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1 Úvod 

V dnešním světě je ve všech odvětvích velmi důležité umět se dívat dopředu  

a předvídat, co se bude dít v budoucnu, není tomu jinak ani u velkých nebo malých stavebních 

firem. Vrcholoví manažeři a vedoucí pracovníci firem zodpovídají za běh firmy, proto musí 

mít přehled o tom, jak se firma vyvíjela v minulosti, jak se firma vyvíjí v současnosti a jak se 

bude vyvíjet v blízké i daleké budoucnosti. Existuje mnoho metod jak se dostat k takovýmto 

informacím. Jednou z těchto metod je finanční analýza firmy, pomocí níž se provádí výpočty 

na základě minulých a současných dat. Pomocí takovýchto výpočtů je pak možné posuzovat 

minulý, současný i možný budoucí vývoj firem. 

Cílem bakalářské práce tedy bude zhodnotit finanční zdraví firmy HSF Systém a.s.,  

a její možný vývoj v budoucnu, pomocí aplikace vybraných metod finanční analýzy. 

 V první části bude prezentována teorie finanční analýzy. K čemu se finanční analýza 

používá, jaké jsou potřeba vstupy pro její vytvoření, také něco málo o uživatelích finanční 

analýzy a nakonec něco málo o jednotlivých metodách finanční analýzy a jednotlivých 

poměrových a rozdílových ukazatelích. 

 Ve třetí části bude aplikována teorie v praxi. Pomocí vertikální analýzy bude zjištěno, 

jakou část tvoří jednotlivé položky rozvahy, a pomocí horizontální analýzy se zjistí meziroční 

změny jednotlivých položek rozvahy. Nakonec zde budou vypočteny a interpretovány 

poměrové ukazatele finanční analýzy. Dílčím cílem práce tedy bude posouzení zadluženosti, 

ziskovosti, aktivity a schopnosti platit závazky zkoumané firmy. 

 Následující část bude zaměřena na srovnání vybraných ukazatelů zkoumané firmy 

s odvětvím a zhodnocení pozice firmy na trhu. 

Závěr práce bude věnován zhodnocení celkové rentability nebo li ziskovosti firmy, 

zadluženosti firmy, aktivity firmy, likvidity firmy a možným návrhům řešení pro správný 

vývoj firmy. 

 Finanční analýza se vytváří hlavně pro vedoucí pracovníky firmy, aby měli podklady  

a informace o možném vývoji firmy v budoucnu, což je důležité pro rozhodování co se týče 

nových investic a zakázek. Na druhé straně je to soubor informací pro stávající a potenciální 

investory a věřitele.   
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2 Popis metodologie finanční analýzy 

 Smyslem finanční analýzy je zhodnotit finanční zdraví firmy. Pomocí finanční analýzy 

se zjišťují informace o budoucím vývoji firmy, které jsou důležité jak pro vedení dané firmy 

tak pro stávající a nové věřitele a investory. Finanční situaci jako takovou ovšem není možné 

zjistit pouze pomocí výpočtů. Celkový obraz o finanční situaci se domýšlí pomocí úsudku  

na základě výpočtů a indicií.  Externí zdroje základních informací pro vytvoření finanční 

analýzy jsou rozvaha, která podává informace o struktuře majetku a o zdrojích, ze kterých byl 

tento majetek financován, výkaz zisku a ztráty podává informace o veškerých výnosech  

a nákladech firmy v průběhu roku a také o výši výsledku hospodaření a nakonec výkaz Cash 

Flow, který podává informace o pohybu peněžních toků. Mimo tyto externí zdroje informací 

mohou firmy využívat další zdroje, jako jsou výkazy vnitropodnikového účetnictví, které si 

podnik vytváří sám, finanční informace, jejichž součástí jsou například výroční zprávy  

a účetní výkazy, kvantifikovatelné nefinanční informace a nekvantifikovatelné informace. [1]  

2.1 Vstupy do finanční analýzy  

 Pro sestavení finanční analýzy je potřeba mít přístup k určitým informacím, ze kterých 

firma vychází. Finanční výkazy podávají obraz o finanční situaci podniku. Nejdůležitější 

vstupy, nebo li finančními výkazy, které se při sestavení finanční analýzy používají, jsou: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz Cash Flow. 

2.1.1 Rozvaha 

 Rozvaha je jedním z nejzákladnějších zdrojů informací pro finanční analýzu podniku. 

Nalezneme zde informace o veškerém majetku firmy a informace o zdrojích, ze kterých byl 

tento majetek financován.  

Základní rozdělení tohoto finančního výkazu je na aktiva tedy majetek firmy a pasiva 

tedy zdroje financování majetku. Aktiva se dále člení na dlouhodobý majetek (hmotný, 

nehmotný, finanční) a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek). 

Rozdíl mezi těmito dvěma položkami je doba používání majetku a pořizovací cena. Oběžný 

majetek je používán dobu kratší než jeden rok, dlouhodobý majetek je používán zpravidla 

déle než jeden rok.  



 

7 

 

Pasiva se dále člení na vlastní zdroje (základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní 

fondy, výsledek hospodaření) a cizí zdroje (rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé 

závazky, bankovní úvěry a výpomoci).  

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty podává informace o úspěšnosti podniku za dané období, jakého 

výsledku hospodaření běžného období podnik dosáhl. Zachycuje vazby mezi výnosy 

dosaženými daným podnikem a náklady vynaloženými na jejich vytvoření. „Konkretizuje, 

které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření.“ 

(Grünvald a Holečková, 2007,  s.41). Důležitou složkou tohoto finančního výkazu je výsledek 

hospodaření, který poskytuje informace o výnosnosti podniku. [2]  

Výkaz zisku a ztráty obsahuje několik „typů“ výsledků hospodaření, a to provozní 

výsledek hospodaření, který je výsledkem obchodní a výrobní činnosti. Rozdílem finančních 

výnosů a finančních nákladů dostáváme finanční výsledek hospodaření, a posledním typem 

výsledku hospodaření je mimořádný výsledek hospodaření, který získáváme rozdílem 

mimořádných výnosů a mimořádných nákladů.  

2.1.3 Výkaz Cash Flow 

 „Výkaz Cash Flow informuje o příjmech a výdajích, které podnik za minulé účetní 

období realizoval a zobrazuje skutečný pohyb peněžních prostředků. Je žádoucí, aby příjmy 

převyšovaly výdaje, a aby byl podnik platebně schopný.“ (Kislingerová, 2010,  s.30) Peněžní 

toky se člení dle činnosti na peněžní toky z provozní činnosti, které se týkají základní 

výdělečné činnosti podniku a slouží pro základní podnikatelský účel. Dále na peněžní toky 

z investiční činnosti, které se týkají pořízení nebo vyřazení dlouhodobého majetku a na 

peněžní toky z finanční činnosti, které vedou ke změnám ve výši a struktuře vlastního kapitálu 

a dlouhodobých závazků. [4] 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

 Uživateli informací o finančním zdraví daného podniku jsou nejen osoby s vedoucím 

postavením ve firmě, ale mnoho dalších subjektů, kteří přicházejí do kontaktu s podnikem. 

Tyto uživatele můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na externí uživatele, kterými jsou 

investoři, banky a ostatní věřitele, stát a jeho orgány, zákazníci, dodavatelé, konkurenční 

firmy apod. Na druhé straně máme uživatele interní, kterými jsou manažeři, zaměstnanci  

a odboráři.  
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2.3 Metody finanční analýzy 

 Metody, které se používají pro vytvoření finanční analýzy lze rozdělit na dvě základní 

skupiny, kterými jsou deterministické a matematicko-statistické metody. Mezi deterministické 

metody patří vertikální analýza, horizontální analýza, poměrová analýza, analýza soustav  

a ukazatelů a analýza citlivosti. Mezi matematicko-statistické metody patří regresní analýza, 

diskriminační analýza, analýza rozptylu a testování statistických hypotéz. [1] 

2.3.1 Vertikální analýza 

 Pomocí vertikální analýzy provádíme rozbor struktury účetních výkazů. Vyjadřuje, 

z jaké části se jednotlivé položky ve výkazech podílejí na celku. Může být použita pro 

srovnání s konkurencí nebo s odvětvím. Této analýze se někdy také říká procentní analýza 

nebo strukturální analýza.  

Podíl na celku = 
  

   
           (2.1) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele,     je velikost absolutního ukazatele. 

2.3.2 Horizontální analýza 

 Horizontální analýza vyjadřuje změnu příslušné položky v čase tj. absolutní změnu a 

procentní změnu příslušné položky v čase tj. relativní změnu. Zabývá se porovnáním změn 

položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. 

 Z těchto změn lze odvodit i možný vývoj daných ukazatelů v budoucnosti, je však 

nutné postupovat opatrně, neboť není jisté, zda se podnik bude v budoucnu chovat stejně jako 

v minulosti nebo v současnosti. Rozbor struktury výkazů může být prováděn mezi 

jednotlivými obdobími nebo mezi jednotlivými roky. [2]  

Absolutní změna = Ut – Ut-1 = ∆Ut          (2.2) 

Relativní změna = 
  

    
         (2.3) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok. 
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2.3.3 Analýza poměrovými ukazateli 

2.3.3.1 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability vyjadřují výnosnost vybraných položek účetních výkazů 

v poměru k vybraným formám zisku. Obecně se jedná o poměr zisku a kapitálu. Rentabilita 

neboli výnosnost vloženého kapitálu měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a pomocí 

nich dosahovat dalšího zisku. Mezi nejvýznamnější ukazatele rentability patří rentabilita 

aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita investovaného kapitálu, rentabilita tržeb  

a rentabilita nákladů. [7] 

RENTABILITA AKTIV 

 Ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi čistým ziskem před zdaněním, včetně 

nákladových úroků, a celkovými aktivy, bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly tyto aktiva 

financovány. Hodnota ukazatele tedy udává kolik korun EBITU připadá na jednu korunu 

celkových aktiv.  

ROA = 
    

              
           (2.4) 

RENABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU 

 „Velmi důležitý ukazatel pro akcionáře, společníky a potenciální investory“. 

(Kislingerová, 2010, s.43) Vyjadřuje poměr čistého zisku a vlastního kapitálu společnosti a 

měří výnosnost kapitálu, který byl vložen akcionáři neboli společníky. Hodnota ukazatele 

tedy udává, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. 

ROE = 
   

  
            (2.5) 

RENTABILITA DLOUHODOBÝCH ZDROJŮ 

 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů vyjadřuje poměr mezi provozním 

výsledkem hospodaření a dlouhodobým kapitálem společnosti, který je tvořen vlastním 

kapitálem, dlouhodobými závazky a dlouhodobými úvěry. „Hodnota ukazatele vyjadřuje 

kolik korun provozního výsledku hospodaření, připadá na jednu korunu investovanou 

akcionáři a věřiteli.“(Kislingerová, 2010, s.42] 

ROCE = 
    

                    
         (2.6) 
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RENTABILITA TRŽEB  

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje poměr čistého zisku a veškerých tržeb společnosti. 

Veškerými tržbami se rozumí tržby za prodej zboží, veškeré výkony, tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu a tržby z prodeje cenných papíru a podílů. Hodnota tohoto 

ukazatele udává, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb.  

ROS = 
          

     
          (2.7) 

RENTABILITA NÁKLADŮ 

 Ukazatel rentability nákladů vyjadřuje poměr mezi čistým ziskem a výkonovou 

spotřebou tedy náklady podniku. Udává, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu 

nákladů. 

Rentabilita nákladů = 
   

               
        (2.8) 

 

2.3.3.2 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Finanční stabilita a zadluženost podniku závisí na struktuře zdrojů financování 

podniku. Největším problémem finančního řízení je volba správné skladby zdrojů financování 

činnosti podniku, kterou nazýváme finanční struktura podniku. Má pro firmu obrovský 

význam, mnohdy rozhoduje o tom, zda podnik bude pokračovat ve své činnosti nebo ne. 

Obecnou zásadou je, že by firma měla mít vyšší vlastní kapitál než cizí kapitál, vzhledem 

k nutnosti splácení cizího kapitálu. Nízký poměr vlastního kapitálu k cizímu kapitálu se může 

považovat za určitou finanční slabost podniku a může to ohrozit jeho celkovou stabilitu. 

PODÍL VLASTNÍHO KAPITÁLU NA AKTIVECH 

 Tento ukazatel vyjadřuje do jaké míry, je firma finančně samostatná. Hodnota 

ukazatele udává, jakou část majetku kryje podnik svými vlastními zdroji. [1] 

Podíl VK na aktivech = 
  

              
        (2.9) 
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STUPEŇ KRYTÍ STÁLÝCH AKTIV 

 Stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji a oběžný majetek by měl být kryt 

krátkodobými zdroji. Pokud je hodnota ukazatele nižší než 100 %, znamená to, že firma 

používá na financování dlouhodobého majetku jak dlouhodobé zdroje, tak krátkodobé zdroje, 

což může ohrozit finanční stabilitu firmy. Naopak když je hodnota ukazatele vyšší než 100 %, 

znamená to, že firma financuje dlouhodobými zdroji jak dlouhodobý majetek, tak oběžná 

aktiva.  

Stupeň krytí stálých aktiv = 
                  

            
                 (2.10) 

MAJETKOVÝ KOEFICIENT 

 Majetkový koeficient nebo také finanční páka vyjadřuje poměr celkových aktiv 

k vlastnímu kapitálu.  Udává tedy, kolik korun celkových aktiv připadá na jednu korunu 

vlastního kapitálu.  

Majetkový koeficient = 
              

  
                   (2.11) 

UKAZATEL CELKOVÉ ZADLUŽENOSTI 

 Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Hodnota ukazatele udává, do jaké míry jsou celková aktiva financována cizími zdroji. Čím 

vyšší je hodnota celkové zadluženosti, tím rizikovější je podnik pro věřitele. Pro upřesnění je 

však důležité rozdělit celkovou zadluženost na dlouhodobou a krátkodobou. 

Celková zadluženost = 
            

              
                  (2.12) 

UKAZATEL DLOUHODOBÉ ZADLUŽENOSTI 

 Ukazatel dlouhodobé zadluženosti udává, do jaké míry je firma zadlužena závazky  

a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok.  

Dlouhodobá zadluženost = 
                       

              
                (2.13) 
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UKAZATEL KRÁTKODOBÉ ZADLUŽENOSTI 

 Ukazatel krátkodobé zadluženosti udává, do jaké míry je firma zadlužena 

z krátkodobého hlediska, tj. do jaké míry je zadlužena závazky a úvěry s dobou splatnosti 

kratší než jeden rok. 

Krátkodobá zadluženost = 
                       

              
                (2.14) 

ÚROKOVÉ KRYTÍ 

 Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje poměr EBITU k nákladovým úrokům. Udává tedy 

kolikrát je EBIT schopen pokrýt nákladové úroky. Čím vyšších hodnot dosahuje daný 

ukazatel, tím příznivější je celková situace podniku. Ve své podstatě měří, jaká je možnost 

snížení zisku, než se podnik stane neschopným platit své náklady na cizí kapitál. [7] 

Úrokové krytí = 
    

               
                  (2.15) 

ÚROKOVÉ ZATÍŽENÍ 

 Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje poměr nákladových úroků k provoznímu 

výsledku hospodaření. Udává tedy, jakou část provozního výsledku hospodaření odčerpávají 

nákladové úroky. 

