
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt  : 

 

Cílem bakalářské práce je podat stručný teoretický výklad pojmu - finanční analýza a 

následně finanční analýzu aplikovat na vybraném podniku. Teoretická část bakalářské práce 

je zaměřena na seznámení s pojmy a metodami finanční analýzy. Praktická část obsahuje 

výpočet ukazatelů ekonomické výkonnosti podniku MEP Postřelmov, a.s. za období 2005-

2008 vybranými metodami a závěr je věnován hodnocení a návrhu na odstranění případných 

nedostatků v hospodaření podniku. 

 

 

 

Abstract :  
 

The aim of this work is a brief theoretical exposition of the concept - financial analysis 

and financial analysis subsequently applied to the selected company. The theoretical part of 

this thesis is focused on the concepts and methods of financial analysis. The practical part 

includes a calculation of the economic performance of the enterprise MEP POSTŘELMOV, 

Inc. for the period 2005-2008 chosen methods and the conclusion is devoted to evaluation and 

the proposal to remove any deficiencies in the management of the company. 
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Úvod 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení a patří k základním dovednostem kaţdého finančního manaţera. 

Představuje kaţdodenní součást jeho práce, neboť poznatky a závěry finanční analýzy slouţí 

nejen pro strategické a taktické investiční a finanční rozhodování, ale i pro informování 

vlastníků, věřitelů a dalších zájemců. [10]   

V uţším pojetí spočívá finanční analýza v hodnocení stavu a minulého vývoje financí 

na základě rozboru účetních výkazů. Jejím úkolem je osvětlit obsah účetní závěrky pro 

potřeby různých zájemců, zjistit souvislosti vykazovaných údajů a určit, zda je podnik 

spravován podle zásad zdravého a racionálního podnikání. 

 V širším pojetí finanční analýza předpovídá budoucí vývoj podnikových financí. 

Navazuje na výsledky analýzy účetních výkazů a posuzuje vyhlídky podniku na pokračující a 

výnosnou existenci s ohledem na jeho dosavadní výkonnosti a trţním očekáváním.  [2]  

Základní postup finanční analýzy spočívá v rozboru absolutních ukazatelů v rozvaze a 

výkazu zisku a ztrát. Jedná se o analýzu absolutních hodnot jednotlivých poloţek, jejich změn 

a výpočet indexů ( horizontální a vertikální analýza účetních výkazů ). Základem finanční 

analýzy je také zhodnocení pravidel financování, analýza poměrových ukazatelů ( likvidity, 

rentability, zadluţenosti, aktivity ), aplikace Altmanova indexu a indexu IN, analýza 

pracovního kapitálu a Du Pontův rozklad. [3] 

Cílem mé bakalářské práce je provést finanční analýzu konkrétního průmyslového 

podniku s vyuţitím vybraných metod a nástrojů finanční analýzy. Pro svoji práci jsem si 

vybral společnost MEP POSTŘELMOV, a.s., kdy budu provádět finanční analýzu této 

společnosti za období 2005-2008. Pro přehlednost jsem práci rozdělil na metodologickou 

(  teoretickou ) část a praktickou část.  

Metodologická část, která je vlastně podkladem pro praktickou část, se zabývá 

popisem metod finanční analýzy s cílem co moţná nejsrozumitelněji vytvořit podklad pro 

následnou praktickou aplikaci finanční analýzy. 

Praktická část představuje převedení uvedené teorie do praxe. Podrobně se v ní budu  

zabývat horizontální a vertikální analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztrát, dále provedu 

analýzu základními ukazateli pouţívanými ve finanční analýze a připojím analýzu soustav 

poměrových ukazatelů. Na základě získaných výsledků poté provedu celkové zhodnocení 

finanční situace analyzované společnosti. 
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1 Hlavní zdroje informací pro finanční analýzu  

Úspěšné provedení finanční analýzy je podmíněno kvalitou pouţitých vstupních 

informací. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. Finanční  výkazy jsou 

součástí tzv. účetní závěrky, kterou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tvoří v 

podvojném účetnictví rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha. [5] 

1.1 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého majetku a nehmotného 

majetku v podniku ( aktiva ) na jedné straně a zdrojů jejich financování  ( pasiva ) na straně 

druhé vţdy k určitému datu. Rozvaha představuje základní přehled o majetku podniku 

v okamţiku účetní závěrky.  

1.2 Výkaz zisku a ztrát ( výsledovka )  

Výkaz zisku a ztrát je přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů, nikoliv příjmů a výdajů. Výnosy jsou 

peněţní částky, které za dané účetní období podnik získal ze svých činností. Náklady 

představují peněţní částky, které v účetním období podnik účelně vynaloţil na získání 

výnosů, i kdyţ k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. 

1.3 Příloha k účetní závěrce 

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Obsahuje takové informace, které 

v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát nenajdeme jako např. obecné údaje o účetní jednotce, o 

účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování, dále pak doplňující 

údaje k rozvaze a výsledovce a výkaz o peněţních tocích ( výkaz cash flow ).  

Výkaz cash flow sleduje příjmy a výdaje, které v minulém účetním období podnik 

realizoval. Rozlišuje  tři základní činnosti: peněţní toky z provozní, finanční a investiční 

činnosti. 
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1.4 Ostatní zdroje 

Jako další zdroj pro vypracování finanční analýzy mohou slouţit informace z výroční 

zprávy, jejíţ základní obsah tvoří: základní identifikace podniku, historie podniku, statutární a 

další orgány společnosti, organizační schéma, údaje z účetní závěrky, výrok auditora, výklad 

k podstatným událostem minulého vývoje a výhled na další období. Tyto výroční zprávy 

vytvářejí jen účetní jednotky podléhající ze zákona auditu. 
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2 Uživatelé finanční analýzy  

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Mezi takové subjekty 

patří zejména: [4]   

 investoři 

 banky a jiní věřitelé 

 obchodní partneři 

 zaměstnanci 

 manaţeři 

 stát a jeho orgány 

 další uţivatelé 

 

2.1 Investoři 

Investoři vyuţívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a 

kontrolního. 

Investiční hledisko představuje vyuţití informací pro rozhodování o budoucích 

investicích, aby posoudili, jestli je pro ně výhodné do podniku investovat.  

Pokud jiţ do podniku investovali, umoţňuje jim finanční analýza poznat, jak manaţeři 

s investovaným kapitálem nakládají.  

2.2 Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé ţádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního dluţníka, aby se 

mohli správně rozhodnout o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru a také o podmínkách jeho 

poskytnutí a splácení. Banky při poskytování úvěrů svým klientům mohou zahrnout do 

úvěrových smluv klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty 

vybraných finančních ukazatelů. Tyto podmínky splácení úvěru se mohou např. změnit na 

méně výhodné ( vyšší úroková sazba ), jestliţe podnik zhorší svou finanční situaci ( např.  
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překročí určitou hranici zadluţenosti ). Zájem na finanční stabilitě a likviditě podniku mají 

nejen banky, ale také drţitelé obligací a ostatní věřitelé. 

2.3 Obchodní partneři 

Dodavatelé ( obchodní věřitelé ) se zajímají hlavně o to, zda podnik bude schopen 

hradit splatné závazky a zůstane schopný platit za objednávané zboţí. Kaţdý dodavatel má 

zájem, aby jeho odběratelé byly především solventní podniky. 

Odběratelé ( zákazníci ) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při 

dlouhodobém obchodním vztahu. Poţadují, aby dodavatel byl spolehlivý, protoţe jsou na něm 

závislí při zpracování svých zakázek. Včasné a přesné informace o jeho finanční situaci 

mohou podnik přesvědčit o nutnosti opatřit si jiného dodavatele, pokud se ukáţe, ţe stávající 

dodavatel nebude nadále schopen uspokojivě plnit svou úlohu a mohl by ohrozit chod 

podniku natolik, ţe ten by nemohl zajistit výrobu a ztratil by tak své stávající odběratele. 

Můţeme říci, ţe finanční analýza pomáhá podniku při výběru dodavatelů, případně 

odběratelů.  

