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1  Úvod 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení a má význam nejen uvnitř 

firmy, ale také při pohledu zvenčí, protoţe můţe ovlivňovat úvěrový a investiční potenciál 

firmy.  

 

Cílem finanční analýzy je komplexní posouzení slabin finančního zdraví podniku, 

které by v budoucnu mohly vést ke vzniku problémů, zjištění silných stránek, které souvisí 

s moţným budoucím zhodnocením majetku firmy a navrhnutí opatření pro zlepšení 

ekonomické situace podniku.  

 

Za posledních patnáct let se finanční analýza stala nejoblíbenějším nástrojem při 

hodnocení reálné ekonomické situace firmy a úspěšná firma se při svém hospodaření bez 

rozboru finanční analýzy jiţ neobejde. Finanční analýza by se měla v podniku provádět 

průběţně a minimálně jednou do roka, aby bylo zajištěno včasné odhalení případných 

blíţících se problémů. 

 

Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční zdraví společnosti Algeco s.r.o za 

roky 2007 – 2010 pomocí ukazatelů finanční analýzy a navrhnout vhodná opatření na zlepšení 

situace podniku. 

 

Teoretická část se bude zaměřovat na vysvětlení pojmu finanční analýza, vymezení 

okruhu uţivatelů, členění metod finanční analýzy a na souhrnné indexy hodnocení. Z metod 

a vzorců uvedených v této části bude vycházeno při provádění finanční analýzy v praktické 

části bakalářské práce. 

 

Praktická část bude rozdělena na dvě části. V první části bude představena společnost 

Algeco s.r.o a za pomoci horizontální a vertikální analýzy rozvahy, horizontální analýzy 

výkazu zisku a ztrát, rozdílového ukazatele čistého pracovního kapitálu, poměrových 

ukazatelů a souhrnných indexů hodnocení bude provedena finanční analýza. Při zpracování 

finanční analýzy se bude vycházet z interních dat společnosti – rozvahy, výkazu zisku a ztrát 

a výkazu cash flow. Druhá část se zaměří na zhodnocení výsledků finanční analýzy 

porovnáním ukazatelů v časovém rozmezí čtyř let a na návrhy opatření na zlepšení situace 

podniku. 
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2 Teorie finanční analýzy, metody a ukazatele 

2.1 Předmět finanční analýzy 

Finanční analýza se ve svých počátcích zaměřovala na absolutní změny v účetních 

výsledcích. Později se ukázalo, ţe rozvaha a výkaz zisků a ztrát přinášejí kvalitní zdroj 

informací pro posuzování úvěrové schopnosti podniků.  

 

„Finanční analýza přestavuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především ve finančních výkazech. Hlavním smyslem je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku“ (Růčková, 2011, s. 9). Pomáhá odhalit, zda je podnik 

ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda efektivně vyuţívá svá aktiva a zda je 

schopen včas splácet své závazky. 

 

Finanční analýzu můţeme rozdělit na tři na sebe navazující fáze: diagnóza základních 

indikátorů a hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, identifikace hlavních faktorů neţádoucího 

vývoje a návrh opatření na zlepšení situace. Pro její kvalitní zpracování je potřebné mít 

přístup k informacím o podniku, a to hlavně k vnitropodnikovým účetním výkazům, výroční 

zprávě, komentáři, oficiální ekonomické statistice atd. 

 

Finanční analýza má i řadu slabých stránek, které způsobují niţší vypovídací 

schopnost výsledků. Některé problémy lze odstranit nebo sníţit jejich závaţnost potřebnými 

korekcemi. Mezi hlavní problémy finanční analýzy patří (Knápková, Pavelková, 2010): 

 vypovídací schopnost účetních výkazů, z nichţ analýza vychází; 

 vliv mimořádných událostí, kterými mohou být ovlivněna vstupní data; 

 vysoká závislost na účetních údajích; 

 nutnost srovnávat výsledky; 

 zanedbávání rizika, nákladů obětované příleţitosti a budoucích přínosů 

podnikatelských aktivit.  
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2.2 Uživatelé finanční analýzy 

„I když se informační potřeby různých skupin uživatelů účetních výkazů liší, lze odvodit 

obecné pravidlo pro zjišťování základních charakteristik hospodářské a finanční situace 

podniku, jehož výkazy jsou předmětem rozboru“ (Holečková, 2008, s. 53): 

 jaká je výnosnost (rentabilita) podniku, tj. jeho schopnost zajistit přiměřený zisk 

z pouţitého (vloţeného) kapitálu; 

 jaká je platební schopnost (krátkodobá likvidita) podniku, tj. jeho schopnost uspokojit 

své finanční závazky v době jejich splatnosti; 

 jaká je hospodářská a finanční stabilita (dlouhodobá solventnost) podniku, tj. 

schopnost dlouhodobě zabezpečit své finanční závazky a dlouhodobě dosahovat 

přiměřené výnosnosti. 

Obr. 2.1 Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8 
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Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můţeme rozdělit do dvou oblastí: 

1) Externí finanční analýza 

Vychází ze zveřejňovaných finančních a účetních informací a z jiných veřejně 

dostupných zdrojů účetní závěrky. Mezi uţivatele této analýzy patří: 

 Investoři – jedná se o akcionáře a vlastníky, kteří do podniku vloţili svůj kapitál. 

Investoři posuzují finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního 

a kontrolního. Investiční hledisko představuje vyuţití informací pro budoucí 

rozhodování o investicích, tzn. míru zhodnocení a míru rizika. Kontrolní hledisko 

uplatňují akcionáři vůči manaţerům podniku, tzn. zajímají se o stabilitu, likviditu 

a disponibilní zisk. 

 Banky a jiní věřitelé – ţádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního 

dluţníka, aby se mohli rozhodnout, zda poskytnou úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek. Banka před rozhodnutím o přidělení úvěru posuzuje bonitu dluţníka. Jedná 

se o analýzu finančního hospodaření podniku a stav aktiv a pasiv. Zaměřuje se hlavně 

na strukturu majetku a finanční zdroje, kterými je majetek financován. Stěţejním 

prvkem je i rentabilita, která říká, jak efektivně podnik hospodaří. 

 Obchodní partneři – patří sem dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé se zaměřují hlavně 

na to, zda podnik bude schopen hradit své závazky. Odběratelé se zaměřují především 

na to, aby v případě finančních potíţí dodavatele neměli potíţe s vlastním zajištěním 

výroby. 

 Stát a jeho orgány – vyţaduje informace pro formulování hospodářské politiky státu, 

pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, pro kontrolu podniků 

s majetkovou účastí atd.  

 Konkurenti – zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého 

odvětví za účelem srovnání výsledků hospodaření, rentability, ziskové marţe, cenové 

politiky, investiční aktivity, výše a hodnoty zásob atd. 

 

2) Interní finanční analýza 

Je prováděna podnikovými útvary nebo povolanými osobami (auditory, 

ratingovými agenturami). Uţivatelé mají mnohem podrobnější informace neţ při externí 

finanční analýze. Mezi uţivatele patří: 
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 Management – vyuţívá finanční analýzu pro dlouhodobé a operativní finanční řízení 

podniku, např. získávání finančních zdrojů, zajišťování optimální kapitálové struktury, 

alokaci volných peněţních prostředků apod. 

 Zaměstnanci, odbory - mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

svého zaměstnavatele, neboť jim jde o zachování pracovních míst a stabilních 

mzdových podmínek.  

 

2.2.1 Informační základna finanční analýzy 

Úspěšnost finanční analýzy je dána kvalitou zdrojových informací. Tyto informace 

můžeme rozdělit na (Holečková, 2008): 

 Zdroje finančních informací – čerpají hlavně z účetních výkazů finančního 

a vnitropodnikového účetnictví (vnitřní informace), výročních zpráv emitentů cenných 

papírů, burzovního zpravodajství, prognóz finančních analytiků, inflace, vývoje 

úrokových měr a kurzů měn (vnější informace). 

 Kvantifikované nefinanční informace (oficiální ekonomická a podniková statistika) –

podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, objem prodeje, normy spotřeby. 

 Nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů, 

nezávislá hodnocení, prognózy, odborný tisk. 

Většinu informací potřebných pro finanční analýzu, získáváme z finančního účetnictví 

(prostřednictvím výkazů rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy), které nám slouţí jako 

prvotní a často i hlavní zdroj ekonomických dat. 

 

Rozvaha - zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdroje jeho krytí (pasiv) v peněţním 

vyjádření k rozvahovému dnu. Cílem rozvahy je znázornit funkční skladbu majetku, a to 

rozlišením dlouhodobého a oběţného majetku, poskytnout obraz o dlouhodobé finanční 

stabilitě podniku a podat informace o vlastním kapitálu podniku. Aktiva se rozdělují na 

pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný a finanční) 

a oběţná aktiva (zásoby, pohledávky, finanční majetek a časové rozlišení). Mezi pasiva se 

řadí vlastní kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření minulých let a běţného 

období) a cizí kapitál (rezervy, závazky, bankovní úvěry a výpomoci, časové rozlišení). 
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Výkaz zisků a ztrát - specifikuje nejvýznamnější poloţku rozvahy vlastního kapitálu, a to 

výsledek hospodaření běţného roku, který je ovlivňován změnami rozvahových poloţek 

a souvisí se vznikem nákladu nebo výnosu. Cílem výkazu zisků a ztrát je poskytnout 

informace o výkonnosti podniku a o tom, jak společnost tohoto výsledku dosáhla. 

 

Příloha k účetní závěrce – obsahuje důleţité informace, které nám pomáhají vysvětlit obsah 

poloţek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jsou významné pro posouzení majetkové, finanční 

a důchodové situace účetní jednotky.  

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Finanční analýzu účetních výkazů lze v závislosti na potřebách podniku provádět 

různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik. Finanční 

situaci podniku ale nezjistíme jen pomocí výpočtu. Celkový obraz se dotváří úsudkem 

analytika na základě jeho zkušeností.  

 

Metody finanční analýzy nejsou ţádným způsobem legislativně upraveny ani 

regulovány, coţ můţe vést k nejednotnosti terminologií a postupů, nejednoznačnosti výkladů, 

interpretace a srovnání výsledků. Vyvinuly se však určité obecně přijímané postupy. V praxi 

se proto setkáváme s různými postupy a technickými analýzami, které si kladou za cíl podat 

věrný a poctivý obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci uţivatelů. Jde například o: 

 

Fundamentální analýza 

„Je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými 

a mimoekonomickými procesy. Opírá se o značné množství informací a odvozuje závěry 

zpravidla bez algoritmizovaných postupů“ (Růčková, 2011, s. 41). 

Technická analýza 

„Využívá matematické a matematicko-statistické a další algoritmizované metody ke 

kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení výsledků z ekonomického hlediska“ 

(Růčková, 2011, s. 41) . 

 

Je nezbytné, aby se oba typy analýz (technické a fundamentální) vzájemně 

kombinovaly. 
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Metody elementární analýzy 

Tyto metody při výpočtech vyuţívají základní aritmetiku a procentní výpočty. Jsou 

charakteristické svou jednoduchostí výpočtů a nenáročnosti zpracování. Lze je členit do 

několika skupin, které jako celek pomáhají s komplexním finančním rozborem hospodaření 

podniku. 

