finančního stavu podniku. 

Příkladem jednorozměrného modelu je model autora W. H. Beavera, který sledoval 

hlavní poměrové ukazatele na souborech 79 problémových (podnik v období 1954 – 1964 

ohlásil úpadek, přečerpal bankovní konto) a 79 bezproblémových podniků, přitom každé-

mu problémovému podniku byl přiřazen bezproblémový podnik ze stejného oboru činnosti 

a zhruba stejné velikosti. W. H. Beaver testoval 30 základních poměrových ukazatelů a 

spočítal jejich prosté aritmetické průměry v obou souborech v každém z pěti let před zařa-

zením podniku mezi problémové.  

Rychlý test pro první posouzení – Quicktest. Pracuje se čtyřmi poměrovými ukaza-

teli a na základě vypočtených hodnot jsou podniku přiděleny hodnotící body, podle kterých 

se provede celkové zhodnocení finanční situace podniku. Známka hodnocení je od 1 do 5, 

kdy 1 znamená výborný, 2 velmi dobrý, 3 průměrný, 4 špatný a 5 ohrožení insolvencí.  

Na základě diskriminační analýzy vznikl Altmanův index, který předpovídá fi-

nanční zdraví podniku.  

Základní vztah je Zi = 1,2 x1,i + 1,44 x2,i + 3,3 x3,i + 0,6 x4,i + 1,0 x5,i,
18  

kde  i – i-tý podnik 

x1 - Čistý pracovní kapitál / Aktiva 

x2 – Kumulovaný nerozdělený zisk minulých let / Aktiva 

x3 – EBIT / Aktiva 

x4 – Tržní hodnota emitovaných akcií / Závazky 

                                                 
18 KONENČÝ, M. [i] Finanční analýza a plánování. [/i] 2. vyd. Brno: Fakulta podnikatelská VUT 

Brno, 1997, 63 s. ISBN 80-214-0841-3, kapitola 4.4 
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x5 – Tržby / Aktiva 

Průměrná hodnota u bankrotujících podniků byla – 0,258, zatímco u podniků přeží-

vajících byla tato hodnota 4,885. Altmanův model byl otestován ve velkém počtu zemí a 

rozdíl mezi průměrnými hodnotami koeficientu byl vždy velice významný. Podniky 

s hodnotou koeficientu nižší než 1,8, byly označeny za přímé kandidáty bankrotu, zatímco 

podniky s hodnotou koeficientu vyšší než 3,0 byly označeny za přežívající.  

Hodnota Z se pohybuje v intervalu <-4, 8> a platí, že čím je hodnota Z vyšší, tím je 

finanční zdraví podniku lepší.  

Hodnota Z = > 2,99…hrozba bankrotu pro podnik je minimální, podnik je finančně 

silný. 1,81 < Z < 2,99...je zde „šedá zóna“, kdy nelze jednoznačně určit, zda podniku 

bankrot hrozí či nikoliv.  

Z < 1,81…pravděpodobnost bankrotu je vysoká, podnik má vážné finanční problé-

my. 
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3 PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍCH FINAN ČNÍCH UKAZATEL Ů  

3.1 Firma AVL Moravia s.r.o.  

Téma mé bakalářské práce je aplikováno na podmínky zahraniční společnosti  AVL 

Moravia s.r.o., která má své sídlo v Hranicích na Moravě.  Společnost AVL Moravia s.r.o. 

byla založena pod názvem AVL – Kunz s.r.o. jako Joint-Venture v prosinci roku 1995 

podpisem smlouvy o založení společného podniku mezi firmou AVL List GmbH a Kun-

zem Hranice a.s.. Následně byla podepsána společenská smlouva a začaly všechny pří-

pravné práce pro rozjezd podniku. V době registrace krajským soudem v Ostravě v dubnu 

1996 už byla instalována technologie v pronajatých prostorách a probíhalo zaškolení bu-

doucích pracovníků, v současnosti firma vyrábí ve vlastních, zrekonstruovaných objektech.  

V roce 1998 byla část společnosti, patřící firmě Kunz Hranice a.s., odkoupena. 

V této době je již výhradním vlastníkem firmy společnost AVL List GmbH. Později došlo 

také ke změně názvu na AVL Moravia s.r.o.. 

Společnost AVL Moravia s.r.o. je součástí světové společnosti AVL List GmbH se 

sídlem v rakouském Grazu. AVL List GmbH byla založena Prof. Dr. h. c. Hansem Listem 

a dnes je v čele této společnosti jeho syn Prof. Dr. h. c. Helmut List. V současnosti je firma 

AVL List GmbH multinárodní High Tech organizace, která má své pobočky rozesety po 

celém světě. Pro společnost AVL Moravia s.r.o. je největším partnerem firma AVL Zöllner 

GmbH, se sídlem v německém městě Bensheim (do konce roku 2008 Kiel), která je také 

jednou ze sesterských společností koncernu AVL. 

Společnost se zabývá především výrobou elektrických a hydraulických dynamome-

trů a kompletních testovacích stánků s válci pro automobilový průmysl. Výrobky jsou vy-

ráběny v krátkých sériích (výroba zkušebních stánků, která je rozhodující pro obrat a hos-

podářský výsledek firmy, má spíše zakázkový charakter) podle výrobkové dokumentace a 

know how firmy AVL Zöllner GmbH. Materiál pro výrobu a montáž strojů si firma zajiš-

ťuje vlastními silami, zvláště pak od místních dodavatelů, také ze zahraničí a to zejména 

z Rakouska a Německa. Firma získala v roce 1998 certifikát jakosti ISO 9001 pro všechny 

oblasti své činnosti.  

V roce 2005 firma implementovala podnikový informační systém PSI Penta, který 

je určen pro oblast výroby, řízení zakázek a logistiky a SAP R3, který slouží pro finanční 

účetnictví, řízení lidských zdrojů, oblast investic a controllingu.  
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Před podrobnějším rozborem jednotlivých ukazatelů je potřeba vysvětlit poněkud 

specifické postavení firmy. Firma byla do ČR přesunuta z německého Kielu, zpočátku těži-

la jako spousta ostatních, podobně založených firem v ČR, především z výhody nižších 

mzdových nákladů. Postupem času však tuto výhodu částečně ztrácela s příchodem kvali-

fikovanějších profesí. Na výsledek firmy má velký vliv především situace na trhu, na kte-

rém se firma pohybuje. Tento trh je vysoce konkurenční a tlak na snižování cen je opravdu 

silný, zvlášť v době hospodářské recese. Firma nemá příliš velkou možnost ovlivňovat 

ceny, protože nemá ani obchodní oddělení a je zcela odkázána na přísun zakázek od sester-

ské firmy a dalších poboček ve skupině. S tím souvisí i například to, že když měla firma 

v minulosti problémy s likviditou, toto bylo řešeno za pomoci mateřské firmy. Firma od 

svého založení vytvářela kladný, nepříliš vysoký, hospodářský výsledek, od roku 2005 

dosahovala ztráty, která byla největší v roce 2008 a v roce 2009 opět dosáhla zisku.  

V současnosti tvoří firmy AVL Zöllner GmbH a AVL Moravia s.r.o. jednu ob-

chodní jednotku v rámci skupiny. Obě firmy mají společné vedení a jsou mateřskou spo-

lečností posuzovány dohromady. Jejich činnost je úzce provázána. 

 

3.2 Finanční ukazatele firmy  

Třetí kapitola se bude zabývat těmito finančními ukazateli – absolutní ukazatele a 

jejich horizontální rozbor, výkaz peněžních toků a čistý pracovní kapitál (viz kapitola 3) 

a kapitola 4 se zaměří na analýzu poměrových ukazatelů, analýzu ukazatelů zadluženosti a 

finanční struktury. 

 

3.3 Absolutní ukazatele 

Tato analýza se zabývá rozborem analýzy trendů (horizontální analýzy) a vertikální 

analýzy. Z důvodu horších výsledků firmy bude proveden pouze horizontální rozbor a to 

rozbor výkazu rozvahy a výkazu zisků a ztrát (viz níže). 

 

3.3.1 Horizontální rozbor výkazu rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

Z tabulky 3. 1 (viz níže) je patrné, že za uvedené období se celková hodnota uvede-

ných aktiv a pasiv zvýšila o 118, 2%. Stálá aktiva o 27,5% a oběžná aktiva o 178,5%. U 
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stálých aktiv došlo k největšímu nárůstu u staveb, protože firma v roce 2007 postavila no-

vou výrobní halu a největšímu poklesu došlo u dlouhodobého nehmotného majetku, zde se 

jedná především o software, který byl pořízen v roce 2004. Hodnota tohoto ukazatele po-

klesla o 75,5%.  