2.4 Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na tom, aby podnik prosperoval, aby byl 

hospodářsky a finančně stabilní, neboť jim jde o zachování stávajících pracovních míst a 

mzdových podmínek. Informace o hospodaření podniku a jejich analýza jsou také důleţitými 

podklady pro kolektivní vyjednávaní ( jejich uţivateli jsou také odborové organizace a jiná 

zaměstnanecká sdruţení ). 

2.5 Manažeři 

Podnikový management vyuţívá informace poskytované finanční analýzou pro 

dlouhodobé i operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umoţňuje 

přijímat adekvátní rozhodnutí při získávání finančních zdrojů, zajištění optimální kapitálové 

struktury, alokace volných finančních prostředků apod. Manaţeři také obvykle vyuţívají  

finanční analýzy jiných podniků ( konkurentů, obchodních partnerů ). 
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2.6 Stát a jeho orgány 

Státní orgány se zajímají o finančněúčetní data z mnoha důvodů, např. pro statistiku, 

pro kontrolu plnění daňových povinností, získání přehledu o finančním stavu podniků se 

státní zakázkou apod. Dále vyţadují informace pro formulování hospodářské politiky státu 

( daňové, finanční apod. ) vůči podnikatelské sféře. 

2.7 Další uživatelé 

Kromě jiţ výše uvedených skupin uţivatelů mohou informace o finanční situaci 

podniku pomoci i dalším uţivatelům. Jsou to např. daňoví poradci, analytici, burzovní 

makléři, odborové svazy, novináři a také široká veřejnost. 
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3  Metodologická část práce 

3.1  Horizontální analýza  

Při horizontální analýze neboli analýze vývojových trendů zkoumáme změny 

absolutních ukazatelů v čase tzn., ţe srovnáváme stejný absolutní ukazatel v rámci jednoho 

řádku v rozvaze nebo ve výsledovce. Zjišťujeme, jak se změnila konkrétní poloţka absolutně 

a dále kolik činila tato změna v procentech. Při následné interpretaci je třeba posuzovat 

absolutní i procentní změny současně. [2]   

       Pomocí horizontální analýzy získáme informace o základních pohybech v jednotlivých 

poloţkách účetních výkazů a jaká je intenzita tohoto pohybu. 

 

absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

 

procentní změna = 
1- tukazatel

změna absolutní
                                                

 

kde: t…………..konec sledovaného období 

        (t-1)………počátek sledovaného období 

 

3.2  Vertikální analýza (rozbor struktury) 

Při vertikální analýze zjišťujeme, jaký je podíl jednotlivých poloţek výkazů na 

zvoleném základu. Zabýváme se vţdy jen jedním obdobím, kdy zkoumáme, jak se na určité 

globální veličině podílely veličiny dílčí. [2]   

 Při analýze rozvahy povaţujeme za základ ( za 100% ) částku aktiv ( pasiv ) celkem a 

ostatní poloţky rozvahy se vyjádří ve vztahu k této základně.  

Při analýze výkazu zisku a ztrát povaţujeme za základ velikost celkových výkonů. 

Při srovnání údajů za dva roky nebo více let, můţeme identifikovat případně 

nejzávaţnější časové změny jednotlivých komponent. Nevýhodou procentní analýzy je hlavně 

to, ţe změny pouze konstatuje, neukazuje však na jejich příčiny.  
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3.3 Cash flow 

Analýza cash flow je zaloţena na přehledu o peněţních tocích a na souboru 

poměrových ukazatelů obsahujících cash flow, a sice na podrobném zkoumání skutečnosti, na 

srovnání skutečnosti analyzovaného období s plánem a se skutečností předcházejícího období. 

Přehled o peněţních tocích nám umoţňuje analyzovat schopnost podniku vytvářet 

peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty z provozních, investičních a finančních příjmů a 

dále nám umoţňuje analyzovat potřeby podniku v uţití peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů na provozní, investiční a finanční výdaje. [6] 

Úkolem analýzy peněţních toků je zachytit jevy, které signalizují platební potíţe a 

dále posoudit, k jakému výsledku spěje finanční situace firmy. 

 

3.4  Čistý pracovní kapitál 

Pracovní kapitál představuje oběţná aktiva očištěná o ty závazky podniku, které bude 

nutno v nejbliţší době ( do jednoho roku ) uhradit.  

 

ČPK= oběžná aktiva – krátkodobá pasiva ( dluhy )     

 

Čistý pracovní kapitál představuje částku volných prostředků, která zůstane podniku k 

dispozici po úhradě všech běţných závazků. Pojem „pracovní“ vyjadřuje disponibilitu tímto 

majetkem – jeho pruţnost, pohyblivost, manévrovací prostor pro činnost podniku. 

Pojem „čistý“ znamená, ţe kapitál je z finančního hlediska očištěn od břemene brzké 

úhrady krátkodobého cizího kapitálu. [1] 

Čistý pracovní kapitál je částí dlouhodobého kapitálu vázaného v oběţném majetku. Je 

to relativně volný kapitál, který vyuţívají manaţeři k zajištění hladkého průběhu hospodářské 

činnosti. 

Velikost čistého pracovního kapitálu je významným indikátorem platební schopnosti 

podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být při dostatečné likvidnosti 

jeho sloţek schopnost podniku hradit své finanční závazky.  
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3.5 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji uţívaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska vyuţitelnosti. Vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Z 

ukazatelů jsou vytvářeny různé soustavy, které mají buď paralelní nebo pyramidové 

uspořádání. [11] 

O paralelním uspořádání hovoříme tehdy, jestliţe všechny ukazatele mají stejný 

význam a jsou uspořádány pouze podle základní obsahové shody popisovaného jevu.  

O pyramidové uspořádání se jedná tehdy, kdyţ provádíme rozklad jednoho ukazatele. 

Vlastní pyramida nám poté slouţí k objasnění příčin ovlivňující vybraný vrcholový ukazatel 

( např. Du Pontův rozklad ). [7] 

3.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s jinými veličinami za účelem zhodnocení 

úspěšnosti při dosahování podnikových cílů při vynaloţení určitého mnoţství prostředků. 

Slouţí k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. [12] 

 

3.5.1.1 ROA ( rentabilita celkového kapitálu )   

 

Rentabilita celkového kapitálu slouţí k porovnání výnosnosti podniků s různou 

skladbou pasiv ( s různou zadluţeností ).  Poměřuje zisk před úroky a zdaněním s celkovými 

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

se vyuţívá nejen ke komplexnímu posouzení výdělkové schopnosti jako celku, ale i při 

hodnocení výsledků práce dosaţených ve vnitropodnikových sloţkách. [4] 

ROA
aktiva celková

zdaněním aúroky  předzisk 
   

 

 

3.5.1.2 ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 

 

ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného do podniku akcionáři nebo vlastníky 

podniku. Patří mezi základní ukazatele při měření výkonnosti a efektivnosti podniku.  
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Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, jestli je jejich kapitál reprodukován 

s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele můţe znamenat 

např. zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě. Je-li 

hodnota tohoto ukazatele trvale niţší neţ výnosnost cenných papírů garantovaných státem, 

bude podnik pravděpodobně odsouzen k zániku. Investoři jiţ do takového podniku nebudou 

vkládat své prostředky. [5] 

 ROE =
kapitál vlastní

zisk čistý
 

 

3.5.1.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb, tedy 

kolik dokáţe podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč trţeb. Danému ukazateli se v praxi také 

říká ziskové rozpětí a slouţí k vyjádření ziskové marţe. [5] 

ROS =
tržby

zisk čistý
 

 

3.5.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity vyjadřují tu skutečnost, jak efektivně společnost vyuţívá svá aktiva. 

Pokud jich má více, vznikají zbytečné náklady, pokud jich má méně, pak společnost zbytečně 

přichází o část zisku. Ukazatelé se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv.  