 

2.3.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

1) Horizontální analýza (analýza trendů) 

Jedná se o meziroční porovnání jednotlivých hodnot. Tato analýza nám umoţňuje 

odhalit změny, ke kterým došlo za srovnávané období. „Základem hodnocení je výpočet 

rozdílových hodnot (rok n – rok n-1) a procentní vyjádření změny určité hodnoty v roce n ve 

srovnání téže hodnoty v předchozím roce n-1“ (Landa, 2008, s. 71). 

 

Absolutní změna: 𝑟𝑜𝑘 n − 𝑟𝑜𝑘 n-1  (2.1) 

 

Relativní změna: 
zm ěna  ukazatele

rok  n−1
 (2.2) 

 

2) Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Udává podíl jednotlivých položek na rozvahy na celkových aktivech, pasivech nebo 

podíl jednotlivých složek výkazu zisku a ztrát k celkovým tržbám (Landa, 2008). 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑖

∑𝑈𝑖
  (2.3) 

 

2.3.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

1) Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouţí k analýze podniku s orientací na jeho likviditu. Vypočtou 

se jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Někdy jsou označovány jako finanční fondy nebo 

fondy peněţních prostředků.  
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Čistý pracovní kapitál (provozní, provozovací kapitál)  

Představuje oběţná aktiva očištěná o závazky podniku, které bude nutno v nejbliţší 

době uhradit, nebo ho lze charakterizovat jako část oběţných aktiv, která jsou financována 

dlouhodobými zdroji podniku. 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2.4) 

 

Velikost čistého pracovního kapitálu je významným ukazatelem platební schopnosti 

podniku. Čím je vyšší, tím větší by měla být při dostatečné likvidnosti jeho sloţek schopnost 

hradit své závazky. Nabývá-li záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. Problémem 

tohoto ukazatele je, ţe poloţka oběţná aktiva můţe obsahovat málo likvidní nebo dlouhodobě 

nelikvidní poloţky, např. neprodejné zásoby, nevymahatelné pohledávky, neprodejné 

výrobky.  

 

Termín „čistý“ znamená, ţe kapitál je očištěn od té části oběţných aktiv, kterou nelze 

pouţít jinak neţ k úhradě splatných krátkodobých závazků. Termín „pracovní“ má vyjádřit 

disponibilitu s tímto majetkem – jeho pruţnost a pohyblivost. Čistý pracovní kapitál 

představuje volný kapitál, který je vyuţíván k zajištění hospodářské činnosti podniku. 

 

Obr. 2.2 Čistý pracovní kapitál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
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Čisté pohotové prostředky 

„Určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky“ (Knápková, Pavelková, 

2010, s. 82). Mezi pohotové peněţní prostředky se řadí peníze v hotovosti a na běţných 

účtech a někdy se zařazují i jejich ekvivalenty jako směnky, krátkodobé cenné papíry, 

krátkodobé termínované vklady. Tento ukazatel není ovlivněn oceňovacími technikami, je 

však snadno ovlivňován přesunem plateb k okamţiku zjišťování likvidity (zadrţením nebo 

naopak dřívějším uskutečněním plateb).  

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2.5) 

 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Tento ukazatel vylučuje při výpočtu z oběţných aktiv zásoby a nedobytné pohledávky. 

Od takto upravených oběţných aktiv se odečítají krátkodobé závazky.  

 

Č𝑀𝑃 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 –  𝑛𝑒𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑛é 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 –  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2.6) 

 

2) Tokové ukazatele  

Cash flow 

Účelem analýzy cash flow je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují příjem a výdej 

hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti. Je to toková veličina, která vyjadřuje rozdíl přítoku 

a odtoku hotovosti za určitě období. Výkaz cash flow je sestavován pro provozní, investiční 

a finanční činnost. Výkaz cash flow sestavit dvěma metodami (Dluhošová, 2010): 

 přímou – spočívá v bilanci všech příjmů a výdajů, cash flow se určuje jako rozdíl 

příjmů a výdajů; 

 nepřímou – cash flow je stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za 

dané období a přírůstků (úbytků) příslušných poloţek aktiv a pasiv ve srovnání 

s jejich počátečním stavem. 
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2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi základní nástroj finanční analýzy. Vypočítávají se 

vydělením jedné poloţky jinou poloţkou, mezi nimiţ existují určité souvislosti. Hlavní důraz 

je kladen na jejich vypovídací schopnost, vzájemné vazby a závislosti a způsob jejich 

interpretace. Je tedy třeba je rozumně vybírat. Neplatí, ţe čím více ukazatelů, tím lépe.  

 

1) Ukazatele rentability 

Jsou to ukazatele schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku vyuţitím 

investovaného kapitálů. Nejvíce dat pro tyto ukazatele nám poskytne výkaz zisků a ztrát 

a rozvaha. Jsou to ukazatele, kdy v čitateli se vyskytuje poloţka odpovídající výsledku 

hospodaření a ve jmenovateli druh kapitálu odpovídající danému ukazateli. Tyto ukazatele by 

měly mít v čase rostoucí tendenci, ale jsou závislé na vývoji ekonomiky. Nejvíce zajímají 

akcionáře a potenciální investory.  

 

Rentabilita celkových aktiv 

Vyjadřuje celkovou výnosnost vloţeného kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

byla aktiva financována. Je pouţitelná pro měření celkové efektivnosti a srovnatelnosti 

s okolím. Pokud do čitatele dosazujeme EBIT, potom ukazatel měří hrubou produkční sílu 

aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Je uţitečný při porovnání podniků, 

které mají různé daňové zatíţení a odlišný podíl dluhů ve zdrojích financování. 

 

Pokud je do čitatele dosazen čistý zisk, je poţadováno, aby ukazatel poměřil vloţené 

prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, které jsou odměnou věřitelům za svěřený kapitál.  

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 ∙ 100 (2.7) 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í +ú𝑟𝑜𝑘𝑦   1−𝑡 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 (2.8) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného vlastníky nebo akcionáři podniku. Pomocí 

tohoto ukazatele můţou vlastníci nebo akcionáři posoudit, zda za svou rizikovou investici 
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dostávají odpovídající výnos. Platí, ţe velikost tohoto ukazatele by měla být vyšší, neţ je 

úroková míra bezrizikových cenných papírů (státních obligací a cenných papírů). 

 

Výši tohoto ukazatele ovlivňuje výše zisku a výše kapitálu. Problém nastává, kdyţ 

velikost vlastního kapitálu je velmi nízká a rentabilita nabývá extrémně vysokých hodnot, 

v tom případě ukazatel ztrácí svou vypovídací schopnost.  

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.9) 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  ú𝑟𝑜𝑘𝑦  𝑎  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 (2.10) 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Jedná se o ukazatel, který je často vyuţíván k mezipodnikovému porovnání. Jeho 

pomocí se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě výnosnosti vlastního 

kapitálu spojeného s dlouhodobými cizími zdroji.  

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  ú𝑟𝑜𝑘𝑦  𝑎  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢 𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (2.11) 

 

Rentabilita tržeb 

Vyjadřuje, kolik Kč zisku nám přinese 1 Kč trţeb. Na tento ukazatel nám působí 

především změna ceny, nákladů, trţeb a změna struktury prodejního sortimentu. Tento 

ukazatel by měl být pouţíván zejména pro mezipodnikové srovnání v čase. Ve srovnání 

s ostatními podniky jeho nízká úroveň odráţí špatné řízení firmy, střední úroveň je znakem 

dobrého řízení managementu firmy, vysoká úroveň signalizuje nadprůměrnou úroveň řízení.  

 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  ú𝑟𝑜𝑘𝑦  𝑎  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2.12) 

 

Ukazatel nákladovosti 

Tento ukazatel je pouţíván jako doplňkový ukazatel k rentabilitě trţeb. Udává, kolik 

Kč čistého zisku podnik získá vloţením 1 Kč celkových nákladů. Platí, ţe čím vyšší je 
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hodnota tohoto ukazatele, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady a tím je i vyšší procento 

zisku.  

 

𝑅𝑂𝐶 = 1 −  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2.13) 

 

2) Ukazatele aktivity 

Jde o ukazatele, které hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých sloţkách majetku 

a měří schopnost podniku vyuţívat vloţené prostředky. Jedná se o ukazatele typu doby obratu 

(kolik dnů) nebo obratovosti (kolikrát). 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává, jak dlouho (ve dnech) trvá jeden obrat, tj. doba nutná k tomu, 

aby zásoby přešly přes proces výroby znovu do peněţní formy. Slabinou tohoto ukazatele je, 

ţe trţby odráţí trţní hodnotu, zatímco zásoby se evidují v pořizovacích cenách. Proto je 

vhodnější ve jmenovateli uvádět náklady na prodané zboţí, ačkoli se běţně pouţívají trţby.  

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 ∙ 360 (2.14) 

 

Obrat zásob 

Někdy je nazýván ukazatelem intenzity vyuţívání zásob. Udává, kolikrát za rok 

obměníme naše zásoby, neboli kolikrát za rok jsme schopni přeměnit naše zásoby na trţby. 

Do tohoto ukazatele lze zahrnout jak čisté trţby, tak i trţby zahrnující vnitropodnikové 

výkony. Ve srovnání s okolím vyšší hodnota ukazatele signalizuje, ţe podnik nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby, které by vyţadovaly nadbytečné financování.  

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (2.15) 

 

Obecně platí, ţe čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lepší je pro 

podnik situace. 
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Doba obratu pohledávek 

Udává, jaká je průměrná splatnost pohledávek, tedy kolik dní v průměru poskytuje 

firma bezúročný dodavatelský úvěr svým zákazníkům. Tento ukazatel je důleţitý z hlediska 

plánování peněţních toků. v praxi se pouţívá hodnota 14 jako výborná a hodnota nad 70 jako 

nepříliš uspokojivá.  

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 ∙ 360 (2.16) 

 

Obrat pohledávek 

Udává, kolikrát za rok jsme schopni přeměnit krátkodobé pohledávky na peněžní 

prostředky (13). 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 (2.17) 

 

Doba obratu závazků 

Udává, za kolik dní v průměru jsou hrazeny závazky, neboli kolik dní podnik 

v průměru čerpá dodavatelský úvěr od svých dodavatelů a má závazky vůči svým 

zaměstnancům. Je vhodné, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší neţ hodnota doby 

splatnosti pohledávek nebo alespoň na stejné úrovni. Platí, ţe čím vyšší hodnotu výpočet 

ukáţe, tím silnější je pozice daného podniku na trhu.  

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 ∙ 360 (2.18) 

 

Obrat závazků 

Udává, kolikrát za rok jsme schopni uhradit naše závazky. Jestli se obrat závazků 

v čase zvyšuje, znamená to, ţe firma hradí své závazky vůči dodavatelům rychleji. 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.19) 
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3) Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

Pojem zadluţenost vyjadřuje, ţe podnik vyuţívá k financování svých potřeb cizí 

zdroje. U velkých podniků nepřichází v úvahu, aby podnik financoval veškerá svá aktiva 

z vlastních zdrojů anebo jen pomocí cizího kapitálu. Pouţívání pouze vlastního kapitálu 

s sebou přináší sníţení jeho rentability. Naopak financování pouze cizím kapitálem s sebou 

přináší problémy s jeho získáváním.  

