
 



  



 





Abstrakt v ČJ 

Námětem Bakalářské práce je finanční zhodnocení průmyslového podniku a návrhy na jeho 

zlepšení. Praktická část obsahuje hodnocení průmyslového podniku pomoci finanční analýzy, 

použitím jednotlivých ukazatelů, mezi které patří např. ukazatel rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti. Praktická část obsahuje hodnocení průmyslového podniku pomoci finanční 

analýzy, použitím jednotlivých ukazatelů. Nakonec zhodnotíme výsledné hodnoty a 

navrhneme jejich možné zlepšení. 

Klíčové slova: Ekonomická analýza, finanční analýza, likvidita, rentabilita, aktivita, 

zadluženost, bonitní a bankrotní modely 

 

Abstrakt v AJ 

The theme of the bachelor thesis is Assessment of the financial situation of Industrial 

Company and Suggestions for improvement. The basics terms and ratios of  financial analysis 

are explained in the theoretical part of the thesis. Basics ratios include for instance indicator 

of profitability, liquidity ratio, activity indicator and indicator of debt. These ratios are used 

for evaluating industrial company in the practical part of the thesis. The final parts is focused 

on the comparison of the results with optimal and suggest their improvement. 

Keywords: Economic analysis, financial analysis, liquidity, profitability, creditworthy and 

bankruptcy models 
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Úvod 

Znalost finanční situace podniku je důležitá především pro krátkodobé řízení, dlouhodobé 

řízení a plánování podniku. Nástroje finanční analýzy nám pomáhají detailně zkoumat a 

hodnotit situaci podniku za dané období, předcházet tak určitým problémům, které mohou 

nastat. Finanční analýza vychází z účetních výkazů společnosti a obsahuje rozsáhlou škálu 

ukazatelů.  

Cílem této práce je finanční zhodnocení společnosti BKB Metal a.s. a návrhy na její zlepšení. 

První kapitola obsahuje teoretickou část, kde budou vymezeny zdroje, z kterých finanční 

analýza vychází. Následně se seznámíme s jednotlivými metodami finanční analýzy a jejími 

ukazateli. 

Druhá kapitola bude obsahovat praktickou část, kde se blíže seznámíme se společnosti BKB 

Metal a.s., a poté zhodnotíme finanční situaci společnosti pomoci jednotlivých ukazatelů 

vymezených v první kapitole. 

Nakonec provedeme zhodnocení podniku a uvedeme návrhy na jeho zlepšení. 

1 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Podle Synka chápeme ekonomickou analýzu jako určitou formu sledování vymezeného 

ekonomického celku, dále pak následné zkoumání a hodnocení jeho dílčích složek, s cílem 

navrhnout co nejvýhodnější řešení pro zvýšení výkonnosti a hodnoty podniku [14]. 

Ekonomickou analýzu můžeme použít u celého podniku nebo jeho jednotlivých útvarů, 

můžeme zkoumat nejen všechny, ale i vybrané činnosti a podstatné jevy v jednotlivých 

útvarech. 

2 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza patří mezi důležité nástroje hodnocení podniku, přináší informace o 

celkovém hospodaření podniku a jeho finanční situaci, především pak podává informace o 
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ziskovosti podniku, kapitálové struktuře podniku, efektivním využití aktiv, včasném splácení 

závazků a dalších důležitých informacích. 

 Finanční analýza je také zdrojem informací, které pomáhají manažerům podniku 

s rozhodováním při krátkodobém a zejména dlouhodobém řízení podniku. Informace 

z finanční analýzy nevyužívají jenom manažeři podniku, ale i investoři, státní a zahraniční 

instituce, obchodní partneři, zaměstnanci, konkurenti, auditoři, burzovní makléři atd. A proto 

je důležitě přesně určit pro koho je finanční analýza sestavována, protože každá z výše 

uvedených zájmových skupin preferuje jiné informace. 

Cíle finanční analýzy podniku: 

 Posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

 Analýza dosavadního vývoje podniku, 

 Komparace výsledku analýzy v prostoru, 

 Analýza vztahů mezi ukazateli, 

 Poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 Analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 Interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. [9]. 

3 ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZY 

Kvalita finanční analýzy je úzce spjata se zdroji dat, které pro finanční analýzu používáme. 

Při sestavování finanční analýzy můžeme čerpat informace z různých informačních zdrojů 

(Např.: ze zpráv vedení podniku, z firemních statistik, z oficiálních ekonomických statistik a 

z nezávislých hodnocení a prognóz.), ale především čerpáme informace z účetních výkazů 

podniku, které můžeme označit za hlavní zdroje finanční analýzy, a do kterých řadíme: 

rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow a přílohu k účetní uzávěrce. Rozvaha a výkaz 

zisku a ztrát jsou závaznou součástí účetní závěrky a jednotlivé položky jsou vymezeny ve 

vyhlášce MF ČR č. 500/2002 Sb. Výše jmenované výkazy mají mezi sebou souvislost, 

základní výkaz je rozvaha, přičemž ostatní výkazy jsou od ní odvozeny. 

Pro správné zpracování finanční analýzy je potřebné dobře znát položky jednotlivých výkazů 

a vzájemné souvztažnosti mezi nimi, měli bychom také brát zřetel na vypovídací schopnosti 

dat finančních výkazů, data totiž nemusí vždy zobrazovat ekonomickou realitu podniku. 
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3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který nám poskytuje informace o majetkové struktuře podniku 

(aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) k určitému datu. Je pravidlem, že strana aktiv se 

rovná straně pasiv. Členění aktiv a pasiv můžeme vidět v tabulce 3.1.  

Rozvaha představuje přehled o majetku podniku ve třech základních oblastech: 

 V majetkové situaci podniku, kde zjišťujeme, jak je majetek vázán, jak je oceněn, 

nakolik je opotřeben, jak se rychle obrací a jaká je optimálnost složení majetku. 

 Ve zdrojích financování, z nichž byl majetek pořízen, kde nás primárně zajímá výše 

vlastních a cizích zdrojů a jejich struktura. 

  Ve finanční situaci podniku, zde můžeme zjistit, jakého zisku podnik dosáhl, jak jej 

rozdělil a zda je podnik schopný dostát svým závazkům 

Tabulka 3.1. Struktura rozvahy 
 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

  AV. VH běžného uč. Období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I.  Zásoby B.I. Rezervy 

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

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

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

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

Zpracováno podle: [7] 

3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku za 

určité období. Mezi výnosy řadíme všechny získané peněžní prostředky za dané účetní 

období. Náklady pak můžeme definovat jako peněžní částky, které byly vynaloženy na 
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získání výnosů. Po odečtení nákladů od výnosu dostaneme hospodářský výsledek, ten může 

být kladný (zisk) nebo záporný (ztráta). Výsledek hospodaření zjišťujeme ve třech složkách:  

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti 

 Výsledek hospodaření z finanční činnosti 

 Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti  

Toto členění je zobrazeno v jednoduché struktuře výkazu, v tabulce 3.2. 

Výkaz zisku a ztrát nám poskytuje informace, které lze bezprostředně použít pro rozbor 

výsledku hospodaření podniku, především pro výpočet různých poměrových ukazatelů. 

Tabulka 3.2 Struktura výkazu zisku a ztráty 

I. OBCHODNÍ ČINNOST 

+ tržby za zboží 

- náklady na prodané zboží 

= OBCHODNÍ MARŽE 

II. VÝROBNÍ ČINNOST 

+ tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

+/- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

+ aktivace  

- výkonová spotřeba  

= PŘIDANÁ HODNOTA 

- osobní náklady 

- daně a poplatky 

- odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 

- ostatní provozní náklady 

= PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

III. FINANČNÍ ČINNOST 

+ výnosy z finančních operací 

- náklady finančních operací 

= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

+/- FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

- daň z příjmu za běžnou činnost 
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= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

+ mimořádné výnosy 

- mimořádné náklady 

- daň z příjmů z mimořádné činnosti 

= MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

+ MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
 

Zdroj: zpracováno podle: [3] 

3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow zachycuje pohyb peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určité 

období. 

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtech 

(případně i pasivní zůstatek na běžném účtu) a peníze na cestě. 

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově 

směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků. 

