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1.ÚVOD 

 Finanční stabilita je jedním z klíčových úkolů řady organizací, a to jak ve veřejném, 

tak soukromém sektoru. Způsob, jakým lze finanční stabilitu objektivně zhodnotit, je právě 

finanční analýza. Finanční analýzu lze provést pomocí speciálních metod a modelů, díky 

nichž lze podrobně rozebrat, jak podnik prosperoval, jaké hodnoty ziskovosti vykazuje, zda 

jsou jeho peněžní prostředky dostatečně likvidní, jestliže efektivně využívá svých zásob, jak 

ziskovost ovlivní změna kapitálové struktury, nebo jestli je firma schopna vůbec přežít.  

  

 Je ovšem nutno poznamenat, že data potřebná pro finanční analýzu jsou čerpána 

z minulosti, proto mohou poskytnou jen jakousi možnou perspektivu, ale nezohledňují 

budoucí hrozby nebo příležitosti na trhu, z tohoto důvodu je v zájmu uživatele finanční 

analýzy brát vyhodnocené závěry s určitou rezervou. 

 

 Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti STASEKO PLUS, 

s.r.o., zaměřit se na oblast zadluženosti a zjistit, zda byla účetní jednotka v analyzovaném 

období optimálně zadlužená. Data budou čerpána z účetních výkazů společnosti a to za 

období 2008 – 2010.  

 

 Bakalářská práce je rozdělana do pěti kapitol. První z nich je úvod, který poskytuje 

stručný náhled na význam bakalářské práce. Teoretická část je obsažena ve druhé a třetí 

kapitole, kde druhá kapitola obsahuje obecné charakteristiky účetních postupů, rozebrání 

jednotlivých účetních výkazů a finanční analýzy na bázi účetních výkazů, a třetí kapitola 

obsahuje jednotlivé metody finanční analýzy. Rozvedení metod finanční analýzy poskytuje 

náhled způsobů, jak lze hodnotit finanční stabilitu podniku, a to zejména pomocí horizontální 

a vertikální analýzy, analýzy ziskovosti, aktivity, likvidity a zadluženosti, pomocí rozdílových 

ukazatelů a speciálních modelů, resp. analýzy soustav ukazatelů.  

 

 Praktickou částí bakalářské práce je čtvrtá kapitola, kde jsou metody finanční analýzy 

přímo aplikovány na společnost STASEKO PLUS, s.r.o. Čtvrtá kapitola obsahuje rozebrání 

poměrových ukazatelů s důrazem na zadluženost podniku, je provedena analýza čistého 

pracovního kapitálu a je proveden Altmanův index důvěryhodnosti. V páté kapitole je 

provedeno vyhodnocení získaných teoretických i praktických poznatků.  
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2. PROFIL FINANČNÍ ANALÝZY  

 Obsahem této kapitoly je seznámení se s teoretickou částí analýzy účetní závěrky a 

s výkazy, které jsou její nedílnou součástí. Dále jsou v kapitole obsaženy informace potřebné 

pro zpracování analýzy a součástí těchto informací je  i zmínka o krátkodobých a 

dlouhodobých zdrojích financování.  

 

2.1. Účetní závěrka 

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje 

k rozvahovému dni, tzn. k poslednímu dni účetního období. Tyto finanční výkazy vypovídají 

o hospodaření společnosti za dané období. Hlavními důvody pro sestavování účetní závěrky 

jsou, že tuto povinnost ukládá účetní jednotce legislativa. Dále, že předložení účetní závěrky 

je podmínka burzy při emisi cenných papírů podniku. Podnik se účetní závěrkou prezentuje 

na veřejnosti, zejména před akcionáři, investory nebo před potencionálními obchodními 

partnery. Povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do Sbírky listin příslušného 

rejstříkového soudu plyne z § 21 a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky 

odevzdávají účetní závěrku v elektronické podobě, a to ve formátu pdf, buď prostřednictvím 

e-mailu, nebo na CD-R médiu. Účetní jednotky pochopitelně nesmí opomíjet při elektronické 

podobě výkaznictví, že v souladu s § 18 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví musí být 

k účetní závěrce připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. V případě, 

že účetní jednotka nesplní povinnost zveřejnění účetní závěrky do Sbírky listin příslušného 

soudu, dopustí se tím přestupku, a za tento správní delikt může být účetní jednotce dle § 37, 

odst. 2, písm. b) udělena pokuta ve výši 3 % hodnoty celkových aktiv účetní jednotky.  

Orgánem udělující tuto pokutu je příslušný finanční úřad.  

Účetnictvím rozumíme uspořádané zápisy o stavu složek majetku podniku. Existují 

dva základní nosné pilíře, jimiž je předpoklad akruální báze a předpoklad trvání podniku. 

Z akruální báze vyplývá, že výsledky transakcí a ostatních událostí jsou uznány v období, kdy 

k nim dochází (nikoli v okamžiku příjmu či výdeje peněz), zaznamenány v účetních knihách a 

zohledněny v účetních závěrkách za období, ke kterým se skutečně vztahují. Jinými slovy 

výnos uznáváme a zachycujeme již v okamžiku jeho realizace, nikoli až v okamžiku příjmu 

peněz. Stejně tak náklad uznáváme již v okamžiku jeho vynaložení, nikoli až v okamžiku jeho 

faktické úhrady. Pro zisk, který lze definovat jako rozdíl výnosů a nákladů, nebývá totožný 

s výší peněžních prostředků, jak je tomu v případě daňové evidence. Účetní informace dále 

vycházejí z předpokladu, že podnik bude v dohledné budoucnosti pokračovat ve své činnosti, 
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a nemá tedy v úmyslu ani není nucen likvidovat nebo podstatně omezit rozsah činnosti, tzv. 

předpoklad trvání podniku.  

 

2.1.1. Účetní výkazy 

 Účetní závěrkou sestavenou podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví rozumíme 

nedílný celek, jehož součástí je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a 

doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.  

Součástí účetní závěrky může být rovněž přehled o peněžních tocích nebo přehled o 

změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu jsou částmi volitelnými. Povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o 

změnách vlastního kapitálu mají ty účetní jednotky, jejichž účetní závěrka musí být dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ověřena auditorem.  

Zákonnou povinnost auditu účetní závěrky mají ty účetní jednotky, které jsou 

akciovými společnostmi, a které překročily nebo dosáhly v bezprostředně předcházejícím 

účetním období alespoň jednoho ze tří níže uvedených kritérií: 

• bilanční suma převyšuje 40 mil. Kč 

• roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč.  

• průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 

Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená 

počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.  

 Dále to jsou ostatní účetní jednotky (obchodní společnosti a družstva), a to v případě, 

že za bezprostředně předcházející kalendářní období splnily alespoň dvě ze tří výše 

uvedených kritérií. Ověřování účetní závěrky auditorem je upraveno v § 20 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví. Říkáme, že účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem, sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, tzn. že 

obsahuje tři základní dokumenty, rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce 

neboli komentář. Společnost, s jejímiž akciemi se veřejně obchoduje, musí pravidelně 

podstupovat audity. Po desetiletí vnímala investující veřejnost proces auditu jako účinnou 

obranu proti podvodům a nepřesnostem. Ovšem Michael C. Thomsett (2007) tvrdí, že důvěra 

kladená do nezávislých auditů není na místě. Mnoho investorů si myslí, že audit je navržen 

tak, aby odhalil a vyřešil problémy, ale ve skutečnosti se jedná o velmi pasivní aktivitu. 

Jedním z důvodů této situace může být zejména základní konflikt zájmů. Auditorská 

společnost neomezuje své činnosti pouze na roční audit. Mnohé z těchto firem vykonávají pro 
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etní výkaz je sumarizací všech transakcí podniku 

rozvedením jedné rozvahové 

četní období) nebo skupiny 

n vlastního kapitálu). Rozvaha 

edy staticky. Kromě 

ní stav rozvahové položky 

Schéma majetkové struktury podniku je zobrazeno na Obrázku č. 
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 Aktivum (Asset) je zdroj ovládaný společností, který je výsledkem minulých událostí 

a od kterého se očekává budoucí ekonomický prospěch pro společnost.1 Závazek (Liability) je 

současná povinnost společnosti, která vznikla jako důsledek minulých událostí a od jejíhož 

vypořádání se očekává odliv zdrojů, které přinášejí společnosti ekonomický prospěch.1 

Vlastní kapitál (Equity) je zbytková část aktiv po odečtení všech závazků společnosti.1 

Rozvaha sleduje majetek z hlediska jeho formy (aktiva) a z hlediska zdroje financování 

(pasiva). Při sestavování je nutné dodržet základní bilanční princip, kdy položky Aktiva 

celkem (netto) se musí rovnat Pasiva celkem. Formální obsah rozvahy upravuje Vyhláška č. 

500/2002 Sb. Členění aktiv a pasiv je schematicky zobrazeno na Obr. č. 2.3. 

 

 Obr. č. 2.3 Schéma struktury rozvahy pro podnikatele 

Označ. Položka Označ. Položka 

 
Aktiva celkem 

 
Pasiva celkem  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál  

B. Dlouhodobý majetek A. Vlastní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.I. Základní kapitál 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.III. Fondy ze zisku 

  
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 

  
A.V. 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období  

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky  

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky  

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Ostatní aktiva C. Ostatní pasiva 

D.I. Časové rozlišení C.I. Časové rozlišení 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 53) 

  

                                                      
1 KRUPOVÁ, Lenka. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – Aplikace v podnikové praxi. Praha: 
VOX, a.s., 2009, ISBN 978-80-86324-76-0. 
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Rozvaha vychází z bilanční rovnice, kde aktiva se rovnají pasivům, proto ve výkazu 

rozvaha řádek „aktiva celkem“ (netto) se musí rovnat řádku „pasiva celkem“. V rozvaze 

položka „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ musí souhlasit s položkou 

„Výsledek hospodaření za účetní období“ ve výkazu zisku a ztráty.  

 

b) Výkaz zisku a ztráty 
 Obchodní společnost ve své podstatě směřuje k maximalizaci tržní hodnoty firmy, 

budování prosperity a dobrého obchodního jména. Zejména dosahování zisku hraje 

v obchodní společnosti velice významnou roli. Výše výnosů převyšujících náklady na 

dosažení výnosů tvoří zisk, v případě převyšujících nákladů nad výnosy vzniká ztráta. 

Zobrazení této situace najdeme v nedílné součásti účetní závěrky, tedy ve výkazu zisku a 

ztráty, neboli výsledovce. Výkaz zisku a ztráty je tokový výkaz, který podává písemný 

přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. Výkaz zisku a ztráty 

neboli výsledovka podrobně rozvádí jedinou rozvahovou položku – dosažený zisk, event. 

ztrátu za běžný rok. Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady.  

 

Výnosy (Income) lze definovat jako zvýšení ekonomického prospěchu, které se 

projeví buď zvýšením aktiv, nebo snížením závazků, a k němuž dochází v průběhu účetního 

období jiným způsobem než vkladem vlastníků.2 Na druhé straně náklady (Expense) jsou 

snížením ekonomického prospěchu, které se projeví úbytkem nebo snížením aktiv nebo 

zvýšením závazků, a které vede v účetním období k poklesu vlastního kapitálu jiným 

způsobem, než jeho odčerpáním vlastníky.2 Náklady lze také definovat jako peněžní vyjádření 

spotřeby výrobních činitelů.  

   

Struktura nákladů ve výkazu zisku a ztráty je analogická s pátou účtovou třídou 

Směrné účtové osnovy ve smyslu Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kde skupina 50 až 55 zahrnuje 

provozní náklady, skupina 56 až 57 zahrnuje finanční náklady a skupina 58 zahrnuje 

mimořádné náklady. Struktura výnosů je zase analogická se šestou účtovou třídou Směrné 

účtové osnovy. Provozní výnosy jsou dle ní účtovány do skupin 60 až 64, finanční výnosy se 

objevují ve skupině 66 a mimořádné výnosy ve skupině 68. Schéma vertikální formy výkazu 

zisku a ztráty je zobrazeno na Obr. č. 2.4.  

 

                                                      
2 KRUPOVÁ, Lenka. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – Aplikace v podnikové praxi. Praha: 
VOX, a.s., 2009, ISBN 978-80-86324-76-0. 
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Obr. č. 2.4 Schéma výkazu zisku a ztráty 

+     OBCHODNÍ MARŽE 

+     Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

-      Provozní náklady 

=     Provozní výsledek hospodaření 

+     Výnosy z finanční činnosti 

-     Náklady z finanční činnosti 

=    Finanční výsledek hospodaření 

-     Daň z příjmů za běžnou činnost 

=    Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+    Mimořádné výnosy 

-     Mimořádné náklady 

-     Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

=    Mimořádný výsledek hospodaření 

=    Výsledek hospodaření za účetní období 
 Zdroj: Dluhošová (2010, str. 58) 

 

 Peněžní částky se pro srovnání u jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty uvádějí za 

dvě účetní období, skutečnost běžného účetního období se porovnává se skutečností minulého 

období. Důvodem je umožnit vysledovat vývoj finanční výkonnosti podniku.  

Výsledek hospodaření běžného období po zdanění se musí rovnat výsledku 

hospodaření za běžné období vykázanému v rozvaze. Součet částek daně z příjmů za běžnou 

činnost a za mimořádnou činnost se musí rovnat dani z příjmů vypočtené v daňovém přiznání. 

