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Anotace 

V předloţené diplomové práci jsou zpracovány vybrané bonitní a bankrotní 

modely, které jsou následně aplikovány na výrobně chemickou společnost KOMA, s.r.o. 

V první části jsou popsány a definovány bonitní a bankrotní modely, které byly vybrány, 

aby co nejdůvěryhodněji a nejpřesněji popsaly vybranou společnost. Následně je začleněn 

popis společnosti včetně její historie. V další části jsou jiţ konkrétně aplikované modely 

s výsledky od roku 2005 do 2009 včetně vybraných poměrových ukazatelů, aby byl co 

nejpřesněji popsán stav společnosti. V poslední části jsou navrţeny opatření, respektive 

poukázány oblasti, na které by se společnost měla zaměřit, aby dosáhla lepších výsledků. 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatelé, bankrotní a bonitní modely, 

chemický průmysl. 
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Summary 

 This thesis treats selects Solvency and Bankruptcy modelling which are aplicated 

on chemical company KOMA, s.r.o.In the first part is described and defined Solvency and 

Bankruptcy models which are choisen to the most trustworthy and accurately described 

company. Next part is about choisen company, including history. The next section are 

applied models with results from 2005 to 2009 including ratios to the most accurately 

describe state the company. In the last part are designed the measures or remitted areas 

which the company could focus to have better results 

Key words: financial analysis, ratios, solvency and bankruptcy models, chemici 

industry 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce Aplikace bonitních a bankrotních modelů v podmínkách 

podniku KOMA, s r.o. hodnotí společnost v průběhu pěti let (2005 aţ 2009) z hlediska 

bonitních a bankrotních modelů. Byly vybrány nejvhodnější metody finanční analýzy, 

které by poskytly co nejpřesnější výsledky a byly co nejvíce vhodné pro podmínky ryze 

české společnosti.  

V dnešní době je velice těţké predikovat vývoj společností z hlediska finanční stability 

bez pouţití odborných metod. Proto byly aplikovány na společnost KOMA, s r.o. vhodné 

bonitní a bankrotní modely pro českou středně velkou společnost. Všeobecně lze říci, ţe 

většina strategických zákazníků má nadstandardní podmínky, jako jsou například cena, 

splatnost a servis. Tyto podmínky mimo jiné kladou vysoký nárok na cash – flow a tedy i 

na výsledky pouţitých analytických metod. 

Pracuji v managementu společnosti KOMA, s r.o. a mohu tedy říci, ţe je velice těţké 

předpovídat rizika, která mohou být spjata s dodávkami výrobků a občas lze vycházet jen 

z intuice, popřípadě ze zkušeností. Společnost KOMA, s.r.o. ve sledovaném období prošla 

několika výraznými změnami, které bezesporu ovlivnili chod společnosti. Proto aplikuji na 

sledovanou společnost bonitní a bankrotní modely, abych zjistil „zdravotní stav“ 

společnosti KOMA, s.r.o.  

Mezi nevýznamnější milníky společnosti ve sledovaném období byla koupě 

konkurenční společnosti Vodní sklo Brno, a.s.
1
, která jak je patrné z názvu, vyráběla vodní 

skla
2
 a pojivové systémy pro slévárenský průmysl. Dalším významným krokem bylo 

ukončení výroby hydrogenuhličitanu sodného
3
 kvůli nekonkurenčním nákladům. 

Data slouţící k výpočtu bonitních a bankrotních modelů přebírám z výročních zpráv, 

respektive z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, příloh k účetní uzávěrce a výkazu cash – flow. 

Práce je rozdělena do tří oddílů. V prvním pojednávám o bonitních modelech 

aplikované na společnost, respektive hodnocení společnost KOMA,s.r.o. z pohledu 

teoretických poznatků. V druhé části, bankrotní modely, hodnocení společnosti, zda hrozí 

nebo nehrozí bankrot. V posledním oddíle jsou navrhnuty opatření, jak dosáhnout lepších 

výsledků. Vychází se převáţně z výsledků v roce 2009. 

                                                             
1 Rok 2007 
2
 Křemičitan sodný dle molárního poměru 

3 Rok 2008 
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Tato práce by měla slouţit vyššímu managementu společnosti KOMA, s.r.o. k tomu, 

aby mohla být vodítkem, kde jsou slabé a silné stránky společnosti a koncepční návrh jak 

dosáhnout lepších výsledků, respektive upozornění na oblasti, které měly největší vliv na 

výsledcích.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Dříve, neţ jsou přijímána jakákoliv investiční a finanční rozhodnutí podniku, musí být 

známa „finanční kondice“, finanční zdraví firmy. Nejde jen o momentální stav, ale 

především o základní vývojové tendence v čase, stabilitu, resp. volatilitu výsledků a o 

porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo porovnání 

s konkurencí [5].  