Máme dvě metody, kterými můžeme provádět analýzu cash flow: přímo a nepřímo. Metodou 

přímou sledujeme příjmy a výdaje podniku za určité období. Metoda nepřímá transformuje 

zisk do pohybu peněžních prostředků.  Cash flow má velký význam z analytického hlediska, 

protože hospodářský výsledek neinformuje o stavu finančních prostředků firmy a pro firmu je 

také důležité zajistit dostatečné množství peněžních prostředků pro běžný chod, ne jenom 

kladný výsledek hospodaření. Tabulka 3.3 níže znázorňuje výkaz cash flow metodou 

nepřímou, která je nejčastěji používaná v českém účetnictví. 

Tabulka 3.3. Struktura nepřímé metody cash flow 

Zisk po úhradě úroku a zdanění 

+ odpisy 

+ jiné náklady 

- výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash flow ze samofinancování 
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+/- změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) 

+/- změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

+/- změna zásob (+úbytek) 

+/- změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) 

Cash flow z provozní činnosti 

+/- změna fixního majetku (+ úbytek) 

+/- změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytku) 

Cash flow z investiční činnosti 

+/- změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) 

+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

- výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 
 

Zdroj: zpracováno podle: [9]  

4 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Existuje celá široká škála metod, která vychází z matematických, statistických a 

ekonomických věd. 

V ekonomii se můžeme zpravidla setkat se dvěma přístupy hodnocení podniku: 

Fundamentální analýza – tato metoda nepoužívá algoritmizované postupy, ale využívá 

znalosti vazeb mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy a důležitý je zde především 

odborný odhad analytika provádějícího analýzu. 

Technická analýza – tato metoda pak používá ke zpracování dat algoritmizované, 

matematické a statistické postupy. 

Tyto dva přístupy jsou vzájemně propojeny, protože fundamentální analýza tvoří základ pro 

analýzu technickou. 

Mezi základní metody finanční analýzy patří: 

 Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů 
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 Bonitní a bankrotní ukazatelé 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza hodnotí majetkovou a finanční strukturu podniku pomoci horizontální analýzy 

a vertikální analýzy. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza pracuje s daty, které získává přímo z účetních výkazů. Porovnává časové 

změny jednotlivých položek výkazů a počítá absolutní výše změn a její procentní vyjádření k 

výchozímu roku.  

„Horizontální analýza se běžně používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku i 

kapitálu podniku. Je nečastěji používanou a nejjednodušší metodou při vypracování zpráv o 

hospodářské situaci podniku a o jeho minulém i budoucím vývoji [12].
 

Při hodnocení vývojových trendů je důležité zohlednit změny ekonomických podmínek, mezi 

které může například patřit: změny v daňové soustavě, změny na kapitálových trzích, změny 

cen vstupů, mezinárodní vlivy a další. 

4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza je procentní rozbor, jde vlastně o procentní vyjádření jednotlivých položek 

výkazů k jedné zvolené položce stanovené jako 100%, u rozboru rozvahy za zvolenou 

položku je obvykle dosazována položka celkových aktiv (pasiv). 

Vertikální analýza je vhodná k posuzování struktury aktiv a pasiv. Ze struktury aktiv 

zjišťujeme, jak firma investuje svěřený kapitál a jaká je míra výnosnosti těchto investic. Dále 

pak struktura pasiv nás informuje o zdrojích pořízení majetku. 

Analýza napovídá hodně o ekonomice daného podniku, ale také usnadňuje srovnání účetních 

výkazů z předchozích let a umožňuje srovnání podniku s jinými podniky ve stejném oboru 

podnikání. 

4.1.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatelé slouží k hodnocení finanční situace podniku, zejména jeho likvidity. 

Tyto ukazatele můžeme vyjádřit jako rozdíly určitých položek krátkodobých aktiv a pasiv. 
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Mezi nejčastěji užívaný ukazatel z rozdílových ukazatelů můžeme zařadit Čistý pracovní 

kapitál. 

4.1.3.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

Čistý pracovní kapitál je část oběžného majetku, která je krytá dlouhodobým kapitálem. Jedná 

se o dlouhodobý zdroj, který je užíván k financování běžného chodu podniku, a také 

k zajištění likvidity podniku, kdy by měla být zajištěná potřebná výše volného kapitálů 

k financování případných finančních výkyvů.  

Výpočet čistého pracovního kapitálu: 

                                                           (4.1.)  

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatelé patří k základním a nejčastěji užívaným nástrojům finanční analýzy. 

Údaje, s kterými analýza pracuje, najdeme ve finančních výkazech a jsou dostupné i externím 

analytikům, toto je také důvod, proč poměrové ukazatelé jsou tak často využívané. 

Analýzu poměrových ukazatelů dále členíme na: 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele rentability 

 ukazatele zadluženosti 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele tržní hodnoty 

 ukazatele s využitím cash flow 

4.2.1 Ukazatele likvidity [11] 

Ukazatelé likvidity nás informují do jaké míry je firma schopna včas uhradit své závazky. 

Ukazatelé tak poměřují, prostředky určené k úhradě (čitatel) se závazky, které je nutno splatit 

(jmenovatel). Zaměřují se především na nejlikvidnější část aktiv podniku a člení se podle 

likvidnosti položek aktiv, které jsou dosazovány z rozvahy do čitatele. Z hlediska tohoto 

členění můžeme vymezit tři základní ukazatele: 

 Běžná likvidita 

 Pohotová likvidita 
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 Okamžitá likvidita 

4.2.1.1 Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Při výpočtu 

tohoto ukazatele bychom se měli zaměřit na strukturu zásob a jejich správné oceňováni 

vzhledem k jejich prodejnosti a také na nesplacené či nedobytné pohledávky. Výpočet běžné 

likvidity je vyjádřen následujícím vztahem: 

                 
             

                   
        (4.1.) 

 

Optimální hodnota ukazatele běžné likvidity se uvádí v rozmezí 1,5 - 2,5. Čím je hodnota 

vyšší, tím je zachování platební schopnosti jistější. 

4.2.1.2 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

Ve srovnání s předchozím ukazatelem pohotová likvidita obsahuje v čitateli pouze pohotové 

prostředky, z kterých by měly být vyřazeny nedobytné pohledávky a pohledávky po lhůtě 

splatnosti, výpočet vyjadřuje následující vtah vztah. 

                    
                                                 

                      
    (4.2.) 

 

Výše ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Pokud hodnota klesne pod 1, 

nebude zachována likvidita podniku. 

4.2.1.3 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 

Okamžitá likvidita zahrnuje nejlikvidnější prostředky a vypovídá o schopnosti podniku hradit 

právě splatné dluhy. 

 

                   
  á                        

  á                   
      (4.3.) 

Doporučená hodnota by měla být okolo 0,2, pokud je hodnota vysoká, značí to tak neefektivní 

využití finančních prostředků. 
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4.2.2 Ukazatelé Rentability [9] 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. Vyjadřuje 

určitou formu míry zisku, která slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu v tržní 

ekonomice [7]. 

Existují různé modifikace výpočtu rentability, které se liší v užití tvaru zisku.  Zisk se může 

vyskytovat v těchto podobách: 

 EBIT – zisk před odečtením úroků a daní. Zisk, který je zbaven úroků, není ovlivněn 

tím, z jakých zdrojů je aktivita financována, a tak lépe vyjadřuje výsledek z běžných 

transakcí. 

 EAT – čistý zisk nebo zisk po zdanění, se objevuje ve všech ukazatelích, které 

hodnotí výkonnost firmy. 

 EBT – zisk před zdaněním, ten můžeme využít tam, kde porovnáváme firmy z různým 

daňovým zatížením. 

Mezi nejčastěji používané ukazatelé patří: 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

4.2.2.1 Rentabilita celkového kapitálu 

ROA patří mezi důležité ukazatele finanční analýzy, poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání, aniž by bral ohled na to, z jakých zdrojů jsou aktiva financovány 

a měří výkonnost (produkční sílu podniku). 

                                
    

      
      (4.4.) 

4.2.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Tímto ukazatelem hodnotíme využití a výnosnost vlastního kapitálu 

                                 
    

               
     (4.5.) 
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Optimální je, když se výsledek pohybuje několik procent nad dlouhodobým průměrem 

úročení dlouhodobých vkladů, potom tento kladný rozdíl se nazývá prémie za riziko. 

Výsledné hodnoty bychom měli pozorovat v delším časovém rozpětí, protože krátkodobě 

může docházet k výkyvům, které ještě nemusí znamenat nutné problémy. 