 

Tabulka 3.1 – Horizontální rozbor vybraných položek rozvahy v tis. Kč 

Položka rozvahy 2005 2006 2007 2008 2009 

Tempo 
růstu 
2006 / 
2005 
(%) 

Tempo 
růstu 
2007 / 
2006 
(%) 

Tempo 
růstu 
2008 / 
2007 
(%) 

Tempo 
růstu 
2009 / 
2008 
(%) 

Tempo 
růstu 
2009 / 
2005 
(%) 

Aktiva celkem 149 523 198 113 213 177 287 776 326 185 32,5 7,6 35,0 13,3 118,2 

Stálá aktiva celkem 58 607 71 754 88 858 79 741 74 753 22,4 23,8 -10,3 -6,3 27,5 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek  

13 422 11 454 10 771 6 946 3 293 -14,7 -6,0 -35,5 -52,6 -75,5 

Dlouhodobý hmotný 
majetek   

45 185 60 300 78 087 72 795 71 460 33,5 29,5 -6,8 -1,8 58,1 

Pozemky  1 240 1 926 1 929 1 929 1 929 55,3 0,2 0,0 0,0 55,6 

Stavby 25 373 24 271 55 908 53 900 52 681 -4,3 130,3 -3,6 -2,3 107,6 

Samostatné movité 
věci 

18 177 16 652 18 947 16 784 15 940 -8,4 13,8 -11,4 -5,0 -12,3 

Oběžný aktiva celkem 89 118 123 540 121 210 203 663 248 162 38,6 -1,9 68,0 21,8 178,5 

Zásoby  44 182 59 072 69 111 137 547 112 295 33,7 17,0 99,0 -18,4 154,2 

Krátkodobé pohledáv-
ky  

43 275 62 181 49 921 64 190 128 888 43,7 -19,7 28,6 100,8 197,8 

Krátkodobý finanční 
majetek    

1 661 2 287 2 178 1 926 6 979 37,7 -4,8 -11,6 262,4 320,2 

Pasiva celkem 149 523 198 113 213 177 287 776 326 185 32,5 7,6 35,0 13,3 118,2 

Vlastní kapitál celkem 32 069 12 330 17 006 -54 474 34 391 -61,6 37,9 -420,3 163,1 7,2 

Základní kapitál  39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kapitálové fondy  0 0 26 240 26 240 111 140 0,0 0,0 0,0 323,6 323,6 

VH minulých let   -2 656 -7 452 -27191 -48 755 -120236 -180,6 -264,9 -79,3 -146,6 -4427 

VH běžného účetního 
období (+/-)  

-4 796 -19 739 -21 564 -71 480 3 966 -311,6 -9,2 -231,5 105,5 182,7 

Cizí zdroje celkem 117 454 185 783 196 171 342 246 291 791 58,2 5,6 74,5 -14,7 148,4 

Rezervy  1 397 1 601 2 057 2 011 4 163 14,6 28,5 -2,2 107,0 198,0 

Krátkodobé závazky  78 949 139 253 138 212 315 028 266 157 76,4 -0,7 127,9 -15,5 237,1 

Bankovní úvěry  37 108 44 929 55 902 25 207 20 960 21,1 24,4 -54,9 -16,8 -43,5 
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U položky samostatných movitých věcí došlo v průběhu let 2007 až 2009 ke sníže-

ní hodnoty investic, z čehož plyne, že firma v posledních letech přistupuje opatrněji 

k novým investicím. 

Na stav oběžných aktiv má největší vliv v procentním vyjádření změna stavu fi-

nančního majetku, který se zvýšil o 320%, ale v absolutní hodnotě došlo k největšímu ná-

růstu v krátkodobých pohledávkách, které se zvýšily o 86 milionů Kč (důvodem je vysoká 

fakturace koncem roku 2009) a v zásobách, které se zvýšily o 68 milionů Kč, což také sou-

visí s postupným růstem objemu výroby. Firma má tak vázáno poměrně velké množství 

peněz v zásobách, vzhledem k tomu, že výrobní cyklus u zkušebních stánků je okolo 6 

měsíců, má na pokrytí těchto zásob přijaté zálohy ve výši cca 50% hodnoty projektu. Tyto 

zálohy jsou součástí položky krátkodobé závazky, které se zvýšily o 237,1% - největší 

změna položky v cizích zdrojích. Při posuzování krátkodobých závazků je nutné brát zřetel 

na to, že zde jsou zahrnuty i půjčky poskytnuté mateřskou firmou, které jsou vedeny jako 

krátkodobé, protože tak jsou sjednány smlouvy, avšak svým charakterem patří spíše do 

dlouhodobých závazků. Hodnota těchto půjček se zvýšila ze 48 milionů Kč na 147 milionů 

Kč, což potvrzuje, již dříve zmíněný, fakt, že mateřská společnost vždy pomohla své dce-

řiné společnosti s jejími platebními problémy.  

Vývoj vlastního kapitálu byl poznamenán především špatnými hospodářskými vý-

sledky, v roce 2008 dokonce dosáhl záporné hodnoty – 54 milionů Kč. Na tuto skutečnost 

mateřská společnost zareagovala počátkem roku 2009 kapitalizací 3 milionů EUR z dříve 

poskytnuté půjčky do ostatních kapitálových fondů. Nicméně i nadále hodnota vlastního 

kapitálu je nižší, než základního kapitálu. Příděly do kapitálových fondů tak nepokryjí ku-

mulovanou ztrátu minulých let. Na tuto situaci by měla firma zareagovat. 

V tabulce 3.2 (viz níže) je znázorněn horizontální rozbor výkazu zisku a ztrát. Z 

uvedených údajů je možné si udělat představu o tempu růstu vybraných položek. Podniko-

vé výkony se za uvedené období zvýšily o 140%, kdy největší nárůst nastal v roce 2009, 

kdy se zvýšily o 56%, výkonová spotřeba vzrostla o 144,3% a v roce 2009 pouze o 37,6%, 

což naznačuje vysoce pozitivní trend ve vývoji nákladů na výrobu v posledním roce. Tuto 

skutečnost potvrzuje nárůst přidané hodnoty v roce 2009 o 164%. Uvedené výsledky jsou 

do značné míry ovlivněny vývojem směnného kurzu české koruny vůči EUR. Firma faktu-

ruje z 98% v EUR a je na vývoj kurzu značně citlivá. Průměrný fakturační kurz v roce 

2005 byl 29,50 Kč/EUR, zatímco v roce 2008 byl již 24,89 Kč/EUR, což byla jedna 

z příčin značně špatného hospodářského výsledku v roce 2008. Směnný kurz zároveň 
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ovlivňuje finanční hospodářský výsledek, neboť firma má velkou část pohledávek a závaz-

ků vedenou v EUR a např. v roce 2008 činily ztráty z přecenění pohledávek a závazků ke 

konci roku zhruba 13 mil. Kč. V roce 2009 také výrazně ovlivnily hospodářský výsledek a 

vytvořily ztrátu 4 mil. Kč, zatímco např. v roce 2006 získala firma z těchto operací zisk 5 

mil. Kč a v roce 2007 to bylo 7,6 mil. Kč. 

 

Tabulka 3.2 – Horizontální rozbor vybraných položek výkazu zisku a ztrát v tis. Kč 

Položka výkazu 
zisku a ztrát 2005 2006 2007 2008 2009 

Tempo růstu (%) 

2006/
2005 

2007/
2006 

2008/
2007 

2009/
2008 

2009/
2005 

Výkony celkem 199 011 235 890 316 118 306 779 478 388 18,5 34,0 -3,0 55,9 140,4 

Výkonová spotřeba    147 763 183 749 259 463 262 320 361 006 24,4 41,2 1,1 37,6 144,3 

Přidaná hodnota    57 901 52 141 56 655 44 459 117 382 -9,9 8,7 -21,5 164,0 102,7 

Osobní náklady  51 943 59 317 65 536 80 671 89 766 14,2 10,5 23,1 11,3 72,8 

Mzdové náklady  37 619 43 197 47 706 58 783 66 939 14,8 10,4 23,2 13,9 77,9 

Náklady na sociální 
zabezpečení a zdra-
votní pojištění  

13 130 14 603 16 510 20 291 21 149 11,2 13,1 22,9 4,2 61,1 

Daně a poplatky  238 248 245 258 685 4,2 -1,2 5,3 165,5 187,8 

Odpisy DNM a DHM 11 168 11 210 11 178 12 392 11 919 0,4 -0,3 10,9 -3,8 6,7 

Tržby z prodeje DM a 
materiálu  

83 483 687 194 424 481,9 42,2 -71,8 118,6 410,8 

Ostatní provozní 
výnosy  

1 460 1 462 1 101 2 320 2 163 0,1 -24,7 110,7 -6,8 48,2 

Ostatní provozní 
náklady  

3 480 1 505 3 557 2 788 2 494 -56,8 136,3 -21,6 -10,5 -28,3 

Provozní VH (VHPČ) -5 547 -20 207 -21 585 -53 281 10 816 -264,3 -6,8 -146,8 120,3 295,0 

Ostatní finanční výno-
sy  

8 284 8 470 16 275 14 181 16 003 2,2 92,1 -12,9 12,8 93,2 

Ostatní finanční ná-
klady  

4 299 4 427 9 025 23 459 16 908 3,0 103,9 159,9 -27,9 293,3 

Finanční VH (VHFČ)  766 468 21 -18 199 -6 850 -38,9 -95,5 
-

86762 
62,4 -994,3 

VH za běžnou činnost 
(VHPČ+VHFČ-Q) 

-4 796 -19 739 -21 564 -71 480 3 966 -311,6 -9,2 -231,5 105,5 182,7 

Výnosové úroky 16 51 29 33 30 218,8 -43,1 13,8 -9,1 87,5 

Nákladové úroky 3 235 3 626 7 258 8 954 5 975 12,1 100,2 23,4 -33,3 84,7 

 

Nárůst osobních nákladů byl poměrně stabilní – průměrně okolo 10% ročně, 

s výjimkou roku 2008, kdy vzrostly o 23%. Byl to důsledek situace na trhu práce, kdy, 

především v počátku roku 2008, byl značný problém získat nového, byť i méně kvalifiko-

vaného, pracovníka. Firma byla nucena zvýšit mzdy, aby si udržela stávající pracovníky.  