Provozní výsledek hospodaření zahrnuje vstupy a výstupy z hlavní činnosti podniku, 

zahrnujeme zde i vstupy a výstupy vztahující se ke změně stavu vnitropodnikových zásob, 

z aktivace vlastních výkonů a jiné provozní vstupy a výstupy, které nemají pravidelný 

charakter, jako např. přijaté smluvní pokuty a penále, tržby z prodeje nepotřebného materiálu 

či hmotného majetku. Ve finančním výsledku hospodaření se projevují tržby z prodeje 

cenných papírů a podílů, kladné či záporné úroky, kurzové rozdíly či výnosy z dlouhodobého 

či krátkodobého finančního majetku. Mimořádný výsledek hospodaření vyplývá z nahodilých 

událostí v běžné činnosti podniku, vztahující se např. na změnu ve způsobu oceňování 

majetku, přebytky majetku, nároky na náhrady za manka a škody způsobené zaměstnanci, 

živelnou pohromou či selháním lidského faktoru.  

 



11 
 

c) Příloha k účetním výkazům 
 Příloha k účetním výkazům má jejich uživatelům dokreslit a zpřesnit údaje vykázané 

v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Údaje v příloze uvedené by měly být významné, 

užitečné, spolehlivé a srozumitelné. Na rozdíl od rozvahy a výkazu zisku a ztráty, kde se 

uvádějí pouze skutečnosti jisté či vysoce pravděpodobné a u nich lze kvantifikovat jejich 

hodnotu, se v příloze uvádějí i skutečnosti, které mohou nastat a u kterých není ještě přesně 

známá jejich výše. Příloha k účetním výkazům by měla obsahovat všeobecné informace o 

účetní jednotce, informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování, 

doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, informace o propojených osobách, 

které mají podstatný či rozhodující vliv s uvedením výše vkladu v procentech. Dále by příloha 

k účetním výkazům měla obsahovat informace o úvěrech a další informace jako například 

průměrný přepočtený stav zaměstnanců, informace o uzavření ovládacích smluv či smluv o 

převodech zisku a zveřejnění informace, jaké povinnosti z tohoto vyplývají.  

 

2.1.2. Typologie účetních závěrek  

 Rozlišujeme tři základní typy účetní závěrky: řádnou, mimořádnou a mezitímní. 

Řádnou účetní závěrkou rozumíme závěrku sestavenou k rozvahovému dni, což je poslední 

den účetního období, jímž může být kalendářní rok (tehdy tedy sestavujeme účetní závěrku ke 

dni 31.12.) nebo hospodářský rok (takové účetní období začínající prvním dnem jiného 

měsíce než je leden). V případě, že účetní jednotka hodlá aplikovat hospodářský rok, musí o 

tomto informovat místně příslušného správce daně. Mimořádná účetní závěrka se sestavuje 

zejména ke dni zániku povinnosti vést účetnictví, ke dni předcházejícímu dni vstupu do 

likvidace, ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností nebo družstev nebo ke 

dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému 

nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz. Mezitímní účetní 

závěrku sestavujeme v průběhu účetního období a k jinému než rozvahovému dni. K datu 

účetní závěrky se účetní knihy neuzavírají, ale provádí se pouze inventarizace. Tento typ 

účetní závěrky je požadován při přeměně společnosti (fúze, rozdělení společnosti, převod 

jmění společníka).  

 

2.2. Účetní uzávěrka 

 Účetní závěrka se sestavuje na základě údajů z finančního účetnictví. Finanční 

účetnictví má poskytovat přesný a spolehlivý přehled o pasivech a aktivech podniku, o jeho 
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účetních nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku za období dvanácti po sobě 

jdoucích měsíců. Zpracování účetní závěrky předchází účetní uzávěrka. Jedná se o proces, 

který v sobě kondenzuje zaúčtování inventarizačních rozdílů, jakož i změny v ocenění 

majetku a závazků, např. snížení hodnoty aktiv a závazků a přecenění na reálnou hodnotu. 

S uzávěrkovými pracemi rovněž souvisejí veškeré operace, které zajišťují, aby do účetního 

období byly zahrnuty takové náklady a výnosy, které s tímto obdobím věcně a časově 

souvisejí. Smyslem uzávěrkových operací je zabezpečení věcné správnosti a úplnosti údajů 

v účetnictví tak, aby závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  

  

Základním metodickým prvkem účetnictví je oceňování. Při shromažďování informací 

o různých ekonomických jevech nemůže účetní jednotka používat pouze naturální jednotky, 

ale převádí je na společného jmenovatele, tedy na jednotky peněžní. Zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví obecně uznává dva základní okamžiky, ke kterým majetek a závazky oceňujeme. 

V prvé řadě se jedná o okamžik uskutečnění účetního případu. Tehdy oceňujeme majetek a 

závazky za předpokladu použití § 25 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Druhou 

alternativou je ocenění majetku a závazků ke konci rozvahového dne či k jinému okamžiku, 

k němuž se účetní závěrka sestavuje. V tu chvíli oceníme majetek a závazky v souladu s § 25 

Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

 

Rozlišujeme čtyři základní oceňovací metody:  

• pořizovací cena,  

• reprodukční pořizovací cena,  

• vlastní náklady a  

• jmenovitá hodnota.  

 

Pořizovací cenou oceňujeme dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, nakupované zásoby, 

cenné papíry a podíly, derivátové operace, pohledávky nabyté za úplatu či vkladem. 

Reprodukční pořizovací cenou oceňujeme majetek v případě bezúplatného nabytí nebo 

majetek vyrobený ve vlastní režii, u něhož nejsme schopni stanovit výši vlastních nákladů. Je 

to cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje a její výši je nutné 

stanovit na základě znaleckého posudku. Vlastními náklady oceňujeme zásoby vlastní výroby 
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a dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii. Jmenovitou hodnotou 

oceňujeme pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny.  

V rámci účetní uzávěrky je nutné doúčtovat účetní případy, které se v průběhu roku 

neúčtují, zkontrolovat zůstatky na jednotlivých účtech a odsouhlasit účetní stav se skutečným. 

Důležitou součástí účetní uzávěrky je inventarizace a inventura. Povinnost provést 

inventarizaci vyplývá z § 6 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

 Postupy účtování inventarizačních rozdílů a ztrát upravuje účetní standard č. 007 – 

Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci normy přirozených úbytků, a postup zúčtování těchto 

rozdílů upravuje Vyhláška č. 500/2002 v § 58. Norma přirozených úbytků se týká pouze 

zásob, kdy si účetní jednotka může stanovit vnitřním účetním předpisem (interní směrnicí) 

procento z obratu – zpravidla v maloobchodě – nebo procento z hodnoty spotřebovaných 

surovin nebo materiálu – např. v provozovnách veřejného stravování. Přirozeným úbytkem 

zásob se rozumí ztráty zboží nebo materiálu způsobené drobnými krádežemi, kdy nedošlo 

k odhalení pachatele. Drobný úbytek zásob může být způsoben manipulací s materiálem nebo 

fyzikálními vlastnostmi. Může jít o ztráty způsobené vysycháním, odpařováním, 

prosakováním, táním. Přípustná procenta úbytků mají zohledňovat zkušenosti pracovníků 

odpovědných za danou oblast a nesmí být výrazně vyšší než u jiných podniků v odvětví.  

 Jelikož v současné době neexistují obecně závazné předpisy, je stanovení těchto norem 

výlučně na účetní jednotce a jejích konkrétních podmínkách. Stanovit tyto normy a současně 

je také obhájit před správcem daně při daňové kontrole není jednoduché, zvláště když 

příslušný správce daně bude požadovat, aby normy přirozených úbytků zásob a ztratného byly 

ekonomicky odůvodněné. Úbytek do normy přirozených úbytků účetní jednotka zaúčtuje do 

spotřeby a ta je daňovým nákladem, event. výdajem.  

 Inventarizace je administrativní zjištění skutečného stavu hospodářských prostředků 

včetně jejich zdrojů doplněné o porovnání s účetním stavem a dohledáním případných 

nesrovnalostí včetně případného objasnění zjištěných rozdílů a příčin jejich vzniku. Inventura 

je porovnání evidenčního stavu s fyzickým stavem. Postup provedení inventarizace je třeba 

stanovit ve vnitropodnikové směrnici. Dále je vhodné definovat, který majetek podléhá 

fyzické inventuře a který majetek a závazky podléhají inventuře dokladové.  

Mezi uzávěrkové úpravy patří zejména vytvoření opravných položek k dlouhodobému 

majetku, zaúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů, zaúčtování případných kurzových 

rozdílů, vyúčtování dohadných položek, vyúčtování operací souvisejících s účtováním 

skladových zásob, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, zaúčtování odpisů, vyúčtování zásob 
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na cestě a nevyfakturovaných dodávek zásob, zaúčtování opravných položek k pohledávkám, 

zaúčtování rezerv a uzavření účetních knih.  

 

2.3. Finanční analýza na bázi účetních výkazů 

 Jedním z cílů finančního řízení obchodní společnosti je poskytnout managementu 

účetní jednotky dostatek kvalitních informací pro různá operativní, taktická i strategická 

rozhodnutí a dále posoudit minulý, současný i budoucí stav hospodaření účetní jednotky.

 Finanční analýza představuje soubor údajů, jejichž prvotním a hlavním zdrojem je 

finanční účetnictví. Analýzou údajů získaných z finančního účetnictví a účetních výkazů 

můžeme získat přehled o majetkové, finanční situaci podniku a dále pak podklady pro 

finanční rozhodování a finanční řízení podniku. Finanční analýzu lze chápat jako metodu, 

s jejíž pomocí můžeme vzájemně porovnávat získané údaje, a rozšiřovat tak jejich vypovídací 

schopnost. Hlavní přínos analýzy spočívá v tom, že umožňuje dospět k jistým závěrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci účetní jednotky a následně pak přijmout různá 

rozhodnutí. Představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti 

účetní jednotky. Hodnocení se zaměřuje zejména na hlediska časová (srovnává vývoj 

hospodaření podniku za určité období) a prostorová (srovnává s ostatními podobnými 

podniky).  

  

V rámci podnikových financí je nutné vycházet z určitých principů. Mezi 

nejdůležitější z nich patří zejména princip peněžních toků, který zdůrazňuje význam toku 

peněz – příjmů a výdajů, na rozdíl od účetně vedených výnosů a nákladů. Pro podnik je zisk 

důležitý jako zdroj financování aktiv, ale zároveň podnik potřebuje finanční prostředky na své 

fungování. Je-li splněna podmínka zisku, neznamená to ještě, že podnik má v každém 

okamžiku dostatek likvidních finančních prostředků. Finanční zdraví podniku závisí právě na 

jeho schopnosti uhrazovat peněžní platby věřitelům, zaměstnancům, státu apod. Pojmy 

výnosy a příjmy, resp. náklady a výdaje spolu sice úzce souvisí, ale jak víme z účetnictví, 

nejsou totožné.  

 Dalším princip, který by účetní jednotka v rámci dosahování podnikových cílů měla 

respektovat, je princip časové hodnoty peněz. Tento princip vyjadřuje fakt, že podnik by měl 

investovat jen do těch činností, jejichž čistá současná hodnota je kladná, tzn. součet 

diskontovaných příjmů je vyšší než součet diskontovaných výdajů. Jinými slovy lze říci, že 

zvyšuje hodnotu podniku, což je komplexní cíl v oblasti podnikových financí. Tento princip 
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vyjadřuje nejen finanční částky, ale také jejich rozložení v čase. Respektování faktoru času 

znamená, že jedna koruna držená dnes má větší význam, než stejná částka držená zítra. 

Důvodem je skutečnost, že tuto korunu (resp. jakoukoliv jinou částku) můžeme uložit 

v bance, investovat, koupit nějaký statek apod.  

 Princip zohledňování rizika v sobě zahrnuje skutečnost, že vedle respektování faktoru 

času musí finanční manažer respektovat také faktor rizika, tj. možnosti, že se určitá 

předpokládaná událost (např. předpokládaný zisk z investice) nestane. Obecně platí, že čím 

vyšší nese investice předpokládaný výnos, tím vyšší je také riziko, že tohoto výnosu 

nedosáhne. Pokud je možno vzít v úvahu obecné principy podnikových financí, nelze 

opomenout princip optimalizace kapitálové struktury. Ten spočívá v tom, že podnik musí pro 

financování svých potřeb zabezpečit optimální složení kapitálu. Obvykle se doporučuje 

respektovat jednoduchou zásadu, že dlouhodobý majetek by měl být financován 

dlouhodobým kapitálem a krátkodobý majetek by měl být financován krátkodobým 

kapitálem. Je důležité tuto zásadu dodržet, aby podnik nebyl překapitalizován, což snižuje 

zisk, nebo podkapitalizován, což zvyšuje riziko.  

 

2.3.1. Zdroje krátkodobého financování 

 Pod pojmem zdroje krátkodobého financování chápeme zdroje financování 

krátkodobého majetku, tj. oběžného majetku. Proces financování probíhá neustále, tzn. slovo 

krátkodobé v názvu se týká pouze druhu majetku, nikoliv financování.  

 Zlaté pravidlo financování zní, že krátkodobý majetek by měl být financován 

krátkodobými zdroji. V praxi je to však v mnoha případech nereálné. V praxi se setkáváme 

s tím, že stálý (dlouhodobý) majetek je financován i krátkodobými zdroji, z čehož plyne 

riziko nedostatku likvidity, protože transformace dlouhodobého majetku na peníze je delší než 

požadované lhůty splácení krátkodobých zdrojů. V opačném případě je oběžný majetek 

financován dlouhodobými zdroji, což vede k neefektivnosti. Mezi zdroje krátkodobého 

financování patří krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry, faktoring, ostatní pasiva, 

financování přeměnou majetku.  