4.2.2.3 Rentabilita tržeb 

Ukazatel nás informuje o tom, kolik % zisku připadá na tržby realizované danou firmou. Při 

výpočtu rentability tržeb, můžeme za zisk dosazovat různé modifikace zisku, ukazatel se tak 

bude lišit a bude mít rozdílnou vypovídací hodnotu. Pokud dosadíme za zisk EAT, pak 

dostaneme ziskové rozpětí, které udává schopnost podniku dosáhnout zisku při dané úrovni 

tržeb a slouží k vyjádření ziskové marže. 

                  
    

     
         (4.6.) 

Doporučená hodnota není jednoznačně stanovena, obecně se považuje, že čím je hodnota 

vyšší, tím je situace podniku z hlediska produkce lepší. 

4.2.3 ukazatelé zadluženosti [12] 

Jeden z důležitých cílů finančního řízení podniku je dosáhnout optimálního poměru vlastních 

a cizích zdrojů financování, což můžeme nazvat jako optimální zadluženost. Optimální 

zadluženost přispívá k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku. Vlastní zdroje 

financování jsou obvykle nákladnější, můžou také vézt k finančnímu zatěžování podniku a 

k nedostatečně pružné reakci na finanční potřeby podniku.  Ale ani vysoká zadluženost není 

pro podnik vhodná, protože se podnik stává rizikovým, díky tomu, že musí splácet své 

závazky bez ohledu na to, jak se mu daří.  

Ukazatele zadluženosti, které jsou odvazovány z rozvahy, hodnotí, do jaké míry firma 

používá k financování podniku cizí zdroje. Mezi nejznámější ukazatele zadluženosti řadíme: 

 Celková zadluženost 

 Dlouhodobá zadluženost 

 Běžná zadluženost 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 Úrokové krytí 

 Úvěrová zadluženost 
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 Doba návratnosti úvěru 

4.2.3.1 Celková zadluženost (debt ratio) 

Celková zadluženost poměřuje celkové dluhy k celkovým aktivům a informuje tak, o velikosti 

podílu věřitele na celkovém kapitálu. Věřitelé upřednostňují nízké hodnoty tohoto ukazatele, 

protože čím větší je tato hodnota, tím věřitelé nesou větší riziko. 

                    
            

              
       (4.7.) 

4.2.3.2 Dlouhodobá zadluženost 

Ukazatel nás informuje o tom, jaká část celkových aktiv je financována dlouhodobým cizím 

kapitálem a také nám pomáhá nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých zdrojů. 

                       
                       

              
      (4.8.) 

4.2.3.3 Běžná zadluženost 

Ukazatel vyjadřuje poměr krátkodobých dluhů s celkovými aktivy. 

                  
                       

              
      (4.9.) 

4.2.3.4 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (koeficient zadluženosti) 

Tento ukazatel má význam především pro banky, které se pomoci něho rozhodují, zda 

poskytnou podniku úvěr, či ne.  

                                         
            

               
    (4.10.) 

4.2.3.5 Úrokové krytí 

Výsledná hodnota úrokového krytí ukazuje, kolikrát zisk je vyšší než úroky. Pokud je hodnota 

rovna jedné, znamená to, že podnik celý svůj zisk poskytne na splacení úroku, hodnota může 

být i menší než jedna, a to znamená, že podnik ze zisku nesplácí všechny své úroky, což může 

vézt k úpadku podniku. Optimální hodnota zisku se v literatuře udává 3x a 6x vyšší než 

úroky. 

              
    

     
         (4.11.) 
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4.2.3.6 Úvěrová zadluženost 

Ukazatel úvěrové zadluženosti slouží bankám při rozhodování o poskytnutí úroku, poměřuje 

totiž čerpané úvěry k vlastnímu kapitálu. Pokud je hodnota příliš vysoká, může banka 

odmítnout poskytnutí úvěru. 

                    
     

               
       (4.12.) 

4.2.3.7 Doba návratnosti úvěru 

Hodnota ukazatele informuje banky o počtu let, za který musíme splatit úvěr z provozního 

Cash Flow. 

                       
     

          
       (4.13.) 

4.2.4 Ukazatelé aktivity [7] 

Pomoci těchto ukazatelů zjišťujeme, jak jsou efektivně využívány jednotlivé složky aktiv a 

tyto ukazatele vyjadřujeme v podobě obratu nebo doby obratu jednotlivých položek aktiv 

případně pasiv. 

Mezi ukazatele aktivity můžeme zařadit: 

 Obrat celkových aktiv 

 Doba obratu aktiv 

 Doba obratu zásob 

 Doba obratu pohledávek  

 Doba obratu závazků 

4.2.4.1 Obrat celkových aktiv 

Ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku. Čím je ukazatel vyšší, tím je efektivnější 

využití majetku [2].  

                      
            

      
       (4.13.) 

Pokud převrátíme hodny tohoto ukazatele, pak dostaneme dobu obratu, kterou vypočítáme 

podle následujícího vzorce: 



14 

 

                  
                  

     
       (4.14.) 

4.2.4.2 Doba obratu zásob 

Tento ukazatel nás informuje o tom, jak dlouho jsou drženy zásoby v podniku, dokud se 

nespotřebují nebo neprodají. Optimální doba obratu zásob by měla být co nejkratší a 

dlouhodobě by měla klesat. 

                  
          

     
        (4.15.) 

4.2.4.3 Doba obratu pohledávek 

Hodnota tohoto ukazatele udává průměrnou dobu splácení pohledávek odběratelem, pokud 

tato doba převyšuje dobu splatnosti, znamená to, že odběratelé neplatí své závazky včas. Je-li 

tato situace dlouhodobá, pak by podnik měl stanovit vhodná opatření k dostání svých 

pohledávek zpět.   

                       
              

     
      (4.15.) 

4.2.4.4 Doba obratu závazků 

Obecně můžeme říci, že doba obratu závazků by měla být vyšší než doba obratu pohledávek, 

aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě [9]. 

Tento ukazatel je především důležitý pro věřitele, protože informuje o tom, za jakou dobu 

firma splácí své závazky, a tak vypovídá o obchodně-úvěrové politice firmy.  

                    
           

     
       (4.16.) 

4.3 Bonitní a bankrotní ukazatelé 

Bonitní a bankrotní ukazatele řadíme mezi souhrnné indexy, které můžeme blíže specifikovat 

jako metody vypovídající o úrovni finanční situace podniku pouze jedinou hodnotou. 

4.3.1 Bankrotní metody [12] 

Díky těchto metod můžeme včas rozeznat příčiny nestability podniku, které mohou zapříčinit 

jeho úpadek. Předpokládá se, že podnik blížící se bankrotu vykazuje již několik let předem 

určité znaky, které jsou charakteristické právě pro podniky v potížích. Mezi tyto znaky 
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můžeme zařadit nepříznivé hodnoty běžné likvidity, čistého pracovního kapitálu a rentability 

celkového vloženého kapitálu. 

Mezi bankrotní metody řadíme tyto modely: Altmanův model, Indexy IN, Taflerův bankrotní 

model 

4.3.1.1 Altmanův model (Z-skóre) 

Tento model vychází z diskriminační analýzy uskutečněné v 60. a 80. letech profesorem 

Altmanem, který zkoumal možnost jak odlišit bankrotující firmy od nebankrotujících. Pomoci 

diskriminační funkce rozdělil podniky do několika skupin podle charakteristických znaků. Na 

základě této metody určil proměnné, z kterých potom sestavil tento model. Rozlišujeme 

výpočet Z - skoré pro společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi a společnosti, které 

nejsou veřejně obchodovatelné na burze. 

Rovnici Altmanova modelu můžeme zapsat: 

Zi = 0,717   A + 0.847   B + 3,107   C + 0,420   D + 0,998   E   (4.17.) 

A = čistý provozní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

D = Vlastní kapitál v účetní hodnotě / celkové dluhy 

E = celkový obrat / celková aktiva   

Výslednou hodnotu pak zařadíme do intervalů, které můžeme vidět v tabulce 4.1, a pomoci 

kterých můžeme předpovědět finanční situaci podniku. 

Tabulka 4.1. Hodnocení výsledné hodnoty Z-score 

Z  2,9 1,2 < Z ≤ 2,9 Z ≤ 1,2 

Uspokojivá finanční situace 
„šedá zóna“ nevyhraněných 

výsledků 

Neuspokojivá finanční 

situace 

Zdroj: zpracováno podle [12] 
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4.3.1.2 Indexy In 

Tyto modely vznikly na základě výsledků analýzy matematicko-statistických modelů 

podnikového hodnocení u více než jednoho tisíce českých firem. Pomoci těchto analýz pak 

byly sestaveny indexy In, které pomáhají hodnotit finanční výkonnost a důvěryhodnost 

českých podniků. 