Provozní výsledek hospodaření dosahoval ve všech letech záporných hodnot, kro-

mě roku 2009.  Kladná hodnota tohoto ukazatele v roce 2009 potvrzuje pozitivní trend ve 

vývoji nákladů firmy. Firma dokázala v průběhu jednoho roku zvýšit tento ukazatel o 65 
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milionů Kč. Jedním z důvodů bylo i to, že firma měla díky vysokému obratu větší prostor 

pro pokrytí fixních nákladů. Firma platí poměrně vysoké nákladové úroky, což je dáno tím, 

že měla vysoké bankovní úvěry (v současnosti má již jen investiční úvěr) a má vysoké 

půjčky od mateřské společnosti. Vysokých tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a mate-

riálu, dosáhla firma v letech 2007 a 2009, prodejem automobilů, kdy tržby činily 687 mili-

onů Kč a 424 milionů Kč.  

Velmi výrazné tempo růstu (165,5%) lze zpozorovat v položce daní a poplatků 

v roce 2009, což je dáno výraznou změnou koeficientu daně z nemovitosti v tomto roce, ve 

městě Hranice na Moravě. 

 

3.4 Výkaz peněžních toků  

Situaci peněžních toků ve firmě je znázorněna v tabulce 3.3 (viz níže), ze které lze 

vyčíst, že firma ve všech letech vykazovala ztrátu (kromě roku 2009). Počáteční stav pe-

něžních prostředků na počátku roku je vždy nižší, než na konci roku, kromě let 2007 a 

2008.  Dle mého názoru záporný či kladný cash flow z dílčích činností nehodnotí finanční 

situaci firmy, nýbrž si lze udělat obrázek o tom, jak firma se svými peněžními prostředky a 

ekvivalenty hospodaří. Jak moc investuje, kde je třeba peněžních prostředků více a kde 

méně.  

Podrobněji bude zhodnocena situace v letech 2008 a 2009, protože je považována 

za nejzajímavější a je tu větší kontrast výsledných hodnot.  

V roce 2008 firma hospodařila se ztrátou ve výši 71 480 tis. Kč a počáteční stav 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů činil 621 tis. Kč, kdežto v roce 2009 firma 

poprvé za sledované období vykázala zisk ve výši 3 966 tis. Kč a počáteční stav peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů činil 1 926 tis. Kč. Počáteční stavy PP a PE jsem zjisti-

la ve výkazu rozvahy a to v položce Krátkodobý finanční majetek.  

Po odečtení nepeněžních operací, které jsou v roce 2008 ve výši 20 294 tis. Kč, a 

plynou zejména z odpisů stálých aktiv, z prodeje stálých aktiv a změny stavu opravných 

položek a rezerv, dostaneme čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změna-

mi pracovního kapitálu a mimořádnými položkami ve výši -51 186 tis. Kč. V roce 2009 

tyto nepeněžní operace činily 17 715 tis. Kč a čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami činil 21 681 tis. Kč. 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti je v roce 2008 ve výši 33 913 tis. Kč a v roce 2009 
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ve výši -67 709 tis. Kč. Kladný provozní cash flow v roce 2008 je důsledek toho, že firma 

nesplácela své závazky vůči dodavatelům (nárůst závazků ve výši 172 559 tis. Kč), tudíž jí 

sice zůstaly peníze k dispozici, ale její krátkodobé závazky narostly. Oproti tomu v roce 

2009 firma své krátkodobé závazky uhradila a změna stavu závazků činí -48 872 tis. Kč.  

Tabulka 3.3 – Výkaz peněžních toků (Cash flow), v tis. Kč 

POLOŽKA 2005 2006 2007 2008 2009 

Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zda-
něním -4 781 -19 739 -21 564 -71 480 3 966 

Úpravy o nepeněžní operace  12 308 15 889 16 885 20 294 17 715 

Odpisy stálých aktiv 11 168 11 210 11 178 12 392 11 919 

Změna stavu opravných položek, rezerv 1 845 1 821 -563 -481 699 

Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv 75 -287 -598 -185 324 

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -3 219 3 575 7 229 8 921 5 945 

Úpravy o ostatní nepeněžní operace 1 590 -430 -361 -353 -1 172 

Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdaněním, změ-
nami prac. kapitálu a mimořádnými položkami 

7 527 -3 850 -4 679 -51 186 21 681 

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 6 769 15 600 9 857 89 459 -88 670 

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv   8 487 -19 927 10 602 -15 532 -63 596 

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů 
pasiv 

-12 444 52 035 8 276 172 559 -48 872 

Změna stavu zásob 10 726 -16 508 -9 021 -67 568 23 798 

Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdaněním a mi-
moř. Položkami 14 296 11 750 5 178 38 273 -66 989 

Úroky vyplacené -2 737 -3 521 -6 565 -4 393 -750 

Úroky přijaté 16 51 29 33 30 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  -4 106 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 469 8 280 -1 358 33 913 -67 709 

Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku -9 832 -16 204 -36 929 -4 008 -8 288 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 76 299 604 185 397 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti  -9 756 -15 905 -36 325 -3 823 -7 891 

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků 3 327 8 251 11 334 -30 342 -4 247 

Změna stavu vlastního kapitálu 0 0 26 240 0 84 900 

Další vklady PP společníků 0 0 26 240 0 84 900 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 3 327 8 251 37 574 -30 342 80 653 

Čisté zvýšení/snížení PP a PE 1 040 626 -109 -252 5 053 

Stav PP a PE na počátku roku 621 1 661 2 287 2 178 1 926 

Stav PP a PE na konci roku 1 661 2 287 2 178 1 926 6 979 

 

Krátkodobé závazky má firma především ke svým dodavatelům, vůči státu nebo 

svým zaměstnancům (v podobě mezd) a naopak, její odběratelé byly pozadu se svými plat-

bami, a firmě neplynuly peněžní prostředky v dostatečné výši a hodnota neuhrazených 
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pohledávek se zvýšila v roce 2009 o 63 596 tis. Kč. Důvodem je také to, že firma fakturo-

vala v závěru roku a některé pohledávky ke konci roku nebyly ještě ani splatné. 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti dosahuje v obou letech záporných hodnot. 

V roce 2008 je to úbytek ve výši 3 823 tis. Kč a v roce 2009 je to 7 891 tis. Kč. V obou 

letech firma měla výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku, které byly vyšší, než 

příjmy z prodeje stálých aktiv. Proto záporná hodnota těchto ukazatelů.  

Čistý peněžní tok z finanční činnosti je ve firmě v roce 2008 ve formě úbytku ve 

výši 30 342 tis. Kč, kdežto v roce 2009 je to příjem ve výši 80 653 tis. Kč. V obou letech 

firma uhradila své dlouhodobé a krátkodobé závazky, které má firma ve formě bankovních 

úvěrů. V roce 2008 je situace dána tím, že firma splatila bance kontokorentní úvěr ve výši 

cca 1 mil. EUR. Naopak příjem v roce 2009 je tvořen kapitalizací půjčky od mateřské spo-

lečnosti ve výši 3 mil. EUR.  

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 2008 činil 1 926 

tis. Kč a v roce 2009 6 979 tis. Kč.  

Graf 3.1 – Výkaz peněžních toků v tis. Kč 

 

 

Graf 3.1 znázorňuje, jak se v jednotlivých letech vyvíjely peněžní toky 

z jednotlivých oblastí – provozní, investiční a finanční činnosti. Hodnoty cash flow dosa-

hují jak záporných, tak kladných hodnot.   
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3.5 Čistý pracovní kapitál 

Při posuzování čistého pracovního kapitálu je opět problémem zařazení půjčky od 

mateřské společnosti mezi krátkodobá pasiva. Díky tomuto zařazení vychází hodnoty čis-

tého pracovního kapitálu v záporných hodnotách (viz ČPK 1). V tabulce je vypočten i čistý 

pracovní kapitál 2, kdy je zařazena půjčka od mateřské společnosti mezi dlouhodobá pasi-

va.  