Úrokové zatížení = 
               

    
                           (2.16) 

ZADLUŽENOST VLASTNÍHO KAPITÁLU 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu představuje poměr cizích zdrojů k vlastnímu 

kapitálu. U finančně stabilních společností by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat 

v rozmezí od 80 % do 120 %.   

Zadluženost VK = 
            

  
                   (2.17) 
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2.3.3.3 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky. Jsou také nazývány ukazateli vázanosti jednotlivých složek kapitálu v různých 

formách krátkodobých nebo dlouhodobých aktiv. Jedná se především o ukazatele typu doby 

obratu, které vyjadřují intenzitu využití daných prostředků ve dnech a rychlosti obratu, které 

slouží rovněž pro měření intenzity využití prostředků. [1] 

OBRÁTKA CELKOVÝCH AKTIV 

 Ukazatel obrátky celkových aktiv měří efektivnost využití majetku. Vyjadřuje poměr 

celkových tržeb k celkovým aktivům. Udává tedy, kolikrát se celková aktiva obrátí během 

jednoho roku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím efektivněji využívá firma svůj majetek. [2] 

Obrátka celkových aktiv = 
     

              
                  (2.18) 

DOBA OBRATU AKTIV 

 Ukazatel doby obratu aktiv udává dobu, za jak dlouho dojde k obratu celkového 

majetku v návaznosti k tržbám. Pro podnik je pozitivní, když je hodnota tohoto ukazatele co 

nejkratší.  

Doba obratu aktiv = 
                    

     
                  (2.19) 

DOBA OBRATU ZÁSOB 

  Ukazatel doby obratu zásob představuje běžné provozní řízení firmy. Hodnota 

ukazatele udává počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby 

nebo prodeje. [1] 

Doba obratu zásob = 
            

     
                   (2.20) 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 

 Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje dobu, za jakou jsou průměrně placeny 

pohledávky podniku, a odhaluje platební kázeň odběratelů. Je zde důležité pravidlo 

solventnosti. Pokud je průměrná doba obratu pohledávek delší než doba obratu závazků, 

znamená to, že není dodrženo pravidlo solventnosti, což může vést k platební neschopnosti 

podniku. 
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Doba obratu pohledávek = 
                

     
                  (2.21) 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 

 Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje dobu, na kterou dodavatelé poskytli obchodní 

úvěr odběrateli. Charakterizuje platební kázeň podniku vůči dodavatelům. Doba obratu 

závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby bylo dodrženo pravidlo 

solventnosti a podnik se tak nedostal do platební neschopnosti. 

Doba obratu závazků = 
             

     
                   (2.22) 

 

2.3.3.4 Ukazatele likvidity  

 Likvidita je schopnost podniku platit své závazky a potřeby. Podnik musí být schopen 

inkasovat své pohledávky, mít prodejné výrobky, a v případě potřeby získat peněžní 

prostředky z prodeje zásob. Mezi nejčastěji používané ukazatele likvidity jsou ukazatel běžné 

likvidity, ukazatel pohotové likvidity, ukazatel okamžité likvidity a v neposlední řádě také 

rozdílový ukazatel a to ukazatel čistého pracovního kapitálu, který je umístěn v další 

podkapitole. 

UKAZATEL CELKOVÉ LIKVIDITY 

 Tento ukazatel vyjadřuje poměr všech složek oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

Oběžnými aktivy se zde rozumí zásoby jako nejméně likvidní složka oběžných aktiv, 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Krátkodobými závazky se zde rozumí závazky, 

které jsou splatné v blízké budoucnosti. Hodnota ukazatele udává, kolikrát jsou krátkodobé 

závazky kryty oběžnými aktivy, neboli kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna 

krátkodobých závazků. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je rozmezí od 1,5 do 2,5. 

Celková likvidita = 
             

                  
                  (2.23) 

UKAZATEL POHOTOVÉ LIKVIDITY 

 Ukazatel pohotové likvidity vyjadřuje poměr oběžných aktiv, avšak bez nejméně 

likvidní složky zásob a krátkodobých závazků.  Doporučená, ale ne zásadní hodnota pro tento 

ukazatel se může pohybovat v rozmezí od 1 do 1,5. Za vyhovující hodnotu lze považovat 
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alespoň poměr 1:1, neboť v takovém případě se podnik dokáže vyrovnat se svými závazky, 

aniž by prodal své zásoby. [7] 

Pohotová likvidita = 
                    

                  
                (2.24) 

 

UKAZATEL OKAMŽITÉ LIKVIDITY 

 Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje poměr pohotových platebních prostředků a 

krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty 

pohotovými platebními prostředky.  

Okamžitá likvidita = 
                            

                  
                (2.25) 

2.3.3.5 Rozdílový ukazatel 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

 Pro výpočet čistého pracovního kapitálu existují dvě metody, a to rozdíl oběžných 

aktiv a krátkodobých závazků nebo rozdíl dlouhodobých zdrojů a dlouhodobých aktiv. 

Ukazatel vyjadřuje část oběžných aktiv, které jsou finančně kryty dlouhodobými zdroji. [1] 

ČPK =                                                  (2.26) 

ČPK/A 

Dalším faktorem umožňujícím určit výši ČPK je poměrový ukazatel ČPK k aktivum. 

Tento ukazatel týkající se čistého pracovního kapitálu vyjadřuje podíl ČPK na majetku a 

sehrává roli při určování budoucí potřeby tohoto majetku a s tím i potřebné výše kapitálu 

k jeho profinancování. 

ČPK/A = 
   

              
                    (2.27) 
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3 Aplikace vybraných metod 

3.1 Profil společnosti 

Společnost HSF Systém a. s. působí na českém stavebním trhu od roku 2002. Za tuto 

dobu si vydobyla pozici v první desítce top středních firem v České republice. Svým růstem  

a rozvojem se postupně dostává do popředí mezi nejvýznamnější firmy v oboru.  

Předmětem činnosti společnosti je provádění staveb, klempířství, zámečnictví  

a pronájem věcí movitých. Hlavní činností je projektování, dodávka a montáž střešních  

a obvodových plášťů moderních hal. Výroba a montáž hliníkových oken, dveří, fasád  

a prosklených stěn. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, generální dodávky obchodních, 

průmyslových a občanských staveb. Realitní činnost, nákup a prodej pozemků, pronájem 

nemovitostí. Nákup a prodej hydro izolací, tepelných izolací a stavebních materiálů. 

Od roku 2004 má společnost sídlo ve vlastním průmyslovém areálu s administrativně 

výrobním zázemím ve Vratimově. Své aktivity řídí také prostřednictvím poboček v Praze, 

Plzni, Brně a v Žilině. V roce 2009 rozšířila výrobní a kancelářské prostory o novou výrobně 

administrativní halu v Ostravě – Hrabové s celkovou plochou 2000 m
2
. Vzhledem 

k pozitivním výsledkům v průběhu let plánuje firma do budoucna další rozšiřování aktivit 

v oblasti generálních dodávek. 

Výsledky, kterých firma za dobu své existence dosáhla, výhledově potvrzují příznivé 

trendy. Dynamický růst objemu realizovaných prací a obchodních aktivit svědčí o celkovém 

rozvoji společnosti. S rostoucím objemem aktivit rostl i počet zaměstnanců. Dnes firma 

zaměstnává 114 lidí, z toho cca 40 % tvoří řídící a techničtí pracovníci a 60 % kvalifikovaní 

dělníci různých profesí. 

 

3.2 Vertikální analýza  

Při výpočtu vertikální analýzy firmy se bude postupovat následovně, nejdříve bude 

vypočtena, znázorněna na grafu a interpretována struktura aktiv v jednotlivých letech  

a posléze bude vypočtena, graficky znázorněna a interpretována struktura pasiv v jednotlivých 

letech. 
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  Graf 3.1 Struktura aktiv v jednotlivých letech v % 

 

Z vertikální analýzy vyplývá, že se struktura aktiv v jednotlivých letech mění. V roce 

2006 jsou výsledky následující, téměř 90 % celkových aktiv tvoří oběžný majetek a 

zbývajících 10 % tvoří dlouhodobý majetek především majetek hmotný. Z oběžného majetku 

má největší podíl na aktivech položka zásoby, která tvoří 40% podíl na celkových aktivech. 

Druhá nejvyšší položka aktiv, krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, tvoří 38 % 

celkových aktiv. Zbývající položka oběžného majetku krátkodobý finanční majetek tvoří 8 % 

aktiv. 

V roce 2007 ve struktuře nastaly určité změny. Položka zásob se snížila na 30 % 

celkových aktiv, největší změna nastala v položce nedokončené výroby a polotovarů, kde  

se hodnota snížila o 30 mil. Kč. Naopak krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů  

se zvýšily téměř na polovinu celkových aktiv. Také podíl dlouhodobého hmotného majetku  

se zvýšil na 14 %, a to díky zvýšení položky staveb téměř o 26 mil. Kč. 

V roce 2008 se rapidně snížil podíl zásob, v tomto roce tvoří pouze necelé 2 %, což 

bylo způsobeno poklesem nedokončené výroby a polotovarů. Tento pokles byl důsledkem 

krize, neboť firma měla v tomto roce málo rozpracovaných zakázek. Podíl krátkodobých 

pohledávek se neustále navyšuje, tvoří 53 % celkových aktiv. Významná změna nastala také  

u dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů, kde nastalo zvýšení o 15 %. 

V roce 2009 tvoří čtvrtinu celkových aktiv dlouhodobý majetek především 

dlouhodobý majetek hmotný, a to v důsledku rozšíření firemních prostor o novou 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2006 2007 2008 2009 
2010 

OSTATNÍ AKTIVA 

KR.POHLEDÁVKY 

DL.POHLEDÁVKY 

KFM 

ZÁSOBY 

DFM 

DNM 

DHM 



 

18 

 

administrativní halu. Dále dlouhodobý finanční majetek, firmě byl poskytnut úvěr – ovládající 

a řídící osobou. Zásoby ve formě materiálu a nedokončené výroby a polotovarů tvoří 8 % 

celkových aktiv. Podíl krátkodobých pohledávek poklesl na 37 % z důvodu snížení 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Naproti tomu krátkodobý finanční majetek 

vzrostl na necelých 24 % 

V roce 2010 tvoří dlouhodobý majetek pouze 19 %, v největší míře je to dlouhodobý 

hmotný majetek. Došlo totiž ke snížení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 

téměř o 35 mil. Kč. Zásoby tvoří 25 % a to z důvodu navýšení nedokončené výroby  

a polotovarů téměř o 85 mil. Kč. Krátkodobé pohledávky vzrostly na 45 %, největší podíl  

na tomto zvýšení mají krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Dlouhodobé pohledávky 

tvoří v posledním roce necelé 2 % celkových aktiv. Vypočtené hodnoty byly získány  

na základě výpočtů dle vztahu 2.1 a jsou zobrazeny v Grafu 3.1  

Graf 3.2 Struktura pasiv v jednotlivých letech v % 

 

V roce 2006 je struktura pasiv následující, podíl cizích zdrojů je 93 %, z čehož 

dlouhodobé závazky tvoří pouze necelé 4 % a krátkodobé závazky tvoří 84 % a zbylých 5 % 

tvoří dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci a ostatní pasiva. Převážnou část 

krátkodobých závazků tvoří krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Další významnou 

položkou, která ovlivňuje celkové krátkodobé závazky, jsou krátkodobé přijaté zálohy. 

Vlastní zdroje, výsledek hospodaření běžného účetního období a nerozdělený zisk minulých 

let, tvoří pouhých 6,8 %. 
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V roce 2007 tvoří vlastní zdroje necelých 12 %, nejvyšší podíl má opět nerozdělený 

zisk minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Cizí zdroje tvoří 88 %, 

z čehož krátkodobé závazky, především závazky z obchodních vztahů a krátkodobé přijaté 

zálohy, tvoří 75 % celkových pasiv. Dlouhodobé bankovní úvěry tvoří 8,3 %, což znamená, 

že firmě byl poskytnut dlouhodobý úvěr. Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci tvoří necelé 

1 %. 

V roce 2008 se opět zvyšuje podíl vlastních zdrojů na celkových pasivech na 15%, což 

je stejně jako v roce 2007 způsobeno navýšením výsledku hospodaření běžného účetního 

období a nerozděleného zisku minulých let. Cizí zdroje v tomto roce tvoří 83,5 %. 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů, krátkodobé přijaté zálohy a položka Stát-daňové 

závazky tvoří téměř 57 % celkových aktiv. Dlouhodobé Bankovní úvěry tvoří 23 %, což 

vypovídá o dalším poskytnutém dlouhodobém úvěru. V tomto roce firma nemá žádný 

krátkodobý úvěr. 

V roce 2009 je struktura pasiv následující. Vlastní kapitál má na pasivech 16% podíl  

a cizí zdroje mají 84% podíl. Převážnou část cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky, které 

mají 57% podíl na pasivech. Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci jsou 

20 %. 

 V roce 2010 tvoří vlastní zdroje 12 % z celkových pasiv, nejvýznamnější položkou 

vlastních zdrojů je výsledek hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období je v tomto roce záporný. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech 

v posledním roce je téměř 88 %, z toho dlouhodobé závazky tvoří necelých 7 % a krátkodobé 

závazky, především z obchodních vztahů 63 %, Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry  

a výpomoci tvoří 17 %. Vypočtené hodnoty byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.1 a 

jsou zobrazeny v Grafu 3.2 

 

3.3 Horizontální analýza 

 Při konstrukci horizontální analýzy se bude postupovat následovně. Jako první bude 

sestavena a následně interpretována absolutní změna rozvahových položek v tis. Kč,  

a posléze bude sestavena a interpretována relativní změna rozvahových položek v procentech. 
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Tab. 3.1 Absolutní změna rozvahových položek v tisících Kč 

Položka 2006 -2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

AKTIVA 3 112 113 822 -78 388 60 385 

DM 22 301 -1 738 49 007 -13 345 

DNM 136 50 -80 -75 

DHM 22 165 -1 788 34 483 -2 324 

DFM 0 0 14 604 -10 946 

OA -18 569 108 977 -124 217 74 127 

ZÁSOBY -34 159 -98 617 24 737 83 232 

KFM -10 410 37 932 34 244 -61 770 

DL. POHLEDÁVKY 2 287 78 668 -79 753 -4 285 

KR. POHLEDÁVKY 23 713 90 994 -103 445 56 950 

Ostatní aktiva -620 6 583 -3 178 -397 

PASIVA 3 112 113 822 -78 388 60 385 

VK 17 160 32 390 -11 111 -7 873 

ZK 0 0 0 0 

CZ -14 043 78 291 -64 165 68 296 

DL. ZÁVAZKY 261 4 702 6 313 6 396 

KR. ZÁVAZKY -29 772 -2 562 -40 234 62 492 

BÚ a výpomoci 16 068 76 151 -30 244 -592 

Ostatní pasiva -5 3141 -3112 -38 
 

V letech 2006 a 2007 sledujeme nárůst aktiv i pasiv i přesto, že se některé položky 

rozvahy v těchto letech snížily.  Celkový dlouhodobý majetek se zvýšil o více než 22 mil. Kč, 

což bylo způsobeno hlavně dlouhodobým majetkem hmotným. Největší změna nastala 

v položce stavby, což znamená, že firma zařadila do svého majetku novou stavbu. 