 Zásadní význam z krátkodobých závazků mají závazky z obchodního styku, tzn. 

obchodní úvěr. Ten vyplývá z časového nesouladu mezi okamžikem zúčtování (vzniku 

povinnosti) a okamžikem proplacení závazku. Odběratel je v tomto případě dlužník, 

dodavatel se stává věřitelem. Obchodní úvěr se poskytuje v naturální formě – a to formou 

dodání zboží, služby. Z toho vyplývá, že tento úvěr lze poskytnou pouze mezi těmi subjekty, 



16 
 

jejichž činnosti na sebe bezprostředně navazují. V tomto případě lze hovořit o věcném 

omezení. Jedná se o přirozenou formu úvěru, která vyplývá z obchodních vztahů. Tím je také 

tento úvěr kvantitativně omezen – jinými slovy nemůže být poskytnut obchodní úvěr ve vyšší 

hodnotě, než je dodavatel schopen dodat nebo odběratel schopen spotřebovat. Nicméně 

převládá pozitivní vliv obchodního úvěru, proto je také v současné době hojně využíván. 

Podporuje totiž obchod, odbyt, urychluje reprodukční proces. Je to dáno tím, že odběratel 

může nakupovat a vyrábět i tehdy, nemá-li v daném časovém okamžiku likvidní prostředky 

k zaplacení. Zároveň tímto způsobem dochází ke kontrole kvality a kvantity dodávek před 

jejím zaplacením. Základním smyslem obchodního úvěru tedy je běžné a pružné pokračování 

činnosti a proto je považován za významný zdroj financování oběžného majetku.  

 Mezi další krátkodobé závazky patří závazky ke společníkům, které vznikají z titulu 

výplat podílů na hospodářském výsledku, dále závazky k zaměstnancům, které vznikají díky 

posunu výplat mezd za dobu vykonání práce a vyplacením mzdy. Dále se jedná o závazky ze 

sociálního zabezpečení, které vznikají díky časovému posunu mezi zúčtováním plateb 

sociálního zabezpečení a jejich skutečným zaplacením, a o daňové závazky vznikající díky 

časovému zpoždění mezi vznikem daňové povinnosti a zaplacením daní. Za specifický 

krátkodobý závazek lze považovat přijaté zálohy, které se v praxi uplatňují jednak jako forma 

financování a jednak jako určitá míra jistoty, že odběratel objednané zboží či služby skutečně 

odebere.  

 Dalším významným zdrojem krátkodobého financování jsou krátkodobé bankovní 

úvěry. V tomto případě je věřitelem banka, nikoliv obchodní partner (dodavatel). Obchodní 

společnost potřebuje krátkodobý bankovní úvěr přechodně ke zvýšení oběžného majetku, 

např. na nákup materiálu za účelem splnění smluvené zakázky s delší dobou splatnosti. Tím 

se zvyšují aktiva i pasiva, po zaplacení smluvené zakázky se úvěr splatí a aktiva i pasiva se 

opět sníží. Podnik také může potřebovat finanční zdroje na úhradu jiných závazků. V tomto 

případě se nezvyšují aktiva ani pasiva podniku, ale mění se pouze struktura pasiv – zvyšují se 

závazky vůči bance a snižují se závazky vůči dodavatelům. Potřeba finančních zdrojů je 

vyvolána blokací dříve vynaložených zdrojů, které jsou nyní vázány v nepeněžních formách 

majetku (pohledávkách, zásobách apod.). Předpokládá se jejich brzké uvolnění a tak splacení 

bankovního úvěru. Rizika přijetí bankovního úvěru spočívají v nutnosti platit pravidelně 

úroky ze zapůjčené jistiny, což nezávisí na hospodaření podniku. Jinými slovy úroky, resp. 

splátka jistiny se musí platit podle předem dohodnutého splátkového kalendáře, a to bez 

ohledu na to, zda je podnik v příznivé finanční situaci či nikoliv. Náklady bankovního úvěru 
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jsou kromě placených úroků také různé poplatky účtované bankou a spojené 

s obhospodařováním krátkodobého bankovního úvěru.  

 Faktoring je odkup krátkodobých pohledávek specializovanou společností. Smyslem 

je urychlení oběhu peněžních prostředků v podniku tím, že podnik nemusí čekat na splacení 

svých pohledávek. Jedná se o druh finanční služby, kterou poskytují specializované 

společnosti. Podnik prodá neboli postupí svoje pohledávky této společnosti bez postihu. 

Znamená to, že faktoringová společnost se nemůže obrátit na toho, kdo mu pohledávky prodal 

v případě, že se ukáže, že pohledávky jsou nedobytné. Faktoringová společnost tedy na sebe 

přebírá riziko nesplacení pohledávek. Pohledávka, která může být postoupena faktoringové 

společnosti, musí splňovat následující podmínky: 

• doba splatnosti pohledávky je zhruba do 180 dní, 

• pohledávka vznikla na základě dodavatelského nezajištěného úvěru 

• s pohledávkou nesmí být spojena práva třetích osob 

• musí existovat možnost odkoupení pohledávky 

• pohledávka je za subjektem s akceptovatelnou hodnotou 

 

 Ostatní pasiva představují další zdroj krátkodobého financování. V tomto případě lze 

hovořit o výdajích příštích období, což jsou v podstatě krátkodobě vytvořené rezervy na 

budoucí výdaje. Další formou krátkodobého financování je přeměna majetku. Zde se jedná 

zejména o prodej nepeněžních složek majetku (oběžného i fixního, včetně finančních 

investic). Z výnosu prodeje se pak financuje požadovaný oběžný majetek.  

 

2.3.2. Zdroje dlouhodobého financování 

 Pod pojmem zdroje dlouhodobého financování chápeme zdroje financování 

dlouhodobého majetku, resp. dlouhodobých potřeb. V podstatě se jedná o financování 

pořízení, obnovy či rozšíření investičního majetku. Do této kategorie může spadat i 

financování tzv. trvale oběžného majetku, to znamená té části oběžného majetku, která je 

v podniku přítomna trvale. Z toho vyplývá, že je nutné dodržet určitou část zásob 

k zabezpečení plynulé výroby. Dlouhodobé zdroje financování lze rozdělit na interní a externí 

zdroje financování. Mezi interní zdroje financování podnikových potřeb patří například 

odpisy, jež jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného 

majetku. V účetnictví jsou vedeny jako náklad, ale ve finančním pojetí lze hovořit o zdrojích 

financování. Je to dáno tím, že odpisy nepředstavují skutečný výdaj peněz, pouze účetně 
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snižují zisk a tím daňovou povinnost. Odpisy jsou přirozený a stabilní zdroj financování. Za 

další interní zdroj financování lze považovat nerozdělený zisk a dlouhodobé rezervy. 

Nerozdělený zisk znamená zisk vytvořený běžnou činností podniku a v podniku zadržený. 

Cenou nerozděleného zisku jsou náklady obětované příležitosti, tzn. jakýsi ušlý zisk vzniklý 

tím, že zisk nepoužijeme jiným způsobem. Naopak dlouhodobé rezervy jsou vytvářeny 

z nákladů na budoucí závazky, o kterých obchodní společnost ví již nyní, nebo je 

předpokládá, a potřebuje je buď rozdělit do více období (rezervy na nákladnou opravu 

hmotného majetku) nebo se potřebuje zajistit proti určitým rizikům. Dlouhodobé rezervy jsou 

charakteristické tím, že u nich známe účel použití, ale období a částka se zpravidla odhadují. 

Mezi externí zdroje financování patří dlouhodobé úvěry, forfaiting, finanční leasing, 

investiční dotace, případně emise akcií či dluhopisů. Forfaiting je odkup střednědobých a 

dlouhodobých pohledávek specializovanou společností. Smyslem je, stejně jako u faktoringu, 

urychlení oběhu peněžních prostředků v podniku tím, že podnik nemusí čekat na splatnost 

svých pohledávek. V případě finančního leasingu lze hovořit o dlouhodobém pronájmu 

předmětu leasingu (movité či nemovité věci). Finanční leasing slouží k průběžnému 

financování nákladů koupě najaté věci a k převodu vlastnictví najaté věci dojde po ukončení 

nájmu a po splacení ceny věci.  
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3. METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Obsahem této kapitoly je popsání jednotlivých metod finanční analýzy a nástrojů pro 

získání potřebných informací z účetních výkazů, případně dalších informačních zdrojů. 

Aplikace vybraných metod finanční analýzy na konkrétní obchodní společnost bude 

provedena v následující kapitole.  

 

Finanční analýza vychází z minulých údajů a na základě nich se, kromě identifikace 

problémů, snaží předvídat možný budoucí vývoj. Tuto predikci je nutné brát s určitou 

rezervou, protože finanční analýza vycházející pouze z minulých nebere v úvahu aktuální 

trendy, hrozby a možnosti na trhu.  

 

V rámci finanční analýzy se používají tzv. elementární metody (zejména různé typy 

ukazatelů) a dále vyšší metody, které zahrnují matematickou statistiku (expertní systémy, 

neuronové sítě apod.). Elementární metody finanční analýzy pracují s ukazateli, což jsou buď 

přímo položky účetních výkazů, nebo hodnoty z nich odvozené. Ukazatele, používané při 

finanční analýze, mohou být extenzivní nebo intenzivní. V případě extenzivních ukazatelů jde 

o ukazatele objemové, nesoucí informaci o rozsahu ukazatele, vyjádřené v peněžních 

jednotkách. Může to být bilanční suma aktiv a pasiv, hodnota vlastního kapitálu, čistý 

pracovní kapitál, cash flow nebo položky výkazu zisku a ztráty. V případě intenzivních 

ukazatelů jde o podíly dvou nebo více extenzivních ukazatelů, příkladem je ukazatel likvidity 

nebo rentability.  

 

Analýza finančních ukazatelů se prakticky provádí tak, že se vypočtené ukazatele 

porovnávají s týmiž ukazateli v rámci firmy nebo se srovnávají ve stejném čase s ukazateli 

jiných podniků nebo s příslušnými odvětvovými průměry. Přitom existuje mnoho rozličných 

metod, jak toto porovnání provádět. Základní metody jsou rozčleněny na Obrázku č. 2.5. 

 

Při práci na finanční analýze je však nutné si uvědomit, že výše uvedené metody a 

techniky nelze používat izolovaně, ale spíše ve vzájemných souvislostech. Kromě toho 

hodnota již uvedených ukazatelů má sice určitou vypovídací schopnost, podstatně lépe se 

však s takovými údaji pracuje v porovnání s předchozím rokem nebo určitou cílovou 

hodnotou. Vypovídací hodnotu určitého ukazatele pak navíc zvyšuje i vnitřní složení a vztah 

ukazatele k jiným hodnoceným informacím.  
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3.1. Analýza absolutních ukazatelů 

 Absolutní ukazatele vycházejí přímo z účetních výkazů. Analyzovaná data 

porovnáváme většinou za daný účetní rok s rokem minulým. U daných údajů jsou naším 

zájmem jak absolutní změny těchto údajů, tak i změny procentní neboli relativní. Analýza 

absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální analýzu (analýzu časových trendů) a vertikální 

analýzu (procentní rozbor komponent).  

Horizontální a vertikální analýza lze považovat za výchozí body finanční analýzy. Oba 

postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. 

V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve 

vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální analýza sleduje strukturu 

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

 

3.1.1. Horizontální analýza 

 Při horizontální analýze absolutních ukazatelů zjišťujeme, jak se určitá položka 

v účetním výkazu změnila oproti předchozímu roku, a to jak v absolutní výši, tak i v relativní 

výši. Porovnávání položek účetních výkazů mezi jednotlivými roky se provádí po řádcích, 

horizontálně – právě proto tato metoda nese název horizontální analýza. Relativní změny 

ukazatele oproti předcházejícímu období (označenému jako i) lze vyjádřit následovně: 

 

ě   á ř á  %    
 . 100    (3.1.) 

 

 Pojmem horizontální analýza se rozumí meziroční porovnání jednotlivých hodnot. 

Tento typ analýzy umožňuje odhalit změny, ke kterým dochází v hodnoceném podniku a 

hlavní trendy v jeho hospodaření.   

 

3.1.2. Vertikální analýza 

 Vertikální analýza spočívá v tom, že se na jednotlivé položky finančních výkazů 

pohlíží v relaci k nějaké veličině. Vyjadřuje vztah určité hodnoty k celku a zobrazuje tak 

strukturu významných položek rozvahy, např. skladbu dlouhodobého nebo oběžného majetku, 

a výkazu zisku a ztráty, např. přidané hodnoty. Jako příklad lze uvést situaci, že obchodní 

společnost vykázala celkovou hodnotu aktiv v částce 4 918 tis. Kč a v rámci tohoto ukazatele 

pak peněžní prostředky v hodnotě 854 tis. Kč. Na základě těchto údajů lze výši peněžních 
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prostředků v poměru k celkovým aktivům vyjádřit ve výši 17,44 % a tento ukazatel lze pak 

srovnat např. s minulým rokem.  

 Pojem „vertikální“ je zde míněn v tom smyslu, že technika rozboru bývá 

zpracovávána v jednotlivých letech odshora dolů a nikoli napříč jednotlivými roky. Použitím 

vertikální analýzy lze zjistit, do jakých aktiv účetní jednotka investovala svůj kapitál. Při 

svém rozhodování, kam daný kapitál investovat, bere účetní jednotka v úvahu tři faktory: 

výnosnost, likviditu a určitou míru finančního rizika.  