Tabulka 3.4 - Čistý pracovní kapitál v tis. Kč 

Ukazatel Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 

Pasiva Kč 149 523 198 113 213 177 287 776 326 185 

Krátkodobá pasiva Kč 112 731 170 450 169 198 340 239 287 120 

Půjčka mateřské společnosti Kč 48 096 49 717 56 121 172 574 144 452 

Stálá aktiva Kč 58 607 71 754 88 858 79 741 74 753 

Čistý pracovní kapitál 1 Kč -21 815 -44 091 -44 879 -132 204 - 35 688 

Čistý pracovní kapitál 2 Kč 26 281 5 626 11 242 40 370 108 764 

Podíl ČPK na stálých aktivech 1 
 

-37% -62% -51% -166% -48% 

Podíl ČPK na stálých aktivech 2 
 

44,8% 7,84% 12,65% 50,63% 145,50% 

 

Záměrem každého podniku je, aby disponoval s co největším pracovním kapitálem, 

což jak vidíme, se firmě po zařazení půjčky mezi dlouhodobé zdroje, podařilo. Půjčka je 

vedena mezi krátkodobými zdroji a to je nutno brát v potaz, nicméně peníze jsou ve firmě 

uloženy již dlouhodobě a mateřské společnosti se peníze vždy vracely jen v situaci, kdy 

firma měla volné peněžní prostředky a mohla si to tedy dovolit. Proto je těžké rozhodnout, 

který z těchto ukazatelů je přesnější. Pokud je hodnocen ČPK 1, tak je zřejmé, že firma 

nemá žádné finanční prostředky, a tudíž není schopna hradit své finanční závazky. U ČPK 

2 je ovšem patrné, že firemní situace se výrazně zlepšila a firma má větší prostor pro úhra-

du svých závazků. A také podíl ČPK 2 na stálých aktivech je pro firmu pozitivní, zvláště 

pak v roce 2009, kdy tento podíl dosahuje hodnoty 146%.  

Tabulka 3.5 - Výpočet rozdílu položek ovlivňující ČPK v tis. Kč 

Ukazatel Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 

Změna zásob Kč 44 182 14 890 10 039 68 436 -25 252 

Změna krátkodobých závazků Kč 78 949 60 304 -1 041 176 820 -48 872 

Změna krátkodobých bankovních úvěrů Kč 33 782 -2 585 -211 -5 779 -4 247 

Změna krátkodobých finančních výpomocí Kč 0 0 0 0 0 

Změna nedobytných pohledávek Kč 0 0 0 0 0 
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Na negativní vývoj čistého pracovního kapitálu mají vliv především zásoby, nedo-

bytné pohledávky, krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. Změny těchto polo-

žek nám znázorňuje tabulka 3.5 (viz výše) 

 

3.6 Odběratelé a dodavatelé firmy AVL Moravia s.r.o. 

Pro zajímavost je sestaven rozbor odběratelů společnosti AVL Moravia s.r.o.. Od-

běratelé jsou seřazeni podle velikosti objemu tržeb. Byl vybrán graf největších domácích 

odběratelů za rok 2005 a dále největší zahraniční a domácí odběratele za rok 2009. Zá-

kladním pravidlem pro společnosti je, aby nebyly odkázány jen na největší odběratele, ale 

aby měly větší počet stálých odběratelů a tím jim nehrozil problém, kdyby největší 

odběratel zkrachoval a ony se dostaly do finančních problémů také. Toto pravidlo se ale na 

tuto společnost nedá použít, protože společnost obchoduje téměř výhradně se společnostmi 

ve skupině, za tímto účelem byla i založena. Vzhledem k tomu, že rozhodující podíl na 

obratu této firmy za těchto podmínek má výroba zkušebních stánků, firma bude vždy 

závislá na firmě AVL Zöllner GmbH.   

 

Graf 3.2 - Největší odběratelé firmy AVL Moravia s.r.o. v roce 2005 v tis. Kč 

 

 

Na grafu 3.2 (viz výše) je zřetelné, že největším odběratelem společnosti v roce 

2005 je její sesterská společnost AVL Zöllner GmbH. Její podíl na tržbách je 224 957 tis. 

Kč. Druhým největším odběratelem je mateřská společnost AVL List GmbH, jež odebrala 
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výrobky v hodnotě 46 mil. Kč. Je vidět, že podíl těchto dvou společností na tržbách firmy 

je naprosto rozhodující. Tržby plynoucí od ostatních společností jsou zanedbatelné. Tuto 

situaci při klasickém hodnocení lze považovat za problémovou, protože kdyby tyto dvě 

společnosti zanikly nebo se dostaly do finančních potíží, nastalo by ohrožení i pro AVL 

Moravia, jelikož by ztratila své dva největší odběratele a velkou část tržeb. Tento 

„problém“ společnost doprovází i v dalších letech, kdy vždy dominuje alespoň jeden 

odběratel. Ovšem jak by řečeno výše, společnost AVL Moravia je výrobním závodem 

v rámci skupiny a toto hodnocení by se spíše mělo provádět u sesterské firmy, která 

prodává konečnému zákazníkovi.  

V grafu 3.3 jsou znázorněni největší zahraniční odběratelé firmy v roce 2009. Zde 

se opět potvrzuje výsadní postavení firmy AVL Zöllner GmbH, která se podílí na tržbách 

firmy 371 613 tis. Kč.  

Graf 3.3 - Největší zahraniční odběratelé firmy v roce 2009 v tis. Kč 

 

 

Co se týká domácích odběratelů (graf 3.4), tak zde je situace poměrně rovnocenná. 

V podílech na tržbách už nejsou tak obrovské rozdíly. Mezi největší odběratele patří VUES 

Brno, s.r.o.. Hned druhým největším odběratelem je IMOS Brno, a.s. s podílem na tržbách 

1 398 tis. Kč. Je-li porovnán graf 3.2 a 3.4, je zřejmé, že tržby plynoucí od českých 

odběratelů jsou pro firmu zanedbatelné. Je to opět dáno tím, že byla založena, aby vyráběla 

především v rámci skupiny a ostatní tržby jsou pro ni spíše doplňkové. 
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Graf 3.4 – Největší domácí odběratelé firmy v roce 2009 v tis. Kč 

 

 

Graf 3.5 – Největší dodavatelé firmy v roce 2006, v tis. Kč 

 

Materiálové náklady jsou rozhodující složkou nákladů, proto byly pro zajímavost 

sestaveny grafy (graf 3.5 a 3.6) největších dodavatelů v roce 2006 a 2008. Největšími do-

davateli v obou letech jsou VUES Brno a.s. a Behr Bircher Cellpac. V roce 2006 dodali 

oba tito dodavatelé materiál každý v hodnotě 15 mil. Kč. V roce 2008 dodali materiál 

v průměrné hodnotě 25 mil. Kč. Podrobněji viz. 4.3.1 Analýza nákladů. 
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Graf 3.6 – Největší dodavatelé firmy v roce 2008, v tis. Kč 

 

 

VUES Brno a.s. a Behr Bircher Cellpac jsou nejvýznamnějšími a stálými dodavate-

li firmy. Jen jejich podíl se v jednotlivých letech mění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

4 ANALÝZA NÁKLAD Ů A ROZBOR HOSPODAŘENÍ FIRMY 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

4.1.1 Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatelé představují poměření celkového zisku s výší podnikových zdrojů. Tabul-

ka 4.1 nám ukazuje ukazatele rentability firmy. Vzhledem k tomu, že se zde poměřuje cel-

kový zisk, je nutno upozornit, že záporná hodnota těchto ukazatelů je proto, že firma dosa-

hovala v letech 2005 až 2008 ztrátu, v roce 2009 firma dosahuje zisk, což signalizuje pozi-

tivní obrat ve vývoji firmy. Ukazatele rentability je vhodné srovnávat s odvětvovým prů-

měrem, ale díky tomu, že firma má specifickou výrobu a neexistují možnosti srovnání 

s jinými firmami, není možné tyto ukazatele porovnat.  

Tabulka 4.1 – Analýza ukazatelů rentability  

Ukazatel Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA % -1,61 -8,57 -7,53 -22,38 2,68 

ROE % -14,96 -160,09 -126,8 * 11,53 

ROCE % -6,53 -61,39 -36,49 * 22,69 

ROS % -1,78 -8,38 -6,95 -26,66 0,8 
* ukazatele nelze hodnotit 

 

a) ROA – rentabilita aktiv  = EAT + nákladové úroky x (1 – t) / celková aktiva. 