 

Podstatou ukazatelů zadluţenosti a finanční stability je najít optimální vztah mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Zahrnují celou řadu ukazatelů, které hodnotí kapitálovou 

strukturu majetku porovnáním poměru vlastních a cizích zdrojů financování. Existují různé 

pohledy na kapitálovou strukturu. U věřitelů platí, ţe riziko věřitele je vyšší, čím vyšší je 

podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu, a to z důvodu zvyšujícího se rizika neplnění 

závazků. Z pohledu akcionáře platí, ţe čím vyšší je podíl dluhového financování, tím jsou 

akcie rizikovější.  

 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je povaţován za jeden z nejdůleţitějších poměrových ukazatelů 

zadluţenosti pro hodnocení celkové finanční zadluţenosti. Udává nám, jak je firma schopna 

krýt své potřeby z vlastních zdrojů. Dohromady s ukazatelem celkové zadluţenosti by měly 

dát hodnotu 1. Vyjde-li hodnota tohoto ukazatele menší neţ 1, svědčí o vyuţívání cizího 

kapitálu.  

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.20) 

 

Majetkový koeficient (finanční páka) 

Důleţitým prvkem finančního řízení je dosaţení optimálního poměru vlastních 

a cizích zdrojů financování, tj. optimální zadluţenosti. Krytí potřeb podniku vlastními zdroji 

patří mezi draţší způsob financování. Růst zadluţenosti podniku můţe přispívat k lepší 

celkové rentabilitě a tím lepší trţní hodnotě firmy. Proto zadluţenost není negativním znakem 

podniku.  

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖 𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
  (2.21) 
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Stupeň krytí stálých aktiv 

Tento ukazatel odpovídá zlatému bilančnímu pravidlu, které nám říká, ţe dlouhodobý 

majetek by měl být financován vlastním nebo cizím kapitálem. Hodnota tohoto ukazatele by 

neměla vyjít menší neţ 1, která signalizuje podkapitalizování podniku. 

 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑆𝐴 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢 𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.22) 

 

Celková zadluženost  

Udává míru krytí majetku podniku cizími zdroji. Platí, ţe čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší je zadluţenost a současně vyšší riziko pro věřitele. Vţdy je dobré tento 

ukazatel porovnávat s rentabilitou celkového kapitálu.  

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.23) 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Vyjadřuje jaká část aktiv podniku je financována z dlouhodobých cizích zdrojů. Cílem 

je najít optimální strukturu dlouhodobého a krátkodobého kapitálu. 

 

𝐷𝑙𝑜𝑢h𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢 h𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 .

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖 𝑣𝑎
  (2.24) 

 

Běžná zadluženost 

Vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována z krátkodobých cizích zdrojů. 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.25) 

 

Koeficient zadluženosti 

Má stejnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluţenosti. Oba rostou 

s tím, jak rostou dluhy podniku. Ukazatel celkové zadluţenosti lineárně, zatímco koeficient 

zadluţenosti exponenciálně. Ve finanční analýze bývá vyuţívána i převrácená hodnota tohoto 

ukazatele, která je označována jako míra finanční samostatnosti podniku.  
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𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
  (2.26) 

 

Úrokové krytí 

Udává, kolikrát zisk před úroky a zdaněním pokrývá nákladové úroky společnosti. 

„Výše úroku jako fixního nákladu a jeho podíl na zisku je důležitým ukazatelem finanční 

stability podniku a jeho celkové jistoty“ (Holečková, 2008, s. 130). Pokud se hodnota 

ukazatele pohybuje okolo 8, podnik z pohledu investora je povaţován za bezproblémový, 

hodnota 6-8 je povaţována za dobrou. Pokud hodnota klesne pod 3, je nutná jistá obezřetnost. 

Pokud pod 2, jde o hodnotu značně rizikovou. 

 

𝑇𝐼𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  ú𝑟𝑜𝑘𝑦  𝑎  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
  (2.27) 

 

Úrokové zatížení 

Tento ukazatel udává, jakou část zisku nám odčerpávají úroky. Pokud má podnik 

dlouhodobě nízké úrokové zatíţení, tak si můţe dovolit vyšší podíl cizích zdrojů financování. 

Tento ukazatel je vţdy vhodné vyuţívat v souvislosti s vývojem rentability a výnosnosti.  

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  ú𝑟𝑜𝑘𝑦  𝑎  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚
  (2.28) 

 

4) Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky včas, v plné výši a v době 

jejich splatnosti Podstatou likvidity je vzájemný vztah mezi oběţným (krátkodobým) 

majetkem a krátkodobými závazky. Je však důleţitější sledovat vývoj hodnoty v čase neţ 

samotnou hodnotu ukazatele. 

Při hodnocení likvidity je důleţité, o jakou cílovou skupinu, která bude vyuţívat 

výsledky finanční analýzy, se jedná. Každá ze skupin bude preferovat jinou úroveň likvidity 

(Růčková, 2011): 

 Management – nedostatek likvidity můţe v konečném důsledku znamenat sníţení 

ziskovosti, nevyuţití příleţitostí, ztrátu kontroly nad podnikem, částečnou nebo 

celkovou ztrátu kapitálových investicí. 
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 Vlastníci – preferují niţší úroveň likvidity, neboť oběţná aktiva představují 

neefektivní vázanost finančních prostředků, coţ můţe sniţovat rentabilitu vlastního 

kapitálu. 

 Věřitelé – spojují nedostatek likvidity s odkladem vyplácení úroků a jistin. 

 Zákazníci, dodavatelé – sníţená likvidita můţe vést k omezenosti nebo nemoţnosti 

plnit smlouvy a dochází k narušování vztahů.  

 

Likviditu můžeme ovlivňovat zejména krátkodobým finančním plánováním pomocí 

těchto nástrojů (Landa, 2008): 

 řízením stavu zásob (materiálu, zboţí, polotovarů, nedokončené výroby, výrobků) tak, 

aby finanční zdroje, které jsou vázány v zásobách, co nejdříve přešly do podoby 

pohledávek a ty co nejdříve do podoby peněţních prostředků; 

 řízením pohledávek, aby bylo minimalizováno riziko jejich nesplacení a aby se 

pohledávky po uplynutí sjednané doby přeměnily v hotové peníze; 

 řízením finanční hotovosti tak, aby podnik měl vţdy k dispozici přiměřenou peněţní 

hotovost; 

 řízením krátkodobého financování v podobě přiměřeného stavu obchodních závazků 

a krátkodobých bankovních úvěrů.  

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Tento ukazatel udává, kolika korunami oběţných aktiv je kryta jedna koruna 

krátkodobých dluhů, tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své krátkodobé věřitele, kdyby 

proměnil všechen nepeněţitý krátkodobý oběţný majetek v hotovost. Za přiměřenou hodnotu 

tohoto ukazatele se uvádí interval 1,5 aţ 2,5. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší 

část oběţného majetku je kryta dlouhodobými zdroji, a to sniţuje moţnost platební 

neschopnosti v případě, kdyby se nepodařilo včas proměnit všechen nepeněţitý oběţný 

majetek v peněţní prostředky. 

 

Mezi omezení ukazatele běţné likvidity patří zejména: 

 nepřihlíţí ke struktuře oběţných aktiv z hlediska její likvidnosti; 
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 nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti.  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡 𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.29) 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Tento ukazatel vylučuje nejméně likvidní sloţku oběţného majetku, tj. zásoby. Za 

přiměřenou hodnotu tohoto ukazatele se uvádí interval 1,1 aţ 1,5. Vyšší hodnota ukazatele je 

příznivější pro věřitele, není však příznivá z pohledu akcionářů a vedení podniku. Velký 

objem oběţných aktiv vázaných ve formě pohotových prostředků přináší jen malý nebo ţádný 

úrok. Nadměrná výše oběţných aktiv vede i k neproduktivnímu vyuţívání vloţených 

prostředků, coţ nepříznivě ovlivňuje celkovou výnosnost vloţených prostředků.  

 

𝑃𝑜𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (2.30) 

 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

V tomto ukazateli vystupuje pouze nejlikvidnější část oběţného majetku – platební 

prostředky – a představuje nejpřísnější ukazatel likvidity. Za minimální hodnotu tohoto 

ukazatele se uvádí 0,2. Někdy je toto pravidlo označováno jako „one to five rule“, tzn. podnik 

by měl mít takové mnoţství peněţních prostředků, aby byl schopen ihned uhradit alespoň 

pětinu svých závazků. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 0,9 aţ 

1,1.  

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛 ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡 ř𝑒𝑑𝑘𝑦 +𝑝𝑒𝑛 ěž𝑛í 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (2.31) 

 

5) Ukazatele kapitálového trhu 

Od předchozích skupin poměrových ukazatelů se liší hlavně tím, ţe pracují s trţními 

hodnotami. Vyjadřují, jak trh hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí výhled pomocí 

burzovních ukazatelů. Důleţité jsou hlavně pro současné a budoucí investory, protoţe jim 

ukazují, jakou návratnost mohou očekávat od vloţených prostředků.  
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Čistý zisk na akcii 

Vyjadřuje velikost zisku na jednu kmenovou akcii, který by mohl být vyplacen 

v případě, pokud by podnik neměl ţádné investiční příleţitosti. Problémem tohoto ukazatele 

je, ţe můţe být ovlivněn různými postupy v účetnictví, jako např. oceňováním, odpisy, 

časovým rozlišením nebo rezervami.  

 

𝐸𝑃𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛 ý𝑐 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
  (2.32) 

 

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik jsou ochotni akcionáři zaplatit za 1 Kč zisku na akcii. 

Čím je tento ukazatel v čase nebo v porovnání s jinými akciemi niţší, tím je 

pravděpodobnější, ţe je akcie podhodnocena a pro investora levnější, znamená to tedy 

vhodnou příleţitost k investování. Nízká hodnota ukazatele při relativně vysokém zisku můţe 

také znamenat, ţe investoři odhadují trend sniţování zisku firmy a tím i očekávaných příjmů 

v budoucnosti. Toto pravidlo je však pouze orientační.  

 

Hodnota větší neţ 1 poukazuje na to, ţe trţní hodnota firmy je větší neţ výše vlastního 

kapitálu uvedená v rozvaze. Prosperující podnik s dobrou budoucností by měl vţdy vykazovat 

hodnotu větší neţ 1.  

 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑟𝑎𝑖𝑡𝑜 =  
𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
  (2.33) 

 

Dividendový výnos 

Vyjadřuje procentuální zhodnocení investice akcionáře. V případě zvýšení trţní ceny 

akcie a nezměněné výši dividendy bude hodnota ukazatele méně příznivá. Investor je ochoten 

akceptovat niţší dividendový výnos pouze tehdy, bude-li mít nějakou jistotu, ţe pokles bude 

v budoucnu vykompenzován.  

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 =  
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎  𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
  (2.34) 
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Účetní hodnota akcie 

Tento ukazatel nám odráţí uplynulou výkonnost firmy a v čase by měl vykazovat 

rostoucí tendenci, neboť pak se firma pro potencionální investory jeví jako finančně zdravá. 

Vyjadřuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z této hodnoty 

lze vycházet při stanovení trţní hodnoty akcie.  

 

Úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛 ý𝑐  𝑘𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑣ý𝑐  𝑎𝑘𝑐𝑖 í
  (2.35) 

 

Výplatní poměr 

Odpovídá dividendové politice, kterou podnik aplikuje. Tento ukazatel vyjadřuje, jaký 

podíl zisku po zdanění je vyplácen akcionářům v podobě dividend (Holečková, 2008).  

 

𝑉ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 =  
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎  𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
  (2.36) 

 

Aktivační poměr 

Tento ukazatel nám udává velikost zisku reinvestovaného zpět do podniku.  

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎č𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 =  1 −
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
  (2.37) 

 

Dividenda na akcii 

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 =  
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦  𝑧𝑎  𝑟𝑜𝑘

𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣 ý𝑐  𝑎𝑘𝑐𝑖 í
  (2.38) 

 

2.4 Souhrnné indexy hodnocení podniku 

Mají za úkol souhrnně vyjádřit charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace 

a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Jejich vypovídací schopnost je však omezená 

a spíše se pouţívá jako orientační podklad pro další hodnocení. Podstatou těchto ukazatelů je 

sestavení jednoduchého modelu, který zobrazuje vzájemné vztahy mezi dílčími ukazateli 

vyššího řádu. Model pak lze postupně rozkládat na další dílčí ukazatele. 
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 „Tyto indexy mají tři základní funkce“ (Růčková, 2011, s. 70): 

 vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy, 

 ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku, 

 poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů. 

 

2.4.1 Analýza soustav ukazatelů 

Pyramidové rozklady 

Hlavní myšlenkou je postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele 

aditivní (sčítání nebo odčítání) nebo multiplikativní (násobení nebo dělení) metodou. Při 

správné konstrukci umoţňují odhalit vzájemné vazby a vztahy mezi jednotlivými ukazateli 

a posoudit minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Pro posouzení míry vlivu 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel se pouţívají statistické metody – metoda postupných 

změn a logaritmická metoda.  

Mezi nejčastěji rozkládaný ukazatel patří ukazatel rentability vlastního kapitálů, tzv. 

Du Pontův rozklad, který byl vyvinut a poprvé pouţit v nadnárodní chemické společnosti 

Du Pont de Nemours.  

 

Obr. 2.3 Du Pontův rozklad ukazatele ROE 

𝑅𝑂𝐸 =
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Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-

86929-68-2. 

 

Kde T/A představuje obrat aktiv, A/VK finanční páku, EAT/EBT daňovou redukci, 

EBT/EBIT úrokovou redukci a EBIT/T provozní rentabilitu. 
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2.4.2 Analýza predikčních modelů 

1) Bankrotní modely 

Vycházejí z předpokladu, ţe kaţdá firma je ohroţena bankrotem. Jejich cílem je včas 

poskytnout uţivatelům varování, jak se bude vyvíjet finanční zdraví podniku a tím jaká je 

pravděpodobnost bankrotu podniku. Mezi nejčastější signály patří problémy s běţnou 

likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového kapitálu.  

 

Altmanův model 

Edward Altman prováděl predikci bankrotu s vyuţitím skupiny 66 výrobních firem 

rovnoměrně rozdělených na bankrotující a nebankrotující. Tento model vychází 

z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. a 80. let. Na základě této metody určil váhu 

22 poměrových ukazatelů, které jsou zahrnuty jako proměnné do jednoho modelu a jeho 

úspěšnost byla 80 %.  

 

Model je vhodným dodatkem poměrové analýzy. S úspěchem ho lze ale pouţít pouze 

u firem střední velikosti, neboť velké podniky bankrotují zřídka a malé podniky neposkytují 

dostatek informací pro provedení tohoto modelu.  

 

 Altmanův model pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry 

 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + X5 (2.39) 

 

Kde X1 vyjadřuje čistý pracovní kapitál / celková aktiva, X2 nerozdělený zisk / celková 

aktiva, X3 zisk před úroky a zdaněním / celková aktiva, X4 trţní cena akcií / dluhy celkem, X5 

celkové trţby / celková aktiva. 

 

„Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají z > 2,99, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají z < 1,81 a podniky v šedé zóně 1,81 ≤ z ≥ 2,99“ (Dluhošová 

a kol., 2010, s. 97). 
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 Altmanův model pro společnosti s nekótovanými cennými papíry na burze 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 (2.40) 

 

Kde X1 vyjadřuje čistý pracovní kapitál / celková aktiva, X2 nerozdělený zisk / 

celková aktiva, X3 zisk před úroky a zdaněním / celková aktiva, X4 trţní cena akcií / dluhy 

celkem, X5 celkové trţby / celková aktiva. 

 

„Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají z > 2,9, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají z < 1,2 a podniky v šedé zóně 1,2 ≤ z ≤ 2,9“ (Dluhošová 

a kol., 2010, str. 97). 

 

Index důvěryhodnosti 

Tento model byl zpracován manţely Inky a Ivana Neumaierových na základě souboru 

1000 českých podniků a je výsledkem 204 matematicko-statických modelů podnikového 

hodnocení. Jeho snahou je vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. 

Odráţí zvláštnosti českých účetních výkazů a ekonomické situace v ČR.  

 

𝐼𝑁95 = 𝑉1
𝐴

𝐶𝑍
+  𝑉2

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
+  𝑉3

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  𝑉4

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
+  𝑉5

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵𝑈
−  𝑉6

𝑍𝑃𝐿

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
   (2.41) 

 

V1 aţ V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, které odráţí podíl významnosti ukazatele 

ke kriteriální hodnotě ukazatele. Ukazatelům V2 a V5 jsou přiřazeny hodnoty 0,11 a 0,1. 

Ostatním ukazatelům jsou přiřazeny hodnoty podle specifika odvětví, ve kterém se podnik 

nachází.  

Podnik s hodnotou IN95 větší neţ 2 představuje podnik s dobrým finančním zdravím. 

Podnik s hodnotou pohybující se mezi 1 – 2 není ani zdravý ani nemocný, ale mohl by mít 

v budoucnu problémy. Pokud IN95 vyjde menší neţ 1, signalizuje to podnik se špatným 

finančním zdravím a hrozbu existenčních problémů.  

 

Pro hodnocení podniku z hlediska vlastníka byl manţely Neumaierovými sestaven 

další index, který má spíše bonitní charakter.  

 

𝐼𝑁 99 = − 0,017
𝐴

𝐶𝑍
+  4,573

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
+  0,015 

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵𝑈
  (2.42) 
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„Pokud je hodnota indexu vyšší než 2,07, podnik dosahuje ekonomického zisku, 

hodnota indexu pod 0,684 znamená záporný ekonomický zisk. Interval šedé zóny představuje 

signál o určitých problémech.“ (Knápková, Pavelková, 2010, str. 133) 

 

Vzhledem k tomu, ţe indexy IN95 a IN99 zkoumají kaţdý firmu z jiné stránky, byl 

vyvinut index IN01, který spojuje oba předchozí indexy a navíc zohledňuje snahu o sledování 

tvorby ekonomické přidané hodnoty a je konstruován pro průmyslové podniky.  

 

𝐼𝑁01 = 0,13
𝐴

𝐶𝑍
+  0,04

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
+  3,92

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  0,21

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
+  0,09

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵𝑈
   (2.43) 

 

Pokud je hodnota indexu větší neţ 1,77, pak podnik tvoří hodnotu. Hodnoty indexu 

menší neţ 0,75 svědčí o tom, ţe podnik míří k bankrotu. Hodnoty mezi 1,77 a 0,75 

představují šedou zónu, tzn. podnik netvoří hodnotu, ale ani nebankrotuje.  

 

Jako poslední byl vytvořen index IN05, který je aktualizací indexu IN01. 

 

𝐼𝑁05 = 0,13
𝐴

𝐶𝑍
+  0,04

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
+  3,97

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  0,21

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
+  0,09

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵𝑈
  (2.44) 

 

Pokud je hodnota indexu větší neţ 1,6, lze předvídat uspokojivou finanční situaci. 

Hodnoty indexu menší neţ 0,9 svědčí o tom, ţe firma je ohroţena váţnými finančními 

problémy. Hodnoty mezi 0,9 – 1,6 představují šedou zónu.  

 

Tafflerův model 

Tento model existuje v základním a modifikovaném tvaru a podle toho se interpretují 

vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové bodové hodnocení. Je zaloţen na ukazatelích, které 

odráţí klíčové charakteristiky platební neschopnosti společnosti. 

 

 Základní tvar Tafflerova modelu 

 

𝑍𝑇 𝑧 = 0,53
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝑍
+  0,13

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+  0,18

𝐾𝑍

𝐴
+  0,16

𝐹𝑀−𝐾𝑍

𝑃𝑁
  (2.45) 
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Pokud je hodnota indexu niţší neţ 0, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu, 

je-li výsledek vyšší neţ 0, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu.  

 

 Modifikovaná verze Tafflerova modelu 

 

𝑍𝑇 𝑧 =  0,53
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝑍
+  0,13

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+  0,18

𝐾𝑍

𝐴
+  0,16

𝑇

𝐴
  (2.46) 

 

Pokud je hodnota indexu niţší neţ 0,2, znamená to velkou pravděpodobnost 

bankrotu, je-li výsledek vyšší neţ 0,2, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu.  

 

2) Bonitní modely  

Jsou zaloţeny na hodnocení moţnosti zhoršení finanční úrovně podniku pomocí 

bodového ohodnocení. Tyto modely jsou závislé na kvalitě zpracování databáze poměrových 

ukazatelů v odvětvové skupině srovnávaných firem.  

 

Kralickův Quicktest 

U tohoto ukazatele jsou obodovány intervaly hodnot pro jednotlivé ukazatele. 

Souhrnné hodnocení se provádí metodou váţeného průměru. Skládá se ze čtyř rovnic, pomocí 

kterých hodnotíme situaci v podniku. První dvě hodnotí finanční stabilitu firmy a druhé dvě 

hodnotí výnosovou situaci firmy.  

 

𝑅1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.47) 

 

𝑅2 =
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙 –𝑝𝑒𝑛 ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡 ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 𝑐𝑎𝑠  𝑓𝑙𝑜𝑤
  (2.48) 

 

𝑅3 =
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚  𝑎  ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.49) 

 

𝑅4 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 𝑐𝑎𝑠  𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
  (2.50) 

 

Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle následující tabulky: 
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Tab. 2.1 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 >0,3 

R2 < 3 3-5 5-12 12-30 >30 

R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 >0,15 

R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1 

Zdroj: LANDA, Martin. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, 2008. 176 s. ISNB 978-80-251-1994-5. 

 

U tohoto ukazatele lze hodnotit finanční stabilitu FS = (R1 + R2) /2, dále výnosovou 

situaci VS = (R3 + R4)/2 a provádět souhrnné hodnocení finanční situace podniku SH = (FS + 

VS)/2. Pokud nám vyjde hodnota více neţ 3 body, podnik je povaţován za velmi dobrý. 

Pokud je hodnota menší neţ 1 bod, podnik se nachází ve špatné finanční situaci.  