Index IN95 

Tento model hodnotí podnik z hlediska věřitele, proto je někdy označován jako věřitelský 

(bankrotní) index a je také sestaven ze standardních poměrových ukazatelů likvidity, 

výnosnosti, zadluženosti a aktivity, každý z těchto ukazatelů má přiřazen váhu, která je určena 

podle četnosti ukazatele v odvětví, a je charakteristická pro jednotlivá odvětví. Úspěšnost 

odhadování bankrotu podniku, je více než 70%.  

Do následující rovnice jsou dosazeny váhy za celou ekonomiku ČR., budeme tedy podnik 

posuzovat z hlediska celé ekonomiky. 

                                                 (4.18.) 

A aktiva/ cizí kapitál 

B EBIT/ nákladové úroky 

C EBIT/ celková aktiva 

D celkové výnosy/celková aktiva 

E oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry 

F závazky po lhůtě splatnosti/ výnosy 

Tabulka 4.2. Hodnocení výsledné hodnoty IN 95 indexu 

Index IN  2 Podnik s dobrým finančním zdravím 

Index IN (1-2 
Podnik s nevyhraněnými výsledky a potencionálními problémy, je-li hodnota v nižší 

části intervalu 

Index IN < 1 Podnik v existenčních problémech 

Zdroj: Zpracováno podle [12] 
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Index IN 99 

Tento model klasifikuje finanční výkonnost podniku především z pohledu jeho vlastníka. 

Index vychází z diskriminační analýzy a dané váhy indexy jsou odvozeny z váh Indexu IN95, 

které jsou platné pro celou ekonomiku ČR a významné pro dosažení kladné ekonomické 

hodnoty ekonomického zisku. 

Rovnice ukazuje výpočet Indexu IN99: 

                                         (4.19.) 

Následně výsledek klasifikujeme podle tabulky: 

Tabulka 4.3.  Hodnocení výsledné hodnoty Indexu IN 99 

IN 2,07 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

1,42 ≤ IN≤ 2,07 Situace není jednoznačná, ale podnik spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN < 1,42 Nerozhodná situace, podnik má přednosti, ale i výraznější problémy 

0,684 ≤ IN < 1,089 Podnik spíše netvoří hodnotu 

IN < 0,684 Podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku 

Zdroj: zpracováno podle [12] 

Index IN 01 

Spojením indexů IN95 a IN99 vznikl model IN 01, který vychází opět z diskriminační 

analýzy prováděné u 1915 podniků. 

                                          (4.20) 

Poté hodnotíme výslednou hodnotu podle tabulky: 

Tabulka 4.4.  Hodnocení výsledné hodnoty Indexu IN 01 

IN  1,77 Uspokojivá finanční situace 

0,75 < IN ≤ 1,77 „šedá zóna“ 

IN ≤ 0,75 Podnik spěje k bankrotu 

Zdroj: zpracováno podle [12] 
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4.3.2 Tafflerův model 

Dalším bankrotním modelem je Tafflerův model, jenž byl zveřejněn v roce 1977. Výpočet 

Tafflerova modelu provádíme pomoci čtyř poměrových ukazatelů: 

           
   

  
      

  

  
      

  

  
      

 

  
     (4.22.) 

EBT zisk před zdaněním 

KD krátkodobé dluhy 

OA oběžná aktiva 

CZ cizí zdroje 

CA celková aktiva 

T  tržby celkem 

Hodnocení tafflerova modelu je následující: 

 Když je výsledná hodnota nižší, než 0,2 je velká pravděpodobnost, že podnik 

zbankrotuje 

 Když je výsledná hodnota vyšší, než 0,3 je velká pravděpodobnost, že podnik 

nezbankrotuje 

4.3.3 Bonitní modely [9] 

Hodnotí firmy z hlediska finančního zdraví firmy na dobré a špatné. Srovnává tak výsledné 

hodnoty s podniky v rámci určitého oboru podnikání. Mezi významné bonitní modely 

můžeme zařadit Kralickův Quicktest. 

4.3.3.1 Kralickův Quicktest 

Kralickův quicktest se skládá ze čtyř rovnic, pomoci kterých hodnotíme finanční stabilitu 

firmy (1., 2. rovnice) a výnosovou situaci (3., 4. rovnice). 

1.                          
               

             
     (4.23.) 

2.                          
                               

           
   (4.24.) 

3.     
    

             
         (4.25.) 
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4.              
                  

     
     (4.25.) 

Vypočítané výsledné hodnoty zařadíme do následující tabulky hodnot: 

Tabulka 4.5. Bodování výsledku Kralickova Quicktestu 

 

Výborně Velmi dobře Dobře špatně Špatně Ohrožení 

1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bodů 

Kvóta vlastního kapitálu  30%  20%  10%  0% negativní 

Doba splacení dluhů < 3 roky < 5 let < 12 let  12 let  30 let 

CF v % tržeb  10%  8%  5%  0% negativní 

ROA  15%  12%  8%  0% negativní 

Zdroj: zpracováno podle [12] 

Výsledná hodnota je nakonec aritmetický průměr jednotlivých bodů. 

Výsledné zhodnocení celkové situace následně hodnotíme: 

hodnoty pohybující se na úrovni 3   bonitní firma 

hodnoty v intervalu 1-3    „šedá zóna“ 

hodnoty nižší než 1     firma ve finančních potížích 
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5 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU BKB METAL A.S. 

5.1 Vymezení společnosti BKB metal a.s. 

Název společnosti: BKB Metal, a.s. 

Sídlo společnosti: Moravská Ostrava, Hlubinská 917/20, PSČ 702 00 

Datum vzniku: 2. Září 1996 

Základní kapitál: 35 000 000 Kč 

5.1.1 Základní údaje o společnosti BKB metal a.s.: 

Tato společnost vznikla jako nástupce společnosti BKB Technik v.o.s., která byla založena 

roku 1993 a věnovala se projekční činnosti v oblasti vysokopecních závodů. Díky dobré 

pověsti na trhu postupně přibývaly i poptávky z jiných oborů než hutních. A toto vedlo 

k založení společností BKB metal a.s. v roce 1996  

Nyní tato společnost působí především v oblastech hutnictví železa a neželezných kovů, 

energetiky, strojírenství a ocelových konstrukcí. Jejím hlavním předmětem podnikání je 

projektová činnost ve výstavbě, což znamená, že zajišťuje komplexní projektovou 

dokumentaci, dílenskou dokumentaci a dodávky technologických celků a zařízení, tato firma 

zajišťuje také komplexní služby související s investičním procesem. 

Tuto společnost podle odvětvové klasifikace ekonomické činnosti řadíme do odvětví 

poskytování služeb, je však také ovlivňována změnami v odvětví průmyslu, z důvodu úzké 

vázanosti na průmyslové podniky a to především na: ArcelorMittal Ostrava, a.s, 

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s, BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, Česká republika, 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. [16]. 
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6 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI BKB METAL A.S. 

6.1 Horizontální a vertikální analýza 

Nejprve se zaměříme na horizontální a vertikální analýzu základních účetních výkazů za 

období 2008 – 2009.  

6.1.1 Horizontální a vertikální analýza majetkové struktury podniku 

Následující tabulka ukazuje horizontální a vertikální analýzu majetkové struktury podniku: 

 Horizontální analýza 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme pozorovat, že nejprve celková bilanční suma klesá a další 

rok se zvyšuje. Mezi roky 2008 - 2009 dochází ke zvýšení dlouhodobého hmotného majetku o 

47% a to z důvodu realizace výstavby školicího střediska, u dlouhodobého nehmotného 

majetku sledujeme naopak v roce 2009 pokles a v dalším roce významný růst, což zapříčinila 

realizace investičního programu na obnovu výpočetní, kancelářské techniky a softwarového 

vybavení. V roce 2010 se společnost stala vlastníkem 40% podílu ve společnosti IVV 

Engineering s.r.o., což můžeme zaznamenat ve zvýšení dlouhodobého finančního majetku o 

100%.  Významnou položku pak tvoří oběžná aktiva, z nichž došlo k největší změně u 

krátkodobého finančního majetku v letech 2008 – 2009, kdy krátkodobý finanční majetek 

vzrostl o 366%, a to díky čerpání dotací z EU na výstavbu školicího střediska. V roce 2009 

došlo také k splacení všech dlouhodobých pohledávek, další rok k jejich opětovnému nárůstu. 