ROA vyjadřuje míru zhodnocení aktiv podniku, která jsou financována vlastními či cizími 

zdroji. Z tabulky 4.3 je zřejmé, že firmě od roku 2005 pomalu narůstala ztráta z tohoto 

ukazatele, která byla nejvyšší v roce 2008, kdy firmě na 1 Kč aktiv připadala ztráta ve výši 

22,38%. Oproti tomu v roce 2009 nastala pro firmu vcelku příjemná změna, protože popr-

vé za sledované období firmě připadal na 1 Kč aktiv zisk a to přesně  2,68%. I když firma 

dosáhla zisku, je zcela jasné, že tyto hodnoty nejsou nijak závratné.  

b) ROE – rentabilita vlastního kapitálu. Vypočítá se jako podíl EATu a VK. 

ROE dává představu o tom, kolik % zisku podnikatel získá z jedné vložené koruny do 

podnikání. Od roku 2005 firma z vloženého kapitálu do podniku vůbec nic nezískala, ale 

naopak, prodělávala. Nejhorší situace nastala asi v roce 2006, kdy se tato ztráta 

z podnikání oproti roku 2005 skoro 10krát zvýšila a firmě z 1 Kč vložené do podnikání 

plynula ztráta ve výši 161%. Z důvodu záporného vlastního kapitálu a záporného EATu 
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rok 2008 nelze hodnotit. V roce 2009 se situace pro firmu opět příjemně obrátila a firmě 

plynul z 1 Kč vlastních zdrojů zisk ve výši 11,53%.  

c) ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů = EAT + nákladové úroky x (1 – t) / 

VK + dlouhodobé závazky. Ukazatel by měl vyjít vyšší, než jsou nákladové úroky. Firma 

má nákladové úroky ve výši nižší než je 5%, firma dosahuje ROCE v roce 2009 skoro 

23%, tedy tuto podmínku splňuje a vývoj tohoto ukazatele je pozitivní. Pokud je výsledná 

hodnota ukazatele nižší, tak jako v letech 2005 až 2007, než jsou nákladové úroky firmy, 

znamenalo to pro firmu, že každé její další zadlužení by vedlo ke snížení jejího zisku. 

d) ROS – rentabilita tržeb. Do čitatele se dosadí EAT a do jmenovatele tržby. Od 

roku 2005 až 2008 firmě z jedné utržené koruny plynula ztráta, která byla nejvyšší v roce 

2007 a to skoro 27%. Oproti tomu firmě (díky kladnému výsledku hospodaření) v roce 

2009 z jedné utržené koruny plynul zisk ve výši 0,80%. I když ani tato částka není vůbec 

uspokojivá. Neuspokojivé a špatné výsledné hodnoty mohou mít dvojí důvod a to, že firma 

prodává své výrobky za příliš nízké ceny nebo naopak, její náklady na výrobu jsou příliš 

vysoké.    

 

Graf 4.1 – Ukazatele rentability  

 

 

Přesto, že není možnost mezipodnikového srovnání těchto ukazatelů, je více než 

jasné, že výsledné hodnoty jsou špatné. I přesto lze vidět tyto ukazatele trochu optimistič-

těji, neboť tyto špatné výsledky firma dosahuje proto, že má záporné ukazatele jako jsou 

EAT a EBIT. Kdyby firma uhradila svou ztrátu, která ji doprovázela od roku 2005 až do 



 

40 

 

roku 2008, například z půjčky od své mateřské společnosti, tak by tyto ukazatele měly po-

zitivní výsledek ve všech letech a firmě by z těchto ukazatelů připadal zisk a ne ztráta.  

 

4.1.2 Analýza ukazatelů aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně firma využívá svého podnikového majetku 

(vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv). 

Tabulka 4.2 - Vybrané ukazatele aktivity 

Ukazatel Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu CA Dny 203 307 251 392 242 

Doba obratu zásob Dny 60 92 82 188 84 

Doba obratu pohledávek Dny 59 97 59 88 96 

Doba obratu závazků Dny 153 265 199 464 213 

Obrat CA Počet obrátek 1,81 1,19 1,46 0,93 1,51 

Obrat DM Počet obrátek 4,61 3,28 3,46 3,36 6,59 

Obrat zásob Počet obrátek 6,11 3,99 4,49 1,95 4,39 

 

a) Doba obratu celkových aktiv – hodnota by měla být, co nejmenší. Nejnižší 

hodnota ukazatele je v roce 2005, kdy podniku trvalo 203 dní, než se určitá část jejich 

aktiv přeměnila na peněžní prostředky. Naopak nejhorším byl rok 2008, kdy tento proces 

trval 392 dnů. 

b) Doba obratu zásob – ukazatel by měl dosahovat nízkých hodnot, průměrná do-

ba obratu zásob je asi 40 dní. Bohužel je vidět, že tuto představu podnik nesplňuje. Spíš 

naopak. Doba obratu (kromě roku 2005) je vcelku vysoká. Velmi špatný je rok 2008, kdy 

hodnota ukazatele je 188 dní. Znamenalo to, že podniku trvalo 188 dní, než se zásoby 

přeměnily na peněžní prostředky. V tomto případě je však nutné vzít v úvahu, že firma má 

v segmentu testovacích zkušeben výrobní cyklus dlouhý 4 až 6 měsíců, z tohoto pohledu 

se tento ukazatel nejeví tak špatný. 

c) Doba obratu pohledávek – ukazatel dosahuje vcelku vysokých hodnot vzhle-

dem k tomu, že firma má splatnost svých pohledávek v rozmezí 14 – 30 dnů. Nejhorší 

situace byla v roce 2006, kdy podnik musel čekat skoro 97 dní, než obdržel platby od 

svých odběratelů. Bohužel, hodnoty se v dalších letech o moc nezlepšily a běžně se pohy-

bují okolo 90 dní. Tento ukazatel je ovlivněn tím, že největší podíl pohledávek má firma 

vůči své sesterské společnosti AVL Zöllner GmbH a na její platební morálce výsledek 
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nejvíc záleží. Výhodou je, že firma má 99 % obratu v rámci skupiny a nehrozí zde riziko 

neuhrazení pohledávek. Při hodnocení tohoto ukazatele je nutné brát v úvahu, že firma 

vzhledem k zakázkovému charakteru výroby, nefakturuje pravidelně a např. v roce 2009 

v posledních dvou měsících v roku, vyfakturovala zhruba 65% celoročního obratu, což 

vedlo k nárůstu pohledávek ke konci sledovaného období a hodnota ukazatele tak může 

být zkreslená. 

d) Doba obratu závazků – tento ukazatel udává dobu, která uplyne mezi nákupem 

a úhradou. Podnik má obrovský problém hradit své závazky včas. Ovšem platí zde „pravi-

dlo solventnosti“, neboť doba obratu pohledávek je nejméně 2krát nižší, než je doba obra-

tu závazků, tudíž podnik má k dispozici velmi dlouhou dobu peněžní prostředky pro svou 

potřebu. Ani v jednom roce není doba obratu stabilní. Za nejhorší lze považovat hodnotu 

464 dnů, což je pro věřitele naprosto nepřijatelné. Hodnota tohoto ukazatele je ovlivněna 

zahrnutím půjčky od mateřské společnosti do krátkodobých závazků. Tato půjčka má 

splatnost na požádání, ale dosud se vždy hradila jen tehdy, když firma měla volné peněžní 

prostředky.  

e) Obrat celkových aktiv – hodnota ukazatele by měla činit alespoň 1,5. Z tabul-

ky je zřejmé, že podnik tohoto ukazatele dosáhl v letech 2005 a 2009. V ostatních letech 

se pohybuje pod tímto ukazatelem, tudíž by měl prověřit, zda je možné vložený majetek 

redukovat. 

f) Obrat dlouhodobého majetku – tento ukazatel je nutné porovnat 

s odvětvovým průměrem. Pokud podnik dosahuje nižší hodnoty než je odvětvový průměr, 

je to signál, aby podnik zvýšil svou výrobní kapacitu a naopak, aby omezil podnikové 

investice. Bohužel v podmínkách České republiky není druhá firma se stejným výrobním 

sortimentem. Hodnoty v podniku jsou v letech 2006 - 2008 poměrně stejně vysoké, pouze 

v roce 2009 se hodnota ukazatele asi dvojnásobně zvýšila. 

g) Obrat zásob – hodnota tohoto ukazatele v USA je 9. V porovnání s touto hod-

notou se zdá, že podnik má na skladě přebytečné zásoby s nulovou nebo s velmi nízkou 

výnosností. Problematika zásob je poněkud širší. Firma některé materiály musí nakupovat 

v tzv. minimálním množství a někdy dlouho trvá, než se tento materiál spotřebuje. Dru-

hým problémem je, že se firma zabývá kusovou výrobou a u ní je optimální zásobování a 

rovnoměrná spotřeba materiálu vždy obtížnější. Firma se navíc musí potýkat s poměrně 

přísnými předpisy mateřské společnosti pro vytváření opravných položek na materiál a 
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zásoby obecně. Skladová položka bez pohybu (i položka s částečným výdejem) je odepi-

sována 33 % ročně.  