 

Tamariho model 

U tohoto ukazatele se vychází ze skutečného rozloţení hodnot ukazatelů v hodnotící 

skupině. Souhrnné hodnocení je obdobně jako u Kralickova Quicktestu zaloţeno na 

váţeném průměru. 

𝑇1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
  (2.51) 

 

𝑇2 =
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.52) 

 

𝑇3 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (2.53) 

 

𝑇4 =
𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛 í 𝑠𝑝𝑜𝑡 ř𝑒𝑏𝑎

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣  𝑛𝑒𝑑𝑜𝑘𝑜𝑛 č𝑒𝑛é 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦
  (2.54) 

 

𝑇5 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣  𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑒𝑘
  (2.55) 
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𝑇6 =
𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛 í 𝑠𝑝𝑜𝑡 ř𝑒𝑏𝑎

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 
1
 (2.55) 

Všem vypočteným výsledkům jsou přiřazeny bodové hodnoty podle Tamariho bodové 

stupnice. Podniky s malou pravděpodobností bankrotu dosahují více neţ 60 bodů a podniky 

s vyšší pravděpodobností bankrotu mají méně neţ 30 z celkového počtu 100 bodů. 

  

                                                 

1
 Všechny vzorce uvedené v kapitole 2 byly čerpány z: DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 
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3 Profil a finanční analýza společnosti Algeco s.r.o 

3.2 Profil společnosti 

Společnost Algeco s.r.o byla zapsána do obchodního rejstříku 5. března 1998 a její 

sídlo je ve Spytihněvi, Olšík 586, PSČ 736 64. Společnost je zaloţena na dobu neurčitou. 

 

Předmětem podnikání společnosti je (14): 

 specializovaný maloobchod, velkoobchod, výroba strojů a zařízení pro všeobecné 

účely,  

 pronájem a půjčování věcí movitých,  

 zprostředkování sluţeb, zprostředkování obchodu,  

 výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

hořlavé, zdraví škodlivé, ţíravé, dráţdivé, senzibilující,  

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. 

 

Hlavním posláním společnosti je: 

 výroba mobilních kontejnerů pro mateřskou společnost, 

 pronájem mobilních kontejnerů 

 přímý prodej kontejnerů do zahraničí 

 přímý prodej kontejnerů v rámci České a Slovenské republiky. 

 

Mezi vlastníky společnosti patří společnost Algeco GmbH, která vlastní 99,9 % 

z obchodního majetku. Druhou vlastnickou společností se 16. 3. 2010 stala společnost MBM 

Mietsystem für Bau und Undustrie s obchodním podílem 0,01 %. 

 

V roce 2007 došlo ke sloučení skupiny Algeco se skupinou William Scotsman 

a vznikla skupina Algeco Scotsman. Společnost působí pod názvem Algeco v kontinentální 

Evropě, Elliott ve Velké Británii a jako William Scotsman v Severní Americe. 
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Skupina Algeco Scotsman vlastní v Evropě 4 výrobní závody s kapacitou 20 000 

kontejnerových jednotek, které slouţí k prodeji, ale hlavně k pronájmu. Společnost se 

zaměřuje na výrobu obytných, sanitárních a skladových kontejnerů. 90 % obratu výroby tvoří 

export, a to hlavně do východní, severní a částečně i západní Evropy.  

 

3.3 Ekonomický vývoj v letech 2007 - 2010 

Rok 2007 přinesl výrazné zvýšení poptávky po pronájmu mobilních kontejnerů. Proto 

bylo investováno do vzniku nového závodu ve Starém Městě, který umoţnil zvýšit výrobní 

kapacitu o 100 %. V tomto roce bylo vyrobeno 5263 kontejnerů, coţ je oproti předchozímu 

roku 2006 nárůst o 63 %.  

 

V roce 2008 bylo vyrobeno 7401 kontejnerů, coţ je 13 % nárůst oproti předchozímu 

roku. V tomto roce se podařilo navázat nové kontakty a získat nové zákazníky hlavně 

v západní Evropě a Ukrajině.  

 

Během roku 2009 bylo vyrobeno 2576 modulů. Toto sníţení produkce skoro o 40 % 

oproti roku 2008 bylo způsobeno globální finanční krizí, která hlavně v 1. pololetí zastavila 

stavební investice v celé Evropě. Rychlé přizpůsobení v podobě zaměření se na levnější 

produkty, sníţení správních nákladů, repasování starších modelů a organizační změny – 

sloučení nákupního a obchodní oddělení do útvaru zpracování zakázek přineslo v 2. pololetí 

získání nových větších zakázek.  

 

Po krizovém roku 2009, od února 2010 počet pronajatých jednotek opět rostl 

a nájemní park ke konci roku tvořil 2900 jednotek. Rok 2010 byl také velmi úspěšný 

z hlediska prodeje a společnost nadmíru splnila své plány v oblasti exportu a prodeje 

v tuzemsku a výroba se zvedla o 30 %. Největším projektem byla kompletní dodávka 

a realizace dvoupatrové modulární školy a školky v Dolních Břeţanech u Prahy za téměř 19 

milionů Kč.  

 

 

 

 

 



 

33 

 

3.4 Finanční analýza 

Má bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu firmu v letech 2007-2010. Pro 

výpočty byly pouţity vzorce uvedené v teoretické části v kapitole 2 a vycházelo se z údajů 

uvedených ve finančních výkazech společnosti – rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow. 

 

3.4.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy má za úkol zobrazit procentuální změnu jednotlivých 

poloţek rozvahy v čase. Při aplikaci ve firmě Algeco s.r.o jsem se zaměřila hlavně na vývoj 

celkových aktiv a pasiv a jejich procentuální změny. Podklady a výpočty horizontální analýzy 

rozvahy jsou obsaţeny v příloze č. 4. 

 

Z přílohy č. 4 lze vyčíst postupný narůst aktiv, a to o 13,4 % za sledované období. 

Dlouhodobý majetek zaznamenal v roce 2008 nárůst o 14,15 % oproti předchozímu roku, a to 

investicí do nových pozemků. Od tohoto roku se však jeho hodnota neustále zmenšuje.  

 

Oběţný majetek má od roku 2008 rostoucí tendenci, a to hlavně díky růstu 

krátkodobých pohledávek a krátkodobých peněţních prostředků. Pohledávky za sledované 

období zaznamenaly růst o 44,8 %. Tento růst je způsoben zvyšující se dobou obratu 

pohledávek a neschopností odběratelů platit své závazky včas a v dané výši. Další sloţkou 

oběţného majetku, která zaznamenala rychlý nárůst, je krátkodobý finanční majetek, který za 

sledované období vzrostl o téměř 344 %, společnost nemá nakoupené za sledované období 

krátkodobé cenné papíry, proto se růst týká cenin, peněz v pokladně a na běţném účtu. 

 

Od roku 2008 se společnosti daří drţet trend převahy vlastního kapitálu nad kapitálem 

cizím. Ten za sledované období zaznamenal růst o 38,74 %, a to hlavně díky zvyšujícímu se 

podílu výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běţného účetního období. 

Rok 2009 byl pro společnost kritický, protoţe zaznamenala propad zisku o 110,68 %. Tato 

ztráta byla kryta výsledkem hospodaření minulých let,  to mělo za následek sníţení této 

poloţky rozvahy v roce 2010 o téměř 37 %.  

 

Financování cizím kapitálem se za sledované období sníţilo o 8,52 %. V roce 2010 

došlo k nárůstu krátkodobých závazků, protoţe firma nebyla schopna platit své závazky včas. 
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Společnost za dané období nevyuţívala ţádné bankovní úvěry a finanční výpomoci, coţ můţe 

mít za následek sníţení rentability vlastního kapitálu, neboť vlastní zdroje financování jsou 

zpravidla nákladnější neţ cizí zdroje financování. Dlouhodobé cizí zdroje byly řešeny pomocí 

závazků vůči spřízněným osobám. Nejvýznamnější poloţkou cizího kapitálu, která 

zaznamenala za sledované období pokles, byly dlouhodobé závazky, a to o 95%. 

 

3.4.2 Vertikální analýza rozvahy 

Z provedené vertikální analýzy aktiv v příloze č. 5 lze říci, ţe struktura majetku 

odpovídá typu podniku příslušnému oboru podnikání. V letech 2007-2008 významnou 

poloţkou majetkové struktury je dlouhodobý majetek, který je vázán hlavně ve formě 

samostatných movitých věcí a budov. Od roku 2008 je důsledkem finanční krize patrné 

zastavení velkých investic do dlouhodobého majetku a jeho hodnota postupně klesá. 

 

Oběţná aktiva představují v posledním sledovaném roce podíl ve výši 54,11 % 

z celkového mnoţství aktiv, coţ je skoro dvojnásobné zvýšení oproti výchozímu roku 2007. 

Ve všech sledovaných letech vykazuje dominantní postavení poloţka krátkodobé pohledávky. 

Od roku 2009 se sniţuje vázanost finančních prostředků ve formě zásob a jejich hodnota 

postupně klesá. Obdobně je to i s poloţkou krátkodobého finančního majetku, jejíţ podíl na 

oběţných aktiv od roku 2009 také klesá. 

 

Z vertikální analýzy pasiv lze vyvodit, ţe firma od roku 2008 vyuţívá ve zvýšené míře 

vlastní zdroje financování. Nejvýznamnější poloţkou vlastního kapitálu je výsledek 

hospodaření minulých let, který má za všechny sledované roky rostoucí tendenci 

a v posledním roce sledování jeho podíl na vlastním kapitálu tvoří 80,13 %. Druhou 

významnou poloţkou je poloţka základní kapitál, jejíţ podíl se díky ztrátě v letech 2009 

a 2010 sníţil.  

 

Ve struktuře cizích zdrojů se vedle rezerv objevují jak krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů, tak i dlouhodobé pohledávky ve formě odloţeného daňového závazku 

a výpůjček od spřízněných osob. Podíl krátkodobých závazků na cizích zdrojích má za 

sledované období rostoucí tendenci. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2008, kdy se 

jejich podíl zvýšil skoro dvojnásobně. Podíl dlouhodobých závazků na cizích zdrojích 



 

35 

 

postupně v čase klesá aţ na hodnotu 1,84 % oproti výchozímu roku, kdy měl podíl 34,2 % na 

cizích zdrojích financování. 

 

3.4.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Z přílohy č. 6 horizontální analýzy výkazu zisku za ztrát je patrné, ţe výsledek 

hospodaření má klesající tendenci s rapidním poklesem v letech 2009 a 2010. Důvodem 

tohoto poklesu je sníţení trţeb a výkonů podniku z důvodu hospodářské krize. 

 

Z celkového vývoje nákladů a výnosů je patrný trend růstu v jednom 

roce a v následném roce pokles. Nejvyšší pokles je zaznamenán v roce 2010, kdy celkové 

výnosy a náklady zaznamenaly propad skoro o polovinu. 

 

3.4.4 Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál 

Jeho velikost je významným ukazatelem platební schopnosti podniku a měl by vţdy 

nabývat kladných hodnot. Čím je jeho hodnota vyšší, tím je firma schopna lépe hradit své 

krátkodobé závazky. 