Krátkodobé pohledávky v roce 2009 byly téměř splaceny, jejich hodnota se snížila o 87%, 

v dalším roce došlo k markantnímu nárůstu o 326%. Za rok 2009 došlo také k velkému 

Aktiva (v tis. Kč)

2008 2009 2010 změna 09 změna 10 2008 2009 2010

Dlouhodobý majetek 28 430 40 825 37 222 43,60% -8,83% 18,2% 30,4% 23,6%

DNM 1 066 511 1 277 -52,06% 149,90% 0,7% 0,4% 0,8%

DHM 27 364 40 314 35 905 47,32% -10,94% 17,5% 30,1% 22,8%

DFM 0 0 40 0,00% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0%

Oběžná aktiva 127 265 93 002 119 976 -26,92% 29,00% 81,4% 69,4% 76,0%

Zásoby 752 14 525 4 045 1831,52% -72,15% 0,5% 10,8% 2,6%

Dlouhodobé pohledávky 984 0 6 888 -100,00% 100,00% 0,6% 0,0% 4,4%

krátkodobé pohledávky 111 801 14 568 62 093 -86,97% 326,23% 71,5% 10,9% 39,4%

KFM 13 728 63 909 46 950 365,54% -26,54% 8,8% 47,7% 29,8%

Časové rozlišení 618 278 579 -55,02% 108,27% 0,4% 0,2% 0,4%

Aktiva celkem 156 313 134 105 157 777 -14,21% 17,65% 100,0% 100,0% 100,0%

Stav majetku Horizontální analýza v % Vertikální analýza v %

Tabulka 6.1. Horizontální a vertikální analýza majetkové struktury podniku

Zdroj: vlastn  zpracován  pomoci ú etn ch v kazů spole nosti
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nárůstu zásob o 1832%, které v dalším roce poklesly o 72%. Celkové změny dlouhodobého 

majetku, oběžných aktiv a položek časového rozlišení během tří let, jsou znázorněny 

v následujícím grafu. 

Graf 6.1Vývoj majetkové struktury podniku 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

Vertikální analýza 

 Jak je patrné z následujících grafů, které ukazují procentuální podíl položek aktiv k 

jejich celkové sumě během roku 2008 - 2010, největší položku během všech tří let tvoří 

oběžná aktiva, což je charakteristické pro obchodní společnosti. 

Graf 6.2. Vertikální analýza aktiv v roce 2008 

  

Zdroj: vlastn  zpracován  
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V roce 2008 krátkodobé pohledávky tvoří největší procentuální podíl z celkových aktiv, to je 

72%, druhou největší položkou je dlouhodobý majetek s 19%, poté následuje krátkodobý 

finanční majetek 9 %. 

V roce 2009 se procentuální podíl krátkodobých pohledávek zmenšil na 11%, z důvodu 

splacení pohledávek odběrateli a to se také odrazilo v růstu krátkodobého finančního majetku, 

který se zvýšil na 48%. Dlouhodobé pohledávky byly v tomto roce všechny splaceny. Došlo 

také ke zvýšení procentuálního podílu zásob a dlouhodobého majetku. Zmíněné události, 

můžeme vidět v grafu 2.2 

Graf 6.3. Vertikální analýza aktiv v roce 2009 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

V roce 2010 můžeme zaznamenat snížení procentuálního podílu dlouhodobého majetku, také 

došlo k snížení zásob a krátkodobého finančního majetku, což bylo jednou z příčin 

opětovného nárůstu krátkodobých pohledávek, procentuální vyjádření zobrazuje následující 

graf 6.4. 
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Graf 6.4. Vertikální analýza aktiv v roce 2010 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

6.1.2 Vertikální a horizontální analýza finanční struktury podniku 

Horizontální analýza 

 

Tabulka nás informuje o změnách jednotlivých položek pasiv. V roce 2009 došlo k zvýšení 

základního kapitálu z důvodu zviditelnění nárůstu kapitálové síly společnosti, prostředky byly 

použity z nerozděleného zisku minulých let. Došlo také ke snížení HV běžného období a to o 

77%, za jeden z důvodů můžeme považovat vliv finanční krize a recesi hutní výroby, 

v následujícím roce došlo k mírnému zlepšení hospodářské situace a to se i projevilo na 

zvýšení HV běžného období, který se zvýšil o 24%. Z tabulky dále vyčteme, že celkově cizí 

zdroje mají klesající trend, z toho ale krátkodobé závazky se v roce 2009 zvýšily, z důvodu 

Pasiva ( v tis. Kč.)

2008 2009 2010 změna 09 změna 10 2008 2009 2010

Zakladní kapitál 24 000 35 000 35 000 45,83% 0,00% 15,4% 26,1% 22,2%

Zákonný rezervní fond 4 804 7 004 7 004 45,80% 0,00% 3,1% 5,2% 4,4%

VH běžného období 41 687 9 676 12 059 -76,79% 24,63% 26,7% 7,2% 7,6%

VH min. období 27 330 55 577 65 253 103,36% 17,41% 17,5% 41,4% 41,4%

Vlastní kapitál 97 871 107 257 119 316 9,59% 11,24% 62,6% 80,0% 75,6%

Dlouhodobé závazky 0 886 673 100,00% -24,04% 0,0% 0,7% 0,4%

Krátkodobé závazky 48 703 25 440 12 795 -47,77% -49,71% 31,2% 19,0% 8,1%

Cizí zdroje 58 192 26 616 15 694 -54,26% -41,04% 37,2% 19,8% 9,9%

časové rozlišení 300 232 22 767 -22,67% 9713,36% 0,19% 0,17% 14,4%

Pasiva celkem 156 313 134 105 157 777 -14,21% 17,65% 100,0% 100,0% 100,0%

Stav majetku Horizontální analýza v % Vertikální analýza v %

Tabulka  6.2. Horizontální a vertikální analýza finanční struktury podniku

Zdroj: vlastní zpracování pomoci finančních výkazů společnosti
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odležení daňových závazků, které společnost v roce 2010 z části splatila a tím se tato položka 

snížila o 24%. U krátkodobých závazků se hodnota snižuje nejprve, v roce 2009 o 48% a 

následovně o 50%. V roce 2010 vzrostly významně výnosy příštích období a to o 9713%. 

Následující graf ukazuje změny jednotlivých položek pasiv. 

Graf 6.5. Vývoj finanční struktury majetku 

 

Zdroj: Vlastn  zpracován   

Vertikální analýza 

Následující grafy znázorňují procentuální vyjádření jednotlivých položek pasiv k jejich 

celkové hodnotě v období 2008 až 2010. Z níže uvedených grafů vyplývá, že vlastní kapitál je 

větší než cizí zdroje a to po celé zkoumané období, což splňuje podmínku pravidla vyrovnání 

rizika, které je důležité při získávání úvěrů nebo cizích zdrojů. 

V roce 2008 největší položku procentuálního vyjádření tvoří vlastní kapitál a to přibližně 

62%, která je v grafu rozdělena na dílčí položky: základní kapitál, zákonný rezervní fond, VH 

běžného období, VH minulého období. 
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Graf 6.6.  Vertikální analýza pasiv v roce 2008 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

V roce 2009 bylo vydáno celkem 200 ks akcií na jméno v celkové hodnotě 11 mil. Kč., toto 

vedlo ke zvýšení základního kapitálu oproti roku 2008. Hospodářský výsledek běžného 

období za rok 2008 byl rozdělen na účty základního kapitálu, rezervního fondu, dividend a 

nerozděleného zisku, což se odrazilo v procentních podílech těchto položek za rok 2009. 

Došlo také ke snížení cizích zdrojů, kdy firma splatila některé ze svých závazků. Grafické 

znázornění můžeme vidět v grafu. 

Graf 6.7.  Vertikální analýza pasiv v roce 2009 

 
Zdroj: vlastn  zpracován  
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dlouhodobých závazků, k dalším výrazným změnám v porovnání z předchozím rokem 

nedošlo.  