 Na straně pasiv podává vertikální analýza dobrý přehled o tom, z jakých zdrojů účetní 

jednotka svá aktiva financovala, zda převážně z vlastního kapitálu, či zda a v jaké míře 

využila i cizího kapitálu. U cizího kapitálu je sledována časová návratnost zdrojů, tj. v jak 

hojné míře účetní jednotka užívala krátkodobý nebo dlouhodobý cizí kapitál. Jak tvrdí 

Stouhal (2009), levnější je samozřejmě financovat majetek z krátkodobých cizích zdrojů.  

 

3.2. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů je dále členěna na analýzu fondů a analýzu 

cash flow. Ukazatele se zabývají analýzou těch základních účetních výkazů, které v sobě 

nesou tokové položky. Jde tedy zejména o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, nicméně 

stranou nezůstává ani rozvaha, neboť analýzu oběžných aktiv je možno provést také pomocí 

rozdílových ukazatelů.  

Analýza fondů finančních prostředků patří k metodám s využitím rozdílových 

ukazatelů. Je zaměřena především na čistý pracovní kapitál. Ten slouží k určení optimální 

výše každé položky oběžných aktiv a stanovení jejich celkové přiměřené výše. Je však možné 

tuto analýzu také použít jako jeden z nástrojů při hledání vhodného způsobu financování 

oběžných aktiv. Jak tvrdí Kislingerová (2008), čistý pracovní kapitál vytváří jakýsi „polštář“ 

pro případné finanční výkyvy. Jedná se o dlouhodobý zdroj, který má podnik k dispozici na 

profinancování běžného chodu podniku. Čistý pracovní kapitál lze vypočíst jako rozdíl 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Po odečtení krátkodobých závazků od oběžných 

aktiv získáme tu část oběžných aktiv, která je financována z dlouhodobých zdrojů. Z toho 

výpočtu vyplývá, že se jedná o oběžný majetek (zásoby, krátkodobé pohledávky a finanční  

majetek) financovaný dlouhodobými zdroji.  

Záměrem analýzy cash flow je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu podniku, tj. schopnost 

vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování existenčně 

důležitých potřeb – úhrady závazků, výplaty dividend (u akciových společností) či 
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financování investic. Výkaz cash flow je účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje 

tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaje) za určité období – slouží tedy 

k posouzení skutečné finanční situace. Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole, tento výkaz 

sestavují účetní jednotky povinně v rámci účetní závěrky v plném rozsahu.  

 

3.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 Mezi základní nástroje finanční analýzy patří poměrové ukazatele. Charakterizují 

vzájemný vztah dvou absolutních položek z účetních výkazů pomocí jejich podílu. Aby měl 

vypočtený poměrový (intenzivní) ukazatel určitou vypovídací schopnost, musí existovat mezi 

položkami uvedenými do poměru vzájemná souvislost. Při výběru ukazatelů je třeba mít vždy 

na mysli cíl, kterého chceme analýzou poměrových ukazatelů dosáhnout. Analýza účetních 

výkazů pomocí poměrových ukazatelů je v praxi často používanou metodou.  

 V rámci poměrové analýzy je nutné si přiblížit jednotlivé skupiny ukazatelů, zejména 

ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti a ukazatele likvidity. 

Ukazatele rentability popisují dlouhodobou výnosnost použitých zdrojů. Její zajištění je 

základním předpokladem úspěšnosti podniku. Ukazatele zadluženosti charakterizují poměr 

cizích a vlastních zdrojů financování a zejména jejich vliv na finanční stabilitu podniku. 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost dostát svým závazkům, což je zejména odrazem 

struktury a obratu pracovního kapitálu.3 Vztah mezi likviditou, rentabilitou a zadlužeností je 

popsán na Obrázku č. 3.1. 

 

Obr. č. 3.1.: Vztah mezi zadlužeností, rentabilitou a likviditou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 91) 

                                                      
3 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Vyd. Praha: Ekopress, 2010. 90 s. ISBN 978-
80-86929-68-2. 
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Tyto tři charakteristiky lze vyjádřit pomocí konkrétně pomocí ukazatelů rentability vlastního 

kapitálu, finanční páky a pohotové likvidity. S růstem zadluženosti, za předpokladu zanedbání 

nákladů bankrotu, roste rentabilita vlastního kapitálu v důsledku daňového štítu. Na druhé 

straně s růstem zadluženosti klesá likvidita podniku, neboť roste nebezpečí, že nebude 

schopen splácet své závazky. Je tedy zřejmé, že není možné dosahovat vysokou rentabilitu a 

zároveň nízkou likviditu.3 Na Obrázku č. 3.1. je to právě oblast obdelníku, která nabízí 

kompromisní řešení. Jak tvrdí Dluhošová (2010), pro zdravý vývoj podniku je nezbytné 

zachovávat vztahy mezi jevy v dynamické rovnováze, tedy udržovat hlavně stabilní vztah mezi 

zdroji a potřebami. 

 

3.3.1. Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, 

že informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Nejobecnější tvar tohoto 

ukazatele tedy je podíl výnosů a vloženého kapitálu. Jak tvrdí Kislingerová (2008), je vždy 

vhodné se zamyslet nad tím, zda mezi těmito veličinami vstupujícími do čitatele a jmenovatele 

existuje rozumný vztah, zda jsou obě veličiny konsistentní. Například známý ukazatel 

rentability celkových aktiv (Return On Assets neboli ROA) by měl odrážet, jakého efektu 

bylo dosaženo z celkových aktiv. Proto by i čitatel měl zahrnovat míru celkového výnosu. 

Jelikož aktiva zahrnují jak vlastní, tak cizí kapitál, je vhodné do čitatele zahrnout výnos pro 

vlastníky a věřitele, případně i pro stát – tím je tzv. EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 

Pokud by byl  do čitatele dosažen čistý zisk, ukazatel bude silně ovlivněn strukturou 

financování podniku vzhledem k počtu úroků a nebude možné jej použít k vzájemnému 

porovnání podniků s rozdílnou kapitálovou strukturou. Nicméně v praxi se lze běžně setkat 

s poměrem čistého zisku k celkovým aktivům, který se interpretuje jako schopnost 

managementu podniku využít celková aktiva ve prospěch vlastníků. Naopak, pokud lze vzít 

v úvahu výpočet výnosu pro vlastníky rentabilitou vlastního kapitálu (Return On Equity, 

ROE), je nutné kalkulovat v čitateli s čistým ziskem (Earnings After Tax), nikoli s EBIT. 

 Lze tedy jednoduše říci, že ukazatele rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly 

vynaloženy na vytvoření tohoto zisku. Používá se jich pro posouzení intenzity využívání, 

reprodukce a zhodnocení kapitálu podniku. Specifickým absolutním ukazatelem je v oblasti 

ziskovosti ukazatel EBIT, který lze vypočítat součtem celkového výsledku hospodaření před 

zdaněním a úroků z cizího kapitálu.  
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 Kromě rentabilit celkových aktiv se často sleduje i rentabilita dlouhodobých zdrojů (tj. 

vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů), přičemž se předpokládá, že krátkodobé 

zdroje slouží spíše k běžnému financování společnosti, zatímco dlouhodobé zdroje 

představují zejména zainvestované prostředky. 

 Ukazatele rentability je možné rozkládat a zjišťovat, jak které veličiny ovlivňovaly 

celkový výsledek. Nejčastějším rozkladem je dekompozice rentability vlastního kapitálu 

(ROE) na rentabilitu kapitálu celkového a finanční páku, tj. podíl aktiv a vlastního kapitálu. 

Jelikož i ukazatel ROA se dá složit ze dvou dalších ukazatelů – rentability tržeb a obratu 

aktiv, lze uvést, že platí tento vztah: 

 

ROE    .     .       .   .      ,  (3.2.) 

kde platí, že  

ROA = rentabilita celkového kapitálu 

A = aktiva 

E = vlastní kapitál 

EAT = zisk po zdanění 

S = tržby. 

 

Z rozkladu je pak patrné, zda rentabilita vlastního kapitálu plyne spíše z vysokých 

marží (rentabilita tržeb) a pomalejšího obratu, případně je-li tomu naopak, zda podnik má 

spíše nižší marže, ale vysokou obrátkovost. Při finanční analýze je nutné předpokládat, že pro 

každé odvětví bývají oba ukazatele různí, např. pro těžký průmysl jsou spíše typické vysoké 

marže a pomalejší obrátkovost aktiv, zatímco např. potravinářství vykazuje opačné tendence. 

Z tohoto důvodu nemá smysl porovnávat podniky z různých sektorů na základě rentability 

tržeb a obrátkovosti aktiv. Nicméně rozklad kalkuluje s čistým ziskem, nezbavuje nás tedy 

obtíží s vlivem financování společnosti.  

 Zisk vyskytující se v čitateli ukazatelů rentability lze vyjádřit několika způsoby, a to 

jako zisk po zdanění (Earnings After Tax, EAT), tj. čistý zisk, nebo zisk před zdaněním 

(Earnings Before Tax, EBT), tj. hrubý zisk, zisk před odečtením úroků a daní (Earnings 

Before Interest and Tax, EBIT), a zisk před odečtením odpisů, úroků a daní (Earnings Before 

Depreciation, Interest and Tax, EBDIT). Každý z těchto druhů zisků je vhodné použít pro 

různé typy analýz a srovnávání. Například EAT je vhodný proto, že skutečně vyjadřuje výši 

zisku, která zůstane v podniku jako zdroj financování. EBT odstraňuje pro srovnání nevhodné 
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rozdílné daňové sazby v různých zemích a obdobích. Například pokud by byl použit ukazatel 

EAT, může se stát, že v daném roce bude daný ukazatel nižší než v roce předchozím, ale 

může to být způsobeno pouze vyšším zdaněním. Stejný charakter mají i ostatní druhy zisků, 

kdy EBIT navíc ještě odstraňuje vliv rozdílných úroků. Mezi nejvyužívanější ukazatele této 

skupiny patří rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita tržeb.   

 

a) Rentabilita celkového kapitálu 
 Tento ukazatel měří hrubou produkční sílu účetní jednotky, její celkovou výdělečnou 

schopnost. Hodnota ukazatele udává, kolik korun zisku vynesla každá koruna investovaného 

kapitálu. Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou tato aktiva financována 

z vlastních či cizích zdrojů. Rentabilitu celkového kapitálu označovanou také jako ROA 

(Return On Assets) lze vypočítat pomocí následujího vzorce: 

 

                                          ROA= 
 

  .  (3.3.) 

 

b) Rentabilita vlastního kapitálu 
 Ukazatel rentability vlastního kapitálu označovaný jako ROE (Return On Equity), 

vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili akcionáři nebo společníci. Tito pomocí 

tohoto ukazatele zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Pokud tomu tak není a 

hodnota ukazatele ROE je po několik let nižší než výnosnost alternativních investic, měl by 

management podniku začít vážně uvažovat o ukončení podnikatelské činnosti. Jak již bylo 

uvedeno, jedná se o ukazatel zajímavý především pro vlastníky podniku. Landa (2008) tvrdí, 

že rentabilita vlastního kapitálu by měla být aspoň taková, jaká je běžná úroková míra 

z úvěrů, kterou lze považovat za minimální rentabilitu. Rentabilitu vlastního kapitálu lze 

vypočítat pomocí následujícího vzorce:  

 

 ROE= 
 

  .  (3.4.)  

c) Rentabilita tržeb 
 Rentabilita tržeb poměřuje čistý zisk společnosti s celkovými tržbami. Výsledek 

indikuje, kolik korun zisku přinesla účetní jednotce jedna koruna tržeb. Rentabilita tržeb je 

označována jako ROS (Return On Sales) a lze ji vypočíst podle následujícího vzorce:  

 

 ROS =  
ž

  . (3.5.) 
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 Ukazatelé rentability tedy vypovídají o schopnosti podniku dosahovat zisku a vytvářet 

tak nové zdroje financování. V podstatě se vždy jedná o poměr zisku ke zvolené veličině. 

Obecně platí, že by ukazatelé rentability měly mít v časové řadě rostoucí tendenci.  

 

3.3.2. Ukazatele aktivity  

 Ukazatele aktivity vypovídají o efektivnosti využití, neboli rychlosti přeměny aktiv 

podniku. Mezi hlavní ukazatele aktivity patří zejména ukazatel rychlosti obratu zásob, 

ukazatel doby obratu zásob a ukazatel rychlosti obratu pohledávek.  

 

a) Obrat zásob 
 Hodnota tohoto ukazatele udává, kolikrát se přemění zásoby na jinou formu oběžného 

majetku za dané období, tzn. jsou-li uvedeny tržby za rok, pak lze podle tohoto ukazatele 

zjistit, kolikrát se otočí zásoby za rok. Platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, a tím rychlejší 

je obrat zásob, tím podnik efektivněji hospodaří se zásobami, tendence ukazatele je tedy 

stoupající. Ukazatel rychlosti obratu zásob lze vypočíst podle následujícího vzorce:  

 

 Obrat zásob = 
ž

á
  . (3.6.) 

b) Doba obratu zásob 
 Výsledek tohoto ukazatele je číslo udávající počet dní, ve kterých jsou oběžná aktiva 

vázána ve formě zásob. Cílem podniku by mělo být minimalizovat hodnotu tohoto ukazatele, 

ale samozřejmě s vědomím plynulého zajištění výroby, aby nedošlo k situaci, kdy v potřebný 

okamžik nebudou potřebné zásoby k dispozici. Ukazatel doby obratu zásob představuje 

průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem vyrobených statků. Je 

žádoucí, aby doba byla co nejkratší, tendence je tedy klesající. Dobu obratu zásob lze 

vypočíst podle následujího vzorce: 

 

 Doba obratu zásob = 
á

ž   . (3.7.) 

 
c) Doba inkasa pohledávek 

 Doba inkasa pohledávek vyjadřuje dobu, která uplyne ode dne vystavení faktury 

odběratelům až po příjem peněžních prostředků. Ukazuje tedy, za jak dlouhé období jsou 

pohledávky v průměru splaceny. Účetní jednotka má pochopitelně zájem o co nejkratší dobu 
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úhradu pohledávek, neboli inkasa. Tendence je tedy klesající. Tento ukazatel lze vypočíst 

podle  následujícího vzorce: 

 Doba inkasa pohledávek = 
á

ž   . (3.8.) 