V praxi se lze často setkat s názorem, ţe finanční analýza není nutná. Obvykle se 

povaţují za postačující data z účetnictví pro finanční rozhodování získaná prostřednictvím 

účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněţních tocích; ty podnik 

shromaţďuje, eviduje, třídí a dokumentuje veškeré údaje o současném i minulém 

hospodaření podniku. Pro rozhodování finančních manaţerů však nemají tyto souhrnné 

údaje dostatečnou vypovídající schopnost. Nemohou poskytnout ani neposkytují úplný 

detailní obraz o hospodaření podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, 

příleţitostech, o finančním zdraví podniku a o celkové kvalitě hospodaření. K tomuto účelu 

finanční manaţeři pouţívají finanční analýzu jako formalizovanou metodu, která poměřuje 

získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, jakoţ i 

umoţňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

podle nichţ lze přijímat rozhodnutí různého typu. Jen velmi obtíţně si lze představit 

manaţera rozhodujícího se na základě zůstatku či obratu jednotlivých účtů. Jednotlivá čísla 

z účetních výkazů dostávají prakticky smysl a význam právě aţ při porovnání s ostatními 

číselnými údaji. V porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru spočívá hlavní 

přínos a význam finanční analýzy pro podnikové rozhodování manaţerů [5].  

Bankrotní a bonitní modely spadají do oblasti finanční analýzy (dříve bilanční 

analýza), která analyzuje činnosti (finance a čas). Cílem finanční analýzy je odhalit slabé a 

silné stránky společnosti, zjistit výkonnost a vyhodnotit získané informace tak, aby 

slouţily jako nástroj k řízení podniku. 

Finanční výkazy jsou zdrojem pro finanční analýzy. Jedná se o firemní informace 

(součastná i minulá), které mohou být i svým způsobem daňově zdeformovaná a nejsou 

schopna zachytit některé významné skutečnosti k celkovému hodnocení společnosti [1].  

 

 



Zdeněk Vosátka: Aplikace bonitních a bankrotních modelů v podmínkách podniku KOMA 

 

2011  4 

 

Zdroje finanční analýzy: 

1. Účetní výkazy 

1.1. Povinné 

1.1.1. Rozvaha 

1.1.2. Výkaz zisku a ztrát 

1.2. Nepovinné  

1.2.1. Výkaz Cash flow 

1.2.2. Výkaz změn vlastního kapitálu 

2. Ostatní 

2.1. Příloha k účetní uzávěrce 

2.2. Výroční zpráva 

2.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

2.4. Údaje z manaţerského účetnictví 

2.5. Vnitropodnikové zdroje 

 

Finanční analýza nám slouţí k určité předpovědi, jak se bude společnost finančně 

chovat (bankrotní modely) v budoucnosti a hodnocení finanční úrovně stability a 

výkonnosti společnosti (bonitní modely). 

Výhody finanční analýzy jsou: 

 Jednoduchost 

 Reprodukovatelnost 

 Snadná proveditelnost 

Finanční analýza je postavena na volbě vhodného ukazatele, jeho výpočtu a 

vyhodnocení. Postupné vyhodnocení ukazatelů v čase a srovnání těchto hodnot.  

Bonitní a bankrotní modely jsou zaloţeny na srovnávání výsledků společností se 

statisticky zjištěnými a zpracovanými daty ve stejném nebo podobném oboru podnikání [1] 

 

2.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely předpovídají, zda společnosti hrozí bankrot či ne. W. H. Beaver 

byl první analytik, který pouţil finanční ukazatele, aby porovnal průměrné hodnoty 
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s hodnotami společností, které zbankrotovali [6]. Pouţil cash - flow, cizí zdroje, pracovní 

kapitál a další ukazatelé. 

2.1.1 Altmanův Z model 

Altmanův Z model vychází ze studie profesora Edwarda Altmana, který pracoval 

s daty 66 společností, ze kterých polovina zbankrotovala a druhá polovina 

nezbankrotovala. Úlohou této metody je vyjádření finančního stavu společnosti pomocí 

jedné hodnoty, tzv. jedná se o index důvěryhodnosti zdraví společnosti. Profesor Altman 

vycházel z diskriminační analýzy a v roce 1985 upravil tzv Z – model na podobu: 

 (1) 

  (2) 

 (3) 

  (4) 

 (5) 

 (6) 

Pokud hodnota Z bude vyšší neţ 2,9 má společnost minimální pravděpodobnost 

bankrotu. Rozmezí 1,2 – 2,9 představuje oblast tzv. Šedé zony, kde nelze přesně určit, zda 

společnost dojde k bankrotu či ne. Pokud hodnota Z bude pod 1,2, je velká 

pravděpodobnost bankrotu. 

 2.1.2 Taflerův model 

Tento model je zaloţen na platební neschopnosti podniku. Existují dvě verze, dle 

podrobných údajů. 

Základní verze:  (7) 

 (8) 

 (9) 
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 (10) 

 (11) 

Upravená verze:  (12) 

Parametry R1, R2 a R3 jsou stejné jako v základní verzi, jen v upravené je  

R4…tržby / celková aktiva. 