 

4.1.3 Analýza ukazatelů likvidity 

Tabulka 4.3 – Rozbor ukazatelů likvidity 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 
Likvidita běžná (1. stupně) 0,81 0,74 0,73 0,61 0,88 
Likvidita pohotová (2. stupně) 0,40 0,38 0,31 0,19 0,47 
Likvidita okamžitá (3. stupně) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
 

a) běžná likvidita  (OA se dělí krátkodobými závazky) – hodnota ukazatele by se 

měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5 a u finančně zdravých podniků ve výši 2, 0 – 3,0. 

Hodnota ukazatelů je ve všech letech nižší než 1, což signalizuje, že podnik krátkodobými 

zdroji financuje stálá aktiva, nemá dostatek pohotových peněžních prostředků k vyrovnání 

svých závazků, které by měla uhradit v nejbližší době. Tento ukazatel tak plně korespondu-

je s výsledky v obratu závazků.  Pokud je interpretován jeden ukazatel, např. v roce 2005 -  

jedna jednotka (1 Kč) byla kryta 0,81 jednotkami (Kč) krátkodobých závazků. 

b) pohotová likvidita (OA mínus zásoby se dělí krátkodobými závazky) - hodnota 

ukazatele by měla být v rozmezí od 1 do 1,5. Ukazatel dosahuje nízkých hodnot (menší 

než 1), což znamená, že firma ze svých pohledávek a finančních prostředků není schopna 

uhradit své krátkodobé závazky. Pokud by tak chtěla učinit, musela by prodat část svých 

zásob.  

c) okamžitá likvidita  (OA mínus zásoby mínus pohledávky jsou děleny krátkodo-

bými závazky) - ideální hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v intervalu od 0,9 

až 1,1. Podnik má permanentně hodnotu ukazatele 0,01. Tato hodnota jen dokládá nízké 

hodnoty ostatních likvidit.  

Analýza likvidity signalizuje, že podnik dosahuje velmi špatných hodnot. Jedním 

z důvodů, proč tomu tak je, je i to, že dceřiná společnost ke konci každého roku odvádí 

všechny peněžní prostředky na účet mateřské společnosti, protože má za úkol ke konci 

roku dosahovat co nejnižších zůstatků u peněžních prostředků. Tyto prostředky jí jsou po-

čátkem následujícího roku vráceny. Hodnota těchto ukazatelů je také ovlivněna tím, že 

mezi krátkodobými závazky je zahrnuta půjčka od mateřské společnosti, která se fakticky 

nesplácí.  
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Graf 4.2 – Analýza ukazatelů likvidity 

 

 

4.2 Analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 

Analýza slouží ke zjištění, jaký je poměr cizích a vlastních zdrojů sloužících 

k financování firmy. Upozornila bych, že záporné hodnoty ukazatelů v roce 2008 jsou způ-

sobeny záporným vlastním kapitálem, který činil – 54 474 tis. Kč.  

Tabulka 4.4 – Vybrané ukazatele zadluženosti  

Ukazatel Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel zadlužení majetku % 78,55 93,78 92,02 118,93 89,46 

Finanční samostatnost firmy % 21,45 6,22 7,98 - 18,93 10,54 

Ukazatel zadlužení VK % 366, 25 1 506,76 1 153,54 - 628,28 848,46 

Krytí DM vlastním kapitálem % 54,72 17,18 19,14 - 68,31 46,01 

Úroková redukce % * * * * 39,90 

Finanční páka Kč 4,66 16,07 12,54 - 5,28 9,49 

Ziskový účinek finanční páky  * * * * 3,79 

Úrokové krytí % - 47,79 - 444,37 - 197,11 - 698,30 166,38 

Úrokové zatížení % - 209, 25 - 22,50 - 50,73 - 14,32 60,11 

* znamená, že dané ukazatele nelze hodnotit 

 

a) Ukazatel zadlužení majetku - kdy se CK dělí CA. Na výsledných hodnotách 

vidíme, že podnik je z velké části financován cizím kapitálem. Všechny hodnoty přesahují 

70% a jsou tedy vysoce rizikové jak pro podnik, tak pro jeho věřitele. Asi nejpříznivější 

situace nastala v roce 2005, kdy hodnota zadlužení byla 78,55%. V dalších letech má hod-

nota stoupající tendenci a v roce 2008 bylo zadluženo dokonce 118,93%. V roce 2009 za-

dlužení kleslo, ale i tak je podnik velice zadlužen. 
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Je však nutno mít na paměti, že tento cizí kapitál je z větší části kapitál, který do 

společnosti formou půjčky investovala mateřská společnost. A v případě nutnosti jej 

v minulosti převedla do základního kapitálu nebo do ostatních kapitálových fondů.  

b) Finanční samostatnost firmy - VK se dělí CA. Ukazatel vypovídá o dluzích na 

peněžní jednotku celkových aktiv. Vlastní kapitál by měl činit 30% - 50%  celkových pasív  

a měl by krýt 2/3 stálých aktiv. Podnik se k těmto hodnotám ani nepřibližuje. Ukazatele se 

pohybují kolem 10%, maximálně, jak lze vidět v roce 2005 – 21,45%. I při hodnocení to-

hoto ukazatele platí skutečnost uvedená v předchozím bodě, že větší část cizího kapitálu 

tvoří půjčka mateřské společnosti. 

Ukazatel zadlužení majetku a ukazatel finanční samostatnosti firmy musí dát do-

hromady hodnotu 1 (100%). 

c) ukazatel zadlužení vlastního kapitálu, kdy CK se dělí VK - říká, kolik korun 

cizího kapitálu připadá na 1 Kč vlastního kapitálu, resp. jak velký díl z jedné koruny vlast-

ního kapitálu by bylo použito na úhradu závazků. Optimální hodnota se pohybuje mezi 

80% – 120%. Situace podniku je katastrofická a to hlavně v důsledku malé hodnoty vlast-

ního kapitálu. Asi „nejlepší“ situace nastala v roce 2005, kdy zadlužení vlastního kapitálu 

bylo „pouze“ 366,25% – tedy na 1 Kč vlastního kapitálu připadalo 366 Kč cizího kapitálu. 

V dalších letech vzrostlo zadlužení až k neuvěřitelné hranici 1000% a také ji přesáhlo. 

V důsledku záporného vlastního kapitálu v roce 2008 je i výsledná hodnota ukazatele za-

dlužení záporná. I zde ale stále musíme mít na paměti, že část cizích zdrojů může být v 

případě potřeby snadno a rychle přeměněna ve zdroje vlastní (viz. kapitalizace půjčky 

v roce 2009). Kromě výše zmíněných půjček od mateřské společnosti tvoří podstatnou část 

cizích zdrojů i přijaté krátkodobé zálohy na projekty. 

d) Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem - VK se dělí dlouhodobým 

majetkem (stálými aktivy). Zjistíme, do jaké míry podnik využívá dlouhodobý kapitál. Za 

dobrý výsledek se považuje hodnota 75% - 100% (1). Ve všech letech jsou ukazatele men-

ší než 100% (1), tzn., že podnik má veliký problém s podkapitalizováním – používá část 

krátkodobých zdrojů ke krytí stálých aktiv.  

e) Úroková redukce – do čitatele je dosazen EBT a do jmenovatele EBIT. Lze 

hodnotit jen rok 2009, kdy oba ukazatele dosáhly kladných hodnot, tudíž s nimi lze praco-

vat. Tento ukazatel je důležitý pro výpočet „ziskový účinek finanční páky“.  

f) Aktiva dělená vlastním kapitálem představují finanční páku. Čím je hodnota 

vyšší, tím vyšší je účinek využití cizích zdrojů. V roce 2008 podnik dosahoval záporné 
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hodnoty finanční páky – hodnoty - 5,28, což signalizuje, že úroková míra závazků je vyšší 

než ziskovost celkového kapitálu a finanční páka klesá s rostoucím zadlužováním zisko-

vosti vlastního kapitálu. V ostatních letech byly hodnoty ukazatele kladné, jde tedy o pozi-

tivní finanční páku - úroková míra závazků je nižší než ziskovost celkového kapitálu, roste 

ziskovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů financování (jsou levnější). Ukazatele 

nabývaly hodnoty větší než 1 - ziskovost vlastního kapitálu byla vyšší než ziskovost celého 

kapitálu. 

g) Ziskový účinek finanční páky - úroková redukce se násobí finanční pákou. 

Zde je možné hodnotit ukazatel pouze v roce 2009, kdy je hodnota ukazatele větší než 1, 

dosahuje hodnoty 3,79, tzn., že ziskovost vlastního kapitálu zvyšuje použití cizích zdrojů.  