V oběžných aktivech nastala největší změna v položce zásob, což bylo způsobeno poklesem 

položky nedokončené výroby a polotovarů.  Největší nárůst nastal v položce krátkodobé 

pohledávky, konkrétně pohledávky z obchodních vztahů.  Nárůst výsledku hospodaření 

běžného účetního období a nerozděleného zisku minulých let se projevil v růstu vlastního 

kapitálu a tím i v následném zvýšení pasiv. Naopak pokles závazků z obchodních vztahů 

téměř o 40 mil. Kč měl největší vliv na pokles cizích zdrojů.  

V letech 2007 a 2008 zaznamenáváme podobný průběh, opět se zvýšila aktiva i pasiva. 

Největší vliv na změnu aktiv měla oběžná aktiva, což bylo způsobeno obrovským navýšením 

krátkodobých i dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů a také v menší míře 

navýšením krátkodobého finančního majetku, peněz na účtech v bankách. Na změnu pasiv 

působilo zvýšení jak vlastního kapitálu vlivem nárůstu výsledku hospodaření běžného 
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účetního období a nerozděleného zisku minulých let, tak nárůst cizích zdrojů, a to hlavně  

ve formě dlouhodobých bankovních úvěrů. 

V letech 2008 a 2009 nastává zvrat, aktiva i pasiva se snížily. V těchto letech se 

rapidně snížily krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů, což mělo  

za následek změnu aktiv. Výsledek hospodaření běžného účetního období klesl oproti 

minulému roku téměř o 30 mil. Kč. Na pokles aktiv působilo také snížení krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů a splacení bankovních úvěrů. 

V letech 2009 a 2010 na změnu aktiv nejvíce působil nárůst nedokončené výroby  

a polotovarů a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Pasiva se zvýšila hlavně 

z důvodů růstu cizích zdrojů, zejména pak krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

Vypočtené hodnoty byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.2.  

 

Tab. 3.2 Relativní změna rozvahových položek v % 

Položka 2006 -2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

AKTIVA 0,903% 32,737% -16,985% 15,761% 

DM 78,161% -3,419% 99,821% -13,603% 

DNM nevyjádřeno 36,765% -43,011% -70,755% 

DHM 77,685% -3,527% 70,504% -2,787% 

DFM nevyjádřeno nevyjádřeno nevyjádřeno -74,952% 

OA -5,926% 36,969% -30,765% 26,517% 

ZÁSOBY -24,570% -94,038% 395,665% 268,586% 

KFM -35,275% 198,586% 60,042% -67,673% 

DL.POHLEDÁVKY 17,393% 598,281% -86,861% -35,519% 

KR.POHLEDÁVKY 17,703% 57,715% -41,602% 39,219% 

Ostatní aktiva -23,006% 317,253% -36,706% -7,245% 

PASIVA 0,903% 32,737% -16,985% 15,761% 

VK 72,882% 79,573% -15,201% -12,702% 

ZK 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

CZ -4,375% 25,504% -16,655% 21,269% 

DL. ZÁVAZKY 2,138% 37,713% 36,768% 27,237% 

KR. ZÁVAZKY -10,192% -0,977% -15,489% 28,466% 

BÚ a výpomoci 99,739% 236,655% -27,919% -0,758% 

Ostatní pasiva -35,714% 34 900,000% -98,794% -100,000% 
 

Z absolutních hodnot vyplývá, že se aktiva i pasiva skoro ve všech letech zvyšují. 

V letech 2006 až 2007 nastala největší změna v položce bankovní úvěry a výpomoci, která se 
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zvýšila téměř o 100 %, to bylo způsobeno dlouhodobým úvěrem, který byl firmě poskytnut. 

Další významná změna v těchto letech nastala v položce dlouhodobého majetku, který  

se zvýšil o 78 %, příčinou zvýšení bylo zařazení stavby do majetku podniku. Vlastní kapitál 

se oproti roku 2006 zvýšil o 73 %, což bylo způsobeno vysokým výsledkem hospodaření 

minulých let, a zvýšením hospodářského výsledku běžného účetního období více než  

o polovinu.  

V letech 2007 až 2008 nastala obrovská změna v položce časového rozlišení, výnosy 

příštích období se mnohonásobně zvýšily. Dlouhodobé pohledávky se zvýšily o 598 %, jedná 

se především o pohledávky z obchodních vztahů. Opět se zvýšily bankovní úvěry a výpomoci 

o 236 %, protože byl firmě poskytnut další dlouhodobý úvěr. Důsledkem růstu krátkodobého 

finančního majetku o 198 % je především to, že se peníze na účtech v bankách téměř 

ztrojnásobily. Zásoby klesly o 94 %, největší vliv na tuto změnu má položka nedokončená 

výroba a polotovary. 

V letech 2008 až 2009 nastal obrat, zásoby se zvýšily o 395 %, což bylo způsobeno 

zvýšením položky materiálu a nedokončené výroby a polotovarů. Dlouhodobý majetek vzrostl 

o 99 %, což bylo způsobeno navýšením nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku  

a dlouhodobého finančního majetku. Výnosy příštích období klesly o 98 %. 

V letech 2009 až 2010 se zásoby zvýšily o 268 %, opět bylo příčinou zvýšení 

nedokončené výroby a polotovarů. Významná změna nastala i v majetku, kde se dlouhodobý 

nehmotný majetek snížil o 70 %, a to především proto, že se snížila položka software  

a poklesl dlouhodobý finanční majetek a to z důvodu splacení úvěru – ovládající a řídící 

osoby, podstatný vliv. Položka ostatních pasiv, tedy časového rozlišení poklesla o 100 %, 

protože se snížily výnosy příštích období. Vypočtené hodnoty byly získány na základě 

výpočtů dle vztahu 2.3. 
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3.4 Analýza poměrovými ukazateli 

3.4.1 Ukazatele rentability 

 

RENTABILITA AKTIV 

Tab. 3.3 Hodnoty ukazatele ROA v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 3,270% 6,103% 10,787% 1,730% -1,757% 
 

Rentabilita aktiv se v prvních třech letech vyvíjí pozitivně, i když jsou hodnoty velmi 

nízké, mají tendenci stoupat a trend růstu rentability je pozitivní. Příčinou růstu ukazatele bylo 

zvýšení veškerých tržeb a velký pokles nákladů, což mělo za následek zvýšení výsledků 

hospodaření před zdaněním včetně nákladových úroků, tedy EBITu.  

Přestože hodnoty ukazatele rentability aktiv v letech 2006 až 2008 mají rostoucí trend, 

jsou velmi nízké, nedosahují hodnot více než 10 %. 

V roce 2009 klesly tržby za prodej výrobků a služeb zhruba o 380 mil. Kč, v menší 

míře se pak snížily tržby za prodej zboží a za prodej dlouhodobého majetku a materiálu. 

Celková výkonová spotřeba se také snížila, naopak osobní náklady, mzdové náklady  

a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění vzrostly. Propad tržeb má tedy  

za následek snížení EBITu a následný pokles ukazatele rentability aktiv.  

V posledním roce se firma dostává do ztráty, ačkoli jsou tržby za prodej zboží, tržby 

za prodej výrobků a služeb a tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu vyšší než 

v předchozím roce, výkonová spotřeba rapidně stoupla, a to jak spotřeba materiálu a energie  

o 88 mil. Kč, tak náklady na služby o 162 mil. Kč. Náklady tedy převýšily výnosy a výsledek 

hospodaření je záporný, takže i ukazatel rentability aktiv je v posledním roce záporný.  

Záporná rentabilita může vypovídat o špatném hospodaření firmy. Hodnoty uvedené 

v Tab. 3.3 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.4 a jsou zobrazeny v Grafu 3.3 
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Graf 3.3 Vývoj ukazatele ROA v letech 2006 – 2010 

 

 

RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Tab. 3.4 Hodnoty ukazatele ROE v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 34,050% 42,155% 44,312% 6,276% -18,116% 
 

Hodnoty ukazatele ROE se v prvních třech letech vyvíjí opět pozitivně, nejen, že mají 

tendenci růst, ale dosahují až 40 %. Mezi roky 2006 a 2007 ukazatel vzrostl o 8 procentních 

bodů, což způsobil nárůst tržeb za prodej zboží o 15 mil. Kč, a pokles výkonové spotřeby  

o 117 mil. Kč.  

Přestože se mezi roky 2007 a 2008 vlastní kapitál zvýšil o 79 %, nastává další nárůst 

ukazatele o 2 procentní body. Bylo to způsobeno především růstem tržeb za prodej zboží  

o 29 mil. Kč a růstem tržeb za prodej výrobků a služeb o 197 mil. Kč, což mělo za příčinu 

zvýšení výsledku hospodaření a tedy zvýšení celkového ukazatele.  

V roce 2009 se i přes pokles vlastního kapitálu, ukazatel propadl na 6 %. Hlavní 

příčinou poklesu ukazatele bylo snížení veškerých tržeb a navýšení osobních, mzdových  

a dalších nákladů, což mělo za následek pokles čistého zisku. Pokles výsledku hospodaření 

má negativní vliv na vývoj rentability vlastního kapitálu. 

V posledním roce je ukazatel rentability vlastního kapitálu záporný. Bylo to 
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oproti předchozímu roku zvýšily. Hlavní příčinou záporného výsledku hospodaření byly 

obrovské náklady na služby a velká spotřeba materiálu a energie. Jak již bylo řečeno, záporná 

rentabilita vypovídá o špatném hospodaření firmy, trend rentability by měl růst, aby byl vývoj 

ukazatele pozitivní. Hodnoty v Tab 3.4 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.5  

a jsou zobrazeny v Grafu 3.4. 

 

Graf 3.4 Vývoj ukazatele ROE v letech 2006 - 2010 

 

 

RENTABILITA DLOUHODOBÝCH ZDROJŮ 

Tab. 3.5 Hodnoty ukazatele ROCE v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 23,619% 25,846% 25,068% 5,157% -6,414% 
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možnou příčinou změny byl růst dlouhodobých závazků, především závazků z obchodních 

vztahů. 

V roce 2010 nastal převis veškerých nákladů nad výnosy a firma měla záporný 

výsledek hospodaření, a tedy i ukazatel rentability investovaného kapitálu je záporný. 

V posledních dvou letech měla firma velmi nízkou výnosnost z vlastního kapitálu spojeného 

s dlouhodobými zdroji. Hodnoty uvedené v Tab. 3.5 byly získány na základě výpočtů dle 

vztahu 2.6 a jsou zobrazeny v Grafu 3.5. 

 

   Graf 3.5 Vývoj ukazatele ROCE v letech 2006 - 2010 

 

 

RENTABILITA TRŽEB 

Tab. 3.6 Hodnoty ukazatele ROS v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 1,194% 2,895% 3,954% 0,942% -1,720% 
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průběh oproti roku 2007, opět se zvýšily tržby za prodej zboží o 30 mil. Kč, tržby za prodej 

služeb a výrobků se zvýšily o 200 mil. Kč a výkonová spotřeba se snížila o 70 mil. Kč. 

Zvýšení tržeb mělo za následek zvýšení celkového hospodářského výsledku, a tedy  

i celkového ukazatele. Od roku 2009 se už tak malé hodnoty dále snižují, což je zapříčiněno 

hlavně poklesem tržeb za zboží, tržeb za prodej výrobků a služeb téměř o 400 mil. Kč  

a snížení tržeb z prodeje dlouhodobého majetku.  

V roce 2010 je ukazatel opět záporný, a to hlavně z důvodů růstu výkonové spotřeby  

o 250 mil. Kč, hospodářský výsledek byl v tomto roce záporný, a tedy i ukazatel se dostal  

do záporných hodnot. Hodnoty uvedené v Tab. 3.6 byly získány na základě výpočtů dle 

vztahu 2.7 a jsou zobrazeny v Grafu 3.6 

Graf 3.6 Vývoj ukazatele ROS v letech 2006 - 2010 

 

RENTABILITA NÁKLADŮ 

Tab. 3.7 Hodnoty ukazatele rentability nákladů v jednotlivých letech 
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Mezi lety 2006 a 2007 ukazatel vzrostl o 1,79 p. b., protože se zvýšil celkový zisk, a to 

díky poklesu celkových nákladů. V roce 2008 vzrostly veškeré tržby a to mělo za následek 

zvýšení celkového zisku a následně i celkového ukazatele o 1,468 p. b. 

V roce 2009 ukazatel klesl na necelé 1 % a to především díky snížení celkových tržeb, 

v posledním roce je záporný výsledek hospodaření, tedy i celkový ukazatel rentability nákladů  

je záporný. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.7 byly získány na základě výpočtů dle 

vztahu 2.8 a jsou zobrazeny v Grafu 3.7. 

Graf 3.7 Vývoj ukazatele rentability nákladů v letech 2006-2010 

 

 

3.4.2 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

PODÍL VLASTNÍHO KAPITÁLU NA AKTIVECH 

Tab. 3.8 Hodnoty ukazatele podílu VK na aktivech v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 6,83% 11,71% 15,84% 16,18% 12,20% 
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může být považován za určitou finanční slabost a může být ohrožena finanční stabilita firmy.  
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V roce 2007 se hodnota ukazatele zvýšila téměř o polovinu. Důsledkem této změny 

ukazatele je vyšší výsledek hospodaření běžného účetního období a také vyššího výsledků 

hospodaření minulých let, a tedy zvýšení celkového vlastního kapitálu o 72 %. V roce 2008 

nastává další růst ukazatele a to i přesto, že se celková aktiva zvýšila o 114 mil. Kč tedy 

o 32 %. Vlastní kapitál se opět navýšil o 79 %, příčinou bylo další zvýšení výsledku 

hospodaření běžného účetního období a výsledku hospodaření minulých let.  

V následujícím roce nastává nepatrné zvýšení ukazatele a v posledním roce ukazatel 

klesá. Příčinou této změny je růst aktiv o 15 %, a to především oběžných aktiv ve formě zásob 

a úbytek vlastního kapitálu, především v důsledku ztráty, kterou firma měla v tomto roce. 

Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.8 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.9 a jsou 

zobrazeny v Grafu 3.8. 

Graf 3.8 Vývoj ukazatele podílu VK na aktivech v letech 2006 - 2010 

 

 

STUPEŇ KRYTÍ STÁLÝCH AKTIV 

  Tab. 3.9 Hodnoty ukazatele stupně krytí stálých aktiv v jednotlivých letech 
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hodnoty ukazatele se pohybují vysoko nad 100 %, a to znamená, že firma financuje 

dlouhodobými zdroji stálá aktiva, ale také oběžná aktiva.  

Mezi roky 2007 a 2008 nastává velký skok, ukazatel se zvýšil téměř o 243 procentních 

bodů. Bylo to způsobeno růstem vlastního kapitálu o 79,5 %, ve formě výsledku hospodaření 

běžného účetního období i minulého období, zvýšením dlouhodobých závazků, především 

závazků z obchodních vztahů a poskytnutím dlouhodobého bankovního úvěru firmě ve výši 

76 milionu korun.  