 

3.3.3. Ukazatele likvidity 

  Jednou ze základních podmínek existence účetní jednotky je schopnost uhradit své 

závazky. Tuto schopnost měří právě ukazatele likvidity. Aby byla účetní jednotka schopna 

své závazky uhradit včas, musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. 

v takové formě, která je rychle přeměnitelná na peníze. Některá podniková aktiva jsou téměř 

okamžitě převoditelná na peníze (např. krátkodobé cenné papíry), jiná jsou převoditelná jen 

obtížně (stroje, speciální zařízení, dopravní prostředky). V této souvislosti si je nutné 

uvědomit vzájemný protikladný vztah likvidity a rentability účetní jednotky, protože platí, že 

účetní jednotky s velkým podílem likvidního majetku dosahují obvykle nižší rentability. Dále 

platí, že podmínkou úspěšné existence podniku na trhu je jeho trvalá platební schopnost, proto 

se finanční analýza soustředí i na tyto druhy ukazatelů. 

 Jednotlivé ukazatele poměřují to, čím je možno platit tím, co je nutné zaplatit. 

Nejčastěji se uvažují tři ukazatele likvidity – běžná likvidita (Current Ratio), pohotová 

likvidita (Quick Ratio) a okamžitá likvidita (Cash Ratio). Jejich logika spočívá v tom, že se 

poměřují krátkodobá aktiva v čitateli s krátkodobými závazky ve jmenovateli, přičemž 

krátkodobá aktiva se uvažují postupně ve stále likvidnější a likvidnější formě. Obecně platí, 

že čím jsou hodnoty těchto ukazatelů vyšší, tím je podnik důvěryhodnější pro věřitele, naopak 

ztrácí efektivnost a rentabilitu. Nižší hodnoty jsou pak rizikovější. Jde tedy o to najít 

optimální hodnotu likvidity, kdy podnik bude důvěryhodný pro věřitele a nebude ztrácet 

rentabilitu. Zároveň je důležité porovnání těchto hodnot v rámci odvětví a také v rámci vývoje 

v čase, kde by hodnota neměla výrazně kolísat.  

  

a) Běžná likvidita 
 Tento ukazatel vypovídá o uspokojení věřitelů, pokud by podnik prodal veškerá 

krátkodobá aktiva k zaplacení svých krátkodobých závazků. Pomocí ukazatele běžné likvidity 

tedy lze zjisit, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy.Vypovídací schopnost 

tohoto ukazatele je závislá na struktuře a likvidnosti jednotlivých aktiv a také na odvětví, ve 

kterém účetní jednotka působí. Má-li účetní jednotka např. nadměrné množství zásob, mnoho 

obtížně vymahatelných pohledávek a pouze malý stav peněžních prostředků, může vyšší 
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hodnota tohoto ukazatele zastírat skutečné problémy, ve kterých se účetní jednotka 

v souvislosti se svou platební schopností nachází. Žádoucí vývoj je stabilní.  

 Lze se setkat s doporučenými hodnotami tohoto ukazatele v intervalu od 1,5 do 2,5. 

Nicméně vzhledem k tomu, že krátkodobý majetek by měl být financován zejména 

krátkodobými zdroji, by se tento ukazatel měl pohybovat okolo jedné. Běžnou likviditu lze 

vypočíst podle následujího vzorce: 

 

 Běžná likvidita = 
ěž á 

á é á
  . (3.9.) 

 

b) Rychlá likvidita 
 Tento ukazatel byl zkonstruován ve snaze eliminovat vliv zásob, které lze z pohledu 

likvidity chápat jako nejméně likvidní složku oběžných aktiv. Má-li účetní jednotka určité 

nedobytné či těžko vymahatelné pohledávky, je vhodné je od čitatele zlomku odečíst. 

Důležité je porovnat hodnotu tohoto ukazatele s hodnotou běžné likvidity – je-li výrazně 

nižší, svědčí to o nadměrném množství zásob v aktivech účetní jednotky. Růst rychlé likvidity 

by měl signalizovat zlepšení platební situace a naopak. Tendence je tedy stoupající.  

 Lze se setkat doporučenými hodnotami tohoto ukazatele v intervalu od 1 do 1,5. 

Rychlou neboli pohotovou likviditu lze vypočíst podle následujího vzorce: 

 

 Rychlá likvidita =  
á é á č í 

á é á
  . (3.10.) 

 

c) Peněžní likvidita 
 Jedná se o ukazatel, pomocí kterého lze porovnávat nejlikvidnější část aktiv – přímo 

peněžní prostředky na účtech bank a hotovostní peníze. Udává tak poměr, v jakém je možné 

v podstatě okamžitě splatit krátkodobé závazky, protože v čitateli ukazatele jsou přímo 

peněžní prostředky, které není třeba dále směňovat. Jedná se o ukazatel se stoupající tendencí. 

 Doporučené hodnoty okamžité likvidity se pohybují okolo 0,5. Tento ukazatel, který je 

také označován jako okamžitá likvidita, lze vypočíst podle následujícího vzorce: 

 

 Peněžní likvidita = 
č í 

á é á
  . (3.11.) 
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3.3.4. Ukazatele zadluženosti  

 Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční strukturu podniku, tj. zejména poměr 

vlastních a cizích zdrojů, strukturu vlastního kapitálu či strukturu cizího kapitálu. Účetní 

jednotka využívá cizí kapitál tehdy, když jí tato alternativa přinese větší výnos, než jsou 

náklady spojené s cizím kapitálem, tj. úroky. Tyto ukazatele sledují vztah mezi cizími zdroji a 

vlastními zdroji účetní jednotky. Zadluženost, byť i vysoká, nemusí být ještě negativní 

charakteristikou firmy. V dobře fungující firmě může naopak vysoká finanční páka pozitivně 

přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. Při analýze zadluženosti je důležité zjistit objem 

majetku, který má účetní jednotka pořízen na leasing – aktiva získaná prostřednictvím 

leasingu se totiž neobjevují v rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. Proto 

účetní jednotka, která se zdá být relativně nezadlužená podle poměru cizího a vlastního 

kapitálu, může být ve skutečnosti vzhledem k velkému množství majetku pořízeném formou 

leasingu velmi zadluženou. Mezi základní ukazatele zadluženosti patří zejména celková 

zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu a úrokové krytí a koeficient samofinancování.  

 

a) Celková zadluženost 

 Ukazatel celkové zadluženosti udává, z kolika procent jsou celková aktiva 

financována cizím kapitálem. Zatímco věřitelé budou upřednostňovat nižší hodnotu tohoto 

ukazatele a tedy nižší míru zadluženosti, vlastníci budou preferovat vyšší míru zadluženosti, 

aby mohli využít efektu finanční páky a daňového štítu. Použití cizích zdrojů je zpravidla 

levnější a výhodnější, na druhé straně je rizikovější, zejména dosáhne-li určitého poměru 

převyšujícího obvyklý poměr v daném odvětví. Obecně platí, že je-li podnik schopen 

dosáhnout vyšší rentability, než je úroková sazba placená z cizího kapitálu, může i vysoká 

hodnota věřitelského rizika být příznivá. Tento ukazatel je v praktické části nazýván Debt 

Ratio I. a jeho tendence je klesající. Tento ukazatel lze vypočíst podle následujícího vzorce: 

 

 Celková zadluženost =  
í 

á 
 .100   . (3.12.) 

 

 V čitateli celkové zadluženosti pojem cizí zdroje představuje rezervy, dlouhodobé 

závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Jak tvrdí Dluhošová (2010), čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele,  tím vyšší je riziko věřitelů. Nemusí to však znamenat, že účetní 

jednotka nemůže získat úvěr, vykazuje-li rychlý obrat prostředků, vysokou rentabilitu, 

zvýšení objemu zisku a má příznivý vývoj ukazatele rentabilita celkového kapitálu.  
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b) Zadluženost vlastního kapitálu 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu doplňuje ukazatel celkové zadluženosti a 

udává, jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Jak říká Dluhošová (2010), u 

stabilních společností by se měla pohybovat v pásmu od 80 do 120 %. Tento ukazatel 

s klesající tendencí je v praktické části této bakalářské práce označován jako Debt Equity 

Ratio, a lze ho vypočíst podle následujícího vzorce:  

 

 Zadluženost vlastního kapitálu =  
í 

í 
 .100 . (3.13.) 

 

c) Úrokové krytí 

 Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, do jaké míry jsou úroky kryty ziskem. Čím 

vyšší hodnoty ukazatele účetní jednotka dosahuje, tím je její finanční stabilita pevnější. Na 

základě hodnot tohoto ukazatele lze usoudit efektivní vývoj hospodaření podniku. Jedná se o 

ukazatel se stoupající tendencí. Úrokové krytí lze vypočíst podle následujícího vzorce:  

 

 Úrokové krytí =  
ú

  , (3.14.) 

kde EBIT představuje hrubý zisk, tzn. zisk před odečtením úroků a daní. Tento ukazatel tedy 

vyjadřuje, kolikrát zisk pokrývá nákladové úroky, tj. jaká je jistota, že dané úroky budou 

splaceny. Je tak důležitým ukazatelem přiměřenosti zadlužení podniku a tak finanční stability 

podniku a jistoty, že poskytovatel úvěru dostane včas své peníze zpět. V praktické části této 

bakalářské práce je tento ukazatel označován jako Úrokové krytí I. Je-li tato hodnota rovna 

nule, znamená to, že podnik vydělá pouze na úroky. 

 

d) Koeficient samofinancování 

 Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel celkové zadluženosti. Tento 

ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi vlastníků. Je 

považován za jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti, nicméně je opět důležitá jeho 

návaznost na ukazatele rentability.4 Tento koeficient lze vypočíst podle následujícího vzorce:  

 

 Koeficient samofinancování =  
í 

á 
  . (3.15.) 

                                                      
4 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: GRADA, 2011. ISBN 
978-80-247-3916-8. 
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3.4. Analýza soustav ukazatelů 

 Podstatou finanční analýzy je snaha o kontinuální vyhodnocování finančního zdraví 

firmy, ať už z pohledu minulosti, nebo z pohledu předpovídání budoucnosti. Cílem obou částí 

je analýza toho, zda je firma schopna přežít, či nikoliv. Vzhledem k faktu, že pro toto zjištění 

je nutno vypočítat velké množství poměrových ukazatelů a že jejich interpretace by mohla 

přinášet rozporuplné názory, celá řada odborníků se snažila a snaží nalézt jediný syntetický 

ukazatel, který by soustřeďoval silné a slabé stránky firmy. Výsledkem tohoto úsilí  byla 

konstrukce celé řady souhrných indexů hodnocení. Soustavy ukazatelů neboli souhrnné 

indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finančně-

ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Základními funkcemi těchto 

modelů je vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy a 

ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku. Techniky vytváření soustav 

ukazatelů lze členit do dvou základních skupin. První z nich jsou soustavy hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů, u nichž existuje matematická provázanost. K typickým výkladům 

těchto soustav patří pyramidové soustavy, jejichž podstatou je stále podrobnější rozklad 

ukazatele, představující vrchol pyramidy. Pyramidový rozklad byl poprvé použit ve 

společnosti Du Pont de Nomeurs5 a dodnes zůstává nejtypičtějším rozkladem. Du Pont 

rozklad je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a na vymezení jednotlivých 

položek vstupujících do tohoto ukazatele. Du Pont rozklad je znázorněn na Obr. č. 3.2. 
 

Obr. č. 3.2. Du Pont rozklad 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
Zdroj: Růčková (2011, str. 71) 
  
                                                      
5 Americká společnost E. I. du Pont de Nemours and Company je jedním z největších světových koncernů v oblasti chemické výroby. Firmu 
založil 19. července 1802 Irénée du Pont jako malou továrnu zabývající se výrobou trhavin. Světovou proslulost získaly firmě patenty na 
materiály jako Nylon, Teflon, Lycra nebo Kevlar.  

/ / 
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 Pravá strana Du Pont rozkladu je ukazatel pákového efektu. Z přítomnosti tohoto 

ukazatele  je zřejmé, že bude-li společnost ve větším rozsahu využívat cizí kapitál, můžeme za 

určitých okolností dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu. Pozitivní vliv 

zadluženosti se projeví pouze tehdy, bude-li firma v rámci své produkce generovat takový 

zisk, aby vykompenzoval vyšší nákladové úroky.  

 Jak již bylo uvedeno, techniky vytváření soustav ukazatelů lze členit do dvou 

základních skupin. Druhou z nich jsou účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je 

kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy, respektivě předpovědět její další vývoj na 

základě jednočíselné charakteristiky. Tyto skupiny ukazatelů lze rozdělit na bankrotní a 

bonitní modely. Mezi bankrotní modely patří zejména Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model a 

model IN – Index důvěryhodnosti. Za bonitní modely jsou pak považovány Kralickův 

Quicktest, Tamariho model a soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy. V rámci 

naplnění praktické části této bakalářské práce bude v následující kapitole rozvedeno 

Altmanovo Z-skóre. 