 

Tab. 3.1 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

ČPK 35 796 -56 288 38 725 69 868 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, ţe společnost kromě roku 2008 nemá problémy s aplikací zlatého 

bilančního pravidla, která nám říká, ţe krátkodobé závazky by měly být hrazeny 

krátkodobým, tudíţ oběţným majetkem.  

 

3.4.5 Poměrové ukazatele 

Firma Algeco je společnost s ručením omezením a tudíţ nebudou aplikovány 

z poměrových ukazatelů ukazatele kapitálového trhu. 
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Ukazatele rentability 

Z ukazatelů rentability je posuzován především vývoj rentability aktiv, rentability 

vlastního kapitálu a rentability trţeb v čase. 

Tab. 3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

ROA 11,00% 8,46% -2,30% -2,75% 

ROE 27,47% 19,89% -2,17% -3,61% 

ROS 5,46% 3,32% -1,89% -2,24% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrný pokles rentability celkových aktiv. Nejvyšší pokles byl 

zaznamenán v roce 2009, a to téměř o 10 %. Nejlépe na tom byla firma v roce 2007, kdy 

kaţdá koruna investovaná do aktiv byla zhodnocena 11 %. Nejhorší situace nastala v roce 

2010, kdy došlo k znehodnocení kaţdé vloţené koruny do aktiv ve výši 2,75 %. 

 

Ukazatel ROE stejně jako ukazatel ROA má klesající tendenci. Nejvyšší pokles, a to 

o 21 % byl v roce 2009, kdy se firma poprvé za srovnávané období dostala do ztráty. Nejvyšší 

zhodnocení vlastního kapitálu bylo v roce 2007, kdy kaţdá 1 Kč vlastního kapitálu přinesla 

zisk ve výši 0,27 Kč. Nejhorší situace byla v roce 2010, kdy došlo k znehodnocení 1 Kč 

vlastního kapitálu o 0,02 Kč. 

 

Rentabilita trţeb má obdobný vývoj jako oba předchozí ukazatele. V prvních dvou 

letech plyne společnosti zisk, a to ve výši 5,95 % a 3,36 % z 1 Kč trţeb. Pak se situace obrací 

a společnost se dostává do záporných hodnot tohoto ukazatele a kaţdá utrţená koruna je 

znehodnocena ve výši 0,019 Kč a 0,027 Kč. 

 

Ukazatele aktivity 

Nejdůleţitější u těchto ukazatelů je zaměření se na dobu obratu pohledávek a závazků, 

která ovlivňuje obchodně úvěrovou politiku. Obecně nelze říct, jaká by měla být hodnota 

těchto ukazatelů. 
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Tab. 3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Doba obratu zásob 21 15 27 23 

Doba obratu pohledávek 45 21 62 94 

Doba obratu závazků 55 61 102 119 

Obrat zásob 18,84 24,19 13,54 15,04 

Obrat pohledávek 8,03 16,76 5,77 3,83 

Obrat závazků 6,49 5,91 3,52 3,02 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnota doby obratu zásoby by se měla v čase sniţovat, ale v našem případě má 

hodnota kolísavý charakter. Z vývoje ukazatelů doby obratu pohledávek a závazků je 

znatelné, ţe společnost dodrţuje pravidlo solventnosti – doba obratu pohledávek vţdy 

převyšuje dobu obratu závazků. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Z hlediska zadluţenosti obecně platí, ţe čím vyšší je objem závazků, tím více je 

potřeba v budoucnosti věnovat pozornost při tvorbě prostředků na jejich splácení. U těchto 

ukazatelů nelze určit kritérium hodnocení, neboť je důleţité, kdo tyto ukazatele posuzuje 

a v jakém oboru firma podniká. 

 

Tab. 3.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti 

Rok 

2007 2008 2009 2010 
Koeficient 

samofinancování 0,46 0,54 0,62 0,57 

Finanční páka 2,15 1,85 1,61 1,76 

Stupeň krytí SA 1,19 0,85 1,17 1,33 

Celková zadluţenost 0,53 0,46 0,38 0,43 

Dlouhodobá zadluţenost 0,22 0,03 0,03 0,02 

Krátkodobá zadluţenost 0,31 0,43 0,34 0,41 

Koeficient zadluţenost 1,15 0,85 0,61 0,76 

Úrokové krytí 10,53 7,09 -0,14 -3,54 

Úrokové zatíţení 0,10 0,14 -7,23 -0,28 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková zadluţenost postupně v letech 2007-2009 klesá, v roce 2010 se její hodnota 

nepatrně zvýšila. Společnost Algeco s.r.o má kapitálovou strukturu zaměřenou hlavně na 

vyuţívání vlastní zdrojů financování a cizí kapitál vyuţívá spíše ve formě krátkodobých 

cizích zdrojů. Při současném trendu, kdy klesají ukazatele rentability a situace na trhu je 

nejistá, podnik nechce vyuţívat dlouhodobé cizí zdroje, a tak se snaţí eliminovat problémy se 

splácením při vyuţívání cizího kapitálů. 

 

Vývoj koeficientu samofinancování není pro společnost moc příznivý. Jeho hodnota 

roste jen nepatrně a v roce 2010 jeho hodnota klesla. Pokud tento ukazatel nabývá hodnot 

menších neţ 1, svědčí to o vyuţívání cizího kapitálu, a tak tomu je i v našem případě, kdy 

firma cizí kapitál k financování vyuţívá. 

 

Majetkový koeficient neboli finanční páka má klesající tendenci, a to hlavně díky 

růstu vlastního kapitálu. Tento vývoj trval aţ do roku 2009, od kterého tento ukazatel 

postupně roste. Ţádoucí je, aby tento ukazatel byl v čase stabilní, a to se hlavně v letech 2008-

2010 daří. 

 

Pro koeficient zadluţenosti je doporučená hodnota mezi 0,8 – 1,2. Této hodnoty 

společnost dosahuje pouze v prvních dvou letech sledovaného období a pak jeho hodnota 

mírně klesá.  

 

Nejvyšší propad v této skupině má ukazatel úrokového krytí. Pro tento ukazatel je 

optimální hodnota 8. Této doporučené hodnoty je dosaţeno pouze v roce 2007 a v roce 2008 

se doporučené hodnotě vypočtená hodnota přibliţuje. Obezřetnost by měla být na místě 

hlavně v letech 2009-2010, kdy jeho hodnota nabývá záporných hodnot a jde o hodnotu 

značně rizikovou. 

 

Ukazatele likvidity 

Interpretace těchto ukazatelů závisí na cílové skupině, která bude těchto výsledků 

vyuţívat. Jedná-li se o potencionálního investora či akcionáře, je lepší, kdyţ se hodnoty 

pohybují ve spodní hranici (vysoké hodnoty vypovídají o neefektivní vázanosti finančních 

prostředků v oběţných aktivech). Naopak bude-li cílovou skupinou věřitel, pak je výhodnější 

z hlediska prémie za riziko, aby se hodnoty pohybovaly v horní hranici pásma. 
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Tab. 3.5 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Běţná likvidita 1,25 0,72 1,23 1,33 

Pohotová likvidita 0,91 0,47 0,97 1,13 

Okamţitá likvidita 0,10 0,12 0,37 0,30 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z vývoje ukazatele běţné likvidity je zřejmé, ţe firma v roce 2008 financovala stálá 

aktiva krátkodobými zdroji. Nemá dostatek pohotových peněţních prostředků na vyrovnání 

závazků, které jsou splatné v nejbliţší době. V ostatních letech jsou hodnoty vyšší, ale i tak 

neodpovídají doporučenému intervalu hodnot. 

 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je dosaţena jen v roce 2010. V ostatních 

letech firma není schopna ze svých pohledávek a dostupných peněţních prostředků hradit své 

krátkodobé závazky. 

 

U okamţité likvidity platí pravidlo one to five, společnost by měla mít dostatek 

peněţních prostředků, aby mohla okamţitě splatit alespoň jednu pětinu svých závazků. Toto 

pravidlo není splněno v letech 2007 a 2008. V roce 2009 a 2010 sice hodnoty tohoto 

ukazatele rostou, ale i tak se neblíţí doporučenému intervalu hodnot. 

 

3.4.6 Bankrotní modely. 

Z bankrotních modelů byl pouţit Altmanův model, Index důvěryhodnosti a Tafflerův 

model. 

Tab. 3.6 Altmanův model 

  

Rok 

2007 2008 2009 2010 

0,717X1 0,06 -0,09 0,06 0,10 

0,847X2 0,11 0,09 -0,01 -0,02 

3,107X3 0,58 0,50 -0,01 -0,05 

0,42X4 0,36 0,49 0,69 0,55 

X5 2,02 2,55 1,21 1,23 

Z Score 3,12 3,55 1,95 1,81 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V prvních dvou letech prováděné analýzy je minimální pravděpodobnost bankrotu, 

společnost dosahuje doporučované hodnoty 2,9. I  v roce 2009 se společnost dostává do tzv. 

šedé zóny, kdy nelze společnost hodnotit jednoznačně označit za úspěšnou, ale taky ji nelze 

označit jako problémovou. V roce 2010 ukazatel nabývá hodnoty 1,81, která signalizuje, ţe 

společnost se dostává do pásma velké pravděpodobnosti bankrotu. 

 

Tab. 3.7 Index důvěryhodnosti 

  

Rok 

2007 2008 2009 2010 

0,13 A/CZ 0,24 0,28 0,34 0,30 

0,04 EBIT/U 0,42 0,28 -0,01 -0,14 

3,97 EBIT/A 0,44 0,34 -0,09 -0,11 

0,21 Výnosy/A 0,43 0,56 0,26 0,27 

0,09 OA/(KZ + KBU) 0,11 0,06 0,11 0,12 

IN05 1,94 1,83 0,70 0,48 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost se v letech 2007 a 2008 nachází v intervalu, kdy můţeme předvídat 

uspokojivou finanční situaci, a společnost není ohroţena váţnými finančními problémy. 

Situace se ale mění v letech 2009 a 2010, kdy společnost zabývá hodnotu indexu menší neţ 

0,9 a v budoucnu můţe firma očekávat váţné finanční problémy. 

 

Tab. 3.8 Tafflerův model 

  

Rok 

2007 2008 2009 2010 

0,53 EBT/KZ 0,29 0,17 -0,02 -0,03 

0,13 OA/CZ 0,09 0,09 0,15 0,16 

0,18 KZ/A 0,06 0,08 0,06 0,07 

0,16 (FM-KZ)/PN -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 

ZT (z) 0,41 0,31 0,16 0,17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve všech sledovaných letech se firma pohybuje v zóně prosperity, ačkoliv meziročně 

dochází k většímu poklesu hodnoty ukazatele.  
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3.4.7 Bonitní modely 

Z bonitních modelů byl pouţit Kralickův Quicktest. 

 

Tab. 3.9 Kralickův Quicktest 

  

Rok 

2007 Body 2008 Body 2009 Body 2010 Body 

R1 0,46 4 0,54 4 0,62 4 0,57 4 

R2 7,26 2 2,08 0 3,76 1 -7,25 0 

R3 0,19 2 0,16 0 -0,02 0 -0,02 0 

R4 0,04 1 0,08 2 0,07 2 -0,04 0 

FS   3   2 2,5   2   

VS   1,5   1 1   0   

SH   2,25   1,5 1,75   1   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve všech sledovaných letech se společnost pohybuje v šedé zóně. Dochází 

k meziročnímu poklesu ukazatele a společnost v roce 2010 se dostává aţ na hranici 1, která uţ 

značí potíţe ve finančním hospodaření firmy. 
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4 Zhodnocení výsledků analýzy a návrh opatření 

Zhodnocení výsledků rozvahy 

Při pohledu na celkový vývoj aktiv lze vyčíst mírný nárůst celkového majetku 

společnosti, který vypovídá o efektivním zhodnocování majetku společnosti.  