V roce 2009 se ukazatel snížil na 131 %. Důsledkem tohoto propadu ukazatele je růst 

stálých aktiv, především dlouhodobého hmotného majetku, a pokles vlastního kapitálu téměř 

o 11 mil. Kč díky velmi nízkému výsledku hospodaření běžného účetního období oproti 

předchozímu roku. Další možnou příčinou změny ukazatele je postupné splácení 

dlouhodobého bankovního úvěru. 

V roce 2010 se ukazatel mírně zvýšil z důvodů snížení stálých aktiv o 13 %, a to jak 

dlouhodobého nehmotného majetku, tak i dlouhodobého hmotného majetku a dále z důvodů 

zvýšení dlouhodobých závazků z obchodních vztahů. Firma by měla snížit své dlouhodobé 

zdroje a zvýšit své krátkodobé zdroje. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.9 byly získány na 

základě výpočtů dle vztahu 2.10 a jsou zobrazeny v Grafu 3.9. 

 

Graf 3.9 Vývoj ukazatele stupně krytí stálých aktiv v letech 2006 - 2010 
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MAJETKOVÝ KOEFICIENT 

Tab. 3.10 Hodnoty ukazatele majetkový koeficient v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 14,635 8,542 6,314 6,181 8,196 
 

V roce 2007 ukazatel klesl, a to i přesto, že se celková aktiva zvýšila o necelé 1 %. 

Důvodem poklesu ukazatele je vyšší zisk společnosti, a to jak výsledek hospodaření běžného 

účetního období, tak výsledek hospodaření minulého období.   

V roce 2008 ukazatel pokračuje v klesajícím trendu, a to v důsledku dalšího navýšení 

výsledku hospodaření běžného účetního období, který působí na růst celkového vlastního 

kapitálu a tedy na pokles ukazatele. 

 V roce 2009 nastala nepatrná změna a v posledním roce došlo k růstu ukazatele  

o 2 procentní body, především proto, že se firma dostala do ztráty, která snížila vlastní kapitál. 

Další příčinou růstu je zvýšení oběžných aktiv, a to ve formě zásob a krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.10 byly získány na 

základě výpočtů dle vztahu 2.11 a jsou zobrazeny v grafu 3.10. 

 

Graf 3.10 Vývoj ukazatele majetkový koeficient v letech 2006 - 2010 
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UKAZATEL CELKOVÉ ZADLUŽENOSTI 

Tab. 3.11 Hodnoty ukazatele celkové zadluženosti v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 93,16% 88,29% 83,48% 83,81% 87,80% 
 

Hodnoty ukazatele celkové zadluženosti jsou velmi vysoké. Podíl věřitelů  

na celkovém kapitálu, z něhož je majetek financován, se pohybuje okolo 90 %. Je ovšem 

důležité rozlišit krátkodobou a dlouhodobou zadluženost, která bude vypočtena  

a interpretována níže. V roce 2007 hodnota ukazatele klesla pod 90 %, což bylo způsobeno 

růstem dlouhodobého majetku o 78 %, firma zařadila do svého majetku stavbu v hodnotě 26 

milionu korun. Dále na hodnotu ukazatele působil pokles závazků z obchodních vztahů. 

Přestože cizí zdroje v roce 2008 vzrostly, hodnota ukazatele klesá, což je způsobeno růstem 

oběžných aktiv o 36 % a to především dlouhodobých pohledávek o 78 mil. Kč, krátkodobých 

pohledávek o 91 mil. Kč a krátkodobého finančního majetku o 38 mil. Kč.  

V roce 2009 se ukazatel téměř nezměnil. V roce 2010 hodnota ukazatele vzrostla na 

87 %. Důsledkem tohoto růstu je zvýšení cizích zdrojů o 21 %, především krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů a dále také krátkodobých finančních výpomocí. Vypočtené 

hodnoty uvedené v Tab. 3.11 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.12 a jsou 

zobrazeny v Grafu 3.11 

Graf 3.11 Vývoj ukazatele celkové zadluženosti v letech 2006 - 2010 
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UKAZATEL DLOUHODOBÉ ZADLUŽENOSTI 

Tab. 3.12 Hodnoty ukazatele dlouhodobé zadluženosti v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 7,014% 11,906% 27,193% 17,375% 15,191% 
 

Hodnoty ukazatele dlouhodobé zadluženosti jsou ve srovnání s celkovou zadluženosti 

nízké.  Znamená to tedy, že firma není z dlouhodobého hlediska vysoce zadlužena, takže i pro 

věřitele není tolik riziková. 

V letech 2006 a 2008 se hodnoty ukazatele dlouhodobé zadluženosti zvyšují, 

v důsledku přijatého dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 17 mil. Kč v roce 2007. V roce 

2008 je to způsobeno zvýšením dlouhodobých závazků z obchodních vztahů a přijetím 

dalšího dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 80 milionu korun.  

V roce 2009 ukazatel klesl o 10 procentních bodů, což bylo způsobeno splacením 

dlouhodobého bankovního úvěru. V roce 2010 ukazatel klesá na 15 %, v důsledku zvýšení 

oběžných aktiv ve formě zásob a krátkodobých pohledávek a v důsledku dalších splátek 

úvěru. Hodnoty uvedené v Tab. 3.12 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.13 a jsou 

zobrazeny v Grafu 3.12. 

 

Graf 3.12 Vývoj dlouhodobé zadluženosti v letech 2006 - 2010 
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UKAZATEL KRÁTKODOBÉ ZADLUŽENOSTI 

Tab. 3.13 Hodnoty ukazatele krátkodobé zadluženosti v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 84,771% 75,449% 56,286% 57,301% 63,590% 
 

Z krátkodobého hlediska je zadluženost firmy mnohem vyšší než z dlouhodobého 

hlediska. V průběhu let se krátkodobá zadluženost snižuje, což je pro firmu pozitivní. 

V roce 2006 až 2008 zadluženost klesá na 56 %, je to způsobeno především poklesem 

krátkodobých závazků o 10 % v roce 2007 a o necelé 1 % v roce 2008, dále zvýšením aktiv, 

především oběžných aktiv ve formě zásob a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

V roce 2009 se hodnota ukazatele se i přes pokles krátkodobých závazků nepatrně zvýšila na 

57 %. Důsledkem tohoto zvýšení byl pokles dlouhodobého majetku a krátkodobých 

pohledávek. 

V roce 2010 se hodnota ukazatele dostala na 63 %., což bylo způsobeno růstem 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů o 126 mil. Kč a přijaté krátkodobé finanční 

výpomoci v hodnotě 5 mil. Kč. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.13 byly získány na 

základě výpočtů dle vztahu 2.14 a jsou zobrazeny v Grafu 3.13 

 

Graf 3.13 Vývoj ukazatele krátkodobé zadluženosti v letech 2006 - 2010 
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ÚROKOVÉ KRYTÍ 

Tab. 3.14 Hodnoty ukazatele úrokového krytí v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 28,821 13,815 8,769 2,472 -3,875 
 

 Úrokové krytí vypovídá o tom, kolikrát mohou být nákladové úroky kryty EBITem. 

Hodnoty jsou do roku 2009 kladné a vyšší než jedna, to znamená, že firma si vydělá na úroky 

a navíc vykazuje zisk. Ukazatel ovšem v průběhu let klesá a v roce 2010 se dostává do 

záporných hodnot, což znamená, že si podnik ze zisku nezaplatí úroky, a navíc vykazuje 

ztrátu. Přestože firma měla v roce 2007 nižší náklady než v předchozím roce a vykazovala 

vyšší výsledek hospodaření, ukazatel úrokového krytí poklesl, protože se značně zvýšily 

nákladové úroky. V roce 2008 byl firmě poskytnut bankovní úvěr v hodnotě 80 mil. Kč, což 

způsobilo další nárůst nákladových úroku a pokles hodnoty ukazatele.  

 V roce 2009 měla firma celkové tržby nižší než v předchozích letech, což mělo  

za následek pokles výsledku hospodaření a nákladové úroky byly kryty EBITem pouze 

dvakrát. V roce 2010 převýšily náklady veškeré výnosy a firma vykazovala ztrátu, měla tedy 

záporný výsledek hospodaření a i ukazatel úrokového krytí je záporný. Vypočtené hodnoty 

uvedené v Tab. 3.14 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.15 a jsou zobrazeny 

v Grafu 3.14 

Graf 3.14 Vývoj ukazatele úrokového krytí v letech 2006 - 2010 
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ÚROKOVÉ ZATÍŽENÍ 

Tab. 3.15 Hodnoty ukazatele úrokového zatížení v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 3,47% 7,24% 11,40% 40,46% -25,81% 
 

Ukazatel úrokového zatížení vypovídá o tom, jakou část zisku odčerpávají nákladové 

úroky. V průběhu let 2006 až 2008 tato část, kterou odčerpávají nákladové úroky, roste, což je 

způsobeno zvyšováním nákladových úroků v každém dalším roce a to z různých důvodů, 

například z přijatých bankovních úvěrů, nebo přijatých půjček. 

V roce 2009 růst ukazatele není způsoben zvýšením nákladových úroku, neboť 

v tomto roce úroky klesly. Je to způsobeno poklesem výsledku hospodaření o 40 mil. Kč, 

protože se snížily tržby za prodej zboží o 21 mil. Kč, tržby za prodej výrobků  

a služeb o 267 mil. Kč a mírně i tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 

V roce 2010 měla firma obrovské náklady, především vysokou výkonovou spotřebu. 

Náklady na služby činily v tomto roce 439 mil. Kč. Přestože firma měla tržby za prodej 

výrobků a služeb vyšší než v předchozím roce vykazovala díky těmto vysokým nákladům 

ztrátu, což způsobilo to, že je ukazatel úrokového zatížení záporný a nákladové úroky tedy 

nemohou odčerpávat žáden zisk. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.15 byly získány na 

základě výpočtů dle vztahu 2.16 a jsou zobrazeny v Grafu 3.15. 

Graf 3.15 Vývoj ukazatele úrokového zatížení v letech 2006 - 2010 
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ZADLUŽENOST VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Tab. 3.16 Hodnoty ukazatele zadluženosti VK v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 1363,42% 754,14% 527,07% 518,04% 719,62% 
 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 80 % - 120 %. To není splněno ani pro 

jeden rok. Všechny hodnoty několikanásobně přesahují doporučené rozmezí. To je způsobeno 

velkou mírou financování majetku firmy cizími zdroji.  

V roce 2006 je hodnota extrémně vysoká, je to z toho důvodů, že vlastní kapitál je 

mnohonásobně nižší než kapitál cizí, ovšem to se týká především cizích zdrojů krátkodobých, 

které jsou ve výši 292 mil. Kč což je téměř 84 % celkových pasiv. Firma je tedy zadlužena 

především z krátkodobého hlediska, nikoli z dlouhodobého hlediska. Převážnou část 

zadluženosti firmy tvoří krátkodobé závazky z obchodních vztahů.  

V roce 2007 ukazatel klesá, což je zapříčiněno růstem vlastního kapitálu o 72,8 %, 

především výsledku hospodaření běžného účetního období a výsledku hospodaření minulého 

období. Další příčinou poklesu ukazatele je pokles cizích zdrojů o 4 %, především 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Navzdory tomu, že se cizí zdroje v roce 2008 

zvýšily, hodnota ukazatele opět klesá, neboť firma vykazuje vyšší výsledek hospodaření 

běžného účetního období i výsledek hospodaření minulých let, a tedy i vyšší vlastní kapitál 

o 79,5 %. 

V roce 2009 se ukazatel snížil pouze o 9 procentních bodů, což bylo vyvoláno, 

poklesem cizích zdrojů o 16,6 %, jedná se především o pokles krátkodobých závazků 

o 15,5 %, a dlouhodobých i krátkodobých bankovních úvěrů o 27,9 %.  

V roce 2010 ukazatel roste, neboť se snížil vlastní kapitál, vlivem ztráty, kterou firma 

v tomto roce vykazuje a zvýšením cizích zdrojů o 21 %, opět se jedná především o změnu 

krátkodobých cizích zdrojů. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.16 byly získány na základě 

výpočtů dle vztahu 2.17 a jsou zobrazeny v Grafu 3.16. 
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Graf 3.16 Vývoj ukazatele zadluženosti VK v letech 2006 - 2010 

 

3.4.3 Ukazatele aktivity 

OBRÁTKA CELKOVÝCH AKTIV 

Tab. 3.17 Hodnoty ukazatele obrátky celkových aktiv v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 1,949 1,705 1,775 1,078 1,285 
 

Tento ukazatel vyjadřuje intenzitu využití celkového majetku. Hodnoty se pohybují 

v rozmezí od 1 do 2, což znamená, že aktiva se během roku přemění na tržby minimálně 

jednou a maximálně dvakrát. Hodnoty tohoto ukazatele jsou velmi nízké, měly by být  

co nejvyšší, aby firma využívala svůj majetek efektivně.  

V roce 2007 se ukazatel mírně snížil, to bylo způsobeno mírným růstem celkových 

aktiv o 3 mil. Kč tedy o 32,7 % a poklesem tržeb za prodej výrobků a služeb  

o 95 mil. Kč. V dalším roce se hodnota ukazatele téměř nezměnila. V roce 2009 se celková 

aktiva přemění na tržby pouze jednou za dané období. Přestože se celková aktiva v tomto roce 

snížila téměř o 78 mil. Kč tedy o 16,9 %, ukazatel poklesl, což bylo způsobeno především 

propadem tržeb za prodej zboží, tržeb za prodej výrobků a služeb  

a tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. V roce 2010 se ukazatel mírně zvýšil, 

protože se zvýšily výkony podniku téměř o mil. Kč. Hodnoty uvedené v Tab. 3.17 byly 

získány na základě výpočtů dle vztahu 2.18 a jsou zobrazeny v Grafu 3.17. 
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Graf 3.17 Vývoj obrátky celkových aktiv v letech 2006 - 2010 

 

 

DOBA OBRATU AKTIV 

Tab. 3.18 Hodnoty ukazatele doby obratu aktiv v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 184,711 211,149 202,823 334,055 280,064 
 

Ukazatel doby obratu aktiv by měl být klesající, což je splněno pro rok 2007, 2008  

a pro rok 2010. Všechny hodnoty se pohybují pod 360 dnů, což znamená, že jedna obrátka 

aktiv, čili jeden koloběh přeměny aktiv na tržby, trvá méně než jeden rok. 

V prvním roce je to necelých 185 dnů. V následujícím roce se doba obratu zvyšuje  

na 211 dnů, což pro firmu není pozitivní. Je to způsobeno růstem celkových aktiv o 32 %  

a poklesem celkových tržeb. V roce 2009 se ukazatel zvýšil o více než 100 dnů, a to hlavně 

díky poklesu veškerých tržeb a to jak tržeb za zboží, které se změnily o 20 mil. Kč 

a tržeb za prodej výrobků a služeb, které klesly o 384 mil. Kč, tak tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu o 500 000 Kč. V posledním roce se zvýšila celková aktiva 

o 15 %, především aktiva oběžná, a to jak zásoby, tak krátkodobé pohledávky, což nemělo na 

snížení ukazatelé vliv, především proto, že se rapidně zvýšily tržby za prodej výrobků a 

služeb o  226 mil. Kč. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.18 byly získány na základě 

výpočtů dle vztahu 2.19 a jsou zobrazeny v Grafu 3.18. 