Graf 6.8.  Vertikální analýza pasiv v roce 2010 

 

Zdroj: vlastn  zpracován   

6.1.3 Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát a cash 

flow 
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Zdroj: vlastn  v po et  
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přesto se však podařilo zachovat poměrně vysoký výsledek hospodaření. Finanční výsledek 
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hospodaření měl po dobu tří let klesající tendenci a v roce 2010 se dostal až do záporných 

hodnot. 

Zdroj: vlastn  zpracován  

Tabulka 6. 9. znázorňuje porovnání položek výkonů a výkonové spotřeby a porovnání jejich 

změn v roce 2009 a 2010. 

Tabulka 6.4.  Horizontální analýza výkonů a výkonové spotřeby 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 změna 10 změna 09 

Výkony 199 261 50 747 67 567 33,14% -74,53% 

Výkonová spotřeba 96 283 21 374 26 664 24,75% -77,80% 

Zdroj: vlastn  v po et 

Graf 6.10.  znázorňuje vývoj výkonů a výkonové spotřeby. V roce 2009 dochází k výraznému 

poklesu výkonů o 75% a výkonové spotřeby o 78%, tento pokles byl způsoben recesí v hutní 

výrobě. V následujícím roce můžeme vidět mírné zlepšení. 
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Graf 6.10. Vývoj výkonů a výkonové spotřeby 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

6.2 Analýza mzdových nákladů 

Tato společnost podle počtu zaměstnanců patří do kategorie malých firem. Z  tabulky 

můžeme vyčíst, že mzdové náklady jsou poměrně vysoké vzhledem k počtu pracovníku a 

průměrné mzdě v ČR (viz. graf 6.12.), to je dáno především odbornou specializací 

jednotlivých pracovníků. 

Tabulka 6.4. Výpočet průměrné mzdy pracovníka 

  2008 2009 2010 

Průměrný počet zaměstnanců 40 38 35 

mzdové náklady (kč) 32 770 000 25 923 000 15 250 000 

Průměrná mzda pracovníka (Kč) 68 271 56 848 36 310 

Průměrná mzda v ČR (Kč) 22 593 23 488 24 000 

Zdroj: vlastn  v po et 

Z následujícího grafu je patrný pokles počtu zaměstnanců, který měl vliv i na pokles 

mzdových nákladů, jenž byl zapříčiněn snížením počtu zakázek oproti roku 2009. 
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Graf 6.11 průměrný počet zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

Graf 6.12. Srovnání průměrné mzdy pracovníka s průměrnou mzdou v ČR 

 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  
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Tabulka 6.5.  Přidaná hodnota, osobní náklady 

 (v tis. Kč) 2008 2009 2010 

Přidaná hodnota 105 053 29 597 41 007 

osobní náklady 41 716 31 933 21 292 

Zdroj: V kaz zisku a ztrát 

Graf 6.13. Srovnání přidané hodnoty s osobními náklady 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

Výše uvedený graf zobrazuje vývoj přidané hodnoty a osobních nákladů, z grafu je patrné, že 

došlo v roce 2009 k snížení především přidané hodnoty a to o 72% v porovnání s předešlým 

rokem, z toho důvodu dochází k situaci, kdy osobní náklady převyšují přidanou hodnotu. 

V následujícím roce dochází k růstu přidaní hodnoty, ale osobní náklady stále klesají. 

6.3 Analýza čistého pracovního kapitálu  

V tabulce jsou vypočítané hodnoty čistého pracovního kapitálu společnosti, které znázorňují 

jeho vývoj v jednotlivých letech. Protože výsledek je ve všech letech kladný, znamená to 

tedy, že krátkodobý majetek je vyšší než krátkodobé závazky, které použijeme na jeho 

splacení, což znamená, že společnost disponuje tzv. finančním polštářem. 

Tabulka 6.6. Čistý pracovní kapitál 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 

čistý pracovní kapitál 78 562 67 562 107 181 

Zdroj: vlastn  v po et pomoci vzorce v kapitole 4.1.3.1. 
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Grafický vývoj čistého kapitálu znázorňuje graf. 

Graf 6.14. Čistý pracovní kapitál 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

6.4 Analýza poměrových ukazatelů 

6.4.1 Ukazatelé Rentability 

Ukazatele rentability byly vypočteny podle vzorců z kapitoly 4.2.2., podle odborné literatury 

optimální hodnoty by měly být rostoucí, v tomto případě tomu tak není, a to díky finanční 

krizi, která se odrazila i v hutnickém průmyslu. 

Ukazatele rentability společnosti BKB metal a.s. jsem porovnala se společností Arcelor Mittal 

Ostrava a.s., který je považován za významného zákazníka této společnosti. V následujících 

grafech můžeme sledovat v roce 2009 velký propad jako důsledek recese v hutnictví, v roce 

2010 dochází k mírnému zlepšení situace, které se odráží na růstu hodnot ukazatelů 

rentability. 
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Graf 6.15. Rentabilita celkových vložených aktiv 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

Průběh křivky ukazatele rentability tržeb společnosti BKB metal a.s. se zde liší od křivky 

Arcelor Mittal Ostrava a.s. a to z důvodu, že i když v roce 2009 došlo k poklesu tržeb, 

hodnota rentability tržeb vzrostla a to díky poklesu nákladů. 

Graf 6.15. Rentabilita tržeb 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  
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Graf 6.16. Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

6.4.2 Ukazatelé likvidity 

Pomoci ukazatelů likvidity jsme zjistili, zdali je firma schopna trvale splácet své krátkodobé 

závazky. Provedli jsme výpočet běžné likvidity, pohotové likvidity, okamžité likvidity 

pomoci vzorců popsaných v kapitole 4.2.1. V tabulce 6.7. jsou zobrazeny výsledné hodnoty, 

z kterých je patrné, že překračují maximální hranice optimálních hodnot likvidit. To znamená, 

že finanční prostředky jsou neefektivně vázány ve finančních aktivech a díky těmto vysokým 

hodnotám, dochází k snižování rentability podniku.  

Tabulka 6.7. Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 
Optimální 
hodnoty 

běžná likvidita 2,61 3,66 9,37 1,5 -2,6 

pohotová likvidita 2,58 3,08 8,52 1,0 – 1,5 

okamžitá likvidita 0,28 2,51 3,67 0,2 

Zdroj: vlastn  v po et pomoci vzorců v kapitole 4.2.1. 

Vývoj ukazatelů likvidity znázorňuje následující graf 6.17., z kterého můžeme vyčíst, že 

každý z ukazatelů má rostoucí trend v čase. V roce 2010 dochází k významnému růstu 

pohotové a běžné likvidity, což je způsobeno zvýšením krátkodobých pohledávek.  
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Graf 6.17. Vývoj ukazatelů likvidity 

 
Zdroj: vlastn  zpracován  

6.4.3 Ukazatelé zadluženosti 

Pomoci ukazatelů zadluženosti budeme hodnotit, do jaké míry jsou aktiva této společnosti 

financována cizími zdroji. 

Tabulka 6.8. udává přehled použitých ukazatelů a jejich výsledných hodnot. Z tabulky 

můžeme vyčíst, že u všech položek kromě dlouhodobé zadluženosti dochází k poklesu v čase. 

Hodnoty celkové zadluženosti můžeme považovat za nízké, což je výhodné pro věřitele 

společnosti, ale na druhou stranu pro vlastníky je výhodnější financování vlastního kapitálu 

z cizích zdrojů, protože tak dochází ke zvýšení výnosnosti podniku. 

Dlouhodobá zadluženost je velice nízká a to z toho důvodu, že společnost téměř nemá žádné 

dlouhodobé závazky. 

Tabulka 6.8. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 

celková zadluženost 37,23% 19,85% 9,95% 

Dlouhodobá zadluženost 0,00% 0,60% 0,43% 

Běžná zadluženost 31,16% 18,97% 8,10% 

Ukazatel zadluženosti VK 59,49% 24,82% 13,15% 

Zdroj: vlastn  v po et pomoci vzorců v kapitole 4.2.3. 
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Graf  6.18. Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 
Zdroj: vlastn  zpracován  

6.4.4 Ukazatele aktivity 

Z následujícího grafu je patrné, že doba obratu zásob je velice nízká, a to z toho důvodu, že 

hlavní činnost podniku je projektová činnost, která nevyžaduje držení zásob.  

Tabulka 6.9. Ukazatele aktivity 

 Ukazatelé aktivity 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 1,83 0,39 0,54 

Doba obratu zásob 2 dny 39 dnů 9 dnů 

Doba obratu pohledávek 260 dnů 39 dnů 157 dnů 

Doba obratu závazků 112 dnů 71 dnů 31 dnů 

Zdroj: vlastn  v po et pomoci ukazatelů v kapitole 4.2.4. 