            Ukazatel udává počet obrátek za sledované období pro konkrétní aktivum. Čím vetší 

počet obrátek, tím je lépe vyuţíváno vloţených finančních prostředků a tím společnost 

dosahuje lepších finančních výsledků. Hodnota těchto ukazatelů se vyjadřuje v jednotkách 

času. V případě mezipodnikového srovnávání je nutné dát pozor na stáří stálých aktiv a na 

rozdíly v odepisování stálých aktiv. [2] 

 

3.5.2.1 Doba obratu zásob 

 

Doba obratu zásob =
365)(tržby / 

zásoby
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Tento ukazatel je povaţován za ukazatel intenzity vyuţití zásob. Udává, jak dlouho 

( ve dnech ) jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob neboli kolik dní trvá jedna obrátka. 

Ukazatel by měl mít co nejniţší velikost. U zásob výrobků a zboţí je tento ukazatel rovněţ 

indikátorem likvidity, protoţe udává počet dnů, za nichţ se zásoba přemění v hotovost nebo 

pohledávku. 

 

3.5.2.2 Doba obratu pohledávek 

 

Doba obratu pohledávek = 
tržby/365

pohledávky
 

 

Ukazatel vypovídá o platební disciplíně odběratelů, slouţí k vyhodnocení inkasní 

politiky podniku. Z daného ukazatele lze odvodit, zda se podniku daří dodrţovat stanovenou 

obchodně úvěrovou politiku. Je-li v platební podmínce stanovena lhůta splatnosti např. do 30 

dnů, můţeme z hodnoty ukazatele usoudit, zda inkaso probíhá v souladu s touto stanovenou 

platební podmínkou nebo je lepší či horší.        

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe by hodnota doby obratu pohledávek měla 

odpovídat průměrné době splatnosti faktur.   

 

3.5.2.3 Doba obratu závazků 

 

Doba obratu závazků =  
tržby/365

závazky
 

 

Tento ukazatel určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Finanční manaţer by měl tento ukazatel neustále sledovat, neboť nákup na obchodní 

úvěr představuje peněţní prostředky, které podnik po určitou dobu zadrţuje a vyuţívá 

k uspokojování vlastních potřeb.  Současně však je nutno zabezpečit, aby podnik byl v době 

splatnosti platebně schopný.  

Je vhodné porovnávat platební disciplínu odběratelů ( dobu obratu pohledávek ) 

s vlastní platební disciplínou. 
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3.5.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je chápána jako schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, 

které je moţno pouţít na úhradu závazků. Pomocí ukazatele likvidity tedy můţeme posoudit 

schopnost podniku hradit své závazky. Likvidita je jednou ze základních podmínek existence 

podniku, neboť jen dostatečně likvidní podnik můţe dostát svým závazkům. Posouzení jejího 

průběhu v minulosti patří mezi klíčové charakteristiky finanční analýzy. 

Obecně lze říci, ţe ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím je moţno 

platit k tomu, co je nutno platit. Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů se zpravidla pouţívají tři 

základní ukazatele. [5] 

 

3.5.3.1 Peněžní ( okamžitá ) likvidita – likvidita 1. stupně 

 

Peněţní ( okamţitá ) likvidita =
dluhy splatné okamžitě

prostředky peněžní
 

Představuje to nejuţší vymezení likvidity, neboť měří schopnost podniku hradit právě 

splatné závazky. Vypovídá o tom, jakou část krátkodobých závazků je podnik schopen 

okamţitě uhradit. Jedná se o nejpřísnější ukazatel likvidity, jehoţ doporučená hodnota je 0,6. 

Vyšší hodnota tohoto ukazatele ukazuje sice dobrou likviditu, zároveň však ukazuje drţení 

příliš velké hotovosti jakoţto neproduktivního aktiva. 

 

3.5.3.2 Pohotová likvidita – likvidita 2.stupně 

 

Pohotová likvidita
závazky krátkodobé

zásoby aktiva oběžná
  

Jedná se o ukazatel, který nejlépe charakterizuje platební schopnost podniku, tj. 

schopnost podniku krýt svými peněţními prostředky své běţné závazky. Doporučené hodnoty 

pro tento ukazatel jsou v rozmezí od 1 do 1,5. Vyšší hodnota ukazatele bude příznivější pro 

věřitele, méně však jiţ bude příznivá z hlediska vedení podniku nebo akcionářů. Bude totiţ 

znamenat, ţe značný objem oběţných aktiv je vázán ve formě pohotových prostředků, který 

přinášejí pouze malý nebo vůbec ţádný úrok. Z tohoto důvodu se podnik musí snaţit stanovit 

si optimální výši a strukturu pohotových ( likvidních ) oběţných aktiv ve vztahu k celkovému 

objemu a povaze své činnosti.  
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3.5.3.3 Běžná likvidita  - likvidita 3.stupně 

 

Běţná likvidita
závazky krátkodobé

aktiva oběžná
  

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také 

kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Úroveň 

běţné likvidity závisí hodně na konkrétním odvětví, na výrobním programu a dalších 

faktorech. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je v intervalu 1,5 – 2,5. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Ukazatel velmi 

často pouţívají banky pro rozhodování o tom, zda podniku poskytnout krátkodobý úvěr či 

nikoliv. 

 

3.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti  jsou odvozeny především z údajů v rozvaze. Analýza 

zadluţenosti porovnává rozvahové poloţky a na jejich základě zjistí, v jakém rozsahu podnik 

uţívá k financování dluh. Čím je podnik zadluţenější, tím je finanční páka a tudíţ i ukazatele 

zadluţenosti vyšší. Příliš velká finanční páka však představuje zvýšené finanční riziko 

akcionářů, neboť podnik je příliš zatíţen splácením úroků a snadno se tak můţe dostat do 

nepříznivé finanční situace. Vyšší zadluţenost však v ţádném případě neznamená, ţe se  

podnik automaticky dostal do platebních potíţi.  

V následujícím textu jsou uvedeny některé z poměrových ukazatelů zadluţenosti: [8] 

 

Celková úvěrová zadluženost = 
kapitál vlastní

 krátkodobé  dlouhodobéúvěry  bankovní
 

Celková zadluženost = 
aktiva

zdroje cizí
  

Ukazatel úrokového krytí =  
úroky nákladové

EBIT
 

 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, do jaké míry jsou úroky kryty celkově 

vyprodukovaným ziskem. Ukazuje nám, kolikrát převyšuje zisk placené úroky.  
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3.5.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele, jejichţ součástí je trţní cena akcie jako parametr kapitálového trhu, 

podávají informace o tom, jak vidí budoucnost podniku investoři. Některé z těchto ukazatelů 

jsou pravidelnou součástí burzovních zpráv. Z tohoto důvodu tyto ukazatele pouţívají pouze 

společnosti obchodující na kapitálovém trhu. Mezi nejznámější patří: 

Účetní hodnota akcie =
akciípočet 

kapitál vlastní
 

Odráţí uplynulou výkonnost firmy. Pro tento ukazatel platí, ţe by měl v čase 

vykazovat rostoucí tendenci. Jen tehdy se podnik pro potencionální investory bude jevit jako 

finančně zdravý.   

Čistý zisk na akcii =
akciípočet 

zisk čistý
 

Informuje o velikosti zisku na jednu kmenovou akcii, který by mohl být vyplacen ve 

formě dividend.  

Tržní multiplikátor (P/E) = 
akcii nazisk  čistý

akcie hodnota tržní
 

Z daného ukazatele vyplývá, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za 1 Kč zisku na 

akcii. Čím je tento ukazatel v čase niţší, tím je pravděpodobnější, ţe akcie je podhodnocena a 

tím pro investora  levnější, znamená tedy vhodnou investiční příleţitost. [5] 

 

3.6 Soustavy ukazatelů 

Tyto indexy slouţí  jako varovné signály  v době blíţící se krize podniku. Jsou 

zaloţeny na zjištění, ţe poměrně dlouhou dobu před úpadkem podniku vznikají výrazné 

odchylky ve vývoji těchto ukazatelů. 