1,949 
1,705 

1,775 

1,078 

1,285 

0,000 

0,500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

2006 2007 2008 2009 2010 

H
o

d
n

o
ta

 

Rok 

Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových 
aktiv 



 

40 

 

 

Graf 3.18 Vývoj doby obratu aktiv v letech 2006 - 2010 

 

 

DOBA OBRATU ZÁSOB 

Tab. 3.19 Hodnoty ukazatele doby obratu zásob v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 74,526 63,686 2,748 27,020 72,128 
  

 Hodnoty ukazatele jsou nestabilní, trend ukazatele by měl být klesající, což je splněno 

pro roky 2007 a 2008. V dalších letech se hodnota zvyšuje. V roce 2008 se projevila krize, 
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zpráva, ovšem tato razantní změna byla způsobena především proto, že firmě klesl počet 

zakázek, takže dokončují pouze ty, které mají rozpracované a nedostávají nové. Toto se 

projevilo v položce nedokončené výroby a polotovarů, která se snížila o 98 mil. Kč. Další 

příčinou změny ukazatele, bylo zvýšení tržeb za prodej zboží o 29 mil. Kč a tržeb za prodej 

výrobků a služeb o 197 mil. Kč. 

 V roce 2009 se ukazatel zvýšil o 25 dnů oproti roku 2008 a to díky růstu celkových 

zásob o 24 mil. Kč a díky poklesu tržeb za prodej zboží o 21 mil. Kč a poklesu celkových 

výkonů o 267 mil. Kč. V roce 2010 se hodnota ukazatele opět zvýšila, což bylo způsobeno 

dalším nárůstem zásob o 84 mil. Kč. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.19 byly získány na 

základě výpočtů dle vztahu 2.20 a jsou zobrazeny v Grafu 3.19. 
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Graf 3.19 Vývoj doby obratu zásob v letech 2006 - 2010 

 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 

Tab. 3.20 Hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 84,743 112,558 152,120 139,270 134,112 
 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, jak dlouho se majetek vyskytuje ve formě 

pohledávek, tedy za jak dlouho jsou pohledávky v průměru spláceny. Všechny hodnoty jsou 

velmi vysoké. V roce 2007 se doba obratu pohledávek zvýšila na 112 dnů, což bylo 

způsobeno růstem krátkodobých a dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů  

a poklesem tržeb za prodej výrobků a služeb. V tomto roce tedy odběratelé spláceli 

pohledávky v průměru po lhůtě splatnosti pohledávek.  

V roce 2008 se hodnota ukazatele opět zvýšila, neboť se zvýšily dlouhodobé 

pohledávky o 78 mil. Kč a odběratelé opět platili své pohledávky po době splatnosti 

pohledávek. V roce 2009 hodnota ukazatele klesá, neboť byly splaceny krátkodobé 

pohledávky od odběratelů ve výši 103 mil. Kč a dlouhodobé pohledávky od odběratelů ve 

výši 79 mil. Kč. I když se hodnota ukazatele snížila, stále platí, že odběratelé plní své 

povinnosti po lhůtě splatnosti.  
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Přestože se v roce 2010 krátkodobé pohledávky zvýšily, ukazatel doby obratu 

pohledávek klesá, je to způsobeno především poklesem pohledávek dlouhodobých a růstem 

celkových výkonů o 226 mil. Kč.  

S výjimkou roku 2008 je však splněné pravidlo solventnosti, což znamená, že doba 

obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.20 

byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.21 a jsou zobrazeny v Grafu 3.20. 

 

Graf č.: 3.20 Vývoj doby obratu pohledávek v letech 2006 – 2010 

 

 

 

 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 

Tab. 3.21 Hodnoty ukazatele doby obratu závazků v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 163,125 166,882 121,707 211,892 196,959 
 

 Tento ukazatel vyjadřuje, jak dlouho trvá firmě splacení svých závazků. Počet dnů  

u doby obratu závazku by měl být vyšší, než u doby obratu pohledávek, aby bylo splněno 

pravidlo solventnosti. Toto pravidlo je splněno pro všechny roky až na rok 2008, v tomto roce 

je průměrná doba obratu závazků nižší než průměrná doba obratu pohledávek.  
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V roce 2007 ukazatel mírně vzrostl, což je zapříčiněno poklesem celkových výkonů o 101 

mil. Kč.  

 V roce 2008 se hodnota ukazatele snižuje na 121 dnů, což způsobil pokles 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů a rapidní růst tržeb za prodej zboží a tržeb  

a za prodej výrobků a služeb. V roce 2009 ukazatel vzrostl na necelých 212 dnů, což je 

způsobeno růstem dlouhodobých závazků z obchodních vztahů a poklesem veškerých tržeb.  

 V roce 2010 se hodnota ukazatele snížila a to i přesto, že se krátkodobé závazky 

zvýšily o 63 mil. Kč. Bylo to tedy způsobeno především nárůstem veškerých tržeb, a to jak za 

prodej výrobků a služeb tak z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Firma tedy splácí 

své závazky po době splatnosti.  

 Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.21 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 

2.22 a jsou zobrazeny v Grafu 3.21. 
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3.4.4 Ukazatele likvidity 

UKAZATEL CELKOVÉ LIKVIDITY 

Tab. 3.22 Hodnoty ukazatele celkové likvidity v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 1,056 1,110 1,554 1,098 1,098 
 

Doporučené hodnoty pro celkovou likviditu jsou <1,5; 2,5>. Tento interval je splněn 

pouze pro rok 2008. Znamená to tedy, že pouze v roce 2008 jsou krátkodobé závazky kryty 

1,5 krát oběžnými aktivy. V letech 2006,2007, 2009 a 2010 se ukazatel pohybuje okolo  

1, takže po přeměně oběžných aktiv na peněžní prostředky je firma schopna uhradit své 

krátkodobé závazky pouze jednou.   

Navýšení ukazatele v roce 2008 oproti předešlým rokům způsobil pokles 

krátkodobých závazků o 3 mil. Kč a růst oběžných aktiv v roce 2008 o 100 mil. Kč, největší 

vliv na tuto změnu měly krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Pokles 

ukazatele v roce 2009 byl důsledkem úbytku oběžných aktiv, především krátkodobých 

pohledávek o 103 mil. Kč. Mezi lety 2009 a 2010 v hodnotě ukazatele nenastala žádná změna. 

Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.22 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.23 a 

jsou zobrazeny v Grafu 3.22. 

 

Graf č.: 3.22 Vývoj ukazatele celkové likvidity v letech 2006 - 2010 
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UKAZATEL POHOTOVÉ LIKVIDITY 

Tab. 3.23 Hodnoty ukazatele pohotové likvidity v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 0,587 0,715 1,530 0,977 0,744 
 

Ukazatel pohotové likvidity by se měl pohybovat v rozmezí <1;1,5>. V letech 2006  

a 2007 je ukazatel pod hranicí doporučených hodnot, což může znamenat, že podnik není 

schopen po přeměně oběžných aktiv splatit své krátkodobé závazky. V roce 2008 bylo 

zaznamenáno navýšení ukazatele a to hlavně proto, že podíl oběžných aktiv, po odečtení 

nejméně likvidní položky zásob, byl mnohem vyšší než v minulém období.  

V roce 2009 hodnota ukazatele opět klesá, ale udržuje se v blízkosti rozmezí 

minimálních doporučených hodnot.  Pokles byl způsoben snížením oběžných aktiv zhruba  

o 150 mil. Kč, ale nedošlo k tak obrovské změně, protože krátkodobé závazky se také mírně 

snížily.  V posledním roce ukazatel pohotové likvidity poklesl na hodnotu 0,74 a to proto, že 

se zvýšily krátkodobé závazky z obchodních vztahů o 126 mil. Kč, a také díky poklesu 

krátkodobého finančního majetku především peníze na účtech v bankách  

o 61 mil. Kč. Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.23 byly získány na základě výpočtů 

dle vztahu2.24 a jsou zobrazeny v Grafu 3.23. 

 

Graf 3.23 Vývoj ukazatele pohotové likvidity v letech 2006 - 2010 
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UKAZATEL OKAMŽITÉ LIKVIDITY 

Tab. 3.24 Hodnoty ukazatele okamžité likvidity v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 0,099 0,072 0,220 0,359 0,092 
 

U ukazatele okamžité likvidity není přesně určena doporučená hodnota, protože když 

je ukazatel nízký nemusí to vždy znamenat, že firma není schopna hradit své závazky, ale že 

investuje své peníze. Hovoří se o rozmezí hodnot <0,1;0,9>. Pro českou ekonomiku je 

doporučená hodnota 0,2. Tyto kriteria ovšem nejsou zásadní, neboť hodnoty jsou vypočteny 

k poslednímu dni v běžném roce, a tak mohou být nepatrně zkresleny. 

V roce 2006, 2007 a 2010 je ukazatel velmi nízký, nedosahuje ani hodnot 0,1, 

znamená to tedy, že krátkodobé závazky nejsou kryty ani 0,1x krátkodobým finančním 

majetkem, což pro firmu nemusí být velmi příznivé.  V roce 2008 se hodnota ukazatele 

zvýšila. Bylo to způsobeno růstem pohotových peněžních prostředků zhruba o 40 mil. Kč a 

mírným snížením krátkodobých závazků.  

V roce 2009 ukazatel opět narůstá až na hodnotu 0,35, a to hlavně díky dalšímu 

nárůstu krátkodobého finančního majetku. V posledním roce se hodnota snížila opět  

na minimum, díky růstu krátkodobých závazků a velkým úbytkem peněžních prostředků. 

Vypočtené hodnoty uvedené v Tab. 3.24 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.25 a 

jsou zobrazeny v Grafu 3.24. 

Graf 3.24 Vývoj ukazatele okamžité likvidity v letech 2006 - 2010 
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3.4.6 Rozdílový ukazatel 

ČISTÝ PRACOVNÍKAPITÁL 

Tab. 3.25 Hodnoty ukazatele ČPK v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 21 249 32 452 143 991 60 008 71 643 
 

Hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu jsou ve všech letech kladné, což 

znamená, že firma má po přeměně veškerých oběžných aktiv na peněžní prostředky a po 

zaplacení veškerých krátkodobých závazků volné peněžní prostředky na uskutečnění 

podnikových záměrů nebo finančních investic. Mezi roky 2006 a 2007 hodnota ukazatele 

roste, což je způsobeno splácením některých krátkodobých závazků, především krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů ve výši 37 mil. Kč, dále byly splaceny také daňové závazky a 

dotace ve výši 1,5 mil. Kč.  

Mezi roky 2007 a 2008 hodnota ukazatele rapidně vzrostla o 111 mil. Kč, což bylo 

zapříčiněno obrovským růstem oběžných aktiv v roce 2008 a to především dlouhodobých 

pohledávek z obchodních vztahů o 80 mil. Kč a také krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztahů o 91 mil. Kč. Také krátkodobý finanční majetek se zvýšil o 38 mil. Kč a to především 

ve formě finančních prostředků na účtech v bankách. Krátkodobé závazky v tomto roce mírně 

poklesly a to o 3 mil. Kč, týká se to především změny v krátkodobých závazcích 

z obchodních vztahů. V roce 2009 hodnota ukazatele klesá na 60 mil. Kč, a to díky poklesu 

celkových oběžných aktiv. Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů byly zaplaceny 

odběrateli ve výši 79 mil. Kč a krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů byly zaplaceny 

odběrateli ve výši 117 mil. Kč. 

Přestože se v roce 2010 krátkodobé závazky z obchodních vztahů zvýšily  

o 126 mil. Kč, hodnota ukazatele vzrostla o 11 mil. Kč, což bylo způsobeno navýšením 

nedokončené výroby a polotovarů o 80 mil. Kč, navýšením materiálu o 3 mil. Kč a růstem 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů o 63 mil. Kč. Firma má tedy ve všech letech 

k dispozici volné finanční prostředky pro realizaci nových investic a záměrů. Vypočtené 

hodnoty uvedené v Tab. 3.25 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.26 a jsou 

zobrazeny v Grafu 3.25. 

Graf 3.25 Vývoj ukazatele ČPK v letech 2006 - 2010 
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ČPK/A 

Tab. 3.26 Hodnoty ukazatele ČPK/A v jednotlivých letech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výpočet 6,167% 9,334% 31,200% 15,663% 16,154% 
 

 Přestože se v roce 2007 celková aktiva zvýšila o tři mil. Kč, hodnota tohoto ukazatele 

roste, je to způsobeno růstem ukazatele čistého pracovního kapitálu, v důsledků splacení 

některých krátkodobých závazků z obchodních vztahů a závazků daňových. V roce 2008 

hodnota ukazatele dále roste, je to způsobeno opět růstem ukazatele čistého pracovního 

kapitálu, v důsledků zvýšení dlouhodobých a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

a navýšení krátkodobého finančního majetku.  

V roce 2009 hodnota ukazatele klesá na 15%, neboť se nížila celková hodnota ukazatele 

čistého pracovního kapitálu téměř na polovinu, v důsledku poklesu veškerých dlouhodobých i 

krátkodobých pohledávek firmy. V posledním roce hodnota ukazatele mírně vzrostla, což 

bylo způsobeno opětným nárůstem ukazatele čistého pracovního kapitálu, v důsledku růstu 

celkových zásob firmy a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Vypočtené hodnoty 

uvedené v Tab. 3.26 byly získány na základě výpočtů dle vztahu 2.27 a jsou zobrazeny 

v Grafu 3.26. 
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Graf 3.26 Vývoj ukazatele ČPK/A v letech 2006 - 2010 

 

 

  

6,167% 

9,334% 

31,200% 

15,663% 16,154% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

2006 2007 2008 2009 2010 

H
o

d
n

o
ta

 

Rok 

ČPK/A 

ČPK/A 



 

50 

 

4 Zhodnocení zjištěných výsledků 

4.1 Srovnání vybraných ukazatelů firmy s odvětvím 

 Odvětvová srovnávací analýza poskytuje informace o vybraných odvětvích 

ekonomiky České republiky. Tyto informace zahrnují makroekonomický vývoj, vývoj 

průmyslu a služeb v odvětví, a také očekávané trendy a změny v jednotlivých odvětvích. 

Poskytují informace těm, kteří potřebují mít přehled ve vybraném odvětví, chtějí znát budoucí 

trendy v odvětví a konkurenceschopnost jednotlivých firem. Pro srovnání hodnot v následující 

části byla použita data ze stránek ministerstva průmyslu a obchodu viz zdroj [9] a [10]. 

  Odvětvová srovnávací analýza bude přednostně zaměřena především na vybrané 

ukazatele rentability a okrajově na vybrané ukazatele zadluženosti, aktivity a likvidity. 

Vypočtené hodnoty byly získány na základě výpočtů dle vztahů uvedených v kapitole 2.3.3. 

Data a hodnoty v rámci srovnání jsou podrobně uvedeny v příloze č. 4 a 5. 