Hodnota obratu celkových aktiv je v roce 2008 vyšší než průměrná hodnota v odvětví služeb, 

která byla za tento rok 1,14, v dalším roce dochází k snížení hodnoty, která klesá až pod 

průměrnou hodnotu v odvětví a to bylo 1,06. 

Doba obratu pohledávek v roce 2008 je 260 dnů, v porovnání s běžnou platební podmínkou, 

kterou si společnost stanovila na 30 dnů, je přibližně 8 krát větší, to znamená, že obchodní 

partneři nejsou schopni splácet své závazky včas. V následujícím roce dochází k snížení doby 

obratu pohledávek, což může být způsobeno tím, že v období finanční krize je výrazně vyšší 

tlak na návratnost peněz. V roce 2010 se počet dnů obratu pohledávek opět zvyšuje. 
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Graf 6.19. Ukazatele aktivity 

 
Zdroj: vlastn  zpracován  

U doby obratu závazků můžeme sledovat klesající vývoj tohoto ukazatele, který udává 

platební morálku společnosti. V roce 2008 byla průměrná doba odkladu platby faktur 

dodavateli 118 dnů, další roky však dochází k poměrně velkému snížení této hodnoty a to 

z důvodu splacení velké části závazků z obchodních vztahů. 

6.5 Bonitní a bankrotní ukazatelé 

Finanční situace podniku byla posouzena pomoci Altmanova indexu, indexu IN, Tafflerova 

modelu a Kralickova quicktesu 

6.5.1 Altmanův index 

Z důvodu neobchodovatelnosti firmy na burze cenných papíru jsem pro výpočet tohoto 

indexu zvolila vzorec, který nevyužívá tržní hodnotu společnosti. Altmanův Index je převzat 

z americké tržní ekonomiky, a tak tento model nemusí striktně kopírovat tržní situaci v České 

republice. Nelze tedy dojít ke značnému závěru. 

Následující tabulka obsahuje intervaly, do kterých jsme dosadily výsledné hodnoty 

(znázorňuje tabulka 6. 10.) a následně je zhodnotily. Tímto jsme došli k závěru, který 

vypovídá o uspokojivé finanční situaci této společnosti během let 2008 a 2010. V roce 2009 

podnik dosahuje tzv. „šedé zóny“, do které podnik patří tehdy, když jeho finanční situace není 

uspokojivá a ani neuspokojivá. 
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Tabulka 6.10 hodnocení výsledné hodnoty z-skóre. 

 Z  2,9 1,2 < Z ≤ 2,9 Z ≤ 1,2 

rok 
Uspokojivá finanční 

situace 

„šedá zóna“ nevyhraněných 

výsledků 

Neuspokojivá finanční 

situace 

2008 4,17   

2009  2,78  

2010 4,57   

Zdroj: vlastn  v po et pomoci vzorce v kapitole 4.3.1.1. 

Následující graf znázorňuje vývoj Altmanova indexu v letech 2008 – 2010. 

Graf 6.20 Vývoj Altmanova index (Z - score) 

 
Zdroj: vlastn  zpracován  

6.5.2 Indexy In 

Indexy IN patří mezi české indexy hodnocení, a proto by měly mít dobrou vypovídací 

hodnotu. K výpočtu jsem použila Index IN01, pomocí, kterého se dozvíme, spěje-li firma 

k bankrotu či ne. 

Výsledné hodnoty Indexu IN01 jsou zaznamenány v tabulce 6.11 a rozděleny podle intervalů, 

z toho vyplívá, že v roce 2008 a 2010 společnost dosahuje kladné hodnoty ekonomického 

zisku a v roce 2009 se nachází v šedé zóně, kde podnik nespěje k bankrotu ani netvoří žádnou 

hodnotu. V grafu 6.21. můžeme vidět vývoje indexu NI01 v letech 2008 – 2009.   
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Tabulka 6.11 Výsledné hodnoty Indexu IN 01  

 
IN 01 < 0,75 IN 01(0,75 – 1,77) IN 01  1,77 

rok 
Podnik spěje k bankrotu 
s pravděpodobností 86% 

„šedá zóna“ 
Podnik s pravděpodobností 67% 

tvoří hodnotu 

2008 
  

2,27 

2009 
 

1,41 
 

2010 
  

2,65 

Zdroj:vlastní výpočet pomoci vzorce v kapitole 4.3.1.2. 

Graf 6.21. Vývoj indexu IN 01 

 

Zdroj: vlastn  zpracován  

6.5.3 Tafflerův model 

Tafflerův model patří mezi ukazatele, kteří sledují riziko bankrotu společnosti. K výsledným 

hodnotám daného modelu, jsme došly tak, že nejprve jsme vypočítaly hodnoty dílčích 

ukazatelů, které můžete vidět v níže uvedené tabulce. Tyto ukazatele jsme pak dosadily do 

rovnice Tafflerova modelu a následně vypočetly konečné hodnoty. Všechny tyto hodnoty 

vyšly větší než 0,3, což vypovídá o malé pravděpodobnosti bankrotu v této společnosti.  

Tabulka 6.12. Výpočet Tafflerova modelu 

Taflerův model 2008 2009 2010 

EBIT/krátkodobé závazky 1,08 0,47 1,17 

Oběžná aktiva/cizí zdroje 2,19 3,49 7,64 

Krátkodobé 

závazky/celková aktiva 
0,31 0,19 0,08 
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Tržby celková aktiva 1,83 0,39 0,54 

T 1,21 0,80 1,71 

Zdroj: vlastn  v po et pomoci vzorců z kapitoly 4.3.2. 

6.5.4 Kralickův Quicktest 

Tabulka 6.13. Hodnoty jednotlivých ukazatelů Kralickova Quicktestu 

 

2008 2009 2010 

Kvóta vlastního kapitálu 62,58% 79,98% 75,62% 

Doba splacení dluhů 1,46 2,49 0,352 

CF v % tržeb 16,88% 23,25% 17,97% 

ROA 26,67% 7,22% 7,64% 

Zdroj: vlastn  v po et pomoci vzorců z kapitoly 4.3.3.1. 

Tabulka 6.14. Hodnocení ukazatelů Kralickova Quicktestu 

Zdroj: vlastn  zpracován  

Průměr výsledných známek je především ovlivněn ukazatelem kvóta vlastního kapitálu, který  

za všechny období dostal známku 4, to je způsobeno vysokým podílem vlastních zdrojů při 

krytí potřeb společnosti, což ovlivnilo do jisté míry pokles rentability vlastního kapitálu. 

Průměrnou známku jsem si vypočítala pro finanční a výnosovou situaci zvlášť, a tak můžeme 

zjistit, že finanční situace společnosti je stabilizovaná, zatímco u výnosové situace dochází 

k poklesu, a to v roce 2009, dále se pak hodnota nemění. 

 

2008 2009 2010 

Kvóta vlastního kapitálu 4 4 4 

Doba splacení dluhů 1 1 1 

CF v % tržeb 1 1 1 

ROA 1 3 3 

Výsledná známka 1,75 2,25 2,25 

Finanční situace 2,5 2,5 2,5 

Výnosová situace 1 2 2 
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Graf 6.22. Vývoj výsledné situace kralickova Quicktestu 

 
Zdroj: vlastn  zpracován  
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ZÁVĚR 

Zhodnocení situace podniku 

Zhodnotila jsem stav společnosti BKB metal a.s. během let 2008 - 2009 pomoci absolutních, 

rozdílových, poměrových, bonitních a bankrotních ukazatelů. Celkově se společnost jeví jako 

perspektivní a rozvíjející se firma na trhu. 

V roce 2009 finanční krize zasáhla hutnictví velice výrazným způsobem a to se také projevilo 

na finanční situaci této společnosti, hodnoty téměř všech ukazatelů se výrazně snížili, ale i 

přesto firma dosáhla poměrně vysokého zisku. 

Z období, ve kterém byl podnik hodnocen, vychází nejlépe rok 2008, kdy firma dosahuje 

optimálních hodnot téměř ve všech ukazatelích. 

Pomoci ukazatelů rentability jsem zhodnotila výnosnost aktiv, vlastního kapitálu a tržeb, 

všechny tyto ukazatele můžeme hodnotit jako uspokojivé.  