Pokud hodnota Taflerova modelu bude vyšší neţ 0,2, hrozí bankrot. Při hodnotě pod 

0,2 je pravděpodobnost bankrotu nízká. 

2.1.3 Model důvěryhodnosti IN95 

Tento model byl výhradně vyvinut a je aktualizován pro české podniky a český trh. 

Model vykazuje úspěšnost cca 70% a nepracuje s trţní cenou firmy, coţ je výhoda pro 

aplikaci na české firmy. Další výhodou je ukazatel F, který nám říká o platební morálce, 

která je v České republice všeobecně na špatné úrovni. 

 (13) 

V1 aţ V6 … váhy jednotlivých ukazatelů dle oborů 

Váhy V2 a V5 jsou pro všechny odvětví stejná, tedy V2 = 0,11 a V5 = 0,10 

 

 (14) 

 (15) 

 (16) 

 (17) 

 (18) 
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 (19) 

Pokud index důvěryhodnosti IN95 je větší neţ 2,0, firma má uspokojivou finanční 

situaci. Rozmezí 1,0 – 2,0 je tzv. šedá zona, kdy firma můţe mít problémy. Hodnota IN95 

pod 1,0 je kritická hodnota a společnost bude mít výrazné finanční problémy. 

2.1.4 Index bonity 

 Metoda Index bonity (IB) vychází z rovnice 

  (20) 

Celkové hodnocení ekonomické situace pomocí indexu bonity se nalezne 

v tabulce 1. 

Index bonity Hodnocení 

IB < -2 extrémně špatná 

-2 ≤ IB < -1 velmi špatná 

-1 ≤ IB < 0 špatná 

0 ≤ IB < 1 určité problémy 

1 ≤ IB < 2 dobrá 

2 ≤ IB < 3 velmi dobrá 

IB ≥ 3 extrémně dobrá 

 

Tab. 1: Hodnocení Indexu bonity 

 

Obecně lze říci, ţe podnik s Indexem bonity pod hodnotu „0“ spěje k bankrotu, nad 

hodnotu „1“ je podnikem bonitním a nehrozí bankrot. 

2.2 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou zaloţené převáţně na teoretických poznatcích. Jedná se o 

diagnostické metody, které zkoumají objekt většinou jedním ukazatelem. 
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2.2.1 Tamariho model 

Pomocí empirických pozorování můţeme dojít k závěru, ţe finanční situaci lze 

předvídat na základě šesti ukazatelů. 

 (21) 

 (22) 

 (23) 

 (24) 

 (25) 

 (26) 

Kaţdému ukazateli přidělil určitý počet bodů, získáme tím Tamariho rizikový 

index, který dosahuje maximálně 100 bodů. Čím je index vyšší, tím je bonita sledované 

firmy větší. Obecně platí, pokud hodnota indexu je vyšší neţ 60 bodů, je společnost v zóně 

bez rizika bankrotu, pod hodnotou 30 bodů hrozí bankrot. 

2.2.2 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

 Tato metoda má 3 varianty provedení, pro vlastní výpočet jsem pouţil středně 

obtíţnou, která pracuje se 18 ukazateli. 

Ukazatel stability , (27) 

 kde 

 (28) 

 (29) 

 (30) 

 (31) 
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 (32) 

Ukazatel likvidity , (33) 

  kde 

 (34) 

 (35) 

 (36) 

 (37) 

Ukazatel Aktivity , (38) 

kde 

  (39) 

 (40) 

 (41) 

  

Ukazatel rentability ,  (42) 

kde 

 (43) 

 (44) 



Zdeněk Vosátka: Aplikace bonitních a bankrotních modelů v podmínkách podniku KOMA 

 

2011  10 

 

 (45) 

 (46) 

  (47) 

Celkový ukazatel bilanční analýzy:   (48) 

Pokud Celkový ukazatel bilanční analýzy C přesáhne hodnotu 1,0, situace 

společnosti je dobrá. V rozmezí 0,5 aţ 1,0 je situace únosná, 0 aţ 0,5 je špatná a záporná 

hodnota deklaruje alarmující situaci. 

2.2.3 Kralickuv quick test 

Pravděpodobně nejpouţívanější zahraniční model, který sestavil v roce 1990 Peter 

Kralicek. S jeho vyuţitím získáme rychlý výsledek s velmi dobrou vypovídající 

Schopnosti [6]. Metoda postihuje všechny strategické oblasti finanční analýzy – stabilita, 

likvidita, rentabilita a výsledek hospodaření a tím i vyváţenost analýzy. 

 

 (49) 

Tato kvóta vyjadřuje kapitálovou sílu, samostatnost a finanční stabilitu. Vyjadřuje míru, 

jakou je firma schopna krýt svoje potřeby z vlastních zdrojů. Není efektivní vše pokrývat 

vlastním kapitálem z důvodu moţnosti vyuţití daňového štítu a finanční páky. Rozumná 

míra vyuţití cizího kapitálu se liší dle odvětví v průmyslu cca 50%, sluţby 80%, obchodní 

společnosti 70%. Statistika zemí OECD uvádí podíl cizích zdrojů průměrně 35% [6]. 