4.1.1 Srovnání vybraných ukazatelů rentability za roky 2006 až 2010 

 

Graf 4.1 Srovnání vybraných ukazatelů rentability za rok 2006 

 

V roce 2006 je rentabilita vlastního kapitálu zkoumané firmy o 16 procentních bodů 

vyšší než průměrná hodnota vybraných firem stavebního odvětví. Rentabilita aktiv zkoumané 

firmy je o 5 procentních bodů nižší než průměrná hodnota firem ve stavebnictví. Rentabilita 

dlouhodobých zdrojů zkoumané firmy je o 156,4 procentní body nižší než je průměrná 

hodnota rentability dlouhodobých zdrojů za celé stavební odvětví. Rentabilita tržeb zkoumané 

firmy je opět nižší, a to o 4 procentní body než je průměrná hodnota vybraných firem za celé 

stavební odvětví. Zkoumaná firma má velmi nízké hodnoty všech ukazatelů rentabilit. 
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Pozitivní je ukazatel rentability vlastního kapitálu, který dosahuje hodnoty 34% a jako jediný 

převyšuje průměrnou hodnotu firem stavebního odvětví. Co se týče rentability dlouhodobých 

zdrojů, je na tom zkoumaná firma s hodnotou tohoto ukazatele ve srovnání s celým stavebním 

odvětvím velmi špatně. Ostatní hodnoty jsou velmi nízké jak u zkoumané firmy, tak u 

průměrných hodnot za celé stavební odvětví. Vypočtené hodnoty jsou zobrazeny v Grafu 4.1. 

Graf 4.2 Srovnání vybraných ukazatelů rentability za rok 2007 

 

V roce 2007 je rentabilita vlastního kapitálu firmy vyšší o 26 procentních bodů, než 

průměrná hodnota vybraných firem. Vysoká rentabilita vypovídá o dobrém hospodaření 

firmy. Rentabilita aktiv firmy je zhruba na stejné úrovni jako průměrná hodnota vybraných 

firem, liší se necelými 2 procentními body. Rentabilita dlouhodobých zdrojů firmy je  

o 4 procentní body vyšší než u průměrné hodnoty vybraných firem. Rentabilita tržeb firmy je 

o 1,08 procentních bodů nižší než průměrná hodnota vybraných firem. Celkově lze říci, že 

rentabilita zkoumané firmy za rok 2007 je na tom, co se týče srovnání s odvětvím, velmi 

dobře, neboť je téměř ve všech letech vyšší nebo se alespoň rovná průměrným hodnotám 

vybraných firem za celé odvětví. Vypočtené hodnoty jsou zobrazeny v Grafu 4.2. 

Graf 4.3 Srovnání vybraných ukazatelů rentability za rok 2008 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

ROE ROA ROCE ROS 

16,42% 

7,79% 

18,79% 

4,66% 

42,155% 

6,103% 

25,846% 

3,580% 

Průměrná hodnota 

Hodnota firmy 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

ROE ROA ROCE ROS 

16,97% 

7,92% 

17,24% 

4,93% 

44,312% 

10,787% 

25,068% 

6,077% 

Průměrná hodnota 

Hodnota firmy 



 

52 

 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu zkoumané firmy v roce 2008 je o 27 

procentních bodů vyšší než průměrná hodnota vybraných firem stavebního odvětví. Ukazatel 

rentability aktiv zkoumané firmy je o 2,86 procentních bodů vyšší než průměrná hodnota 

vybraných firem stavebního odvětví. Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů zkoumané 

firmy je o 8 procentních bodů vyšší, než je průměrná hodnota vybraných firem za celé 

odvětví. Ukazatel rentability tržeb zkoumané firmy je o necelé 2 procentní body vyšší, než je 

průměrná hodnota vybraných firem za odvětví. Celkově lze říci, že z hlediska srovnání 

s odvětvím má firma co se týče rentability dobrou pozici  na trhu, neboť všechny ukazatele 

rentability zkoumané firmy v roce 2008 jsou vyšší než průměrné hodnoty vybraných firem 

stavebního odvětví. Vypočtené hodnoty jsou zobrazeny v Grafu 4.3. 

Graf 4.4 Srovnání vybraných ukazatelů rentability za rok 2009 
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Graf 4.5 Srovnání vybraných ukazatelů rentability za rok 2010 

 

 Hodnoty ukazatelů všech rentabilit zkoumané firmy jsou v roce 2010 záporné, neboť 

firma vykazovala v tomto roce záporný výsledek hospodaření. Z hlediska ziskovosti  

ve srovnání s odvětvím je zkoumaná firma v roce 2010 velmi podprůměrná. Jak již bylo 

řečeno záporná rentabilita, vypovídá o špatně zhodnocených zdrojích vložených do podnikání 

a špatném hospodaření firmy. Největší rozdíl mezi zkoumanou firmou a odvětvím nastal  

u ukazatele rentability vlastního kapitálu, kde se hodnota liší o 30 procentních bodů. 

Vypočtené hodnoty jsou zobrazeny v Grafu 4.5. 

 

4.1.2 Srovnání vybraných ukazatelů zadluženosti, aktivity a likvidity za roky 

2006 až 2010 

 Hodnoty ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech jsou ve všech letech za celé 

stavební odvětví téměř o polovinu vyšší, než u zkoumané firmy. Hodnoty ukazatele stupně 

krytí stálých aktiv zkoumané firmy jsou téměř ve všech letech nižší, než jsou hodnoty za celé 

odvětví, až na rok 2008, kdy hodnota zkoumané firmy převýšila průměrnou hodnotu  

za odvětví. Co se týče ukazatele celkové zadluženosti, je ve všech letech vyšší, než je 

průměrná hodnota. V roce 2006 se liší dokonce až o 88 procentních bodů. Takže z pohledu 

srovnání firmy s odvětvím je firma vysoce zadlužena. Ukazatel zadluženosti vlastního 

kapitálu u zkoumané firmy nabývá ve všech letech extrémně vysokých hodnot, jsou 

mnohonásobně vyšší, než jsou hodnoty za celé odvětví. Je to způsobeno financováním aktivit 

firmy především cizími zdroji.  

. Hodnoty ukazatele obrátky celkových aktiv zkoumané firmy jsou téměř ve všech 

letech vyšší, než jsou hodnoty za celé odvětví, výjimku tvoří rok 2009, kdy průměrná hodnota 

za odvětví přesáhla hodnotu zkoumané firmy. Doba obratu aktiv firmy je až na rok 2009  
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ve všech letech kratší, než je doba obratu aktiv za celé odvětví. Doba obratu zásob dané firmy 

je téměř ve všech letech vyšší, než jsou průměrné hodnoty za celé odvětví až na rok 2008.  

Doba obratu pohledávek je v letech 2006 a 2009 a v letech 2007, 2008 a 2010 vyšší než je 

průměrná doba obratu pohledávek. Doba obratu závazků je až na rok 2009 kratší než je 

průměrná doba obratu závazků. Celkově by se dalo říci, že se aktivita firmy příliš neliší od 

hodnot za celé odvětví, ve většině případu je na tom lépe než průměr vybraných firem 

stavebního odvětví. Co se týče doby obratu zásob, tak nejen na zkoumané firmě, ale i na 

celém odvětví se v roce 2008 projevila krize. Neboť za normálních okolností je trend doby 

obratu klesající, ale pokud je to z důvodů nedostatku zakázek, tak to pro žádnou firmu není 

pozitivní.  

 Hodnoty ukazatelů likvidity firmy jsou téměř ve všech letech nižší, než jsou průměrné 

hodnoty vybraných firem stavebního odvětví. Hodnoty firmy jsou velmi nízké, nedosahují 

tzv. doporučených hodnot, ale ani průměrných hodnot stavebního odvětví. Po přeměně 

oběžných aktiv včetně zásob na peněžní prostředky, je firma schopna uhradit své krátkodobé 

závazky pouze 1 až 1,5 krát. U pohotové likvidity je firma schopna uhradit své krátkodobé 

závazky pouze jednou a co se týče likvidity okamžité tak až na rok 2008, kdy se hodnota 

firmy rovná průměrné hodnotě za odvětví, drží firma málo peněžních prostředků na účtech 

v bankách nebo v pokladně. 

 

4.2 Zhodnocení výsledků a doporučení 

 Na základě provedených výpočtů ukazatelů finanční analýzy bude provedeno 

zhodnocení a shrnutí těchto výsledků a možná doporučení pro další vývoj firmy 

4.2.1 Zhodnocení celkové rentability firmy 

 Průběh všech ukazatelů rentability je ve všech letech velmi podobný. Jak již bylo 

řečeno, v prvních třech letech mají tendenci stoupat, neboť rostou veškeré tržby a klesají 

téměř všechny náklady. V roce 2009 hodnoty ukazatele mírně klesají, neboť začínají klesat 

tržby a růst náklady a v posledním roce jsou všechny ukazatelé rentability záporné, neboť 

náklady převýšily výnosy a to i přesto, že některé tržby porostly. Záporná rentabilita vypovídá 

o špatném hospodaření firmy. Ve všech letech jsou hodnoty rentability aktiv, tržeb a nákladů 

velmi nízké, firma by měla zvýšit svůj zisk a tím zvýšit i celkovou rentabilitu společnosti.  
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 Firma by měla snížit své náklady, neboť její vysoké náklady způsobují ve firmě 

v posledním roce záporný výsledek hospodaření. Měla by se zaměřit především na výkonovou 

spotřebu, kde mezi lety 2009 a 2010 nastalo obrovské zvýšení. Firma by měla snížit své 

náklady na energii a na materiál. Možným řešením by mohla být změna dodavatele materiálu. 

Dalším možným úsporným opatřením by mohl být tlak na zaměstnance, aby pracovali 

efektivněji. 

 Pokud by firma měla v dalším roce alespoň takové tržby jako v roce 2010 a pokusila 

by se snížit své náklady, tak by mohla opět dosahovat kladného hospodářského výsledku. 

Firma by se dále měla zaměřit na nové zakázky a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí, díky 

nimž by se jí zvýšily tržby a prohloubila své jméno i v dalších zemích. To by mohlo prospět 

celkově rentabilitě společnosti, protože pomocí vyšších tržeb by dosáhla vyššího zisku, a tak  

i vyšší rentability společnosti.  

4.2.2 Zhodnocení celkové zadluženosti firmy 

 Celková zadluženost firmy se v letech 2006 až 2010 pohybuje v rozmezí od 80 % až 

do 90 %, což jsou velmi vysoká čísla. Firma je však zadlužena především z hlediska 

krátkodobého, neboť krátkodobou zadluženost tvoří rozmezí 63% až 84 %, která navíc 

v průběhu let postupně klesá, což je pro firmu pozitivní zpráva, ačkoli to nemění nic na věci, 

že téměř 90 % zadluženost by firmu mohla úplně zlikvidovat. Dlouhodobou zadluženost tvoří 

rozmezí 10 % až 30 %.  

 Zadluženost jako taková není škodlivá, ovšem neměla by být příliš vysoká, 

zohledníme-li průměrné hodnoty vybraných firem stavebního odvětví, tak by mohla být 

přijatelná nejvyšší hranice zadluženosti okolo 60 %. Dokonce může za určitých podmínek  

i přispívat ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Zkoumaná firma je z krátkodobého hlediska 

zadlužena ve velké míře, což znamená, že na financování aktivit firmy se z 90 % podílí 

věřitelé. V případě, že hodnoty zadluženosti začnou opět narůstat, může se stát, že bude 

ohrožena finanční stabilita firmy a pro věřitele začne být riziková. V našem případě 

zadluženost v průběhu let klesá a firma by si měla hlídat, aby i nadále tento trend pokračoval, 

pokud by se opět začala zadluženost zvyšovat, mohlo by se stát, že by se firma dostala  

do finančních problémů. Bude velmi riziková pro věřitele, kteří začnou tlačit na splacení 

svých závazků, což by mohlo vést k neschopnosti je platit. Firma by mohla být riziková i  

pro banky a úvěrové společnosti, takže v případě potřeby úvěru, by firmě byl poskytnut úvěr 

za velmi nevýhodných podmínek a vysokého úročení. 
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 Hodnoty ukazatele úrokového krytí se pohybují v letech 2006 až 2010 v rozmezí od -3 

do 28. V posledním roce firma není schopna zaplatit své náklady na cizí kapitál. Hodnoty 

ukazatelé podílu vlastního kapitálu se pohybují v rozmezí od 6 % do 15 %, opět se dostáváme 

k závěru, že firma využívá k financování převážně cizí zdroje. Firma by měla začít financovat 

své aktivity i z vlastních zdrojů, měla by se snažit snížit cizí zdroje a vyrovnat tak poměr 

vlastních a cizích zdrojů a snížit celkovou zadluženost. Hodnoty ukazatele stupně krytí 

stálých aktiv vypovídají o tom, že firma financuje dlouhodobými zdroji stálá aktiva, ale také 

oběžná aktiva, což by mohlo znamenat, že je firma překapitalizovaná, a neefektivně využívá 

své dlouhodobé zdroje. Možným řešením by mohlo být snížení dlouhodobých zdrojů  

a zvýšení krátkodobých zdrojů a vyrovnání hodnoty ukazatele stupně krytí stálých aktiv  

na optimální hodnotu.  

4.2.3 Zhodnocení celkové aktivity firmy 

 Hodnoty ukazatele obrátky celkových aktiv jsou ve všech letech velmi nízké, což 

může znamenat, že firma nevyužívá svůj majetek moc efektivně. Firma by měla zvýšit 

obratovost aktiv. 

 Co se týče ukazatelů doby obratu pohledávek a doby obratu závazků, tak až na rok 

2008 je ve všech letech splněno pravidlo solventnosti, což znamená, že podnik by se neměl 

dostat do platební neschopnosti díky tomu, že by nebyly včas hrazeny pohledávky od 

odběratelů. Takže pokud bude tato doba obratu pohledávek a závazků obdobná i v dalších 

letech, tak by se firma neměla dostat do platební neschopnosti. 

4.2.4 Zhodnocení celkové likvidity firmy 

 Hodnoty ukazatelé celkové likvidity se pohybují okolo jedné a více. To znamená, že 

po přeměně oběžných aktiv je firma schopna splatit své závazky pouze jednou. U celkové 

likvidity se hovoří o „doporučených hodnotách“ v rozmezí od 1,5 do 2,5, ale tyto hodnoty 

nejsou zásadní, ukazatel je vypočten k poslednímu dni v roce, takže může být nepatrně 

zkreslen. Hodnoty firmy sice nedosahují „doporučených hodnot“, ale firma je schopna po 

přeměně oběžných aktiv zaplatit své závazky. Je však žádoucí, aby oběžná aktiva byla 

alespoň 1,5 x vyšší než krátkodobé závazky, což není splněno ani pro jeden rok. Firma by 

tedy měla zvýšit svou likviditu. 

Hodnoty ukazatelé pohotové likvidity se pohybují v rozmezí od 0,5 do 1,5, což 

znamená, že po přeměně oběžných aktiv tj pohledávek na peníze podnik nebyl v některých 
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letech schopen zaplatit své závazky.  Opět se hovoří o doporučných hodnotách u pohotové 

likvidity a to v rozmezí od 1 do 1,5.  