 

Graf 4.1 Struktura aktiv 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dlouhodobý majetek vykazuje růst pouze v roce 2008, kdy společnost investovala 

hlavně do nákupu nových pozemků a samostatných movitých věcí. V posledních dvou letech 

prováděné analýzy je patrný pokles dlouhodobého majetku, a to hlavně díky finanční krizi, 

která zastavila velké investiční projekty. Do budoucna se však počítá s příznivějším vývojem 

ekonomiky, s návratem meziročního růstu do kladných čísel a s lepším zhodnocováním 

vloţených prostředků do podniku. 

 

Oběţná aktiva mají za sledované období rostoucí tendenci vyjma roku 2008, kdy je 

patrný pokles o 19 % oproti předchozímu roku 2007. Toto sníţení je způsobeno hlavně 

poklesem krátkodobých pohledávek o 38 % díky pouţívané obchodní politice, kterou 

společnost aplikovala. Tato uplatňovaná politika měla vliv i na dobu obratu pohledávek, která 

v tomto roce byla na vynikající hodnotě 21. Sníţení krátkodobých pohledávek mělo za 

následek i zvýšení krátkodobého finančního majetku, a to o 73 %.  
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Graf 4.2 Podíl jednotlivých složek aktiv 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Co se týče majetkové struktury podniku, je zde jasná převaha dlouhodobého majetku 

v letech 2007-2009. V roce 2010 došlo ke sníţení podílu dlouhodobého majetku na celkových 

aktivech a oběţná aktiva nabývají vyššího podílu, který není ale nijak výrazný. 

 

Graf 4.3 Struktura pasiv 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkový vývoj pasiv kopíruje vývoj aktiv a i tady je zaznamenám mírný meziroční 

nárůst. Ve sledovaném období je patrné, ţe kromě roku 2007, kdy byl cizí kapitál vyuţíván ve 

větší míře, se projevuje sniţování cizích zdrojů financování a nárůst finanční samostatnosti 

podniku, a to především financováním z výsledku hospodaření.  
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Graf 4.4 Podíl jednotlivých složek pasiv 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z kapitálové struktury je zřejmé, ţe společnost upřednostňuje vlastní zdroje 

financování před cizími zdroji a jejich podíl na celkových pasivech roste aţ do roku 2009, od 

roku 2010 dochází k poklesu podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech, a to díky 

meziročnímu poklesu výsledku hospodaření minulých let o téměř 70 %. 

 

Zhodnocení výkazu zisku a ztrát 

Graf. 4.5 Struktura výsledku hospodaření za běžnou činnost 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší nárůst za sledované období zaznamenala poloţka trţby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu, a to téměř o 58,22 %. Další významnou poloţkou, která 

v čase rostla, byly osobní náklady, které se v relativním vyjádření zvýšily o 30 000 tis. 

Provozní výsledek hospodaření od roku 2007 zaznamenal prudký pokles, a to o 93 000 tis. 

I finanční výsledek hospodaření postupně klesá, ale méně neţ provozní výsledek hospodaření. 
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V letech 2009 a 2010 došlo k nerovnosti vývoje mezi výkony a výkonovou spotřebou 

podniku. Vynaloţené náklady jsou příliš vysoké a neodpovídá jim hodnota výkonů. Proto do 

budoucna je potřeba sníţit náklady na spotřebu materiálu a energie. 

Čistý pracovní kapitál 

Graf 4.6 Vývoj ČPK 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu vychází ve všech obdobích kromě roku 2008 

kladný. V tomto roce je objem dlouhodobého kapitálu menší neţ stálá aktiva a část stálých 

aktiv je kryta krátkodobým kapitálem. Od roku 2009 má společnost dostatek krátkodobého 

majetku na úhradu svých krátkodobých závazků a velikost čistého pracovního kapitálu se 

zvyšuje. 

Zhodnocení rentability 

U hodnocení ukazatelů rentability je třeba upozornit na fakt, ţe díky zápornému 

výsledku hospodaření v letech 2009-10 nabývají ukazatele rentability v těchto letech 

záporných hodnot. 

Graf 4.7 Vývoj ukazatelů rentability 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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V roce 2007 dosahuje rentabilita aktiv své nejvyšší hodnoty 11 %. Toto období je pro 

podnik pozitivní, kaţdá koruna investovaná do majetku firmy byla zhodnocena 0,11 Kč. 

Během roku 2008 je zaznamenán pokles rentability aktiv. V tomto roce aktiva sice vzrostla 

o 6 % díky růstu dlouhodobého majetku a ostatních aktiv, ale současně došlo k poklesu 

EBITu v souvislosti se sníţením trţeb skoro o 61 % v souvislosti s hospodářskou krizí 

v odvětví. Rok 2009 a 2010 je pro podnik ztrátový, jeho EBIT se propadl oproti roku 2008 

o 50 529 tis. Kč v roce 2009 a o 23 497 tis. Kč v roce 2010. V těchto letech nedochází ke 

zhodnocení aktiv. 

 

Nejvyšší rentability vlastního kapitálu podnik dosahuje v roce 2007, a to 24,47 %. 

V dalších letech jeho rentabilita klesá aţ do záporných hodnot v letech 2009 a 2010.  

 

Tab. 4. 1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE metodou postupných změn 

  a0 a1 ∆ai ∆xai 

EAT/T 0,042 -0,011 -0,053 -25,15% 

T/A 2,553 1,215 -1,338 2,76% 

A/VK 1,854 1,606 -0,248 0,33% 

∑       -22,06% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na základě provedeného pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního 

kapitálu je hlavním důvodem tohoto poklesu ukazatel EAT/T. Hlavním důvodem je proto 

sníţení čistého zisku v důsledku menšího objemu trţeb z prodeje zboţí a výrobků, které 

ovlivňují provozní výsledek hospodaření. Pro rok 2011 se očekává zvýšení výnosů a tudíţ 

růst rentability vlastního kapitálu. 

 

V roce 2007 připadá na jednu korunu trţeb 0,0546 Kč čistého zisku. Trţby v tomto 

roce dosahují nejvyšších hodnot, hlavní podíl na nich přestavují trţby z prodeje zboţí a za 

nimi jsou trţby z prodeje výrobků a sluţeb a trţby z prodeje dlouhodobého majetku a zásob. 

Během roku 2008 rentabilita trţeb mírně klesá. Výrazný pokles nastává v roce 2009 a 2010, 

kdy se rentabilita sníţila aţ na hodnotu  - 1,89 % a - 2,24 % díky rapidnímu poklesu trţeb 

z prodeje výrobků a sluţeb v roce 2009 a poklesu trţeb za prodej zboţí a trţeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu v roce 2010.  
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Všechny sledované ukazatele rentability mají v čase klesající tendenci. Zabránit 

tomuto trendu jde zvýšením trţeb, sníţením nákladů nebo kombinací.  

 

Zvýšení trţeb lze docílit získáním nových zákazníků nebo zvýšením obchodní marţe. 

Získání nových zákazníků je ale náročný proces, který v sobě nese jak oslovování 

potenciálních zákazníků, tak i průzkum trhu a poptávky a případné rozšíření sortimentu 

výroby. Toto rozšíření výroby s sebou ale nese zvýšení nákladů, proto jsou velmi důleţité 

rozpočty nákladů, výnosů, trţeb atd. Se zvyšováním obchodní marţe musí být společnost také 

opatrná, aby obstávala v rámci existující konkurence a nedošlo k poklesu stávajících 

zákazníků.  

 

Cílem kaţdé společnosti je sniţování nákladů a růst trţeb. I firma Algeco s.r.o dělá vše 

pro to, aby sniţovala náklady. Po krizovém roku 2009, kdy se společnost poprvé dostala do 

ztráty, byla v roce 2010 přijata řada opatření. Mezi tato opatření patřila například i eliminace 

kurzových rozdílů zavedením měsíčního fixního kurzu. Společnosti bylo doporučeno, aby se 

v rámci sniţování nákladů zaměřila na náklady za sluţby, a to hlavně na přepravné, pracovní 

podporu do firmy, nakupované sluţby a reklamace. Tyto náklady lze ovlivnit hledáním 

výhodnějších nabídek, a tak lze dosáhnout velkých úspor. 

 

Zhodnocení aktivity 

Graf 4.8 Vývoj ukazatelů aktivity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z ukazatelů zadluţenosti je zřejmé, ţe se společnosti daří drţet trend, aby doba obratu 

pohledávek byla kratší neţ doba obratu závazků, a tím společnost měla dostatek platebních 

prostředků na úhradu svých závazků. V roce 2008 se díky zlepšení platební morálky 

odběratelů doba obratu pohledávek sníţila na 22, ale ani toto sníţení společnosti nepomohlo 
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k tomu, aby se zlepšila její doba obratu závazků. Od roku 2009 se zhoršuje platební morálka 

odběratelů, coţ má za následek ve větší míře vyuţívání dodavatelských úvěrů a neschopnost 

platit své závazky včas. 

 

Doba obratu zásob by obecně měla mít klesající tendenci v čase, ale v našem případě 

za sledované období kolísá. V průměru je doba obratu zásob 22. Tento výsledek je pro firmu 

velmi dobrý, protoţe musí brát v úvahu i pojistnou zásobu v případě neočekávaných situací. 

Velikost ukazatele svědčí i o tom, ţe společnost nemá na skladě nelikvidní zásoby. Obecně 

platí, ţe čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím je pro podnik lepší 

situace. V našem případě je toto pravidlo splněno pouze v letech 2007 a 2008. 

 

Zhodnocení zadluženosti 

Graf 4.9 Vývoj koeficientu samofinancování, finanční páky a stupně krytí SA 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Do roku 2009 je znatelný pozvolný růst koeficientu samofinancování, zejména díky 

zvyšujícímu se podílu vlastního kapitálu. Faktorem ovlivňujícím růst vlastního kapitálu je růst 

podílu výsledku hospodaření minulých let, který vzrostl téměř o 60 %. V roce 2010 je 

zaznamenán pokles tohoto ukazatele, způsobený především růstem aktiv a současným 

poklesem vlastního kapitálu. Tento pokles je zapříčiněn ztrátou za běţné účetní období ve 

výši 10 664 tis. Kč. 

 

Finanční páka má do roku 2009 klesající tendenci, coţ je zapříčiněno zvyšujícím se 

podílem vlastního kapitálu. V roce 2010 jeho hodnota stoupla díky poklesu vlastního kapitálu 

a růstem aktiv. 
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V roce 2008 je ukazatel stupně krytí stálých aktiv menší neţ 1, to svědčí 

o podkapitalizování společnosti, kdy vlastní zdroje byly vyuţívány na úhradu oběţného 

majetku. V ostatních letech je ukazatel větší neţ 1, coţ značí, ţe stálá aktiva jsou hrazena 

vlastním kapitálem, coţ můţeme vyčíst i z ukazatele čistého pracovního kapitálu. 