 

 (50) 

 (51) 

 (52) 

 

Bodové ohodnocení je uvedeno v tabulce 2. 
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Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý (2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožený 

(5) 

Kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% >10% >0% Negativní 

Doba splácení dluhu <3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v % trřeb > 10 % > 8% > 5% > 0% Negativní 

Rentabilita celkového 

kapitálu > 15% > 12% > 8% > 0% Negativní 

 

Tab. 2: Hodnocení Kralickova quick testu 

2.2 Poměrové ukazatelé 

Poměrové ukazatelé pokrývají veškeré sloţky výkonnosti podniku [5]. Obvykle se 

setkáme s ukazateli: 

 Rentabilita 

 Likvidita 

 Aktivita 

 Zadluţenost 

 

2.3.1 Ukazatelé rentability 

 Ukazatelé rentability jsou někdy označovány jako ukazatelé výkonnosti, 

návratnosti, profitability ratio, jsou konstruovány jako poměr konečného efektu 

dosaţeného podnikatelskou činností k nějaké srovnávací základně, která můţe být jak na 

straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi [5]. 

 V praxi pouţívané ukazatelé jsou: 

 Rentabilita aktiv (ROA) 

                                                                                                            (53) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

  (54) 

 Rentabilita trţeb (ROS) 

                 (55) 
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 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

       (56) 

 

 

2.3.2 Ukazatelé likvidity 

 K tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být nejen přiměřeně 

rentabilitní, výnosný, ale musí být současně schopen uhradit své potřeby. Likvidita je 

nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku [5]. 

 Běţná likvidita 

  (57) 

 Pohotová likvidita 

 (58) 

 

2.3.3 Ukazatele aktivity 

 Obrat aktiv 

 (59) 

 

2.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování svých 

aktiv cizí zdroje [5]. 

 Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 

  (60) 

2.3 Spider analýza 

Spider analýza vychází z hodnot poměrových ukazatelů, které jsou prezentovány 

pomocí paprskového grafu. Spider analyzu jsem zařadil do diplomové práce hlavně z 

důvodu, aby se daly viziuálně porovnat výsledky u společnosti KOMA, s.r.o. s výsledky 

jiných společností (větší x menší, s lepšími x horšími výsledky aj). 
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 Spider diagram je rozdělen do 4 kvadrantů (rentabilita, lividita, aktvita a struktura 

kapitálu).  
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU KOMA, S. R. O. 

Společnost KOMA, s r.o. je obchodně – výrobní společností spadající do mateřské 

společnosti TONASO Holding, a.s. Společnost KOMA, s r.o. vyrábí silikátové a vápenaté 

chemikálie. 

KOMA, s.r.o. je nástupcem společnosti Silchem, dříve Tonaso, které vzniklo v roce 

1905. Tonaso (Továrna Na Sodu) spadala do organizace Solvay (výroba uhličitanu 

sodného, sody). Dceřinou společností je společnost ESON, s.r.o., který zajišťuje údrţbu 

výrobních zařízení, údrţbu průmyslové zóny TONASO Holding, a.s. a zajišťuje také 

dopravu pro společnost KOMA, s.r.o. Sídlo společnosti KOMA, s.r.o. je v Praze – 

Krakovská ulice, provozovny Brno – Dornych, Ústí nad Labem – Neštěmice a Ústí nad 

Labem – Setuza. 

Mezi silikátové chemikálie spadají vodní skla (křemičitan sodný, draselný, lithný), 

metakřemičitan sodný, koloidní oxid křemičitý, průmyslová odmašťovadla a ztekucovadla 

do keramického průmyslu, do vápenaté divize spadá chlorid vápenatý, uhličitan vápenatý a 

hydroxid vápenatý. Z grafu 1 je patrné, ţe strategickými produkty společnosti jsou vodní 

skla sodná, chlorid vápenatý vápenné mléko. Je zajímavé, ţe procentuální zastoupení 

podílu na zisku přibliţně odpovídá procentuálnímu zastoupení prodaného mnoţství.  

  

Graf 1: Podíl profitu na zisku a množství společnosti KOMA v roce 2009 
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Trţby a zisk po zdanění společnosti v letech 2005 – 2009 jsou uvedeny 

v obrázku 1. a 2. Trţby v roce 2009 vzrostly oproti roku 2005 o 36,5 mil. Kč 

 

 

Graf 2: Graf tržeb v letech 2005 až 2009 

 

 Z grafu 3 je patrné, ţe zisk po zdanění v kaţdém roce je odlišný, od ztráty 16,5 mil. 

Kč v roce 2008 aţ po zisk v 6 mil. Kč roce 2009 

 

Graf 3: Graf zisku po zdanění v letech 2005 až 2009 

Průměrný počet zaměstnanců je znázorněn v tabulce 1. 
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rok 2005 2006 2007 2008 2009 

počet zaměstnanců 53 52 82 86 75 

 

Tab. 3: Průměrné počty zaměstnanců společnosti v letech 2005 až 2009 

Náklady v letech 2007 a 2008 rostly, ve zbylých letech klesaly (viz graf 4). 