 

3.5. Optimální finanční struktura  

 Pojem finanční struktura vyjadřuje strukturu pasiv. V případě optimální finanční 

struktury hledáme ideální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem na straně pasiv, resp. zdrojů 

financování. Tento poměr závisí na nákladech a rizicích spojených se získáním příslušného 

druhu kapitálu. Náklady závisí na riziku použití a na době splatnosti kapitálu, proto za 

nejdražší se považuje akciový kapitál, který splatný není. Cílem optimalizace finanční 

struktury je takový poměr vlastního a cizího kapitálu, který bude minimalizovat náklady 

kapitálu a tím bude přispívat k maximalizaci hodnoty podniku.  

 U cizího kapitálu je cenou úrok. U vlastního kapitálu je cenou dividenda a implicitní 

náklady, tj. o náklady, které nám vzniknou tím, že daný vlastní kapitál nepoužijeme jiným 

způsobem (náklady obětované příležitosti či ušlý zisk). Cenu kapitálu ovlivňuje riziko. Čím 

vyšší je riziko, tím vyšší cenu věřitel požaduje. Nejlevnější je proto krátkodobý cizí kapitál, 

dále dlouhodobý cizí kapitál a nejdražší je základní akciový kapitál, protože podstupované 

riziko akcionáře tím, že vloží peníze do podniku bez možnosti jejich zpětného vzetí, je 

nejvyšší. Akcionář proto logicky požaduje dividendu vyšší než je obvyklý úrok. Cenu 

kapitálu ovlivňuje i míra zdanění, protože úroky z úvěru jsou náklady snižujícími zdanitelný 

zisk a tím i výši daní. Daně tedy snižují náklady cizího kapitálu. Otázkou však zůstává, jaká je 

potom optimální finanční struktura, resp. optimální míra zadlužení (poměr cizího a vlastního 
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kapitálu). Z výše uvedeného by mohlo vyplývat, že čím vyšší je podíl cizího kapitálu, tím je 

to pro podnik výhodnější. Ale problém je v tom, že od určité míry zadlužení začnou celkové 

náklady kapitálu stoupat, protože věřitelé požadují při vyšším zadlužení podniku (tj. vyšší 

rizikovosti) vyšší úrokové sazby. Jinými slovy pozitivní vliv daní na cenu cizího kapitálu je 

pohlcen vyššími požadavky věřitelů na úroky při vyšším zadlužení, kdy stoupá riziko, až 

přichází hrozba bankrotu. Obecně se doporučuje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem 

v relaci 20 – 80 %. Toto široké rozpětí závisí na odvětví činnosti podniku, konkrétní zemi a 

tradici financování, dostupnosti zdrojů, fázi hospodářského cyklu ekonomiky apod.  
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4. CÍLE FINANČNÍ ANALÝZY A JEJÍ UŽIVATELÉ 

Náplní této kapitoly bude aplikace vybraných metod finanční analýzy na společnost 

STASEKO PLUS, s.r.o. a cílem bude provést celkové vyhodnocení finančního zdraví pomocí 

vybraných poměrových ukazatelů. Bude provedena vertikální a horizontální analýza, a 

aplikace jednoho bankrotního modelu. Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na oblast 

likvidity účetní jednotky, a také zjistit, zda je účetní jednotka optimálně zadlužená.  Údaje 

potřebné pro výpočty byly vzaty z účetních výkazů společnosti STASEKO PLUS, s.r.o. za 

období 2008 – 2010.  

 

4.1. Představení společnosti 

 Společnost STASEKO PLUS, s.r.o. je organizací zabývající se prováděním staveb, 

jejich změn a  odstraňování. Společnost působí na převážně českém a polském trhu od roku 

1995. V roce 2000 došlo k přetransformování společnosti a omlazení ve vedení, což vedlo 

k rychlejší a tvůrčí schopnosti reagovat na přání a často i náročné požadavky klientů. Dobré 

jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na 

poctivém a seriózním jednání se zákazníky.  

 Základním cílem společnosti je plnění požadavků a přání zákazníků, nelze proto 

opomenout, že spokojenost zákazníka je pro tuto společnost na prvním místě. Mezi základní 

pravidla vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a 

vystupování i mimo pracovišt, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a 

serióznost. Sídlo společnosti se nachází v Praze 9, ale svou hlavní činnost společnost 

soustřeďuje na oblast Českého Těšína, kde se také nachází její provozovna. Základní kapitál 

činí 100 000,- a obchodní podíl je rozdělen mezi dva jednatele společnosti.  

 Za dobu své existence firma zrealizovala řadu staveb, stavebních prací a investičních 

celků. Do roku 1998 se soustředila převážně na stavby a rekonstrukce objektů pro církevní a 

charitativní organizace. Po roce 1998 se společnost STASEKO PLUS, s.r.o. přeorientovala a 

jejím specifikem až do současnosti jsou středně velké stavební celky komerčního a 

soukromého charakteru v investičních objemech  zhruba do 20 milionů Kč. Od roku 2001 

byla vytvořena divize specializující se výhradně na panelovou výstavbu, zejména na generální 

opravy, resp. revitalizace panelových domů, zateplování obvodového pláště, zateplování a 

opravy střech, generální opravy balkónů, výměna oken a rekonstrukce vstupů. Těmito 

činnostmi se společnost STASEKO PLUS, s.r.o. zabývá dodnes.  
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Na všechny dodávané systémy a technologie má společnost STASEKO PLUS, s.r.o. platné 

certifikáty nebo školení od výrobců. V roce 2005 firma získala certifikáty jakosti ISO 9001 a 

14001. Od roku 2010 je firma držitelem certifikátu OSHAS 18001. Ve snaze nabídnout 

zákazníkům kvalitní servis prochází zaměstnanci školeními, týkající se nových stavebních 

materiálů a inovací těch dřívějších. Název STASEKO znamená STAvebně SErvisní 

KOmplex, dodatek PLUS znamená plus poctivost, serióznost, kvalita. V rámci bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a péči o životní prostředí vytvořila společnost STASEKO PLUS, 

s.r.o. rámec pro neustálé zlepšování své celkové výkonnosti, za současného dodržování zásad 

ochrany životního prostředí a lidského zdraví před možnými dopady své činnosti, a 

napomáhala tak udržování a zlepšování kvality životního prostředí, k čemuž se výslovně 

zavázala. Nelze opomenout, že společnost STASEKO PLUS, s.r.o. nemalými částkami 

podporuje sportovní, kulturní, společenské i charitativní aktivity konané v oblasti Českého 

Těšína, čímž přispívá k jejich rozvoji. Své konání společnost směřuje k posílení tradice a 

dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených 

služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty zákazníků. Společnost 

vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky. Pracovníci si vzájemně pomáhají a 

posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů. Zaměstnání ve společnosti je pro 

pracovníky prestižní záležitostí.  

  

Firma spolupracuje s řadou prosperujících společností v oblasti stavebnictví. Mezi 

hlavní dodavatele patří především Jednota - Jedność, spotřební družstvo, což je obchodní 

firma s ryze českým kapitálem, zabývající se maloobchodním prodejem zboží denní potřeby a 

stavebním materiálem. Zajímavostí je, že vznik této společnosti se datuje na den 5.února 

1957, takže se jedná o společnost s opravdu dlouhodobou tradicí. Významným obchodním 

partnerem této společnosti je společnost PRESBETON Nova, s.r.o. Dalším významným 

dodavatelem společnosti STASEKO PLUS, s.r.o. je společnost MPL KAUF spol. s r.o. 

s jejím moderním prodejním areálem v Ostravě – Mariánských Horách. Tento dodavatel 

poskytuje firmě STASEKO PLUS, s.r.o. širokou paletu stavebních materiálů, mezi níž patří 

hlavně stavební chemie MUREXIN, lepidla a spárovací hmoty, zateplovací systémy a suché 

maltové směsi WEBER a tepelné, zvukové a protipožární izolace ROCKWOOL. Mezi další 

dodavatele patří GAVENDA POLYSTYRÉN s pěnovým polystyrénem pro zateplování 

budov a společnost Merops, spol. s r.o. s plastovými okny při kompetní revitalizaci 

panelových domů.  



 

Lze říci, že společnost STASEKO PLUS, s.r.o. se v

s výrobkovou podnikatelskou koncepcí, 

zákazníka vždycky najde, a to i za vyšší cenu, proto se firma nebojí si svou cenovou polit

nastavit o třídu výš, než ostatní 

bytové družstvo Těšíňan, které zabezpe

Těšíně a v současné době má ve své správ

odběratelem je Město Český Tě

Bytové družstvo V Aleji 489+490 Karviná

Těšíně. Pro drobné odběratele spole

na klíč nebo kompletní rekonstrukce rodinných dom

zrealizovala rozšíření ulice Svibické se z

Těšínského divadla, rekonstrukce chodník

oken Základní školy Pod Zvonek v

 

Krédem společnosti STASEKO PLUS, s.r.o. po celou dobu její existence z

„Stavby kvalitně a bez reklamací“. 

nutné dodat, že společnost STASEKO PLUS, s.r.o. se s

nachází ve fázi stabilizace. Podnik tedy dosáhl optimální velikosti, je schopen krýt své 

aktivity a výnosy z hlavní č

životního cyklu, kterým prochází každá ú

 

Obr. 4.1.: Životní cyklus podniku
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čnost STASEKO PLUS, s.r.o. se v oblasti marketingu ztotožnila 

výrobkovou podnikatelskou koncepcí, která předpokládá, že kvalitní produkt si svého 

zákazníka vždycky najde, a to i za vyšší cenu, proto se firma nebojí si svou cenovou polit

ídu výš, než ostatní konkurenční podniky. Významným odběratelem je Stavební 

ňan, které zabezpečuje provoz bytových a nebytových objekt

ě má ve své správě 3 689 bytových jednotek. Dalším 

Český Těšín, dále pak Bytové družstvo Borovského 2010, Karviná

Aleji 489+490 Karviná nebo také Střední zemědělská škola v

ěratele společnost zrealizovala řadu hrubých staveb, ro

 nebo kompletní rekonstrukce rodinných domů. Pro Město Český T

ení ulice Svibické se zřízením parkovacích státní, rekonstrukci vstupu 

šínského divadla, rekonstrukce chodníků v městské části Svibice nebo zateplení a vým

oken Základní školy Pod Zvonek v Českém Těšíně – Svibici.  

čnosti STASEKO PLUS, s.r.o. po celou dobu její existence z

 a bez reklamací“. Aby údaje zjištěné analýzou účetní závě

čnost STASEKO PLUS, s.r.o. se s ohledem na životní cykly podniku 

nachází ve fázi stabilizace. Podnik tedy dosáhl optimální velikosti, je schopen krýt své 

hlavní čínnosti převyšují náklady z hlavní činnosti. 

životního cyklu, kterým prochází každá účetní jednotka, je znázorněn na Obr. 

Obr. 4.1.: Životní cyklus podniku 
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4.2. Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky 

 Základem finanční analýzy je získání co nejvěrnějšího obratu o stavu společnosti, 

existují skutečnosti, které při interpretaci výsledku mohou znamenat značná úskalí. 

K nejdůležitějším úskalím patří orientace na historické účetnictví, vliv inflace, srovnatelnost 

údajů v časové řadě a s ostatními podniky a vliv nepěněžních faktorů.6 

 Při orientaci na historické účetnictví jde o oceňování majetku a závazků na principu 

historických cen, tzn. cen, za které byl majetek pořízen. Takový způsob oceňování nebere 

v úvahu změny tržních cen majetku, ignoruje změny kupní síly účetní jednotky, a tím 

zkresluje výsledek hospodaření běžného roku. Z orientace na historické účetnictví vyplývá 

další úskalí, kterým je vliv inflace na jednotlivé finanční výkazy. V rozvaze se nejpodstatněji 

vliv inflace dotýká vyjadřování hodnoty dlouhodobého majetku. Znamená to tedy, že pokud 

má podnik starší vybavení, které již nevykazuje žádnou zůstatkovou hodnotu, vede tato 

situace k vykazování obzvláště vysokého, avšak nereálného zisku. Pokud není část zisku 

držena na potřeby budoucí obnovy, manažeři rozpouštějí majetkovou podstatu firmy a 

omezují její reprodukční schopnost. Dalším úskalím, který se v účetních výkazech neobjeví 

přímo, je vliv nepěněžních faktorů. Jde zejména o kvalitu pracovní síly, sociální vztahy nebo 

kvalita managementu. Výsledek hospodaření i položky rozvahy mohou být ovlivněny přijatou 

účetní politikou podniku, zejména volbou způsobu odepisování majetku, tvorba a čerpání 

rezerv nebo tvorba opravných položek k pohledávkám.  

 

4.3. Horizontální analýza 

 Horizontální neboli vodorovná analýza sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase, 

hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách, sílu vývoje.7 

Horizontální analýza představuje hledání odpovědi na otázku: Jak se mění příslušná položka 

v čase? Horizontální analýzu lze provádět dvěma základními způsoby, kdy sledujeme: 

• relativní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, tj. poměřujeme 

hodnotu v období n k hodnotě v období minulém (n-1), tedy provádíme podílovou 

analýzu, 

• nebo absolutní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, tj. sledujeme 

rozdíl rozdíl položky v období n a n-1, tedy provádíme rozdílovou analýzu.  