 

3.6.1 Altmanův index 

Tento model patří u nás k nejznámějším a zároveň nejrozšířenějším modelům. Slouţí 

k identifikaci bankrotu. Pomocí souhrnného čísla ( z-skore ) se snaţí vyhodnotit finanční 

zdraví podniku. [5] 
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Z = 
aktiva

EBIT
 * 3,3 + 

aktiva

tržby
 * 1,0 + 

dluhu hodnota účetní

VK hodnota tržní
 * 0,6 + 

aktiva

 výdělkyzadržené
 * 1,4 

+ 
aktiva

kapitál pracovní čistý
 * 1,2 

 

Vytvořený model byl podroben testování, na základě něhoţ byly stanoveny hraniční 

hodnoty. Při překročení určité hraniční hodnoty můţeme podnik označit jako bezproblémový 

a naopak při nedosaţení určité hodnoty se očekává s vysokou pravděpodobností bankrot. [5] 

Hodnoty indexu : 2.9 a více    …………. finančně zdravý podnik 

                 1.81 – 2.99    ……..… pásmo šedé zóny 

                 menší neţ 1.81 ……... podnik v potíţích  

 

3.6.2 Index IN95 

Tento index je úpravou Altmanovy analýzy pro podmínky v České republice. Jedním 

číslem vyjadřuje schopnost podniku plnit své závazky. Váhy pouţívané ve vzorci se liší podle 

jednotlivých odvětví a v různých státech. [1] 

 

IN95 = 0,22 * 
kapitál cizí

aktiva
+ 0,11 * 

úroky nákladové

EBIT
 + 8,33 * 

aktiva

EBIT
 + 0,52 * 

aktiva

výnosy
 + 

0,1 * 
KBÚ  KZ

aktiva oběžná
 - 16,8 * 

výnosy

ZPL
 

 

 

kde :  EBIT - zisk před úroky a zdaněním 

          KZ    - krátkodobé závazky 

          KBÚ - krátkodobé bankovní úvěry 

          ZPL   - závazky po splatnosti 

 

Hodnoty indexu : 2 a více     …….. dobrá situace podniku 

                             1 – 2         …….. šedá zóna 

                             méně neţ 1 …… váţné problémy podniku 
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3.6.3 Du Pontův rozklad ( pyramidové soustavy ukazatelů )  

       Vychází z vrcholového ukazatele, který je předmětem zkoumání. Tento se postupně 

dekomponuje na další ukazatele tak, aby vznikla účelová hierarchie ukazatelů. Jednotlivé 

ukazatele jsou pyramidově uspořádány, kdy kaţdý ukazatel má v rámci hierarchie své místo, 

které ukazuje na jeho význam a míru analytičnosti. Pomocí pyramidové soustavy ukazatelů je 

moţné uvaţovat nad důvody stavu podniku a analyzovat příčiny jeho vývoje. [9]   

Základem Du Pontova rozkladu je základní Du Pontova rovnice: 

 

aktiva

zisk čistý

aktiva

tržby

tržby

zisk čistý
 ROA  

 

Vzhledem k tomu, ţe většina podniků pouţívá i cizí kapitál, se základní rovnice 

rozšiřuje: 

 

kapitál vlastní

aktiva

aktiva

tržby

tržby

zisk čistý
  ROE , 

 

 

Grafické vyjádření analýzy ROA:  

 

aktiva

zisk čistý
 

 

 

tržby

zisk čistý
       *   

aktiva

tržby
 

 

 

náklady

zisk čistý
   * 

tržby

náklady
   1 / 

tržby

aktiva
   

 

 

    
tržby

aktiva dlouhodobá
 +     

tržby

aktiva oběžná
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Grafické vyjádření analýzy ROE :  

 

kapitál vlastní

zisk čistý
 

 

 

aktiva

zisk čistý
           *  

kapitál vlastní

aktiva
 

 

 

tržby

zisk čistý
     *  

aktiva

tržby
       

 

 

čistý zisk    / trţby  trţby     / aktiva       

 

 

     náklady - trţby             dlouhodobá aktiva + oběţná aktiva   
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4  Praktická část práce 

4.1 Profil analyzované společnosti 

4.1.1 Základní údaje o společnosti    

Datum zápisu: 1.ledna 1994 

Obchodní firma: MEP POSTŘELMOV, a.s. 

Sídlo: Postřelmov, Tovární 182/2, PSČ 789 69 

Identifikační číslo: 476 75 608 

Právní forma: Akciová společnost 

Základní kapitál: 200 000 000,- Kč 

Předmět podnikání : [13]   

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

 stavba strojů s mechanickým pohonem 

 obchodní činnost – koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 zámečnictví 

 porovnávání strojních a jiných součástí v rozsahu ţivnosti volné 

 lakýrnictví, natěračství  

 kovoobráběčství 

 leštění kovů 

 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady ( v rozsahu stanovených podmínek) 

 ubytovací sluţby 

 provádění měrové sluţby 

 výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické 

pro reprodukci, nebezpečné pro ţivotní prostředí a prodej chemických látek a chemických 

přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 

 montáţ a opravy vyhrazených elektrických zařízení 
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 výroba rozvaděčů nízkého napětí 

 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 

 činnost účetních poradců a vedení účetnictví 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

 sluţby v oblasti administrativní správy a sluţby organizačně-hospodářské povahy 

 zprostředkování sluţeb 

 zprostředkování obchodu 

 pronájem a půjčování věcí movitých  

 

4.1.2 Historie 

MEP POSTŘELMOV, a.s. jako právní nástupce MEZ Postřelmov je jeden 

z nejstarších podniků s elektrotechnickou výrobou v regionu Severní Moravy. 

Elektrotechnické přístroje se v podniku vyráběli jiţ od roku 1931, kdy olomoucký podnikatel 

Jan Wágner z Olomouce zaloţil akciovou společnost Elektrotechnické závody, která se 

zabývala výrobou přístrojů nízkého napětí, elektrických motorových spouštěčů, odporníků a 

signálního osvětlení pro letiště a ţeleznice. Od roku 1939 do roku 1945 patřil závod firmě 

Metzenauer & Jung z Wuppertalu. V tomto období byla výroba zaměřena z větší části na 

nízkonapěťové přístroje pro armádu. Podnik byl 27. prosince 1945 znárodněn a začleněn do 

národního podniku Moravskoslezské elektrotechnické závody ( MEZ ). Poválečné začlenění 

do Moravských elektrotechnických závodů se sídlem v Olomouci trvalo do roku 1947, kdy 

byl zaloţen národní podnik MEZ Postřelmov. Největší rozvoj a výstavba podniku byla v 50. a 

60. letech, kdy současně s výstavbou základního závodu a pobočného závodu v Zábřeze byla 

vybudována slévárna a galvanovna. Podnik se tak postupně stal důleţitým článkem v systému 

průmyslu tehdejší Československé republiky. Ve sledovaném období tj. 2005-2008 hlavní 

produkci společnosti tvořila výroba elektrických přístrojů a rozváděčů pro oblast elektrické 

dopravy, energetiky a strojírenství. Dále se výroba podniku soustřeďovala na strojírenské díly 

a sestavy, odlitky z hliníkových slitin a provádění povrchové úpravy kovů (od ledna 2003 

prováděla výrobu odlitků z hliníkových slitin dceřinná společnost MEP Slévárna, a.s. a 

povrchové úpravy kovů dceřinná společnost MEP Galvanovna, a.s. – obě se sídlem 
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v Postřelmově, Tovární 182/2 ). Podnik si sám zajišťoval technický provoz strojního a 

technologického zařízení, budov a energetického hospodářství. [14] 

V  roce 2000 vstoupila kapitálově do společnosti MEP POSTŘELMOV, a. s., 

společnost Slovácké strojírny, akciová společnost a od té doby ji manaţersky řídila. Dne 

1.1.2009 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením obchodních společností Slovácké strojírny, 

akciová společnost ( jako nástupnické společnosti ) a společnosti MEP POSTŘELMOV, a.s. 

společně s jejími dceřinými společnostmi MEP Slévárna, a.s. a MEP Galvanovna, a.s. ( jako 

zanikající společnosti ).  