 

Graf 4: Graf Nákladů společnosti v letech 2005 až 2009  
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4 APLIKACE BONITNÍCH A BANKROTNÍCH 

MODELŮ V PODNIKU KOMA, S. R. O.  

Aplikace bankrotních a bonitních modelů bude v rozmezí let 2005 aţ 2009. Pro 

výpočet veškerých údajů, parametrů a grafů bylo pouţito tabulkového procesoru Excel od 

společnosti Microsoft. 

4.1 Bankrotní modely 

Společnost KOMA, s r.o. je ryzí českou firmou, tedy byl aplikován bankrotní 

model důvěryhodnosti IN95 (výhody této metody kapitola 2.1.3) a Altmanův Z model a 

Index bonity. 

4.1.1 Model důvěryhodnosti IN95 

 Výsledky bankrotního modelu – Model důvěryhodnosti IN95 je uveden 

v tabulce č. 5. V Tabulce 4 jsou uvedeny pomocné výpočty. 

Tab. 4: Pomocné parametry pro výpočet Modelu důvěryhodnosti IN95 
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  2005 2006 2007 2008 2009 

IN95 -0,21 0,72 1,22 -0,27 1,23 

 

Tab. 5: Výsledky Modelu důvěryhodnosti IN95 

 

V letech 2005, 2006 a 2008 měla společnost výrazné finanční problémy, v letech 

2007 a 2009 byla v „šedé zóně“. 

4.1.2 Altmanův Z model 

Pomocné výpočty, respektive výsledky bankrotního modelu – Altmanův Z model 

jsou uvedeny v tabulce 6 a 7. 

Tab. 6: Výsledky pomocných parametrů při výpočtu Altmanova Z modelu 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Z 1,69 2,13 1,93 1,42 2,23 

 

Tab. 7: Výsledky Altmanova Z modelu 

V celém sledovaném období (2005 – 2009) je společnost v „šedé“ zóně. 
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4.1.3 Index bonity 

V tabulce 8 jsou pomocné ukazatelé pro výpočet indexu bonity. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 9. 

Tab. 8: Výsledky pomocných parametrů Indexu bonity 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Index Bonity -0,63 0,72 0,51 -0,98 1,14 

 

Tab. 9: Výsledky Indexu bonity 

Výsledky metody finanční analýzy Index bonity ukazují, ţe v roce 2005 a 2008 byl 

stav společnosti „špatný“, v letech 2006 a 2007 byly „určité problémy“ a v roce 2009 byl 

výsledek dobrý. 

4.2 Bonitní modely 

Byly vybrány bonitní modely – Tamariho model a Soustava bilančních analýz dle 

Rudolfa Douchy a aplikovány na společnost KOMA, s.r.o. 

4.2.1 Tamariho model  

 Pomocné výpočty a parametry pro výpočet Tamariho indexu jsou uvedeny 

v příloze. 

V tabulce 10 jsou uvedeny pomocné výpočty Tamariho modelu. 
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Tab. 10: Výsledky Tamariho modelu 

V tabulce 10 jsou výsledky Tamariho modelu, maximální hodnota je 100 bodů. Ve 

sledovaném období se hodnota pohybovala v rozmezí od 20 bodů do 35 bodů. 

Z výsledků je patrné, ţe společnost KOMA v letech 2005 – 2009 nebyla příliš 

bonitní. 

 

4.2.2 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Tabulka 11 ukazuje pomocný výpočet parametru S. 

Tab. 11: Výsledky parametru S pro výpočet bilanční analýzy dle Douchy. 
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Tab. 12: Výsledky parametru L pro výpočet bilanční analýzy dle Douchy 

V tabulkách 12 a 13 jsou uvedeny pomocné výpočty parametru L, resp. A. 

 

Tab. 13: Výsledky parametru A pro výpočet bilanční analýzy dle Douchy 
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Výsledky parametru R pro výpočet analýzy dle Douchy ukazuje tabulka 14. 

 

Tab. 14: Výsledky parametru R pro výpočet bilanční analýzy dle Douchy 

  2005 2006 2007 2008 2009 

C 0,18 -0,95 -1,05 1,50 9,87 
 

Tab. 15: Výsledky soustavy bilančních analýz podle R. Douchy 

 

V letech 2006 a 2007 dle této bonitní metody byla situace alarmující, v roce 2005 

byla situace špatná, v roce 2008 a 2009 dobrá. 
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4.2.3 Kralickuv quick test 

Tab. 16: Pomocné výpočty Kralickova Quit testu (Kč) 

Výsledky Kralickova quick testu (Tab. 16) nám říkají, ţe v oblasti vlastního 

kapitálu byla společnost od roku 2005 do 2008 v „ohroţení“, v roce 2009 byla situace 

„špatná“. Cash flow v % trţeb v roce 2005, 2007 a 2008 byla společnost „ohroţena“, 

v letech 2006 a 2009 byla situace „špatná“. Společnost z hlediska rentability celkového 

kapitálu v letech 2005, 2007 a 2008 byla v „ohroţení“, v roce 2006 byla „špatná“ a v roce 

2009 byla „dobrá“. 