                                                      
6 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: GRADA, 2011. ISBN 
978-80-247-3916-8. 
7 SCHOLLEOVÁ, Hana.  Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: GRADA, 2008. 152 s. ISBN 
978-80-247-2424-9. 
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Zjednodušeně lze říci, že relativní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty je 

pak vyjádřen v procentech, a proti tomu absolutní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu 

zisku a ztráty je vyjádřen peněžních jednotkách.  

 

4.3.1. Horizontální analýza rozvahy 

 Z horizontální analýzy rozvahy, která je součástí příloh této bakalářské práce, lze 

zjistit, že společnost STASEKO PLUS, s.r.o. v období 2008 – 2010 nevlastnila žádný 

dlouhodobý nehmotný majetek, ani dlouhodobý finanční majetek. Dále z horizontální analýzy 

rozvahy vyplývá, že celková hodnota aktiv se v roce 2009 se snížila od 47,5 % oproti 

předchozímu roku, což může být způsobeno krizí stavebnictví, která ukončila vytrvalý růst 

stavebnictví oproti předchozích obdobích.8 Nárust celkových aktiv společnost zaznamenala 

v roce 2010, kdy se oproti roku 2009 zvýšila o 108,0 %. Takový radikální nárust aktiv byl 

způsoben nákupem investičního majetku, vysokou hodnotou pohledávek z obchodních 

vztahů, množstvím peněz uložených na bankovním účtu a v pokladně. Složení aktiv si lze 

povšimnout na grafickém znázornění, které je na Obr. č. 4.2. Hodnoty jsou v tisících Kč a 

data pro grafické znázornění byla čerpána z rozvahy za období 2008 – 2010.  

 

Obr. č. 4.2.: Celková aktiva  

 

  

 Z horizontální analýzy dále vyplývá, že základní kapitál společnosti po dobu 

analyzovaného období zůstal nezměnen, stejně tak zákonný rezervní fond. Ovšem celková 

pasiva se v roce 2009 oproti roku 2008 snížila o 47,5 %. Je zřejmé, že nerozdělený zisk 

minulých let se zvýšil o 131,07 %, ale výsledek hospodaření běžného  účetního období se o 

78,84 % snížil, což mohlo být způsobeno vlivem již zmíněné ekonomické krize v českém 

                                                      
8 Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/reality/c1-37416070-krize-v-ceskem-stavebnictvi 
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stavebnictví. Nerozdělený zisk minulých let má ve všech analyzovaných obdobích rostoucí 

tendenci, což je způsobeno skutečností, že valná hromada společnosti se v období 2008 – 

2010 rozhodla výsledek hospodaření běžného účetního období ponechat jako nerozdělený 

zisk. Vývoj hodnot nerozděleného zisku minulých let v tis. Kč je zobrazen na Obr. č. 4.3.  

 

Obr. č. 4.3.: Nerozdělený zisk minulých let 

 

 

 Celková hodnota pasiv se v roce 2010 oproti předchozímu roku zvýšila o 107,98 %. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období se zvýšil o 346,45 %, což znamená, že je 

téměř srovnatelný s výsledkem hospodaření běžného účetního období z roku 2008. V roce 

2010 došlo oproti předchozímu roku k razantnímu zvýšení závazků z obchodních vztahů, a to 

o 276,56 %. Zvýšení mohlo být způsobeno pozdějším doručením dodavatelských faktur na 

počátku roku 2011 s datem uskutečnění zdanitelného plnění v roce 2010. Z rozdílové 

horizontální analýzy rozvahy vyplývá, že absolutní hodnota bankovních úvěrů a výpomocí se 

zvýšila o 2 990 tis. Kč, což mohlo být způsobeno financováním nákupu investičního majetku. 

Složení pasiv je zobrazeno na Obr. č. 4.4., kde jsou hodnoty v celých tis. Kč.  

 

Obr. č. 4.4.: Celková pasiva 
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4.3.2. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, která je součástí příloh této bakalářské 

práce, ukazuje, jak se v čase měnily jednotlivé položky výkazu. Z horizonzální analýzy lze 

zjistit, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tedy v tomto případě tržby za stavební 

práce, měly v analyzovaném období klesající tendenci. V roce 2009 se tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb snížily o 34,2 % oproti roku 2008, a srovnatelně se snížila i 

výkonová spotřeba, resp. spotřeba materiálu a energie a služby, a to o 33,6 % oproti 

předchozímu roku. Klesající tendenci mají i osobní náklady. Provozní výsledek hospodaření 

se v roce 2009 snížil o 74,5 %. Výsledek hospodaření za účetní období, neboli výsledek 

hospodaření po zdanění se v roce 2009 snížil o 78,8 % a výsledek hospodaření před zdaněním 

se snížil o 78,6 %.  

 Z horizontální analýzy výsledovky vyplynulo, že v roce 2010 se provozní výsledek 

hospodaření zvýšil o 266,5 % oproti roku 2009, ale výsledek hospodaření za účetní období 

(po zdanění) se zvýšil o 346,5 % a výsledek hospodaření před zdaněním se zvýšil o 328,5 %. 

V roce 2010 však klesly i osobní náklady, a to celkem o 6,6 %. V roce 2010 se významně 

zvýšily nákladové úroky, a to o 266,7 %. Zvýšily se i odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku, a to o 60,7 % oproti předchozímu roku 2009. Toto zvýšení bylo zřejmě 

způsobeno zařazením nakoupeného investičního majetku do užívání. Na Obr. č. 4.5. je 

graficky znázorněn vývoj provozního výsledku hospodaření v analyzovaném období.  

 

Obr. č. 4.5.: Vývoj provozního výsledku hospodaření v tis. Kč 

 

 

4.4. Vertikální analýza 
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Obr. č. 4.6.: Složení celkových aktiv v

Zdroj: vlastní výpočty 
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jednotlivých položek.9 Cílem vertikální analýzy je určit procentuální podíl 

jednotlivých položek výkazů, např. podíl jednotlivých majetkových složek na celkových 

aktivech, podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, a to v

ní analýzy rozvahy, nebo zjistit podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách, a to 

 výkazu zisku a ztráty.  

4.4.1. Vertikální analýza rozvahy 

Zpracováním vertikální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že dlouhodobý majetek tvo

% celkových aktiv, oběžná aktiva tvořila 92 % celkových aktiv a 

rozlišení dosáhlo výše 1,7 %. V roce 2009 jsou celková aktiva tvoř

majetkem ve výši 11,4 %, oběžnými aktivy ve výši 88 % a časovým rozlišením ve výši 0,6 %. 

je podíl dlouhodobého majetku vyšší než v předcházejícím roce, a to ve výši 27 

ěžná aktiva představují 73 % celkových aktiv a č

Pomocí grafu na Obr. č. 4.6. je znázorněno složení celkových aktiv v

. 4.7. je znázorněno složení celkových aktiv v roce 2009, a následuje Obr. 

 roku 2010.  

. 4.6.: Složení celkových aktiv v roce 2008 
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celkových aktiv v roce 2009 

 

. 4.8.: Složení celkových aktiv v roce 2010 
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 Obr. č. 4.9.: Složení pasiv v
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4.4.2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty
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vertikální analýza nákladů je zobrazena na Obr. 

  

Obr. č. 4.10.: Vertikální analýza tržeb
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. 4.9.: Složení pasiv v letech 2008 – 2010 v procentech 

avidlo vyrovnání rizika nebylo dodrženo v roce 2008

díky vysokým krátkodobým závazkům z obchodního vztahu ve výši 10

sobeno dlouhou splatností dodavatelských faktur. Nicmén

polečnost vykázala v roce 2008 také vysoký podíl krátkodobých 

obchodních vztahů ve výši 8 535 tis. Kč.  
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 Obr. č. 4.11.: Vertikální analýza náklad

Zdroj: vlastní výpočty 
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. 4.11.: Vertikální analýza nákladů 

ejmá stabilní struktura nákladů až na služby. V roce 2009 došlo ke snížení 

ebu materiálu a energie, ale zvýšily se náklady na nakoupené služby. V

edstavují nakoupené služby 63,86 % celkových nákladů.  

rových ukazatelů 
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Běžná likvidita se pohybuje okolo 2. Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2008, nejvyšší 

pak v roce 2009. V roce 2009 došlo k výraznému poklesu oběžných aktiv, a tím i ke zvýšení 

běžné likvidity. Jak tvrdí Růčková (2011), příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem 

pro vlastníky podniku. Finanční prostředky jsou vázány v aktivech, která nepracují ve 

prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků a ukrajují tak z rentability. Je tedy 

zřejmé, že společnost STASEKO PLUS, s.r.o. je dostatečně likvidní, ale je potřeba hledat 

vyváženou likviditu, která zaručí jak dostatečné zhodnocení finančních prostředků, tak i 

schopnost dostát svým závazkům. Vývoj hodnot rychlé likvidity je zobrazen v Tab. č. 4.2. 

 

Tab. č. 4.2.: Vývoj hodnot rychlé likvidity  

  2008 2009 2010 

Rychlá likvidita 1,4 1,89 1,75 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

. Vhledem k tomu, že tento ukazatel byl zkonstruován ve snaze eliminovat vliv zásob, protože 

při výpočtu byly od oběžných aktiv odečteny zásoby, ukazuje se, že nejvyšší hodnoty 

ukazatel dosáhl v roce 2009. Vývoj hodnot peněžní likvidity je zobrazen v Tab. č. 4.3. 

 

 Tab. č. 4.3.: Vývoj hodnot peněžní likvidity 

  2008 2009 2010 

Peněžní likvidita 0,36 1,20 0,88 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak lze z tabulky odvodit, peněžní likvidita dosáhla v roce 2009 výborné hodnoty 1,2, 

což znamená, že všechny krátkodobé závazky byla společnost ze 120 % schopna krýt pouze 

peněžními prostředky. Důležitá je i skutečnost, že společnost se ve zkoumaném období ani 

jednou nedotkla minimální hranice podle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu, a to 

0,2. Tato hranice je však považována za limitní a kritickou i z psychologického hlediska.11 

 

Součástí poměrové analýzy, která je součástí příloh této bakalářské práce, je i analýza 

pracovního kapitálu. Ten lze vypočíst odečtením krátkodobých závazků od oběžných aktiv, 

kdy získáme tu část oběžných aktiv, která je financována z dlouhodobých zdrojů. Jak již bylo 

                                                      
11  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: GRADA, 2011. 49 s. 
ISBN 978-80-247-3916-8. 
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uvedeno ve třetí kapitole, pracovní kapitál vytváří jakýsi polštář pro případné finanční 

výkyvy. Čistý pracovní kapitál je rozdílový ukazatel, nicméně souvisí s likviditou. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl v roce 2010, a to 4 622 tis. Kč. Jedná se o část oběžného majetku, která se 

během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků 

může být použita k uskutečnění podnikových záměrů.12 Jak tvrdí Dluhošová (2010), čistý 

pracovní kapitál má bezprostřední vliv na likviditu podniku. Charakterizuje přebytek 

oběžných aktiv nad krátkodobými pasivy, a tedy platební schopnost podniku. Výše s růst 

pracovního kapitálu charakterizují finanční a investiční činnost podniku a celkovou úspěšnost 

jeho řízení. Vývoj výše pracovního kapitálu je zobrazen v Tab. č. 4.4. 

 

 Tab. č. 4.4.: Vývoj výše pracovního kapitálu v tis. Kč 

  2008 2009 2010 

Pracovní kapitál 4 507 2 867 4 622 
Zdroj: vlastní výpočty 
 

Součástí poměrové analýzy je také ukazatel kapitaliazace. Ten navazuje na dodržování 

zlatého bilančního pravidla, které doporučuje sladit časovou vázanost aktiv a pasiv.13 

Ukazatel kapitalizace poměřuje celková dlouhodobá aktiva k celkovým dlouhodobým 

zdrojům. Hodnoty ukazatele kapitalizace jsou zobrazeny v Tab. č. 4.5.  

 

 Tab. č. 4.5.: Vývoj hodnot ukazatele kapitalizace 

  2008 2009 2010 

Ukazatel kapitalizace 0,18 0,16 0,4 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Je zřejmé, že tento ukazatel měl v čase stoupající trend. Pokud by se ukazatel 

pohyboval okolo jedné, pak by dlouhodobý majetek byl plně kryt dlouhodobými zdroji. To 

ale v tomto případě neplatí. Také je zřejmé, že podnik využívá dlouhodobý kapitál i 

k financování krátkodobých aktiv. Tento způsob financování lze označit za konzervativní, je 

málo rizikový a je typický pro menší podniky.12 Pokud by byl vyšší než jedna, podnik by 

dlouhodobý majetek financoval i krátkodobými zdroji, což by se dalo označit za agresivní 

způsob financování.  

                                                      
12 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Vyd. Praha: Ekopress, 2010. 85 s. ISBN 
978-80-86929-68-2. 
13 SCHOLLEOVÁ, Hana.  Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: GRADA, 2008. ISBN 978-80-
247-2424-9. 
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4.5.2. Analýza zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti poměřují cizí a vlastní zdroje financování, ale zabývají se i 

schopností hradit náklady dluhu. Jak tvrdí Růčková (2011), v reálné ekonomice nepřichází 

v úvahu, že by podnik financoval veškerá aktiva z vlastního nebo naopak z cizího kapitálu. 