V současné době tedy nese bývalá společnost MEP POSTŘELMOV, a.s. obchodní 

název Slovácké strojírny, akciová společnost, závod 07 MEP Postřelmov. 

 

4.2 Analýza účetních výkazů 

4.2.1 Analýza rozvahy 

Vyhodnocení rozvahy bylo provedeno pomocí horizontální a vertikální analýzy. 

Pro potřeby horizontální analýzy byl spočten prostý rozdíl hodnot rozvahy mezi roky 

2006-2005, 2007-2006 a 2008-2007. Zároveň byly spočítány indexy u jednotlivých poloţek. 

Pro účely vertikální analýzy byl spočten procentní podíl jednotlivých poloţek aktiv a 

pasiv na celkové sumě aktiv a to pro všechna sledovaná období. 

4.2.1.1 Horizontální analýza 

 

Tab. 1 Zkrácená horizontální analýza aktiv 

Zkrácená rozvaha - aktiva v tis. Kč 
2006/2005 2007/2006 2008/2007 

absolut. relativ. absolut. relativ. absolut. relativ. 

  AKTIVA CELKEM -3094 -0,76% 41597 10,28% 302 0,07% 

B. Stálá aktiva -22836 -10,31% -1129 -0,57% -14558 -7,37% 

B.I. Nehmotný investiční majetek 113 22,92% 680 112,21% 176 13,69% 

B.II. Hmotný investiční majetek -22949 -13,37% 9406 6,33% -14734 -9,32% 

B.III.  Finanční investice 0 0% -11215 -22,66% 0 0% 

C.  Oběžná aktiva 16683 8,97% 41792 20,62% 17139 7,01% 

C.I.  Zásoby 12647 21,57% 27747 38,93% -4832 -4,88% 

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 10 25,64% 0 0% 0 0% 

C.III.  Krátkodobé pohledávky 13474 12,61% 2889 2,40% 11133 9,03% 

C.IV.   Finanční majetek -9448 -46,14% 11156 101,17% 10838 48,86% 
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Celková aktiva zaznamenala v roce 2006 nepatrný pokles, avšak v následujícím roce 

se začala mírně zvyšovat. Stálá aktiva zaznamenala trvalý pokles v celém sledovaném období, 

coţ bylo hlavně díky poklesu hmotného investičního majetku a finančních investic. 

Nehmotný investiční majetek naproti tomu rostl. Oběţná aktiva vykazovala trvalý růst 

v celém sledovaném období.  

Tab. 2 Zkrácená horizontální analýza pasiv 

Zkrácená rozvaha - pasiva v tis. Kč 
2006/2005 2007/2006 2008/2007 

absolut. relativ. absolut. relativ. absolut. relativ. 

  PASIVA CELKEM -3094 -0,76% 41597 10,28% 302 0,07% 

A. Vlastní jmění -20071 -5,78% -164 -0,05% -21252 -6,49% 

A.I.   Základní jmění 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A.II.   Kapitálové fondy 0 0,00% -11216 -100% 0 0% 

A.III.  Fondy ze zisku 416 4,03% 186 1,73% 219 2,00% 

A.IV. HV minulých let -13570 -11,52% 11859 11,38% -19085 -16,45% 

A.V.  HV  běžného účetního období -6917 -35,65% -993 -7,95% -2386 -20,77% 

B.  Cizí zdroje 17519 30,48% 40013 53,35% 21704 18,87% 

B.I.  Rezervy -27 -1,77% 5802 386,80% 6166 84,44% 

B.II.  Dlouhodobé závazky 4321 67,58% 269 2,51% -379 -3,45% 

B.III. Krátkodobé závazky 13225 26,69% 33942 54,07% 15917 16,46% 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Tempo, jakým rostou celková pasiva, odpovídá tempu růstu celkových aktiv. Je 

zřetelná negativní tendence vývoje podniku, kdy klesá hodnota vlastního jmění a naopak 

významně stoupají cizí zdroje. Stejně negativní vývoj lze pozorovat u hospodářského 

výsledku běţného účetního období. Významný přírůstek zaznamenaly rezervy. Je patrný také 

větší nárůst krátkodobých závazků a to zejména v roce 2007. 

 

4.2.1.2 Vertikální analýza 

 

Tab. 3 Zkrácená vertikální analýza aktiv 

  Zkrácená rozvaha - aktiva v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

B. Stálá aktiva 54,32% 49,10% 44,27% 40,98% 

B.I. Nehmotný investiční majetek 0,22% 0,30% 0,65% 0,80% 

B.II. Hmotný investiční majetek 77,44% 74,79% 79,98% 78,29% 

B.III.  Finanční investice 22,33% 24,90% 19,37% 20,91% 

C.  Oběžná aktiva 45,61% 50,08% 54,78% 58,58% 

C.I.  Zásoby 31,52% 35,16% 40,50% 36,00% 

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

C.III.  Krátkodobé pohledávky 57,45% 59,37% 50,41% 51,36% 

C.IV.   Finanční majetek 11,01% 5,44% 9,07% 12,62% 
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Tab. 4 Zkrácená vertikální analýza pasiv 

Zkrácená rozvaha - pasiva v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 

  PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní jmění 85,19% 80,89% 73,31% 68,50% 

A.I.   Základní jmění 57,56% 61,09% 61,12% 65,36% 

A.II.   Kapitálové fondy 0,00% 0,00% -3,43% -3,67% 

A.III.  Fondy ze zisku 2,97% 3,28% 3,34% 3,64% 

A.IV. HV minulých let 33,89% 31,82% 35,46% 31,68% 

A.V.  HV běžného účetního období 5,58% 3,81% 3,51% 2,98% 

B.  Cizí zdroje 14,09% 18,53% 25,76% 30,61% 

B.I.  Rezervy 2,66% 2,00% 6,35% 9,85% 

B.II.  Dlouhodobé závazky 11,12% 14,29% 9,55% 7,76% 

B.III. Krátkodobé závazky 86,22% 83,71% 84,10% 82,39% 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Struktura aktiv 
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Obr. 2 Struktura pasiv 

 

 

Z obou grafů je patrné, ţe vývoj struktury aktiv a pasiv je podobný. Je patrná tendence 

růstu cizích zdrojů na úkor vlastního jmění, ale jejich poměr se i v roce 2008 dá poţadovat za 

vyhovující. Vliv ostatních pasiv na jejich strukturu je nepatrný.  

 

 

Obr. 3 Struktura stálých aktiv 

 
 

 

Z grafu struktury stálých aktiv je patrné, ţe je celkem stabilní poměr mezi hmotným 

investičním majetkem a finančními investicemi. Podíl nehmotného investičního majetku na 

stálých aktivech je zanedbatelný.  
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Obr. 4 Struktura oběžných aktiv 

 
 

 

 

Největší část oběţných aktiv je tvořena krátkodobými pohledávkami a zásobami. 

Finanční majetek si po poklesu v roce 2006 udrţoval mírné tempo růstu. Naproti tomu podíl 

dlouhodobých pohledávek na oběţných aktivech je bezvýznamný.  

 

 

Obr. 5 Struktura vlastního kapitálu 
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Podíl základního kapitálu na vlastním jmění se pomalým tempem zvyšuje, coţ 

vypovídá o menší ziskovosti podniku. Kapitálové fondy klesly v roce 2007, coţ bylo 

způsobeno přeceňovacími rozdíly při přecenění majetku. Vzrůstající tendenci nabírají fondy 

ze zisku, i kdyţ jejich vliv na strukturu vlastního jmění je nepatrný. Stabilně velký podíl na 

vlastním jmění si udrţují hodnoty hospodářského výsledku minulých let.  