 

Tab. 17: Hodnocení Kralickova Quit testu 

Dle Kralickova testu jsou výsledky společnosti (Tab. 17) špatné, jen v roce 2009 

známka se blíţí průměrné hodnotě (dobře). Z výsledků vychází nejlépe doba splácení 

dluhu (průměrná známka 3,4), nejhůře Kvóta vlastního kapitálu (průměrná známka 4,8) 
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4.3 Spider analýza 

Paprskový graf 5 ukazuje výsledky Spider analýzy v roce 2009.  

 

Graf 5: Spider Analýza v roce 2009 

 

Z grafu 5 jsou patrné tyto výsledky: 

 Rentabilita investovaného kapitálu, doba obratu pohledávek, obrat celkových aktiv, 

běţná likvidita a pohotová likvidita se blíţí k doporučeným hodnotám (v grafu 

100%) 

 Rentabilita aktiv, rentabilita trţeb, doba obratu zásob a peněţní likvidita se 

pohybují kolem 50% doporučené hodnoty 

 Zbylé ukazatelé, doba obratu krátkodobých závazků, solventnost, koeficient 

samofinancování, ukazatel krytí stálých aktiv, ukazatel běţné zadluţenosti a 

ukazatel zadluţenosti jsou velmi nízké (v grafu kolem 0%). 

Spider Analýza byla vytvořena jen pro poslední rok (2009) ve sledovaném období. 

Důvod je prozaický, jelikoţ v kapitole 5 Návrhy a opatření budou vytyčeny oblasti, na 
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které by se společnost měla zaměřit a je potřeba pracovat jen s aktuálními daty. Pro 

názornější a podrobnější přehled byla proto vytvořena Spider analýza. 

 

4.4 Shrnutí výsledků 

Výsledky bonitních a bankrotních modelů ukazuje tabulka 18. 

Test 2005 2006 2007 2008 2009 

IN 95 
finanční 

problém 

finanční 

problém 
šedá zóna 

finanční 

problém 
šedá zóna 

Index bonity Špatná 
určité 

problémy 

určité 

problémy 
špatná dobrý 

Altmanův Z 

modelu 
šedá zóna šedá zóna šedá zóna šedá zóna šedá zóna 

Tamariho model 
Nepříliš 

bonitní 

Nepříliš 

bonitní 

Nepříliš 

bonitní 

Nepříliš 

bonitní 

Nepříliš 

bonitní 

Metoda R. 

Douchy 
špatná Alarmující Alarmující dobrá dobrá 

Kralickuv quick 

test 

Špatný -

ohroţující 
Špatný 

Špatný -

ohroţující 

Špatný -

ohroţující 
dobře 

 

Tab. 18: Výsledky bonitních a bankrotních modelů  

4.4.1 Model důvěryhodnosti IN 95 

 Kritická období byla v letech 2005, 2006, 2008, kdy hodnota IN 95 byla pod 

hodnotou 1,0. V tomto období nebyla dobrá solventnost, rentabilita a zadluţenost 

společnosti, respektive vysoká hodnota cizího kapitálu a nízký zisk po zdanění. V roce 

2009 byla společnost v šedé zóně a to díky nízké solventnosti. 

4.4.2 Index bonity 

Podle výsledků Indexu bonity, byla v letech 2005 a 2008 společnost ve velmi 

špatné situaci. Hlavní důvod špatných výsledků je nízký zisk, respektive ztráta společnosti.  

V roce 2009 byla společnost v dobré finanční kondici. 
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4.4.3 Tamariho index 

V celém sledovaném období dle Tamariho indexu byla společnost v Nepříliš 

bonitní situaci. Výsledky se pohybují v rozmezí od 20 do 35 bodů a největší podíl na 

výsledku má parametr T1 a T2, respektive podíl vlastního a cizího kapitálu a rentability 

aktiv. V roce 2009 spadala společnost dle Tamariho indexu do oblasti, kde hrozí firmě 

bankrot. Bylo to zapříčiněno vysokým pracovním kapitálem, vysokou průměrnou 

nedokončenou výrobou, vysokým průměrným stavem pohledávek, nízkou hodnotou 

vlastního kapitálu a nízkou rentabilitou aktiv. 

4.4.4 Altmanův Z model 

Dle Altmanova Z modelu byla společnost v celém období v šedé zóně. Hlavní 

důvody jsou nízký vlastní kapitál, nízká zisk a vysoký pracovní kapitál. 

4.4.5 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

V roce 2006 a 2007 dle metody Soustavy bilančních analýz Rudolfa Douchy byla 

společnost v alarmující situaci a to převáţně díky špatné hodně Ukazatelů aktivity A2. 

V roce 2009 byla situace dobrá. 