 

Graf 4.10 Vývoj celkové zadluženosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Do roku 2009 je zaznamenán pokles ukazatele celkové zadluţenosti. V roce 2010 

dochází k růstu krátkodobých pohledávek, tento nárůst je ovlivněn ekonomickou krizí, kdy 

někteří odběratelé nejsou schopni dostát svým závazkům. Důvodem stoupající celkové 

zadluţenosti je především růst cizího kapitálu ve firmě čerpáním dodavatelských úvěrů 

záměrným prodluţováním doby splatnosti závazků. 

 

Graf 4.11 Vývoj koeficientu zadluženosti, úrokového krytí a úrokového zatížení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pokles ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu je zachycen mezi roky 2007-2009. 

Toto sníţení je způsobeno růstem vlastního kapitálu a současně klesáním kapitálu cizího. 

Klesající tendence cizího kapitálu má příčinu ve sníţení dlouhodobých závazků. Vlastní 
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kapitál je zvýšen především díky meziročnímu růstu výsledku hospodaření z minulých let. 

Situace se mění v roce 2010, kdy je opět zaznamenán růst tohoto ukazatele a zároveň 

navýšení cizího kapitálu ve formě krátkodobých závazků. Firma ani v tomto roce nedisponuje 

ţádnými bankovními úvěry a výpomocemi. Pokud vezmeme v úvahu doporučené hodnoty 

zadluţenosti, tak lze říci, ţe se podnik nachází v optimálním rozmezí. 

 

Ve srovnávaném období je znatelný pokles ukazatele úrokového krytí v čase. V prvních 

dvou letech sledovaného období se ukazatel pohybuje okolo doporučené hodnoty. V roce 2009 se 

ukazatel propadá do minusových hodnot. Jak jiţ bylo zmíněno výše, tento prudký pokles je 

zapříčiněn ztrátou v daném roce. V roce 2010 nastal ještě prudší pokles.  

 

Ukazatel úrokového zatíţení udává, jakou část zisku nám odčerpávají úroky. Výrazné 

jsou opět roky 2009 a 2010, které jsou poznamenány ztrátou.  

 

Ukazatele zadluţenosti se v rámci společnosti neřeší. Zadluţenost je sledována na 

úrovni skupiny, která ţádá o případné půjčky třetí osoby. V případě nedostatku finančních 

prostředků podnik poţádá o půjčku skupinu. Tyto půjčky se spolu s úroky evidují v rámci 

krátkodobých nebo dlouhodobých závazků. Podniku bylo doporučeno, ať sleduje alespoň 

rozmezí ukazatele celkové zadluţenosti a hodnotu ukazatele stupně krytí stálých aktiv, který 

nám vypovídá o podkapitalizování nebo překapitalizování společnosti. 

 

Zhodnocení likvidity 

Graf 4.12 Vývoj ukazatelů likvidity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Běţná likvidita má v průběhu sledovaného období stabilní vývoj, ale nedosahuje 

doporučovaných hodnot 1,5 – 2,5. Výrazný pokles, a to o 58 % byl zaznamenán v roce 2008, 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2007 2008 2009 2010

Běţná likvidita

Pohotová likvidita

Okamţitá likvidita



 

51 

 

kdy byla hodnota tohoto ukazatele 0,72. Vliv na to měla změna krátkodobých závazků, které 

se zvýšily díky závazkům vůči ovládajícím a řídícím osobám a růst oběţných aktiv, kde rostl 

krátkodobý finanční majetek. Od roku 2009 lze opět zaznamenat nárůst běţné likvidity 

v důsledku růstu oběţných aktiv. 

 

Pohotová likvidita kopíruje vývoj běţné likvidity, i zde dochází k výkyvu v roce 2008, 

který je způsobem změnami v krátkodobých závazcích. Podle výhledu následujících let se 

společnosti daří udrţovat rostoucí trend a v roce 2010 společnost dosáhla hodnoty 1,13 

z doporučovaného intervalu hodnot 1,1 – 1,5. 

 

Okamţitá likvidita nabývá velmi nízkých hodnot a ani v jednom ze sledovaných 

období nenabývá doporučovaných hodnot. Do roku 2009 je patrné, ţe zvyšující se hodnota je 

způsobena zvyšujícím se podílem krátkodobých finančních prostředků a sniţujícími se 

krátkodobými závazky. V roce 2010 krátkodobé finanční prostředky vzrostly jen o 0,77 % 

oproti roku 2009, coţ způsobilo sníţení tohoto ukazatele. 

 

Na základě konzultace ve společnosti mi bylo sděleno, ţe firma upřednostňuje výši 

ČPK před hodnotami likvidity. Záměrně prodluţuje dobu splatnosti závazků, aby měla 

k dispozici co nejvíce volných peněţních prostředků na nákup zásob. Ale i tak bylo 

společnosti doručeno, aby se snaţila sniţovat své krátkodobé závazky a nedocházelo ještě 

k většímu náporu na ukazatele likvidity. 

 

Zhodnocení bankrotních a bonitních modelů 

Pokud by mělo být zhodnoceno, zda je společnost ohroţena bankrotem, tak podnik 

můţe být v tomto ohledu bez obav. Výsledky ukazatelů signalizují, ţe společnost se nachází 

v šedé zóně, především v letech 2009 a 2010, a tudíţ společnost není přímo ohroţena 

bankrotem. 

 

Co se týče platební schopnosti neboli bonity, tak podle hodnoty Kralickova Quicktestu 

se společnost nachází v šedé zóně, ale dochází k meziročnímu poklesu aţ na hraniční 

hodnotu 1. Hodnota provedeného modelu nabývá velmi nízkých hodnot, proto je na místě 

jistá obezřetnost. 
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5 Závěr 

Finanční analýza je důleţitým nástrojem finančního řízeni podniku. Pomáhá 

k odhalení slabin finančního zdraví, které je potřeba v budoucnu eliminovat a silných stránek 

finančního zdraví, ve kterých je potřeba pokračovat, upevňovat je a zlepšovat je. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit finanční zdraví společnosti Algeco s.r.o za 

roky 2007 – 2010 pomocí ukazatelů finanční analýzy a navrhnout vhodná opatření na zlepšení 

situace podniku. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, jak bylo jiţ avizováno 

v úvodu. V teoretické části je vysvětlen pojem finanční analýza, uţivatelé, metody 

a vzorce, které byly východiskem v praktické části. Praktická část je zaměřena na horizontální 

a vertikální analýzu rozvahy, horizontální analýzu výkazu zisku a ztrát, rozdílový ukazatel 

čistý pracovní kapitál a na ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluţenosti, bankrotní 

a bonitní modely. Ukazatele jsou porovnány v časovém horizontu 4 let. 

 

Roky 2009 a 2010 jsou charakteristické záporným výsledkem hospodaření, a to hlavně 

díky rapidnímu poklesu trţeb. Tento pokles byl zapříčiněn především hospodářskou krizí, 

která postihla celý trh. V těchto letech dochází k odchylkám ukazatelů a některé se dostávají 

aţ do záporných hodnot. Od roku 2011 dochází ke zlepšení ekonomické situace a i samotná 

společnost učinila jistá opatření na zlepšení situace, a to především v podobě sníţení nákladů. 

V roce 2011 lze tedy očekávat opětovný nárůst zisku a zlepšení výsledků finanční analýzy. 

 

Z horizontální a vertikální analýzy lze říci, ţe aktiva zaznamenala za sledované časové 

období růst. Největší podíl na aktivech za sledované období má dlouhodobý majetek kromě 

roku 2010, kdy dochází k nárůstu oběţných aktiv a jejich převaze na podílu celkových aktiv. 

Pasiva se vyvíjí přímo úměrně s vývojem aktiv a největší podíl má ve všech sledovaných 

letech vlastní kapitál s dominantní poloţkou výsledek hospodaření minulých let. 

 

U ukazatelů rentability (Tab. 3.1) dochází k největšímu zhodnocení vloţených 

prostředků v prvním roce prováděné analýzy, tj. roku 2007. Od tohoto roku dochází ke 

sniţování hodnot tohoto ukazatele aţ do záporných hodnot a znehodnocování vloţených 

prostředků. 
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Ukazatele aktivity (Tab. 3.2) dosáhly nejlepší výsledky v roce 2008. Od tohoto roku se 

však situace zhoršuje a dochází k prodluţování doby obratu závazků a pohledávek. Ukazatel 

doby obratu zásob je za sledované období stabilní, coţ lze povaţovat za dobrý výsledek. 

 

Společnosti se za sledované období podařilo sníţit celkovou zadluţenost podniku 

(Tab. 3.4), ale v roce 2010 dochází k mírnému zvýšení celkové zadluţenosti. Krátkodobá 

zadluţenost za sledované období má větší podíl na ukazateli celkové zadluţenosti neţ 

dlouhodobá zadluţenost. Od 2007 dochází k rapidnímu poklesu dlouhodobé zadluţenosti, a to 

díky sníţení hodnoty dlouhodobých závazků. 

 

Ukazatele likvidity (Tab. 3.4) nevykazují za sledované období dobré hodnoty, a to 

díky zaměření společnosti na čistý pracovní kapitál, tudíţ mít k dispozici volné peněţní 

prostředky na případný nákup zásob. 

 

Na závěr finanční analýzy byly zhotoveny bonitní a bankrotní modely (Tab. 3.5 – Tab. 

3.8), které nám více méně řekly, ţe společnost se nachází v šedé zóně. Sice se nejedná 

o negativní stav, ale i tak je na místě jistá obezřetnost. 

 

Celkově lze společnost na základě výsledků pouţitých metod a ukazatelů finanční 

analýzy v prvních dvou letech prováděné analýzy hodnotit jako stabilní. Další dva roky byly 

ovlivněny hospodářskou krizí na domácím i světovém trhu a tyto roky jsou hodnoceny jako 

nepříliš dobré. Pro budoucí vývoj je důleţité, aby si společnost udrţela stálé a získala nové 

odběratele a udrţela si důvěru svých dodavatelů (snaţit se neprodluţovat ještě více dobu 

obratu závazků). 
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Seznam zkratek 

A aktiva 

BČ běţná činnost 

BÚO běţné účetní období 

CK cizí kapitál 

CZ cizí zdroje 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČPP čisté pohotové prostředky 

ČMP čistý peněţně - pohledávkový finanční fond 

DHNM dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT zisk po zdanění 

EBIT zisk před úroky a zdaněním 

EBT zisk před zdaněním 

EPS čistý zisk na akcii 

KZ krátkodobé závazky 

KBU krátkodobé bankovní úvěry 

OA oběţná aktiva 

ROA rentabilita aktiv 

ROC rentabilita nákladů 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita trţeb 

SA stálá aktiva 

T trţby 

TIE úrokové krytí 
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U nákladové úroky 

Ui hodnota dílčího ukazatele 

∑Ui velikost absolutního ukazatele 

VK vlastní kapitál 

VZZ výkaz zisků a ztrát 

VH výsledek hospodaření 

ZPL závazky po splatnosti 
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