 

 

Obr. 6 Struktura cizích zdrojů 

 
 

 

 

Z grafu struktury cizích zdrojů je vidět velmi výrazný podíl krátkodobých závazků na 

struktuře cizích zdrojů a to na úrovni více neţ 80% po celé sledované období. Oproti tomu 

podnik vůbec nevyuţívá financování pomocí bankovních úvěrů. Další významnou částí cizích 

zdrojů jsou dlouhodobé závazky, které však po nárůstu v roce 2007 vykazovali sestupnou 

tendenci.  Rezervy mírně vzrůstají, kdyţ hlavní příčinou je zvýšení zákonných rezerv v letech 

2007 a 2008. 

4.2.2 Analýza výkazu zisků a ztrát 

Stejně jako při rozboru rozvahy bylo při rozboru výkazu zisku a ztrát pouţito  

horizontální a vertikální analýzy, které pouţívají stejné metody. Při horizontální analýze jsou 

středem zájmů změny, které v průběhu let nastaly u jednotlivých poloţek. Pro vertikální 

analýzu jsou podstatné především posuny ve struktuře, tedy změny podílů jednotlivých 

poloţek nákladů respektive výnosů na celkových výkonech. 
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4.2.2.1 Horizontální analýza 

 

Tab. 5 Zkrácená horizontální analýza výsledovky 

Zkrácená výsledovka - v tis. Kč 
2006/2005 2007/2006 2008/2007 

absolut. relativ. absolut. relativ. absolut. relativ. 

I. Tržby za prodej zboží 0 0% 0 0% 0 0% 

II.  Výkony 79275 19,22% 95202 19,32% 7450 1,27% 

II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 74971 18,42% 80819 16,76% 38800 6,89% 

B.  Výkonová spotřeba 35225 14,82% 85190 31,21% 2412 0,67% 

B.1.   Spotřeba materiálu a energie 39073 19,70% 76217 32,10% -4180 -1,33% 

B.2.   Služby -3848 -9,77% 8973 25,24% 6592 14,80% 

 +  Přidaná hodnota 44050 25,21% 10012 4,58% 5038 2,20% 

C. Osobní náklady 25510 19,37% 25238 16,05% 7458 4,09% 

C.1.   Mzdové náklady 18207 19,24% 18256 16,18% 4741 3,62% 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 3526 16,16% 279 1,10% 1567 6,11% 

P. Nákladové úroky 1 100% 94 9400,00% 449 472,63% 

III. Tržby z prodeje inv. majetku a materiálu 2320 30,83% -2849 -28,94% 2926 41,82% 

 *  Provozní HV -2403 -10,80% -2161 -10,89% -4100 -23,19% 

 * HV z finančních operací  -1548 -215,30% -1100 -48,52% 1889 56,10% 

 ** HV  za běžnou činnost -6917 -35,65% -993 -7,95% -2386 -20,77% 

 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0% 0 0% 0 0% 

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -6917 -35,65% -993 -7,95% -2386 -20,77% 

 

 

Obr. 7 Vývoj meziročních změn přidané hodnoty 

 

 

Z horizontální analýzy výsledovky je patrné, ţe v roce 2008 nastává výrazný pokles 

tendence růstu takřka u všech poloţek – zejména pak u výkonů a přidané hodnoty. Výrazným 

zvýšením výkonové spotřeby v roce 2007 došlo u přidané hodnoty k pomalejšímu růstu jiţ 
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v tomto roce. Vzhledem k tomu, ţe podnik nečerpal ţádné bankovní úvěry, jsou nákladové 

úroky v minimální výši. Jejich mírný nárůst je patrný aţ v roce 2008.  

 

 

Obr. 8 Vývoj meziročních změn nákladů 

 
 

 

 

 

Růst osobních nákladů vykazuje trvale klesající tendenci. Výkonová spotřeba se po 

výrazném nárůstu 31,21% v roce 2007 zvýšila jen o 0,67% v roce 2008. Růst odpisů 

nehmotného a hmotného investičního majetku vykazuje kolísavou tendenci.  
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Obr. 9 Vývoj meziročních změn zisku 

 
 

Provozní hospodářský výsledek vykazuje trvale klesající tendenci, kdyţ nejvýraznější 

pokles nastal v roce 2008 a to 23,19% vůči hodnotě v roce 2007. Hospodářský výsledek za 

účetní období v absolutních hodnotách klesá po celou dobu sledovaného období, liší se jen 

tempem změny. Nejvýraznější pokles nastal v roce 2006 a to o 35,65%.   

 

4.2.2.2 Vertikální analýza 

 

Tab. 6 Zkrácená vertikální analýza výsledovky 

Zkrácená výsledovka - v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 

II.  Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 98,69% 98,03% 95,90% 101,22% 

B.  Výkonová spotřeba 57,64% 55,51% 61,02% 60,66% 

B.1.   Spotřeba materiálu a energie 48,08% 48,28% 53,43% 52,06% 

B.2.   Služby 9,55% 7,23% 7,59% 8,60% 

 +  Přidaná hodnota 42,36% 44,49% 38,98% 39,34% 

III. Tržby z prodeje inv. majetku a materiálu 1,82% 2,00% 1,19% 1,67% 

C. Osobní náklady 31,93% 31,97% 31,08% 31,95% 

C.1.   Mzdové náklady 22,94% 22,95% 22,34% 22,85% 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 5,29% 5,15% 4,37% 4,57% 

P. Nákladové úroky 0% 0% 0,02% 0,09% 

 *  Provozní HV 5,39% 4,03% 3,01% 2,28% 

 * HV z finančních operací -0,17% -0,46% -0,57% -0,25% 

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4,70% 2,54% 1,96% 1,53% 

 * Mimořádný výsledek hospodaření 0% 0% 0% 0% 

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4,70% 2,54% 1,96% 1,53% 
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Obr. 10 Struktura nákladů 

 

 

 

 

Jako základna, ke které jsou vztaţeny všechny poloţky výsledovky, byly stanoveny  

výkony (podíl 100%). Trţby za prodej zboţí jsou nulové, stejně tak náklady na prodané zboţí.  

Největší část nákladů zabírá výkonová spotřeba ( vysoká spotřeba materiálu a 

energie ) a hraje největší roli ve výsledovce. Pohybuje se v rozmezí 55-61%, z toho pak 

vyplývá kladná přidaná hodnota, která se pohybuje v rozmezí 39 aţ 45% z výkonů. Trţby za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb představují v průměru 98% celkových výkonů. Hodnota 

101,22% v roce 2008 je způsobena zápornou výší změny stavu zásob. Výše osobních nákladů 

je stabilní a pohybuje se mezi 31% a 32% z výkonů. 
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Obr. 11 Struktura hospodářského výsledku před zdaněním 

 
 

 

 

Hospodářský výsledek podniku je trvale tvořen provozním ziskem. Naopak 

hospodářský výsledek z finančních operací je trvale záporný. Mimořádný hospodářský 

výsledek je po celé sledované období nulový.  

 

4.2.3 Analýza výkazu cash flow 

Tab. 7 Analýza výkazu cash flow 

Zjednodušený výkaz CASH FLOW 

   2005 2006 2007 2008 

Stav peněţ. prostř. a peněţ. ekvival. na začátku období  58475 20475 11027 22183 

Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti před zdaněním  21523 17572 14311 12100 

Úpravy o nepeněţní operace   19281 44883 25147 32129 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním  40804 62455 39458 44229 

 Změna stavu nepen. sloţek pracovního kapitálu  -19948 -16469 8858 12333 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  13859 43172 47033 53513 

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv  -53917 -26236 -36393 -12937 

Příjmy z prodeje stálých aktiv  2724 6170 941 617 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -51193 -20066 -35452 -12320 

Přímé platby na vrub fondů  -440 -554 -425 -355 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 -32000 0 -30000 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -440 -32554 -425 -30355 

 Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků    -37774 -9448 11156 10838 

 Stav peněţ. prostř. a peněţ. ekvival. na konci období   20475 11027 22183 33021 
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Po záporných výsledcích v letech 2005 a 2006 se cash flow dostal do kladných hodnot 

v letech 2007 a 2008. To znamená, ţe v těchto letech došlo k navýšení finančního majetku. 