 

Graf 4.3 – Ukazatel zadlužení vlastního kapitálu v % 

 

 

h) Úrokové krytí , kdy se EBIT dělí nákladovými úroky. Podnik zjistí, kolikrát jsou 

jeho placené úroky kryty výší výdělku. Pokud je výsledná hodnota 100%, znamená to, že 

podnik si vydělá jen na krytí placených úroků (doporučuje se 300% a více a u dobře fungu-

jících podniků 600% – 800%, ale platí, že čím větší je hodnota, tím lépe pro podnik). Hod-

nota v rozmezí 200% - 400% se považuje za nízkou s možností rizika. Při vysokém úroko-

vém krytí a vysokém zisku je zdravá vyšší míra zadluženosti k celkovým aktivům. 

Z důvodu záporného EBITu v letech 2005 - 2008 dosahují ukazatele záporných hodnot. 

Ovšem v roce 2009 se situace pro podnik zlepšila, neboť ukazatel přesahuje hranici 100% 

a dosahuje 166,38%, i když stále nedosahuje zmíněných alespoň 300%. 
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i) Úrokové zatížení – do čitatele jsou dosazeny nákladové úroky a do jmenovatele 

EBIT. Pokud podnik dlouhodobě dosahuje nízkého úrokového zatížení, potom si může 

dovolit k financování aktiv větší podíl cizího kapitálu. Podnik dosahuje záporných hodnot 

kromě roku 2009, kdy se hodnota ukazatele pohybuje okolo 60%.  

Výsledky těchto ukazatelů potvrzují, že zatížení firmy cizími zdroji je vysoké (sa-

mozřejmě je nutné brát ohled na to, že značnou část závazků tvoří peněžní prostředky po-

skytnuté mateřskou společností) a firma by neměla do budoucna uvažovat o získávání dal-

ších cizích zdrojů.  

 

4.3 Analýza tokových ukazatelů 

4.3.1 Analýza nákladů  

Graf 4.4 – Analýza vybraných nákladů firmy v tis. Kč v roce 2005 

 

 

Pro analýzu nákladů byl vybrán podrobnější rozbor nákladů v letech 2005 a 2009. 

Analýza nákladů v dalších letech je v příloze 10. Na grafu 4.4 je zřejmé, že nejdůležitější 

složkou nákladů v roce 2005 je výkonová spotřeba, která tvoří okolo 50% všech nákladů – 

tedy 147 763 tis. Kč. Druhou nejvýznamnější složkou v tomto roce jsou náklady na proda-

né zboží, které činí 64 mil. Kč. Třetí nejvýznamnější složkou jsou osobní náklady. Ostatní 

náklady tvoří dohromady necelých 10%, jejich význam je pro firmu v porovnání 

s ostatními náklady minimální.      
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V roce 2009 (graf 4.5) tvoří nejvýznamnější položku výkonová spotřeba, která 

dosahuje hodnoty téměř 75%. Jsou-li porovnány vybrané roky, je nutné vzít do úvahy 

skutečnost, že náklady vynaložené na prodané zboží jsou v roce 2009 už zahrnuty do 

výkonové spotřeby, což je způsobeno změnou metody účtování zásob. Druhou významnou 

složkou jsou osobní náklady a třetí jsou ostatní finanční náklady, které jsou tvořeny 

především kurzovými rozdíly.  

Graf 4.5 – Analýza vybraných nákladů firmy v tis. Kč v roce 2009 

 

 

Z uvedených grafů vyplývá, že podíl jednotlivých složek je stabilní, ale zvyšuje se 

jejich hodnota. Firma by se při snaze o snížení nákladů měla soustředit na nejvýznamnější 

složky nákladů jako je spotřeba materiálu, která je největší položkou výkonové spotřeby, a 

osobní náklady. Zde je největší prostor pro úspory. Firma v průběhu roku 2009 zaměstná-

vala okolo dvou set zaměstnanců. Ale z důvodu snížení objemu zakázek na rok 2010 při-

stoupila k propouštění, popř. k neprodloužení terminovaných smluv. V současnosti je tak 

schopna pružněji reagovat na vývoj na trhu. V roce 2010 se dá očekávat stagnace, ne-li 

pokles osobních nákladů, neboť firma koncem roku 2009 a počátkem roku 2010 značně 

zredukovala počet pracovníků v souvislosti s nižším objemem zakázek na rok 2010. 

Chce-li se firma stále udržet na trhu, musí zajistit především snížení nákladů a vyšší 

efektivitu výroby. V oblasti nákladů je nutno sledovat rozhodující složky nákladů, spotřebu 

materiálu, nakupovaných služeb a osobních nákladů 
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4.3.2 Analýza tržeb  

Z analýzy tržeb je patrné, že podnik má největší tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb. Ostatní tržby jsou poměrně zanedbatelné. Tržby z prodeje vlastních výrobků a slu-

žeb mají kolísavou tendenci, protože se jedná o zakázkovou výrobu, s poměrně dlouhým 

výrobním cyklem a nerovnoměrně rozvrženým termínem dodání. Tržby měly vzestupnou 

tendenci až do roku 2008, kdy poklesly, ovšem v tomto roce se podařilo získat tak velký 

objem zakázek na rok 2009, že v tomto roce tržby dosáhly nejvyšší hodnoty v historii fir-

my a to 493 mil. Kč. Výkony firmy rostou a jsou ovlivněny změnou stavu zásob, která 

v roce 2005 a 2009 měla zápornou hodnotu, takže výkony byly nižší než tržby. 

V roce 2006 došlo ke změně metody v účtování položce tržby za prodej zboží. Trž-

by z prodeje zboží se od tohoto roku účtují do tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Důvodem změny metody jsou možnosti používaného software ve firmě.   

 

Tabulka 4.5 - Ukazatele analýzy tržeb 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží v tis. K4 70 846 0 0 0 0 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v tis. Kč 199 154 235 611 310 455 268 107 492 984 

Výkony celkem v tis. Kč 199 011 235 890 316 118 306 779 478 388 

Tržby z prodeje DM a materiálu v tis. Kč 83 483 687 194 424 

Tempo růstu tržeb za prodej zboží -26% -100% 0% 0% 0% 

Tempo růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb -11% 18% 32% -14% 84% 

Tempo růstu výkonů -11% 19% 34% -3% 56% 

Tempo růstu tržeb z DM a materiálu -99% 482% 42% -72% 119% 

 

Graf 4.6 znázorňuje tempo růstu vybraných položek tržeb. Nejvýraznější výkyv na-

stal v roce 2006 v tempu růstu z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Hodnota této 

položky je pro firmu ovšem nevýznamná, dosahuje 483 tis. Kč. Ostatní tempa růstu polo-

žek jsou poměrně stabilní.  
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Graf 4.6 - Tempa růstu tržeb vybraných položek 

 

 

4.3.3 Analýza zisku  

Vývoj ukazatele zisku lze vyvodit díky předešlým analýzám – tržeb a nákladů. Graf 

číslo 4.7 přestavuje tuto skutečnost. Ve všech letech (kromě roku 2009) podnik dosahuje 

ztráty z provozní činnosti. Postupně se záporná hodnota výsledku hospodaření zvyšovala a 

nejhorší hodnota byla vykázána v roce 2008, kdy dosahuje hodnoty -53 281 tis. Kč. Oproti 

tomu v roce 2009 je už hodnota ukazatele kladná, i když nedosahuje závratných hodnot, 

ale pohybuje se kolem 11 000 tis. Kč.  

U finančního výsledku hospodaření podnik ze začátku vykazoval kladné hodnoty 

ukazatele, ale od roku 2008 tyto hodnoty dosahují záporných hodnot. Výsledky jsou 

ovlivněny především kurzovými rozdíly, protože v tomto období klesal kurz koruny a 

firma, která má velký podíl závazků v cizí měně (EUR), musela vytvářet velké 

nerealizované kurzové rozdíly ke konci roku. Významný podíl na této položce mají i 

nákladové úroky. Co se týká mimořádného výsledku hospodaření, tak podnik nevykazuje 

žádný.  