4.4.6 Kralickuv quick test 

Špatná, spíše v ohroţení byla společnost v letech 2005 a 2007 dle Kralickova quick 

testu. Hlavní příčina je špatná rentabilita celkového kapitálu, cash flow v % z trţeb a kvóta 

vlastního kapitálu. V roce 2009 byla situace dobrá. 

Při porovnání všech pouţitých bonitních a bankrotních modelů je patrné, ţe 

výsledky ve sledovaných letech se nepatrně liší. Rozdílné výsledky jsou zapříčiněny 

rozdílnou klasifikací a rozdílem jednotlivých modelů, jelikoţ například Altmanův model 

byl upraven na české podmínky, metoda IN 95 vznikla na základě českých podmínek. 

Pro lepší pochopení finanční situace společnosti KOMA, s.r.o. byli spočítány také 

poměrové ukazatelé v tabulce 19 (viz Spider analýza pro rok 2009) 
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Tab. 19: Poměrové ukazatelé v období 2005 až 2009 

Rentabilita aktiv (ROA) říká, jaká část zisku byla vygenerována z investovaného 

kapitálu. Obecně platí, čím větší procento ROA tím lépe, neboť společnost vydělá více 

peněz za méně investovaných. Doporučená hodnota ROA je kolem 9%. V letech 2005 a 

2008 byla rentabilita záporná, tedy společnost KOMA, s.r.o. prodělala z investovaných 

peněz. Ve zbylých letech byla nulová, respektive mírně kladná. V roce 2009 byla hodnota 

4,55%. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je ukazatel, kterým investoři zjišťují, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Doporučená hodnota je 15%. Rentabilita vlastního 

kapitálu byla v roce 2006 a 2007 záporná, tedy investor prodělal investovaný vlastní 

kapitál. V letech 2005, 2008 a 2009 byla hodnota kladná, ale s velkým rozdílem oproti 

doporučené hodnoty. 

 Běţná likvidita společnosti byla v rozmezí mezi hodnotou 1 a 2, tedy mírně 

nepříznivá, ale nepřekročila hodnotu pod 1,0, kdy je likvidita nepříznivá. Optimální 

hodnota běţné likvidity je 2,0 aţ 2,5. 

Doporučená hodnota Pohotové likvidity je 1,0, společnost měla hodnotu mírně pod 

1,0, v roce 2006 byla hodnota mírně nad hodnotou 1,0. Můţeme tedy říci, ţe pohotová 

likvidita ve sledovaném období byla téměř optimální. 

Obrat aktiv vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv v trţbách za daný časový 

interval (rok). Doporučená hodnota je 1,6 aţ 2,9. Vypočtené hodnoty Obratu aktiv jsou 

v doporučených mezích. 

Rychlost obratu zásob říká, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběţného 

majetku aţ po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob. Hodnota se pohybuje od 

9 po 25 dní, tedy kaţdá zásoba je prodána za 9 dní (rok 2007) aţ 25 dní (rok 2006) a znovu 

uskladněna. Příznivá hodnota je kolem 30dní a lze říci, ţe čím je číslo vyšší, tím hůře pro 

sledovanou společnost. 
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Rychlost obratu pohledávek udává počet obrátek, jak rychle jsou pohledávky 

přeměňovány v peněţní prostředky. Vypočtené hodnoty se pohybují v rozmezí 4,9 aţ 9,1, 

tedy pohledávky jsou 4,9x (rok 2009) aţ 9,1x (rok 2008) přeměňovány v peněţní 

pohledávky. Optimální hodnota se pohybuje mezi 5x aţ 6x.  



Zdeněk Vosátka: Aplikace bonitních a bankrotních modelů v podmínkách podniku KOMA 

 

2011  29 

 

5 NÁVRHY A OPATŘENÍ 

Pro návrh a patření jakými by se měla společnost KOMA, s.r.o. bylo vycházeno 

převáţně z výsledků v roce 2009 (nejaktuálnějších), tedy z bonitních a bankrotních 

modelů, poměrových ukazatelů a také ze spider analýzy. 

Ze srovnání jednotlivých ukazatelů byly vytyčeny tyto oblasti, na které by se 

společnost KOMA, s.r.o. měla zaměřit: 

 Vysoký pracovní kapitál 

 Nízký zisk 

 Vysoký stav pohledávek 

 Vysoký stav celkových aktiv 

 Vysoký stav nedokončené výroby 

 

5.1 Vysoký pracovní kapitál 

 Pracovní kapitál dostaneme jako rozdíl oběţných aktiv a celkových krátkodobých 

dluhů. Na návrh sníţit pracovní kapitál lze nahlíţet dvěma pohledy, z pohledu vlastníka, 

který chce minimalizovat pracovní kapitál, ale manaţeři společností chtějí drţet pracovní 

kapitál na vyšší úrovni, aby mohli mít rezervu při případném dostání všech závazků.  

 Proto vysoký stav pracovního kapitálů z pohledu finanční analýzy není vhodný, ale 

pro manaţery, kteří řídí společnost, ano. 