Největší záporné cash flow podnik vykázal v roce 2005, coţ bylo způsobeno hlavně nárůstem 

výdajů spojených s pořízením stálých aktiv. Naopak v roce 2008 vytvořil podnik kladné cash 

flow v hodnotě 10,328 mil. Kč a to i přes výplatu podílu na zisku ve výši 30 mil Kč.  

 

 

Obr. 12 Struktura Cash Flow 

 
 

 

 

 

4.3 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál ( zásoby + pohledávky + finanční majetek – krátkodobé 

závazky – krátkodobé úvěry ), měří velikost relativně volné částky kapitálu, která není vázaná 

na krátkodobé závazky. Jedním z aspektů, které sledujeme při řízení likvidity a čistého 

pracovního kapitálu, je rizikovost financování. Dalším aspektem je výnosnost kapitálu. Příliš 

vysoké hodnoty likvidity a pracovního kapitálu sniţují výnosnost kapitálu a hospodárnost. 

Není tedy důleţitá maximalizace těchto ukazatelů, ale jejich optimalizace. 
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Tab. 8 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál 2005 2006 2007 2008 

Zásoby 58636 71283 99030 94198 

Pohledávky 106882 120356 123245 134378 

Fin. majetek 20475 11027 22183 33021 

Kr. závazky 49554 62779 96721 112638 

Kr. úvěry 0 0 0 0 

ČPK 136478 139936 147786 149008 

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu mají stoupající tendenci, stejně jako všechny 

jeho poloţky s výjimkou finančního majetku v roce 2006.  

 

Obr. 13 Vývoj Čistého pracovního kapitálu 

 

 

 

 

 

4.4 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

4.4.1 Ukazatele rentability 

Jednou ze základních ekonomických veličin, které nám charakterizují úspěšnost 

daného podniku, je dosahovaná rentabilita podniku. Tato vzniká spolupůsobením několika 

faktorů. Hodnoty vybraných ukazatelů ( ROE, ROA a ROS ) dosahované podnikem MEP 

POSTŘELMOV, a.s. jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tab. 9 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2005 2006 2007 2008 

ROE 5,58% 3,81% 3,51% 2,98% 

ROA 5,12% 3,27% 3,17% 2,92% 

ROS 4,77% 2,59% 2,04% 1,51% 

 

Všechny ukazatele rentability mají sestupnou tendenci.   

 

Obr. 14 Ukazatele rentability 

 
 

 

 

 

4.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám vypovídají o tom, jak sledovaný podnik efektivně vyuţívá 

svých zdrojů. Tyto ukazatele jsou definovány jako doby obratu vybraných poloţek rozvahy. 

Tab. 10 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu zásob 52,57 53,97 64,21 57,14 

Doba obratu pohledávek 95,82 91,12 79,91 81,51 

Doba obratu krátkodob. závazků 44,43 47,53 62,72 68,33 

 

Doba obratu zásob ( pohledávek nebo krátkodobých závazků ) znamená, za kolik dní 

pokryjí průměrné denní trţby výši zásob ( pohledávek nebo krátkodobých závazků ). 

S výjimkou doby obratu krátkodobých závazků, který má stoupající tendenci, mají zbývající 
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dva ukazatele doby obratu zásob a pohledávek kolísavé hodnoty. Ukazatele doby obratu 

pohledávek a závazků jsou velmi vzdálené optimální hodnotě, coţ je zhruba 30 dnů. 

   

Obr. 15 Vývoj doby obratu 

 
 

 

 

 

 

4.4.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity popisují schopnost podniku splácet své závazky, jeho solventnost.  

V období 2005-2008 je solventnost měřena ukazateli celkové, běţné a peněţní likvidity - viz 

tab.12. 

Tab. 11 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2005 2006 2007 2008 

Likvidita I. stupně – okamžitá lik. 0,41 0,18 0,23 0,29 

Likvidita II. stupně – pohotová lik.          2,57 2,09 1,50 1,49 

Likvidita III. stupně – běžná lik.  3,57 3,23 2,53 2,32 

 

Okamţitá likvidita má s výjimkou roku 2005 vzrůstající tendenci, nicméně její 

hodnoty jsou hluboko pod optimem, které se pohybuje na hodnotě 0,6. Hodnoty pohotové i 

běţné likvidity mají sestupnou tendenci s tím, ţe do optimálních pásem se dostávají v roce 

2008. Je však nutno konstatovat, ţe se pohybují v blízkosti jeho horní hranice. Znamená to, ţe 

firma je schopna hradit své splatné závazky.  
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Obr. 16 Ukazatele likvidity 

 
 

 

 

4.4.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Tab. 12 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2005 2006 2007 2008 

celková úvěrová zadluženost 0,00 0,00 0,00 0,00 

celková zadluženost 14%  18% 26% 31% 

krytí úroků 0,00 17573,00 151,64 23,24 

 

 

Zadluţenost je poměr mezi cizími zdroji a celkovými pasivy. Celková úvěrová 

zadluţenost je v jednotlivých letech nulová, protoţe podnik nevyuţívá financování pomocí 

bankovních úvěrů. Celková zadluţenost podniku má ve sledovaném období vzrůstající 

tendenci, ale zůstává stále hluboko pod limitní hodnotou 50%. Krytí úroků je měřítkem 

schopnosti podniku hradit úroky naběhnuté v důsledku uţívání cizího kapitálu. Jak je vidět z 

tabulky v roce 2006 došlo k razantnímu výkyvu, který je způsoben tím, ţe podnik nečerpá 

ţádné bankovní úvěry a proto je hodnota nákladových úroků nulová nebo na minimální 

úrovni. Hodnoty však vysoce převyšují průměr.  
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Obr. 17 Ukazatele zadluženosti 

 

 

 

4.4.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu poskytují informace především investorům, kteří se 

zajímají o návratnost vloţených investic. 

 

Tab. 13 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu 2005 2006 2007 2008 

Vlastní kapitál na akcii 1737,43 1637,03 1636,21 1529,95 

P / E 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnos na akcii 97,00 62,41 57,45 45,52 

 

 

Vlastní kapitál na akcii ve sledovaném obdobím kaţdým rokem klesá. Svědčí to o 

trvalém poklesu ziskovosti podniku. Ukazatel P/E vypovídá o tom, jaká je doba návratnosti 

investice a její rentabilita. V tomto konkrétním případě je P/E ukazatel nulový, protoţe podnik 

neobchoduje s akciemi na burze. Lze tedy konstatovat, ţe u daného podniku nejsou tyto 

ukazatele relevantní, protoţe akcie podniku MEP POSTŘELMOV, a.s. nejsou veřejně 

obchodovatelné.  
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Obr. 18 Ukazatele kapitálového trhu 

 

 

4.5 Analýza pomocí soustav ukazatelů 

Za účelem zhodnocení celkové finanční situace podniku MEP POSTŘELMOV a.s. 

jsem vyuţil Altmanův index a Index IN95. Oba tyto indexy jsou tvořeny kombinací různých 

poměrových ukazatelů. 

 

4.5.1 Altmanův index 

 

Tab. 14 Altmanův index 

Altmanův index 2005 2006 2007 2008 váha ukazatele 

ČPK/aktiva celkem 0,335 0,350 0,330 0,330 1,2 

Nerozdělený zisk 
minulých let/aktiva celkem 0,048 0,030 0,030 0,020 1,4 

EBIT/aktiva celkem 0,055 0,040 0,030 0,030 3,3 

Účet. hod. akcií/účet. hod. 
celkových dluhů 6,046 4,370 2,850 2,240 0,6 

Tržby/aktiva celkem 0,998 1,190 1,260 1,350 1 

Z-skore 3,990 3,440 2,810 2,630   

 

Podnik se podle výsledného Z-skóre dostává během sledovaného období do tzv. šedé 

zóny (tj. do intervalu 1,81-2,99). To znamená, ţe situace podniku se postupně zhoršuje, i kdyţ 

zde nejsou příznaky bankrotu. 
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Obr. 19 Altmanův index (Z-skóre) 

 

 

 

4.5.2 Index IN95 

 

Tab. 15 Index IN95 

Index IN95 2005 2006 2007 2008 váha ukazatele 

A/CK 1,56 1,19 0,85 0,72 0,22 

EBIT/ÚROKY 0,66 1933,03 16,68 2,56 0,11 

EBIT/A 0,44 0,36 0,27 0,24 8,33 

VYNOSY/A 0,53 0,63 0,68 0,69 0,52 

OA/(KZ+KBÚ) 0,38 0,32 0,25 0,23 0,10 

ZPL/VYNOSY -0,06 -0,31 -0,37 -0,49 -16,80 

IN 3,50 1935,22 18,37 3,95  

 

 

Index IN95 vypovídá o tom, jak je podnik schopen splácet svoje závazky. Z výsledků 

výpočtu indexu IN95 je zřejmé, ţe podnik je schopen splácet svoje závazky po celou dobu 

sledovaného období, neboť výsledky vysoce překračují limitní hodnotu 2.  