Použití výhradně vlastního kapitálu jednoznačně s sebou přináší snížení celkové výnosnosti 

vloženého kapitálu. Naopak financování výhradně z cizích zdrojů by bylo pravděpodobně 

spojeno s obtížemi při jeho získávání.14 Podstatou analýzy zadluženosti je hledání 

optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem.  

 Základním ukazatelem je celková zadluženost neboli ukazatel věřitelského rizika. 

Tento ukazatel je v praktické části označován anglickým ekvivalentem Debt Ratio I. Vývoj 

jeho hodnot je zobrazen v Tab. č. 4.6. 
 

 Tab. č. 4.6.: Vývoj celkové zadluženosti 

  2008 2009 2010 

Celková zadluženost 65,79 % 27,35 % 48,56 % 
Zdroj: vlastní výpočty 
 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.13 Je 

tedy zřejmé, že nejvyšší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2008, což bylo způsobeno vysokými 

závazky z obchodních vztahů. Vysoká hodnota celkové zadluženosti je příznivá tehdy, je-li 

podnik schopen dosáhnout vyššího procenta rentability, než je procento úroků placené 

z cizího kapitálu. Jak tvrdí Růčková (2011), věřitelé obecně preferují nízké hodnoty tohoto 

ukazatele.  

 Ke zjištění, zda je podnik schopen dosáhnout vyššího procenta rentability, než je 

procento úroků placené z cizího kapitálu, lze použít ukazatel úrokového krytí. Ten udává, 

kolikrát je zisk vyšší než úroky. Jak tvrdí Růčková (2011), ukazuje, jak velký je bezpečnostní 

polštář pro věřitele. Dále, jak tvrdí Strouhal (2009), minimální hodnota tohoto ukazatele bývá 

uváděna kolem šesti. Vývoj hodnot úrokového krytí je zobrazen v Tab. č. 4.7. 
 

  

Tab. č. 4.7.: Vývoj úrokového krytí 

  2008 2009 2010 

Úrokové krytí 47,06 25,69 29,86 
Zdroj: vlastní výpočty 

                                                      
14 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: GRADA, 2011. ISBN 
978-80-247-3916-8. 
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ím vyšší hodnota je hodnota úrokového krytí, tím je podnik vnímán jako 
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vlastní kapitál a bankovní úvěry. Platí, že je-li rentabilita celkových aktiv (ROA) vyšší než 

maximální úroková míra, existují podmínky pro další zadlužování firmy. Vyhodnocení je 

zobrazeno v Tab. č. 4.8. 

 

 Tab.č. 4.8.: Vyhodnocení další možnosti zadlužení v letech 2008 - 2010 

  2008 2009 2010 

Maximální úroková míra 0,44% 0,03% 0,03% 

ROA 24,75% 10,30% 21,09% 

Možnost dalšího zadlužení ano ano ano 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

 Obecně se soudí, že například průmysl využívá vyváženější poměr mezi vlastním a 

cizím kapitálem a přikládní svou strukturu spíše na stranu vlastního kapitálu. Ovšem, jak tvrdí 

Růčková (2011), stavebnictví kloní svou strukturu k méně vyváženému poměru a k cizím 

zdrojům financování. Nutno ještě podotknout, že stavebnictví v cizím kapitálu obvykle 

disponuje dlouhodobějšími zdroji financování.  

 

4.6. Bankrotní model - Altmanův index důvěryhodnosti 

 Altmanova analýza představuje jednu z možností, jak vyhodnotit souhrnně finanční 

zdraví podniku. Je stanovena pomocí jediného čísla – Z-skore, která se skládá z pěti ukazatelů 

a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluženost, likviditu i strukturu kapitálu. K jednotlivým 

ukazatelům je pak na základě rozsáhlých empirických průzkumů přiřazena jejich váha.16  

 Altmanův index pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu lze vypočíst 

podle následujícího vzorce: 

 

Z = 3,107 . X1 + 0,998 . X2 + 0,42 . X3 + 0,847 . X4 + 0,717 . X5,     (4.1.) 

 

kde X1  EBIT (zisk před úroky a zdaněním)/aktiva, 

      X2  tržby/aktiva, 

      X3  vlastní zdroje/cizí zdroje, 

      X4  nerozdělený zisk minulých let/aktiva, 

      X5  pracovní kapitál/aktiva. 

                                                      
16 SCHOLLEOVÁ, Hana.  Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: GRADA, 2008. 175 s. ISBN 
978-80-247-2424-9. 
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Pokud je vypočtené Z-skore vyšší než 2,9, je firma finančně zdravá a v dohledné době není 

ohrožena bankrotem. Dále pásmo 1,23 < Z < 2,89 znamená pásmo zvané „šedá zóna“, tedy o 

zdraví firmy nelze jednozančně rozhodnout. Pokud se firma nachází v Z < 1,23, firma není 

dostatečně zdravá a ohrožuje ji bankrot.  

 

Vypočtením Altmanova indexu pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu byly 

zjištěny hodnoty uvedené v Tab. č. 4.9. 

 

 Tab. č. 4.9.: Z-skore 

  2008 2009 2010 

Z-skore 4,91 6,74 3,65 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Je tedy zřejmé, že ani v jednom roce hodnota Z-skore neklesla pod hranici 2,9, tudíž lze 

konstatovat, že ve všech třech obdobích lze společnost STASEKO PLUS, s.r.o. označit za 

finančně zdravou. Zajímavé dále je, že nejvyšší hodnoty dosáhl Z-skore v roce 2009, tedy 

v roce, kdy společnost vykázala ze všech třech období nejnižší zisk. Kompletní výpočet 

Altmanova indexu je součásít příloh této bakalářské práce.  

 

4.7. Silné stránky analýzy 

 Za významnou stránku finanční analýzy lze označit skutečnost, že si firma může 

rychle a nenákladně vytvořit úsudek o svých základních finančních charakteristikách a tím 

získat podklad pro další rozhodování. Je zřejmé, že finanční analýza sama o sobě nic nezlepší, 

ale pomáhá orientovat se v tom, co by bylo potřeba zlepšit a může naznačit cesty, jak 

postupovat. Mimo jiné, může firmě naznačit, jak společnost vnímá případný věřitel nebo 

poskytovatel cizího zdroje financování.  

 

4.8. Slabé stránky analýzy 

 Finanční analýza poskytuje důležité infomace o  finančním zdraví podniku, ale nese 

s sebou určitá omezení, které vyžadují větší pozornost a zdravý úsudek uživatelů finanční 

analýzy. Například pokud analýzu provádí externí uživatel, lze za její slabou stránku 

považovat skutečnost, že data pro zpracování analýzy nemusí být veřejně dostupné, a to i 

přesto, že zveřejnění účetní závěrky účetní jednotce ukládá zákon, jak již bylo zmíněno na 
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počátku druhé kapitoly. Další slabou stránkou může být problematika vykazování finančního 

leasingu. Pokud účetní jednotka pořídí majetek, a jako zdroj financování zvolí finanční 

leasing, jeho předmět a náklady s ním spojené se vykazují pouze v podrozvahové evidenci, 

nikoliv v rozvaze.  

 K dalším problematickům okruhům analýzy pak patří rozdílné účetní praktiky firem, 

pokud dojde k srovnávání výsledků analýzy v rámci odvětví, dále pak vliv sezónních faktorů, 

velká závislost analýzy na účetních údajích, nebo zanedbání rizika, nákladů obětovaných 

příležitostí a budoucích přínosů podnikatelských aktivit. Další slabou stránkou je vliv 

mimořádných událostí na hospodaření společnosti, kdy může podnik v jednom období roku 

vykazovat různé výsledky své činnosti. Údaje v základních účetních výkazech jsou platné 

k určitému datu, neodrážejí tedy změny v průběhu hodnoceného období. Mezi mimořádné 

události, které mohou významně ovlivnit výsledek hospodaření účetní jednotky, je zejména 

zánik společnosti fúzí, živelná pohroma, politický převrat, zákaz činnosti v oboru nebo 

zvýšení daní.  

 

4.9. Uživatelé finanční analýzy 

 Údaje získané finanční analýzou jsou podstatné pro určitou skupinu uživatelů, a každá 

skupina uživatelů si formuluje cíl, který ho zajímá a k němuž hodlá vypracovanou analýzou 

dospět. Metody finanční analýzy využívají především následující subjekty: vlastníci, 

významní obchodní partneři, banky, zaměstnanci (zajímá je především stabilita podniku 

z hlediska jejich zaměstnání, prosperita z hlediska možného růstu mezd apod.), manažeři, 

konkurenti, státní orgány, analytici, daňoví poradci, účetní znalci nebo ekonomičtí poradci, 

kteří se zajímají o vývoj finančního zdraví podniku.  

 Vlastníci si finanční analýzou ověřují, zda prostředky, které investovali, jsou náležitě 

zhodnocovány a řádně využívány. Z jejich hlediska je pak základním cílem maximalizace 

tržní hodnoty firmy. Je důležité si uvědomit, že vlastník je zainteresován především na 

výnosech. V praxi je však analýza zpracována zejména pro účely vlastníka nebo banky. Je 

možné říci, že konkurenti, veřejnost, zaměstnanci  a pak hlavně stát nezpracovává analýzu 

vůbec, a pokud ano, tak na jiné úrovni, resp. zpracovává analýzu v rámci celé podnikové 

sféry. Pokud ovšem firma žádá o dotaci ze strukturálních fondů EU, např. z Operačního 

programu podnikání a inovace (OPPI), bude firmě na základě finanční analýzy přidělen 

rating, a ten může rozhodnout o tom, zda si firma zaslouží podporu z evropských prostředků.  
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5. ZÁVĚR 

V současné době, kdy krize klepe na dveře a nejedna firma se začíná obávát o odbyt 

své produkce, se dostávají do popředí úvahy zaměřené na oblast řízení nákladů. Je 

jednoznačné, že důležitá a významná rozhodnutí se ve firmě dějí neustále, proto je pro 

prosperující podnik důležité mít kvalitní informační základnu – tedy věrně a poctivě vedené 

účetnictví.  

 

Je nutností, aby úspěšný manažer trvale analyzoval situaci firmy a i v těch 

nejúspěšnějších obdobích dbát na růst její efektivnosti, nejen ziskovosti, ale i mnoha 

nepeněžních faktorů, a tak vytvářet její dobrou pozici pro období méně úspěšná.   

 

V této bakalářské práci jsem se zaměřila na aplikaci poměrových ukazatelů a to 

z oblasti rentability, aktivity a produktivity práce. Dále jsem svou pozornost zaměřila na 

ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy neboli zadluženosti a na oblast likvidity 

společnosti, kde byly tyto oblasti podrobněji rozvedeny v praktické části.  

 

Bylo zjištěno, že pomyslný finanční polštář v podobě pracovního kapitálu byl nejvyšší 

v roce 2010, který slouží ke krytí případných výkyvů, ale i v dalších analyzovaných obdobích 

dosáhl významných hodnot. Dále bylo zjištěno, že společnost STASEKO PLUS, s.r.o. 

využívá dlouhodobý kapitál i k financování krátkodobých aktiv, díky čemuž je tato společnost 

vnímána jako konzervativní. Mohlo to být způsobeno zejména tím, že společnost si půjčí 

dlouhodobý kapitál a  nakoupí za něj zásoby, popř. pak povoluje svým odběratelům delší 

lhůty splatnosti. Nelze však opomenout, že za dlouhodobý kapitál je považován mimo 

dlouhodobého cizího kapitálu také vlastní kapitál, tedy společnost zřejmě nakupuje zásoby za 

vlastní zdroje financování, tudíž nemusí ani dojít k vypůjčení peněžních prostředků.  

 

Dále bylo zjištěno, že společnost STASEKO PLUS, s.r.o. je dostatečně likvidní, ale je 

potřeba hledat vyváženou likviditu, která zaručí jak dostatečné zhodnocení finančních 

prostředků, tak již zmíněnou vyváženou likviditu. Na hospodaření společnosti se významně 

podepsala ekonomická krize, a to zejména v roce 2009, kdy společnost vykázala nejnižší 

výsledek hospodaření.  
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Při zaměření na oblast zadluženosti bylo nutné zjistit, zda byla účetní jednotka 

v analyzovaném období optimálně zadlužená. Bylo zjištěno, že vysoké úrovně zadlužení 

dosáhla společnost v roce 2008, což bylo způsobeno zejména vysokým podílem krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů. S ohledem na skutečnost, že stavebnictví kloní svou strukturu 

k méně vyváženému poměru a k cizím zdrojům financování lze říci, že zadluženost v roce 

2008 dosáhla optimálních hodnot. Lze obecně říci, že optimální kapitálová struktura se 

pohybuje okolo poměru cizích a vlastních zdrojů 60:40, tedy 60 % cizího kapitálu a 40 % 

vlastního kapitálu.  Ovšem, jak tvrdí Knápková (2010), pro odvětví stavebnictví je 

charakteristické vyšší zadlužení, než je obecně doporučováná hodnota. Proto lze společnosti 

navrhnout množství cizího kapitálu ve výši maximálně 70 %. Hodnota nad 70 % by byla 

vnímána jako riziková.  

 

Vyhodnocení Altmanova indexu důvěryhodnosti napovědělo, že lze předpovídat 

uspokojivou finanční situaci, z čehož mohu vyvodit závěr, že bankrot společnosti STASEKO 

PLUS, s.r.o. jistě nehrozí.   

 

I přes pokles ziskovosti v souvislosti s ekonomickou krizí ve stavebnictví lze 

společnost STASEKO PLUS, s.r.o. považovat za stabilní a úspěšnou. Díky kvalitnímu 

managementu si jistě zachová svou pozici na trhu.  
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