Celkový výsledek hospodaření před zdaněním má záporné hodnoty, které se 

postupně zvyšují, až do roku 2008, kdy je tato hodnota – 71 480 Kč. Pouze v dalším roce 

je celkový hospodářský výsledek kladný. Je-li podrobněji prozkoumán rok 2008, je zřejmé, 

že zde vyvrcholily problémy firmy, které začaly již v roce 2006. Rok 2008 byl ale ovlivněn 

několika zápornými vlivy – průměrný fakturační kurz v roce 2008 klesl oproti roku 2007 o 
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2,70 Kč, což při obratu 10 306 tis. EU znamená ztrátu 27 826 tis. Kč. Dále v tomto roce 

firma vytvořila ze závěrkových kurzových rozdílů ztrátu 13 059 tis. Kč. Další vliv na tento 

rok měla poměrně nízká zakázková výroba, na kterou firma nebyla schopna pohotově 

reagovat snížením svých fixních nákladů. Podobně, jako na rok 2008, je potřeba se dívat i 

na rok 2009, kdy průměrný fakturační kurz se naopak zvýšil o 1,44 Kč. Je vidět, že tržby 

by při obratu 18 623 mil. EUR a použití kurzu roku 2008 klesly o 26 816 mil. Kč. Vidíme 

tedy, že firma je zančně citlivá na vývoj kurzu koruny vůči EUR. Pro rok 2010 se firma 

rozhodla použít pevný roční kurz, který byl k 1.1.2010 26,30 Kč. Její tržby budou 

vyrovnané, ale vzhledem k vývoji kurzu v roce 2010, se dají očekávat vyšší kurzové 

rozdíly. Firma tak dosáhne lepšího provozního výsledku, ale na její výsledek hospodaření 

to nebude mít vliv.  

Graf 4.7 - Vývoj hospodářského výsledku v tis. Kč 

 

 

 

4.4 Postup bakalářské práce 

Při své práci jsem postupovala takto: 

a) Seznámení s problematikou finanční analýzy, osnova bakalářské práce, do-

plňování a upřesňování osnovy.  

b) Seznámení s firmou a jejími podklady. 



 

51 

 

c) Vypracování teoretické a praktické části zaměřené na posouzení hospodář-

ské situace dané firmy. 

d) Vypracování závěru plynoucího z této bakalářské práce. 

Pomocí finanční analýzy jsem se snažila zjistit dosavadní vývoj firmy, prozkoumat 

její finanční situaci, nalézt problémové oblasti a příčiny problému a navrhnout nějaká opat-

ření pro zlepšení.  

 

4.5 Poznatky plynoucí z analýzy  

Z provedené analýzy plyne že: 

a) Trendy vývoje se v roce 2009 obrátily, došlo k celkovému zlepšení ve všech oblas-

tech. Otázkou je, zda firma tento trend dokáže udržet i do budoucna. 

b) Struktura aktiv je poměrně vyrovnaná, firma by se jen mohla pokusit snížit hodnotu 

zásob.  

c)  Související struktura pasiv není v pořádku, firma má příliš velký podíl cizích zdro-

jů a stejný výsledek vidíme i v analýze zadluženosti. Část těchto závazků jsou pení-

ze půjčené od mateřské společnosti. 

d) Firma má problém s podkapitalizováním – část dlouhodobých aktiv kryje krátko-

dobými zdroji.  

e) Vývoj tržeb je pozitivní, nicméně se nejedná o sériovou výrobu, takže přísun zaká-

zek je velmi nevyrovnaný.  

f) Firma má problémy v oblasti likvidity, kdy výsledné hodnoty nedosahují požado-

vaných hodnot. 

g) V analýze rentability firmy, v důsledku záporných hodnot jako jsou např. EBT, 

EBIT, VK, vychází firmě tyto ukazatele jako záporné (kromě roku 2009). 

h) Ukazatele aktivity dosahují poměrně vysokých hodnot.   

 

4.6 Shrnutí finanční situace firmy  

Sledovaná firma se vždy pohybovala a pohybuje na trhu, který je velmi konkurenč-

ní. V této oblasti je velká konkurence, velký tlak na snižování nákladů a efektivitu výroby. 

Výsledek firmy je ovlivněn především cenami, které je tento trh ochoten akceptovat. Pro-

blémy se však projevují ve více oblastech. Jedním z důvodů je skutečnost, že trh není 
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schopen zajistit určitou rovnováhu v přísunu zakázek. Firma je tak vystavována obrovským 

výkyvům v požadavcích na výrobu a zásobování. To vede k problémům ve výrobě, logisti-

ce, konstrukci, klade to vysoké požadavky na pružnost ve všech oblastech. Rok 2009 se ve 

vývoji firmy stal zlomovým, jednak proto, že firma dokázala získat pro tento rok nebývale 

vysoké množství zakázek, jednak proto, že v řízení firmy došlo k výrazným změnám a také 

ke změně trendu ve vývoji ukazatelů. V roce 2010 se očekává určitá stagnace, nicméně ve 

firmě dochází k mnoha významným změnám. Přes špatné výsledky předchozích let, jsou 

výrobky firmy pro skupinu velmi významné, neboť se na ně napojují i jiné, technologicky 

náročnější, aktivity firem ve skupině.  

Z uvedené analýzy plyne, že největší problémy má firma v likviditě, kde zdaleka 

nedosahuje požadovaných hodnot, v zadlužení, které je značně vysoké a které by firmu, 

která nemá zajištění v podobě mateřské společnosti, již dovedlo k zániku.  

Problémem jsou i ukazatele aktivity, z kterých vyplývá, že doby obratu jsou dlouhé. 

Trend, který vyvrcholil v roce 2008, snad již byl zvrácen a firma dokáže pokračovat v nově 

nastoleném trendu.  

Uvedené ukazatele by bylo možné zlepšit také tím, kdyby mateřská společnost 

uhradila poskytnutou půjčkou ztráty firmy z minulých let. Došlo by tak ke zlepšení skoro 

všech ukazatelů. 

Z analýzy také plyne, že firma, díky obchodování se zahraničím, je velmi citlivá na 

vývoj směnného kurzu. Z tohoto důvodu by firma měla uvažovat o určitém způsobu zajiš-

tění proti kurzovému riziku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

5 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci se zabývám finanční analýzou a rozborem finanční a hos-

podářské situace firmy. Toto téma jsem aplikovala na podmínky střední firmy AVL Mora-

via s.r.o.. Firma AVL Moravia s.r.o. je firmou se specifickým postavením. Jejím hlavním 

cílem nikdy nebylo a nikdy nebude dosahování vysoké míry zisku, ale především výroba 

pro své sesterské společnosti.  

Provedení finanční analýzy této firmy bylo poněkud problematické, neboť firma je 

v České republice jediná s tímto výrobním zaměřením a není tak možnost výsledné ukaza-

tele porovnat s její konkurencí. Firma také nemůže ovlivnit některé své ukazatele, neboť je 

v situaci, že sama neovlivní objem ani strukturu své výroby.  

Firma se naprosto vymyká klasickým kritériím, které požaduje finanční analýza – 

má problémy se strukturou pasiv, která je velmi nevyrovnaná a firma se potýká s velkým 

podílem cizích zdrojů, dále ve firmě došlo k podkapitalizování, firma díky téměř 100% 

exportu je značně ovlivněna vývojem směnného kurzu koruny vůči EUR. Firma má pro-

blémy s likviditou, se svou rentabilitou, ukazatele aktivity dosahují vysokých hodnot. 

Kdyby firmě v minulosti s její finančními problémy nepomohla její mateřská společnost, 

firma by už pravděpodobně dávno zanikla. Přesto se firmě podařilo danou situaci obrátit a 

firma dosáhla v roce 2009 zisku.  

Udržení tohoto pozitivního trendu ovšem závisí nejen na firmě, ale i na celkové si-

tuaci na trhu, na kterém se firma pohybuje. V poslední době, kdy na trhu pomalu doznívá 

finanční a hospodářská krize, firma stojí před velkou výzvou. Chce-li totiž obstát a udržet 

si svoji existenci, již se nemůže dále spoléhat, jako v minulosti, na svou mateřskou firmu.  

Firma si byla a je této situace vědoma a od roku 2009 u ní došlo k výrazným změ-

nám jak ve vedení firmy, tak v organizaci práce a výroby, ve struktuře zaměstnanců, ve 

vyhledávání zdrojů úspory nákladů.  
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Seznam zkratek: 

% - procenta      ROI – rentabilita vloženého kapitálu 

+ - plus      ROS – rentabilit tržeb  

- - minus     s.r.o. – společnost s ručením omezeným  

x – krát       str. – strana 

aj. – a jiné      t – daňová sazba daně z příjmu 

a.s. – akciová společnost   T – tržby 

atd. – a tak dále     tis. – tisíc  

CA – celková aktiva     tj. – to jsou, to je     

Cca – asi, přibližně     tzn. – to znamená      

CF – cash flow     tzv. – tak zvaně 

CK – cizí kapitál     USA – Spojené státy Americké 

ČPK – čistý pracovní kapitál    VK – vlastní kapitál 

ČR – Česká republika    ZC – zůstatková cena 

DM – dlouhodobý majetek 

DO – doba obratu 

Dr. – doktor  

EAT – čistý zisk 

EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

FA – finanční analýza 

GmbH – společnost s ručením omezeným 

HIM – hmotný investiční majetek 

HV – hospodářský výsledek 

Kč – koruna česká 

mil. – milión 

např. – například  

OA – oběžný majetek 

PE – peněžní ekvivalenty 

PP – peněžní prostředky 

ROA – rentabilita aktiv 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 
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