Velmi vysoké hodnoty indexu IN95 v letech 2006 a 2007 jsou opět způsobeny nízkou 

hodnotou nákladových úroků v těchto letech 

 



 - 41 -  

4.5.3 Du Pontův rozklad 

4.5.3.1 Rozklad ROA 

 

      Du Pontův rozklad nám umoţňuje identifikovat základní sloţky, které ovlivňují  jednak 

rentabilitu aktiv (ROA), jednak rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). 

 

Tab. 16 Rozklad ukazatele ROA 

Rozklad ROA 

ROA  =  
Čistý zisk 

 =  
Čistý zisk 

 *  
Tržby 

Aktiva Tržby Aktiva 

2005  =  0,0476  =  0,0470  *  1,0114 

2006  =  0,0308  =  0,0254  *  1,2150 

2007  =  0,0257  =  0,0196  *  1,3150 

2008  =  0,0204  =  0,0153  *  1,3308 

 

4.5.3.2 Rozklad ROE 

 

Tab. 17 Rozklad ukazatele ROE 

Rozklad ROE 

ROE  =  
Čistý zisk 

 =  
Čistý zisk 

 *  
Tržby 

* 
A 

Vl. kapitál Tržby Aktiva Vl. kapitál 

2005  =  0,0558  =  0,0470  *  1,0114 
* 

1,1738 

2006  =  0,0381  =  0,0254  *  1,2150 1,2363 

2007  =  0,0351  =  0,0196  *  1,3150 
* 

1,3640 

2008  =  0,0298  =  0,0153  *  1,3308 1,4598 

 

 

 

     Z výsledků je viditelný pokles rentability vlastního kapitálu v jednotlivých letech. Tento 

negativní trend je bohuţel trvalý. 

     U rentability aktiv je vývoj podobný. 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit finanční situaci podniku MEP 

POSTŘELMOV, a.s. a případně navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení situace této 

společnosti.  

Vlastní práci jsem rozdělil na dvě části – metodologickou ( teoretickou ) část a 

praktickou část. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy, kdy při 

popisování jednotlivých metod jsem čerpal především z literatury, jejíţ seznam je uveden na 

konci mé práce.  Praktická část je zaměřena na konkrétní výpočty a analýzy podniku MEP 

POSTŘELMOV, a.s. v období let 2005 – 2008. Zdrojem pro praktickou část byly především 

výroční zprávy podniku MEP POSTŘELMOV, a.s. za uvedené období získané z obchodního 

rejstříku. 

Analyzovaný podnik měl ve sledovaném období a ve svém oboru silnou trţní pozici, 

avšak jeho finanční postavení se zhoršovalo, jak jiţ vyplývá z práce samotné. 

Z analýzy účetních výkazů je nejvýznamnější pokles vlastního jmění a významný 

nárůst cizích zdrojů i přesto, ţe podnik nečerpal ţádné bankovní úvěry.  Negativní je také 

tendence poklesů hospodářského výsledku v jednotlivých letech.  

Z výsledku analýzy cash flow je patrné, ţe se podniku podařilo zvrátit negativní 

tendenci a v letech 2007 a 2008 se jiţ cash flow dostal do kladných hodnot a to hlavně díky  

kladnému cash flow z provozní činnosti. 

Čistý pracovní kapitál má trvale stoupající tendenci, stejně jako všechny jeho sloţky 

s výjimkou finančního majetku v roce 2006.  

Jednotlivé ukazatele rentability vykazují shodně negativní sestupnou tendenci po celou 

dobu sledovaného období.  

Stejně negativní vývoj lze zaznamenat u ukazatelů aktivity. Doba obratu zásob má 

stoupající tendenci s výjimkou roku 2008, kdy došlo k poklesu. Doby obratu pohledávek a 

krátkodobých závazků mají kolísavou a negativní tendenci. Jejich hodnoty jsou velmi vysoko 

nad optimální hodnotou.  

Okamţitá likvidita má s výjimkou roku 2005 vzrůstající tendenci, nicméně její 

hodnoty jsou hluboko pod optimem, které se pohybuje na hodnotě 0,6. Hodnoty pohotové i 

běţné likvidity mají sestupnou tendenci s tím, ţe do optimálního pásma se dostávají v roce 

2008. Je však nutno podotknout, ţe se pohybují v těsné blízkosti jeho horní hranice a nad ní. 
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Přes problémy s okamţitou likviditou lze konstatovat, ţe firma je schopna hradit své splatné 

závazky.  

Analýza pomocí ukazatelů kapitálového trhu není pro sledovaný podnik relevantní, 

protoţe akcie podniku nejsou veřejně obchodovatelné.  

Ukazatele zadluţenosti podniku jsou ovlivněny skutečností, ţe podnik ve sledovaném 

období nečerpal bankovní úvěry. I proto vykazují tyto ukazatele pozitivní hodnoty a jsou 

hluboko pod limitními hodnotami, jako např. celková zadluţenost.  

Pomocí Altmanova indexu ( Z-skore ) jsem dospěl k závěru, ţe podnik se během 

sledovaného období dostává do tzv. šedé zóny, coţ prakticky znamená, ţe se situace 

analyzovaného podniku postupně zhoršuje. Příznaky krizového stavu či dokonce bankrotu 

však nejsou patrny, protoţe vypočtené hodnoty jsou v horní polovině intervalu.     

Z výsledku indexu IN95 je patrné, ţe podnik je schopen splácet svoje závazky po 

celou dobu sledovaného období. Všechny vypočtené hodnoty, zvláště pak velmi vysoké 

hodnoty indexu IN95 v letech 2006 a 2007, jsou však ovlivněny či zkresleny nízkou úrovní 

nákladových úroků, které vstupují do výpočtových vzorců.  

Dá se říci, ţe vyjma pozitivního vývoje u Cash Flow, čistého pracovního kapitálu a 

částečně likvidity jsou všechny další ukazatele problematické či s negativní tendencí vývoje. 

Myslím si, ţe podnik by se měl zaměřit především na zvýšení hodnot ukazatelů v oblasti 

rentability. Výrobní program podniku měl poměrně velký potenciál i v budoucnosti a to si 

uvědomoval i vlastník podniku, společnost Slovácké strojírny Uherský Brod, a.s.. To byl také 

jeden z hlavních důvodů, které vedli vedení mateřské společnosti, aby se pokusili zlepšit 

celkovou situaci analyzovaného podniku. Jako nejlepší řešení zvolili fúzi mateřské 

společnosti s podnikem MEP POSTŘELMOV, a.s.. Tím došlo k razantnímu posílení finanční 

síly, stability a hlavně rentability podniku. 

 

Doufám, ţe cíle mé práce, vyplývající ze zadání této bakalářské práce, se podařilo 

dosáhnout, a ţe čtenář můţe získat základní přehled o finančním situaci podniku MEP 

POSTŘELMOV, a.s. 
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Tab. 23 Vertikální analýza rozvahy - pasiva 
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7.4 Výsledovka 
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7.4.1 Horizontální analýza výsledovky 
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7.4.2 Vertikální analýza výsledovky 
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