Hodnoty ukazatele okamžité likvidity se pohybují v rozmezí od 0,07 do 0,3, jsou 

velmi nízké, ale nemusí to znamenat, že by firma nebyla schopna hradit své závazky, ale že 

své peníze investuje a neleží jí nečinně na účtech. V opačném případě, by firma mohla být 

v platební neschopnosti. Firma by měla likviditu zvýšit, aby se hodnoty ukazatele pohybovaly 

alespoň v rozmezí doporučených hodnot. Je žádoucí udržovat na účtech a v pokladně určitou 

část peněžních prostředků pro případ neočekávané události. V případě, že firmě odběratelé 

včas nezaplatí pohledávky, firma nebude schopna splácet své závazky, neboť na účtech si drží 

jen malé množství peněžních prostředků. 

 Hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu jsou ve všech letech kladné, což 

znamená, že hodnoty oběžných aktiv firmy v jednotlivých letech jsou vyšší než hodnoty 

krátkodobých závazků firmy v jednotlivých letech. Toto zjištění je pro firmu pozitivní.  
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5 Závěr 

 Hlavní náplní bakalářské práce bylo provést zhodnocení finanční pozice firmy  

HSF Systém, a.s. Dle informací z finančních výkazů byla provedena finanční analýza firmy  

a na základě výpočtů jednotlivých ukazatelů finanční analýzy byla zhodnocena rentabilita, 

zadluženost, aktivita a likvidita firmy.  

 V první části práce byla prezentována metodologie finanční analýzy, k čemu slouží, 

jaké jsou druhy a typy finanční analýzy. Dále byly popsány jednotlivé vstupy, které jsou 

potřebné pro její vytvoření. 

 Další část byla zaměřena na využití teoretické části v praxi, čili na aplikaci finanční 

analýzy na určité existující firmě. Byla provedena horizontální analýza, vertikální analýza  

a nakonec analýza poměrovými ukazateli. Zjištěné výsledky byly prezentovány v tabulkách a 

zobrazeny v grafech. 

  Část následující byla věnována srovnání zkoumané firmy s celým stavebním 

odvětvím za roky 2006 až 2010. Poté následovalo shrnutí jednotlivých hodnot ukazatelů 

finanční analýzy a možné návrhy a doporučení pro budoucí vývoj firmy. 

 Bude-li firma hospodařit i nadále tak, jak hospodařila do roku 2010, může se brzy 

dostat do problému. Nesníží-li celkové náklady nebo nezvýší li tržby, bude i nadále ztrátová, 

což může vést postupně až k zániku firmy.  

Celková platební schopnost firmy není příliš pozitivní. Na hodnotách ukazatelů 

likvidity je viditelné, že firma po přeměně svých oběžných aktiv na peněžní prostředky má jen 

málo prostředků na zaplacení svých krátkodobých závazků. Co se týče peněžních prostředků, 

měla by firma držet v pokladnách a na bankovních účtech větší množství peněz než doposud 

držela, neboť se může stát, že se odběratelé se svými platbami pohledávek zpozdí a firma pak 

nebude mít z čeho platit své závazky.  

Zadluženost firmy je velmi vysoká, měla by začít financovat méně cizími zdroji a více 

vlastními zdroji, neboť bude pro věřitele a investory velmi riziková, což se následně projeví 

například v nedostatku nových zakázek. 

   

   



 

59 

 

Seznam použité literatury: 

Odborné knihy 

[1] DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. upr.  vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 

 

[2] KISLINGEROVÁ, Eva. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 

811 s.  ISBN 978-80-7400-194-9. 

[3] MAREK, Petr a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 

2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1. 

[4] Grünwald, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 1. 

vyd. Praha: Ekopress, 2007. 317 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

[5]  VALACH, Josef. Finanční Řízení Podniku. 2. Vyd. Praha: Ekopress,1999. 324 s.  

ISBN 80-861199-21-1. 

[6] MARINIČ, Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. 1. vyd. 

Praha: Oeconomica, 2008. 191 s. ISBN 978-80-245-1397-3. 

 

[7] PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, Základ daně, Finanční 

analýza. 3. vyd. Praha: Vox a.s., 2010. 165 s. ISBN 978-80-86324-92-0. 

 

Elektronické dokumenty  

[8] HSF Systém a.s. [on-line]. [cit. 2012-03-12]. Dostupné z: http://hsfsystem.cz/  

[9] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. CSU: registr ekonomických subjektů. [on-line]. 

[cit. 2012-03-20]. Dostupné z: 

http://www.czso/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_ subjetku/ 

[10] MINISTERSTVO PRŮMYLU A OBCHODU. MPO: analytické materiály a 

statistiky. [on-line]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/cz/ministr-a 

ministerstvo/analyticke-materialy/ 

[11] OBCHODNÍ REJSŘÍK. Výkazy firmy HSF Systém a.s. za roky 2006 až 2010. 

Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis_sl?subjektId=isor%3a800001093&klic=6QJbYctTj9d

UThWbGs0QIw%3d%3d         



 

60 

 

Seznam zkratek: 

%  procento 

A  aktiva 

apod.  a podobně 

CZ  cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

DO  doba obratu 

DOP  doba obratu pohledávek 

DOZ  doba obratu závazků 

EAT  zisk po zdanění 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

Kč  Korun českých 

p. b.  procentní bod 

ROA  Rentabilita aktiv 

ROCE  Rentabilita investovaného kapitálu 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

T  tržby 

tzv.  takzvaný 

VCF  Výkaz Cash Flow 

VK  vlastní kapitál 

Vyd.  vydání 

VZZ  výkaz zisku a ztráty
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Příloha č. 1 Rozvaha společnosti HSF Systém a.s. za roky 2006 až 2010 

Označení  AKTIVA čís.ř. Běžné účetní období - NETTO 

a b c 2006 2007 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 1 344576 347688 461510 383122 443507 

A. Pohledávky za upsaný ZK 2           

B. Dlouhodobý majetek 3 28532 50833 49095 98102 84757 

B.I DNM 4   136 186 106 31 

B. I. 1. Zřizovací výdaje 5           

         2. Nehmotné výsledky V a V 6           

         3. Software 7   136     31 

         4. Ocenitelná práva 8           

         5. Goodwill 9           

         6. Jiný DNM 10           

         7. Nedokončený DNM 11           

         8. Poskytnuté zálohy na DNM 12           

B. II. DHM 13 28532 50697 48909 83392 81068 

B. II. 1. Pozemky 14 10789 11175 11175 11175 14799 

          2. Stavby 15 10355 36372 35184 34595 54367 

          3. Samostatné movité věci  16 4401 3150 2550 2680 11721 

          4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17           

          5. Základní stádo a tažná zvířata 18           

          6. Jiný DHM 19           

          7. Nedokončený DHM 20 2987     34942 181 

          8. Poskytnuté zálohy na DHM 21           

          9. Oc. rozdíly k nabytému majetku 22           

B. III. DFM 23       14604 3658 

B. III. 1. Podíly v ovl. a řízených osobách 24       200 2255 

           2. Podíly v účetních jednotkách 25           

           3. Ostatní dl. cenné papíry a podíly 26           

           4. Půjčky a úvěry-ovl. a řídící osoba 27       14404 1403 

           5. Jiný DFM 28           

           6. Pořizovaný DFM 29           

           7. Poskytnuté zálohy na DFM 30           

C. Oběžná aktiva 31 313349 294780 403757 279540 353667 

C. I. Zásoby 32 139028 104869 6252 30989 114221 

C. I. 1. Materiál 33 197 3442 3872 11769 14625 

         2. 
Nedokončená výroba a 
polotovary 34 131091 10173 1383 19220 99596 

         3. Výrobky 35           

         4. Zvířata 36           

         5. Zboží 37           

         6. Pokytnuté zálohy na zásoby 38 7740 1254 997     

C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 10862 13149 91817 12064 7779 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 10862 11528 91293 12064 7777 
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          2. 
Pohledávky-ovládající a řídící 
osoba 41           

          3. Pohledávky-podstatný vliv 42           

          4. Pohledávky za společníky 43           

          5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44           

          6. Dohadné účty aktivní 45           

          7. Jiné pohledávky 46     524   2 

          8. Odložená daňová pohledávka 47   1621       

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 133948 157661 248655 145210 202160 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 131749 156180 247831 130698 193158 

           2. 
Pohledávky-ovládající a řídící 
osoba 50           

           3. Pohledávky-podstatný vliv 51           

           4. Pohledávky za společníky 52   136       

           5. SZ aZP 53           

           6. Stát-daňové pohledávky 54 1403 29 116 13376 6391 

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55       783 2176 

           8. Dohadné účty aktivní 56 233 270 130 127 371 

           9. Jiné pohledávky 57 563 1046 578 226 64 

C. IV. Krátkodobé finanční majetek 58 29511 19101 57033 91277 29507 

C. IV. 1. Peníze 59 2140 704 833 1372 1373 

            2. Účty v bankách 60 27371 18397 56200 89905 28134 

            3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61           

            4. Pořizovaný KFM 62           

D. I. Časové rozlišení 63 2695 2075 8658 5480 5083 

D. I. 1. Náklady příštích období 64 2695 2075 6015 5480 3880 

         2. 
Komplexní náklady příštích 
období 65           

         3. Příjmy příštích období 66     2643   1203 

        Označení  PASIVA čís.ř. Běžné účetní období - NETTO 

a b c 2006 2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM 67 344576 347688 561510 383122 443507 

A. Vlastní kapitál 68 23545 40705 73095 61984 54111 

A. I. Základní kapitál 69 2000 2000 2000 2000 2000 

A. I. 1 Základní kapitál 70 2000 2000 2000 2000 2000 

         2. Vlastní akcie a  obchodní podíly 71           

         3. zZměny základního kapitálu 72           

A. II. Kapitálové fondy 73         1929 

A. II. 1. Emisní ážio 74           

            2. Ostatní kapitálové fondy 75           

            3. Oc. rozdíly z přecenění maj. a záv. 76         1929 

            4. Oc. rozdíly z přecenění při přem. 77           

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný f. 78 200 200 200 200   

A. III. 1. Zákonný rezervní f./Nedělitelný f. 79 200 200 200 200 200 
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            2. Statutární a ostatní fondy 80         200 

A. IV. 
Výsledek hospodaření minulých 
let 81 13328 21346 38505 55894   

A. IV. 1. Nerozdělený zisku minulých let 82 13328 21346 38505 55894 59785 

            2. Neuhrazená ztráta minulých let 83         59785 

A. V. VH běžného účetního období 84 8017 17159 32390 3890 -9803 

B. Cizí zdroje 85 321017 306974 385265 321100 389396 

B. I. Rezervy 86 600         

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 87           

         2. 
Rezerva na důchody a pod. 
závazky 88 600         

         3. Rezerva na daň z příjmů 89           

         4. Ostatní rezervy 90           

B. II. Dlouhodobé závazky 91 12207 12468 17170 23483 29879 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 92 11613 11420 15925 22570 29682 

          2. Závazky-ovládající a řídící osoba 93           

          3. Závazky-podstatný vliv 94           

          4. Závazky ke společníkům 95           

          5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96           

          6. Vydané dluhopisy 97           

          7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98           

          8. Dohadné účty pasivní 99           

          9. Jiné závazky 100   1048 1048 716   

         10. Odložený daňový závazek 101 594   197 197 197 

B. III. Krátkodobé závazky 102 292100 262328 259766 219532 282024 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 211756 174661 226759 147335 273290 

           2. Závazky-ovládající a řídící osoba 104           

           3. Závazky-podstatný vliv 105           

           4. Závazky ke společníkům 106 116   1007     

           5. Závazky k zaměstnancům 107 1962 2279 3085 3068 2205 

           6. Závazky ze SZ a ZP 108 1211 1423 1817 1786 1403 

           7. Stát-daňové závazky a dotace 109 1567 3067 11631 530 819 

           8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 62922 69085 7276 66336 4000 

           9. Vydané dluhopisy 111           

          10. Dohadné účty pasivní 112 12530 11750 8097 359 227 

          11. Jiné závazky 113 36 63 94 118 80 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 16110 32178 108329 78085 77493 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 11360 28928 108329 43085 37493 

            2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 4750 3250   35000 40000 

            3. Krátkodobé finanční výpomoci 117           

C. I. Časové rozlišení 118 14 9 3150 38   

C. I. 1. Výdaje příštích období 119 14         

         2. Výnosy příštích období 120   9 3150 38   
(uvedeno v tisících Kč) 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti HSF Systém a.s. za roky 2006 až 2010 

TEXT čís.ř. 
Skutečnost v účetním období 

2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 1 286 15723 44955 23799 17973 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2 207 14111 41264 22998 16474 

Obchodní marže 3 79 1612 3691 801 1499 

Výkony 4 669407 568857 674350 407619 633127 

Tržby za prodej výrobků a služeb 5 670645 575991 772986 388579 551091 

Změna stavu zásob vlastní výroby 6 -4225 -30917 -98790 17837 80376 

Aktivace 7 2987 23783 154 1203 1660 

Výkonová spotřeba 8 616097 499853 573457 353962 604557 

Spotřeba materiálu a energie 9 215138 224891 199432 76603 164614 

Služby 10 400959 274962 374025 277359 439943 

Přidaná hodnota 11 53389 70616 104584 54458 30069 

Osobní náklady 12 40610 49930 59330 67635 42931 

Mzdové náklady 13 29448 36300 43101 47188 31155 

Odměny členům a orgánu společnosti 14   63   1740   

Náklady na SZ aZP 15 10188 12647 14875 16700 11314 

Sociální náklady 16 974 920 1354 2007 462 

Daně a poplatky 17 151 179 490 756 460 

Odpisy DNHM 18 2945 2903 3358 3360 4570 

Tržby z prodeje DM a materiálu 19 645 1080 1216 500 1029 

Tržby z prodeje DM  20 360 1079 1216 500 1029 

Tržby z prodeje materiálu 21 285 1       

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 22 461 457     80 

Zůstatková cena prodaného DM 23 180 457     80 

Prodaný materiál 24 281         

Změna stavu rezerv a opravních položek 25 2799 655 -8865 -3216 -13 

Ostatní provozní výnosy 26 6256 5018 39675 25535 11175 

Ostatní provozní náklady 27 3360 1433 46342 2289 2363 

Převod provozních výnosů 28           

Převod provozních nákladů 29           

Provozní výsledek hospodaření 30 9964 21157 44820 9669 -8118 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31           

Prodané cenné papíry a podíly 32           

Výnosy z dlouhodbého finančního majetku 33           

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34           

Výnosy z ost. dl.  Cenných papírů a podílů 35           

Výnosy z ost. dlouhodobého finančního majetku 36           

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37           

Náklady z finančního majetku 38           

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39           

Nákaldy z přecenění cenných papírů a derivátů 40           

Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin. obl. 41           
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Výnosové úroky 42 343 217 682 641 965 

Nákladové úroky 43 391 1536 5677 2682 2011 

Ostatní finanční výnosy 44 696 1925 10219 2507 5759 

Ostatní finanční náklady 45 1545 2911 6673 7048 7390 

Převod finančních výnosů 46           

Převod finančních nákladů 47           

Finanční výsledek hospodaření 48 -897 -2305 -1449 -6582 -2677 

Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2427 2325 11716 57   

 - splatná 50 2594 4540 9899 57   

 - odložená 51 -167 -2215 1817     

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 6640 16527 31655 3030 -10795 

Mimořádné výnosy 53 1827 865 762 1037 999 

Mimořádné náklady 54 16 33 27 177 7 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 434 200       