  

5.2 Nízký zisk 

Společnost KOMA, s.r.o. i přes nejvyšší zisk v roce 2009 ze sledovaného pětiletého 

období, dosahuje pouze kolem 6 mil Kč při obratu 260 mil. Kč. Hlavní důvod je nízká 

přidaná hodnota strategických produktů, které tvoří 90% obratu. Společnost by se proto 

měla zaměřit na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, vývoj nových produktů, sniţování 

nákladů a expanze mimo CEE
4
. 

Do oblasti výrobků s vyšší přidanou hodnotou spadají draselná vodní skla, lithná 

vodní skla, pojivové systémy a koloidní silikáty.  
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Dalším návrhem jak zvýšit zisk je vývoj nových produktů, který je spjat i s vyšší 

přidanou hodnotou. Například chlorid vápenatý se vyrábí v technické a potravinářské 

kvalitě, velký potenciál a vyšší přidaná hodnota je ve farmaceutické kvalitě, ale jsou 

zapotřebí velké investice do zařízení.  

Velkou část nákladů tvoří opravy zařízení a energetická náročnost (pára) některých 

produktů. Proto je zapotřebí investice do stávajícího zařízení, například vyvíječ páry aj.  

 

5.3 Vysoký stav pohledávek 

Společnost v roce 2009 měla vysoký stav pohledávek, proto by se měli zavést 

přísnější podmínky pro zákazníky. Hlavní důvod proč zákazníci nespláceli své závazky 

včas, byl dozvuk finanční krize z let 2008 a 2009. 

 

5.4 Vysoký stav celkových aktiv 

Souvisí s předešlým návrhem, sníţení pohledávek, ale také s vysokým stavem 

zásob. Proto je zapotřebí dbát na včasném placení zákazníků a upravit metodu řízení zásob. 

Doporučuji metodu JIT
5
. 

5.5 Vysoký stav nedokončené výroby 

V roce 2009 byl stav nedokončené výroby přes 4 mil. Kč. Důvodem je rozmanitost 

výrobního portfolia a tudíţ nutnost vyrábět polotovary do zásoby, ze kterých se vyrábějí 

výrobky dle poţadovaných parametrů. 

Společnost díky rozmístění konkurence a potencionálním velkým zákazníkům je 

v situaci, kdy nemůţe sniţovat portfolio výrobků, resp. sniţovat počet druhů výrobků, ale 

musí se zaměřovat na rozdílnost a jedinečnost výrobků, které jsou bohuţel závislé na vyšší 

stavu nedokončené výroby. 

Společnost tedy můţe sníţit stav nedokončené výroby změnou strategie a zaměřit 

se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, kde není takový poţadavek na vyšší stavu 

nedokončené výroby a termín expedice je delší. 
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6 ZÁVĚR 

  Výsledky diplomové práce „Aplikace bonitních a bankrotních modelů 

v podmínkách podniku KOMA, s.r.o. lze shrnout do následujících bodů. 

Byly popsány vybrané bonitní a bankrotní modely, včetně jejich předností, 

pouţitých rovnic a jejich hodnocení. 

Následuje seznámení se společností KOMA, s.r.o., popisu historie, přehledu 

výrobků a shrnutí základních údajů o společnosti. 

Dále dle vybraných modelů byly vypočteny a zhodnoceny bonitní a bankrotní 

modely a pro doplňující informace byly vypočteny i poměrové ukazatelé a spider analýza 

pro rok 2009. Výsledky modelů a poměrových ukazatelů ukazují, ţe společnost nebyla 

v období 2005-2008 v dobrém zdravotním stavu. Aţ v nadcházejícím roce 2009 dosáhla 

společnost výsledků, které odpovídají relativně zdravé firmě, respektive společnosti, které 

nehrozí bankrot. I přes tyto výsledky byly navrţeny opatření, které by měly slouţit 

managementu společnosti k dosaţení lepších výsledků. 

Společnost KOMA, s.r.o. by se měla zaměřit na dosaţení vyššího zisku a to hlavně 

změnou výrobního portfolia, respektive zaměření se na výrobky s vyšší přidanou 

hodnotou, jelikoţ dnešní situace na trzích a rozloţení konkurence, nenabízí výrazné 

navýšení odběru a zisku. 

Další oblastí, na kterou by se měla společnost zaměřit, je stav pohledávek. Tento 

parametr je výrazně ovlivněn finanční krizí v letech 2008 a 2009, jelikoţ jeden z klíčových 

zákazníků se dostal do výrazných finančních problémů. Proto po oboustranné domluvě byl 

stanoven povolený dluh ve výši 2 mil. Kč. 

Sníţení stavu nedokončené výroby a sníţení stavu celkových aktiv je také úzce 

spjat se změnou výrobního portfolia, respektive pouţití metody řízení zásob. 

Hlavním přínosem diplomové práce „Aplikace bonitních a bankrotních modelů 

v podmínkách podniku KOMA, s.r.o.“ jsou výsledky z aplikovaných modelů a návrhy 

opatření pro dosaţení lepších výsledků. 
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