Díky projevu finanční krize došlo k značným změnám struktury podnikového řízení, kdy 

firmy měly nedostatek hotovostních prostředků a nebyly schopny splácet své závazky. To 

vedlo k zvyšování doby obratu závazků u této společnosti, což se taky odráželo na likviditě 

podniku, jejíž hodnoty byly vyšší než optimum, firma tak nebyla schopna splácet své 

krátkodobé závazky. V roce 2008 byl obrat závazků 112 dnů a pod dobu dalších let, 

docházelo k jeho snižování. 

Intenzita využití celkového majetku byla v roce 2008 vyšší než optimální hodnota v odvětví, 

ale v dalším roce zaznamenala pokles. Dále z ukazatelů aktivity jsem hodnotila dobu obratu 

pohledávek, která je první rok poměrně vysoká, vzhledem k běžné platební podmínce. To 

svědčí o špatné morálce splácení odběratelů a dochází tak k zadržování peněžních prostředků, 

které by firma mohla dále investovat. Posledním ukazatelem aktivity, který jsem použila je 

doba obratu závazků.  

Celkovou zadluženost podniku můžeme posoudit jako nízkou, což zaručuje podniku možnost 

pořízení úvěru u bank.  

Společnost financuje vlastní kapitál z vlastních zdrojů a to je méně výhodné, než kdyby jej 

financovala z cizích zdrojů, tímto by totiž zvyšovala rentabilitu vlastního kapitálu. 
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Podle Altmanova indexu můžeme mluvit o finanční situaci tohoto podniku v roce 2008, 2010 

jako o uspokojivé, avšak v roce 2009 se podnik dostává do „šedé zóny“ to je tehdy, když 

finanční situace podniku není uspokojivá ani neuspokojivá, do této zóny byl podnik zařazen 

v tomto roce i výpočtem indexu IN, který potom v následujících letech hodnotí tuto 

společnost jako podnik, který tvoří hodnotu s pravděpodobností 67% a nespěje k bankrotu, 

tuto situaci také stejně hodnotí Tafflerův index.  

Poslední ukazatel je Kralickův Quicktest, který ohodnotil podnik výslednou známkou. Ve 

všech letech byl podnik zařazen do „šedé zóny“, to znamená, že tato společnost nemá finanční 

potíže ani není bonitní. 

Návrhy na zlepšení situace podniku 

V současnosti se světový trh rychle mění. Společnosti musí čelit těžko předvídatelnému 

vývoji projevující se krize, změnám podmínek na finančních trzích a výkyvům ekonomického 

růstu a poptávky. A právě z těchto důvodů by se podnik již při plánování i během jeho 

průběhu  investic měl zaměřit na tyto potenciální hrozby. Rizika je potřeba zvážit již při 

výběru investičních projektů  i při jejich realizaci, kdy je nutné sledovat nejnovější vývoj a 

provést nezbytná opatření, která by zmírnila jejich negativní dopad. Praktické zkušenosti 

ukazují, že schopnost efektivně řídit rizika je dnes považováno za zásadní konkurenční 

výhodu, a naopak absence řízení rizik vede s vysokou pravděpodobností k zhoršení výsledků 

a ohrožuje samotnou existenci podniku [8]. 

Společnost by se také měla snažit udržet si pracovníky s vysokou technickou úrovní a tímto se 

snažit zvyšovat efektivitu produktivity práce v souladu s vybavením zaměstnanců špičkovou 

výpočetní technikou a nejmodernějšími softwarovými produkty. 

Z výše uvedeného hodnocení podniku, jsme zjistili, že odběratelé společnosti nesplácí své 

závazky ve stanovené době. Společnost by měla podniknout takové kroky, které povedou 

k splacení závazků odběrateli v čas, pokud se tato situace nezlepší, pak by měla tyto 

odběratele opustit a hledat nové, což může být další příležitosti, jak zvýšit tržby společnosti a 

to především v rozšíření působnosti firmy i mimo dosavadní obory a trhy.  
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Příloha č. 1: Rozvaha BKB Metal, a.s. 2008-2010 

 

 

 

 

  

AKTIVA CELKEM 156 313 134 105 157 777

B Dlouhodobý majetek 28 430 40 825 37 222

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 1 066 511 1 277

B.I 3 Software 1 066 511 1 277

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 27 364 40 314 35 905

B.II 1 Pozemky 3 118 3 119 4 576

B.II 2 Stavby 18 854 17 976 27 219

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 2 425 1 764 2 929

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 941 1 151 1 181

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 026 16 304 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 40

B.III. 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 40

C Oběžná aktiva 127 265 93 002 119 976

C.I Zásoby 752 14 525 4 045

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 725 14 498 3 003

C.I 5 Zboží 27 27 28

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 1 014

C.II Dlouhodobé pohledávky 984 0 6 888

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 6 288

C.II.7 Jiné pohledávky 0 0 600

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 984 0 0

C.III Krátkodobé pohledávky 111 801 14 568 62 093

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 110 916 8 788 43 626

C.III.3 Jiné pohledávky 310

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 96 4 226 14 785

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 789 354 251

C.III.8 Dohadné účty aktivní 0 0 91

C.III.9 Jiné pohledávky 0 1 200 3 030

C.IV Krátkodobý finanční majetek 13 728 63 909 46 950

C.IV 1 Peníze 1 570 316 328

C.IV 2 Účty v bankách 12 158 63 593 46 622

D.I Časové rozlišení 618 278 579

D.I 1 Náklady příštích období 618 278 307

D.I 3 Příjmy příštích období 0 0 272

2010AKTIVA 2008 2009
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PASIVA CELKEM 156 313 134 105 157 777

A Vlastní kapitál 97 821 107 257 119 315

A.I. Základní kapitál 24 000 35 000 35 000

A.I. 1 Základní kapitál 24 000 35 000 35 000

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4 804 7 004 7 004

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 4 804 7 004 7 004

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 27 330 55 577 65 253

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 27 330 55 577 65 253

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 41 687 9 676 12 058

B Cizí zdroje 58 192 26 616 15 695

B.I Rezervy 9 489 290 2 226

B.I.4 Ostatní rezervy 2 236 290 2 226

B.II Dlouhodobé závazky 0 887 674

B.II.10 Odložený daňový závazek 0 887 674

B.III Krátkodobé závazky 48 703 25 439 12 795

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 28 379 10 654 4 087

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 1 941 1 402 589

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 438 440 420

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 9 086 208 4 606

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 8 619 12 481 2 872

B.III.10 Dohadné účty pasivní 183 203 169

B.III.11 Jiné závazky 57 51 52

C.I Časové rozlišení 300 232 22 767

C.I 1 Výdaje příštích období 298 232 1 810

C.I 2 Výnosy příštích období 2 0 20 957

PASIVA
2008 2009 2010
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát BKB Metal, a.s. 2008 – 2010 

 

2008 2009 2010

I Tržby za prodej zboží 47 968 7 457 5 456

A Náklady vynaložené na prodej zboží 45 893 7 233 5 353

+ Obchodní marže 2 075 224 103

II Výkony 199 261 50 747 67 567

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 237 519 44 817 79 052

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -38 258 5 925 -11 495

II. 3 Aktivace 0 5 10

B Výkonová spotřeba 96 283 21 374 26 664

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 6 867 2 711 1 983

B. 2 Služby 89 416 18 663 24 681

+ Přidaná hodnota 105 053 29 597 41 006

C Osobní náklady 41 716 31 933 21 292

C. 1 Mzdové náklady 32 770 25 923 15 250

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 321 5 408 5 505

C. 4 Sociální náklady 625 602 537

D Daně a poplatky 74 70 89

E Odpisy investičního majetku 3 129 2 688 2 439

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 35 107 283

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 35 107 283

G Změna stavu rezerv a opravných položek 6 745 -17 487 2 267

IV. Ostatní provozní výnosy 223 656 956

H Ostatní provozní náklady 1 447 1 097 876

* Provozní výsledek hospodaření 52 200 12 059 15 282

X. Výnosové úroky 34 329 78

XI. Ostatní finanční výnosy 1 317 4 18

O Ostatní finanční náklady 717 312 405

* Finanční výsledek hospodaření 634 21 -309

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 11 147 2 404 2 915

Q1. splatná 12 847 534 3 129

Q2. odložená -1 700 1 870 -214

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 41 687 9 676 12 058

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 41 687 9 676 12 058

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 52 834 12 080 14 973