 - splatná 56 434 200       

 - odložená 57           

Mimořádný výsledek hospodaření 58 1377 632 735 860 992 

Převod podílu na VH společníkům 59   17159       

VH za účetní období  60 8017 19684 32390 3890 -9803 

VH před zdaněním 61 10878   44106 3947 -9803 
(uvedeno v tisících Kč) 
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Příloha č. 3 Vertikální analýza firmy HSF Systém a.s. za roky 2006 až 2010 

(uvedeno v tisících Kč) 

 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA 344 576 100,000% 347 688 100,000% 461 510 100,000% 383 122 100,000% 443 507 100,000% 

DM 28 532 8,280% 50 833 14,620% 49 095 10,638% 98 102 25,606% 84 757 19,111% 

DNM 0 0,000% 136 0,039% 186 0,040% 106 0,028% 31 0,007% 

DHM 28 532 8,280% 50 697 14,581% 48 909 10,598% 83 392 21,766% 81 068 18,279% 

DFM 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 14 604 3,812% 3 658 0,825% 

OA 313 349 90,938% 294 780 84,783% 403 757 87,486% 279 540 72,964% 353 667 79,743% 

ZÁSOBY 139 028 40,348% 104 869 30,162% 6 252 1,355% 30 989 8,089% 114 221 25,754% 

KFM 29 511 8,564% 19 101 5,494% 57 033 12,358% 91 277 23,825% 29 507 6,653% 

DL. 
POHLEDÁVKY 10 862 3,152% 13 149 3,782% 91 817 19,895% 12 064 3,149% 7 779 1,754% 

KR. 
POHLEDÁVKY 133 948 38,873% 157 661 45,346% 248 655 53,879% 145 210 37,902% 202 160 45,582% 

Ostatní 
aktiva 2 695 0,782% 2 075 0,597% 8 658 1,876% 5 480 1,430% 5 083 1,146% 

PASIVA 344 576 100,000% 347 688 100,000% 461 510 100,000% 383 122 100,000% 443 507 100,000% 

VK 23 545 6,833% 40 705 11,707% 73 095 15,838% 61 984 16,179% 54 111 12,201% 

ZK 2 000 0,580% 2 000 0,575% 2 000 0,433% 2 000 0,522% 2 000 0,451% 

CZ 321 017 93,163% 306 974 88,290% 385 265 83,479% 321 100 83,811% 389 396 87,799% 

DL. ZÁVAZKY 12 207 3,543% 12 468 3,586% 17 170 3,720% 23 483 6,129% 29 879 6,737% 

KR. ZÁVAZKY 292 100 84,771% 262 328 75,449% 259 766 56,286% 219 532 57,301% 282 024 63,590% 

Kr. BÚ 4 750 1,379% 3 250 0,935% 0 0,000% 35 000 9,135% 40 000 9,019% 

Dl. BÚ 11 360 3,297% 28 928 8,320% 108 329 23,473% 43 085 11,246% 37 493 8,454% 

Ostatní 
pasiva 14 0,004% 9 0,003% 3 150 0,683% 38 0,010% 0 0,000% 
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Příloha č. 4 Vstupní data pro výpočty ukazatelů stavebního odvětví  

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

VK 60 058 000 53 875 000 59 549 116 62 997 728 82 966 743 

ZK 20 757 000 18 098 000 20 653 258 31 596 877 34 476 043 

VH 10 729 000 7 574 000 10 104 554 12 216 417 10 334 113 

EBIT 151 200 000 13 611 000 14 274 268 16 290 886 13 198 447 

CZ 10 095 000 117 568 000 118 653 119 106 269 227 134 943 219 

DL závazky 7 013 000 6 957 000 10 550 344 11 842 921 17 044 704 

KR závazky 88 597 000 91 687 000 87 901 328 72 662 603 85 173 771 

BU 9 015 000 9 111 000 9 624 200 10 879 057 19 570 669 

DL úvěry 6 632 000 1 775 000 2 119 141 5 664 181 13 068 814 

KR úvěry 2 383 000 73 360 000 7 505 059 5 214 876 6 501 855 

Aktiva 179 610 000 174 761 000 180 150 430 171 602 001 222 456 523 

DL majetek 46 036 000 39 525 000 44 272 248 43 697 232 67 710 266 

OA 130 331 000 133 348 000 133 473 060 125 470 690 153 337 399 

zásoby 15 909 000 15 099 000 12 294 140 11 373 570 18 283 313 

pohledávky 94 444 000 94 166 000 84 551 682 83 733 581 99 621 675 

tržby celkem 248 950 000 499 756 000 259 887 413 220 664 246 217 201 515 
(uvedeno v tisících Kč) 
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Příloha č. 5 Doplňující tabulky ke srovnání firmy s odvětvím 

2006 Průměrná hodnota Hodnota firmy 

ROE 17,86% 34,050% 

ROA 8,42% 3,270% 

ROCE 180,43% 23,619% 

ROS 5,06% 1,678% 

VK/A 33,44% 6,83% 

Stupeň krytí SA 160,10% 165,12% 

Celková zadluženost 5,62% 93,16% 

Zadluženost VK 16,81% 1363,42% 

Finanční páka 2,99 14,635 

Obratka celkových aktiv 1,66 1,949 

DO Aktiv 259,73 184,711 

DO zásob 23,01 74,526 

DO Pohledávek 119,32 84,743 

DO Závazků 120,79 163,125 

Běžná likvidita 1,43 1,056 

Pohotová likvidita 1,26 0,587 

Okamžitá likvidita 0,22 0,099 

ČPK 39 351,00 21 249 
 

2007 Průměrná hodnota Hodnota firmy 

ROE 16,42% 42,155% 

ROA 7,79% 6,103% 

ROCE 18,79% 25,846% 

ROS 4,66% 3,580% 

VK/A 30,83% 11,71% 

Stupeň krytí SA 158,40% 161,51% 

Celková zadluženost 67,27% 88,29% 

Zadluženost VK 218,22% 754,14% 

Finanční páka 3,24 8,542 

Obratka celkových aktiv 1,67 1,705 

DO Aktiv 125,89 211,149 

DO zásob 10,88 63,686 

DO Pohledávek 67,83 112,558 

DO Závazků 71,06 166,882 

Běžná likvidita 1,35 1,110 

Pohotová likvidita 1,19 0,715 

Okamžitá likvidita 0,18 0,072 

ČPK 34 325,00 32 452 
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2008 Průměrná hodnota Hodnota firmy 

ROE 16,97% 44,312% 

ROA 7,92% 10,787% 

ROCE 17,24% 25,068% 

ROS 4,93% 6,077% 

VK/A 33,06% 15,84% 

Stupeň krytí SA 163,12% 404,51% 

Celková zadluženost 65,86% 83,48% 

Zadluženost VK 199,25% 527,07% 

Finanční páka 3,03 6,314 

Obratka celkových aktiv 1,61 1,775 

DO Aktiv 249,55 202,823 

DO zásob 17,03 2,748 

DO Pohledávek 117,12 152,120 

DO Závazků 136,38 121,707 

Běžná likvidita 1,4 1,554 

Pohotová likvidita 1,26 1,530 

Okamžitá likvidita 0,26 0,220 

ČPK 38 066,00 143 991 
 

2009 Průměrná hodnota Hodnota firmy 

ROE 19,39% 6,276% 

ROA 9,49% 1,730% 

ROCE 17,83% 5,157% 

ROS 7,38% 1,606% 

VK/A 36,71% 16,18% 

Stupeň krytí SA 184,23% 131,04% 

Celková zadluženost 63,14% 83,81% 

Zadluženost VK 168,69% 518,04% 

Finanční páka 2,72 6,181 

Obratka celkových aktiv 1,29 1,078 

DO Aktiv 279,96 334,055 

DO zásob 18,56 27,020 

DO Pohledávek 141,82 139,270 

DO Závazků 144,20 211,892 

Běžná likvidita 1,61 1,098 

Pohotová likvidita 1,47 0,977 

Okamžitá likvidita 0,39 0,359 
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2010 Průměrná hodnota Hodnota firmy 

ROE 12,46% -18,116% 

ROA 5,93% -1,757% 

ROCE 10,46% -6,414% 

ROS 6,08% -1,367% 

VK/A 37,30% 12,20% 

Stupeň krytí SA 167,01% 143,33% 

Celková zadluženost 60,66% 87,80% 

Zadluženost VK 162,65% 719,62% 

Finanční páka 2,68 8,196 

Obratka celkových aktiv 0,98 1,285 

DO Aktiv 368,71 280,064 

DO zásob 30,30 72,128 

DO Pohledávek 165,12 134,112 

DO Závazků 169,42 196,959 

Běžná likvidita 1,67 1,098 

Pohotová likvidita 1,47 0,744 

Okamžitá likvidita 0,39 0,092 

ČPK 61 661,00 71 643 
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Příloha č. 6 Výpočty ukazatelů finanční analýzy za roky 2006 až 2010 

UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatel rentability aktiv      

ROA06 = 
         

      
                  

ROA07 = 
          

      
               

ROA08 = 
          

      
                

ROA09 = 
         

      
               

ROA10 = 
          

      
                

 

Ukazatel Rentability vlastního kapitálu 

ROE06 = 
    

     
              

ROE07 = 
     

     
              

ROE08 = 
     

     
              

ROE09 = 
    

     
             

ROE10 = 
     

     
               

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

ROCE06= 
         

                     
              

ROCE07 = 
          

                 
              

ROCE08 = 
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ROCE09 = 
         

                 
             

ROCE10 = 
     

     
              

 

Ukazatel rentability tržeb (EAT) 

ROS06 = 
    

              
             

ROS07 = 
     

                 
             

ROS08 = 
     

                 
             

ROS09 = 
    

                
             

ROS10 = 
     

                 
              

 

Ukazatel rentability tržeb (EBIT) 

ROS06 = 
         

              
             

ROS07 = 
          

                 
             

ROS08 = 
          

                 
             

ROS09 = 
         

                
             

ROS10 =
          

                 
              

 

Ukazatel rentability nákladů 

Rentabilita nákladů06 = 
    

      
             

Rentabilita nákladů07 = 
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Rentabilita nákladů08 = 
     

      
             

Rentabilita nákladů09 = 
    

      
             

Rentabilita nákladů10 = 
     

      
              

 

UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY A ZADLUŽENOSTI 

Podílu VK na aktivech      

Podíl VK na aktivech06 = 
     

      
              

Podíl VK na aktivech07 = 
     

      
             

Podíl VK na aktivech08 = 
     

      
             

Podíl VK na aktivech09 = 
     

      
             

Podíl VK na aktivech10 = 
     

      
             

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stupeň krytí stálých aktiv06 = 
                 

     
              

Stupeň krytí stálých aktiv07 = 
                 

     
              

Stupeň krytí stálých aktiv08 = 
                  

     
              

Stupeň krytí stálých aktiv09 = 
                 

     
              

Stupeň krytí stálých aktiv10 = 
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Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient06 = 
      

     
        

Majetkový koeficient07 = 
      

     
       

Majetkový koeficient08 = 
      

     
       

Majetkový koeficient09 = 
      

     
       

Majetkový koeficient10 = 
      

     
       

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti06 = 
      

      
             

Ukazatel celkové zadluženosti07 = 
      

      
             

Ukazatel celkové zadluženosti08 = 
      

      
             

Ukazatel celkové zadluženosti09 = 
      

      
             

Ukazatel celkové zadluženosti10 = 
      

      
             

 

Ukazatel krátkodobé zadluženosti 

Ukazatel krátkodobé zadluženosti06 = 
      

      
              

Ukazatel krátkodobé zadluženosti07 = 
      

      
              

Ukazatel krátkodobé zadluženosti08 = 
      

      
              

Ukazatel krátkodobé zadluženosti09 = 
      

      
              

Ukazatel krátkodobé zadluženosti10 = 
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Ukazatel dlouhodobé zadluženosti 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti06 = 
               

      
             

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti07 = 
           

      
              

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti08 = 
            

      
              

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti09 = 
           

      
              

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti10 = 
           

      
              

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu06 = 
      

     
               

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu07 = 
      

     
              

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu08 = 
      

     
              

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu09 = 
      

     
              

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu10 = 
      

     
              

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí06 = 
         

   
        

Úrokové krytí07 = 
          

    
        

Úrokové krytí08 = 
          

    
       

Úrokové krytí09 = 
         

    
       

Úrokové krytí10 = 
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Úrokové zatížení 

Úrokové zatížení06 = 
   

               
            

Úrokové zatížení07 = 
    

          
           

Úrokové zatížení08 = 
    

          
             

Úrokové zatížení09 = 
    

         
             

Úrokové zatížení10 = 
    

          
              

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Obrátka celkových aktiv    

Obrátka celkových aktiv06 = 
      

      
       

Obrátka celkových aktiv07 = 
      

      
       

Obrátka celkových aktiv08 = 
      

      
       

Obrátka celkových aktiv09 = 
      

      
       

Obrátka celkových aktiv10 = 
      

      
       

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv06 = 
          

      
          

Doba obratu aktiv07 = 
          

      
          

Doba obratu aktiv08 = 
          

      
          

Doba obratu aktiv09 = 
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Doba obratu aktiv10 = 
          

      
          

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob06 = 
          

      
        

Doba obratu zásob07 = 
          

      
        

Doba obratu zásob08 = 
        

      
       

Doba obratu zásob09 = 
          

      
        

Doba obratu zásob10 = 
          

      
        

 

Doba obratu pohledávek     

Doba obratu pohledávek06 =  
                  

      
         

Doba obratu pohledávek07 = 
                  

      
          

Doba obratu pohledávek08 =  
                  

      
          

Doba obratu pohledávek09 = 
                  

      
          

Doba obratu pohledávek10 = 
                 

      
          

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků06 = 
                  

      
         

Doba obratu závazků07 = 
                  

      
         

Doba obratu závazků08 = 
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Doba obratu závazků09 = 
                  

      
         

Doba obratu závazků10 = 
                  

      
         

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Ukazatel celkové likvidity 

Celková likvidita06 = 
      

           
       

Celková likvidita07 = 
      

           
        

Celková likvidita08 = 
      

      
       

Celková likvidita09 = 
      

            
        

Celková likvidita10 = 
      

            
        

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Pohotová likvidita06 = 
             

           
       

Pohotová likvidita07 = 
             

           
       

Pohotová likvidita08 = 
               

      
       

Pohotová likvidita09 = 
            

            
       

Pohotová likvidita10 = 
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Ukazatel okamžité likvidity  

Okamžitá likvidita06 = 
    

      
       

Okamžitá likvidita07 = 
     

           
       

Okamžitá likvidita08 = 
     

           
       

Okamžitá likvidita09 = 
     

            
       

Okamžitá likvidita10 = 
     

            
       

 

ČPK 

ČPK06 =                     

ČPK07 =                     

ČPK08 =                      

ČPK09 =                     

ČPK10 =                     

 

ČPK k aktivum 

ČPK k aktivum06 = 
     

      
             

ČPK k aktivum07 = 
     

      
             

ČPK k aktivum08 = 
      

      
              

ČPK k aktivum09 = 
     

      
              

ČPK k aktivum10 = 
     

      
              

 


