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1 ÚVOD 

V roce 2009 zasáhla světové trhy finanční a ekonomická krize, která měla dopad na 
celosvětovou ekonomiku. Tato vlna však nebyla jedna z posledních. Spousta firem 

se potýkala s nemalými problémy a následky byly pro některé devastující. V dnešní vyostřené 
situaci, která panuje na trzích, a to nejen v důsledku krize, ale i například z důvodu stále 

se stupňující konkurence a měnících se podmínek pro podnikání, není jednoduché obstát. 

Důležitou roli pro prosperitu firem hraje jejich stabilita. I podniky, které se zdají být 
na první pohled prosperující a ziskové, se mohou potýkat s platební neschopností. V každém 

případě je pro firmu důležité znát minulou, současnou ale také budoucí pozici. Analyzovat 
situaci, postavení a dbát na růst efektivnosti a zajistit tak budoucí solventnost. Je přirozené 

z hlediska životnosti podniku, že nastanou i méně úspěšná období a z toho důvodu je kvalitně 
vypracovaný finanční plán, který je schopen tyto výkyvy vysvětlit a dobrá pozice, klíčovým 

prvkem úspěchu.  

Objektivním hodnocením finanční situace se zabývá zpravidla management firmy. 
Na základě účetních výkazů jsou manažeři schopni rozpoznat rizika a nedostatky v oblasti 

hospodaření. Jednotlivých výsledků lze dosáhnout prostřednictvím nástrojů finanční analýzy. 
Díky ní je možné posuzovat komplexní situaci firmy. Ovšem je důležité brát v potaz, že tento 

obraz není tvořen pouze na základě výpočtů, ale podílí se na něm i zkušenosti analytiků. 
Nelze opomenout i to, že neexistuje legislativa, která by upravovala závaznou formu finanční 

analýzy, což stěžuje srovnatelnost zkoumaných subjektů.  

Finanční analýza představuje podstatný základ pro strategické a taktické rozhodování. 

Reflektuje potenciál a poskytuje cenné informace vlastníkům, vedení a ostatním 
zainteresovaným stranám. Díky ní je schopna firma reagovat na blížící se krizi nebo měnící se 
podmínky podnikání.  

Zpravidla se každá analýza zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví. Čímž 
se obecně rozumí podnik, který je likvidní a schopen dostát svých závazků, zhodnocovat 

vložené prostředky, generovat zisk a k tomu všemu odolat případným hrozícím rizikům.  

Finanční analýza diagnostikuje finanční kondici podniku, identifikuje odchylky od 
stanovených parametrů, analyzuje příčiny jejich vzniku a navrhuje opatření pro jejich 

eliminaci, čímž zajišťuje dosažení strategických cílů, vize a poslání firmy. 

 



6 
 

Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení finančního zdraví podniku DICOM 
prostřednictvím finanční analýzy. Jelikož samotné informace získané z dostupných 

dokumentů neposkytují odpovídající a skutečný obraz hospodaření podniku, je nutné použít 
a aplikovat jednotlivé metody, na základě kterých bude možné uceleně vyčíslit a komentovat 

hospodaření firmy. 

Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které je nastíněna podstata a jádro finanční 

analýzy. Pro koho je určena a z jakých zdrojů vychází. Taktéž jsou prezentovány základní 
metody, které lze použít pro komplexní zhodnocení finančního zdraví a postavení podniku. 

Pozornost je věnována i modelům, které naopak mohou zachytit a včas varovat před 
přicházející finanční tísní podniku.  

Ve druhé, praktické části, je na základě veřejně dostupných dokumentů vybráno 

několik cílených údajů a informací, které jsou následně zpracovány pomocí metod finanční 
analýzy do jednotlivých vývojových tendencí v šestiletém časovém intervalu. Komentováno 

je i několik hodnot, kterých je dosaženo za sledovaného období, a to bez nutnosti použití 
jakéhokoliv výpočtu. Z výkazů je totiž možné vyčíst spoustu podstatných informací týkajících 

se hospodaření firmy. Aby bylo nakonec dosaženo kvalitních závěrů, jsou výsledky 
porovnány s odvětvím, ve kterém podnik působí. Práce je uzavřena predikčním modelem, 

který je schopen na základě jednoho čísla zhodnotit celkové zdraví podniku.  
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2 VÝZNAM A STRUKTURA FINANČNÍ ANALÝZY 

V následující kapitole bude objasněn význam a podstata finanční analýzy. Vysvětleny 
budou základní otázky, a to pro koho je určena, z jakých zdrojů čerpá informace a jakými 

možnými nástroji pro zjištění finanční situace a hospodaření firem disponuje. 

2.1 Obecné pojetí finanční analýzy 

Finanční analýza prošla za více než sto let řadou inovací. Spolu se vznikem peněz se 
začalo formovat finanční řízení, a tudíž i tato metoda. Jednalo se spíše o neformalizované 

úvahy, avšak rozvoj civilizací a výrobních technologií se neodmyslitelně dotkl i vývoje 
účetnictví a metod analýzy účetních výkazů. 

U této metody neexistují žádné „všeobecně uznávané zásady“ jako v účetnictví 

(Grünwald, Holečková, 2007). Podnik je složitý systém, který pracuje v různých podmínkách. 
Působí na něj řada faktorů a už i na základě toho je obtížné počítat s jednoznačnou shodou, 

jak tomu v účetnictví může být. Jeden cíl však všechny podniky mají společný, a tím je 
omezení nejistoty a orientace na budoucí prognózy a vývoj, čímž se finanční analýza zabývá. 

Hlavním cílem této analýzy je komplexní posouzení úrovně současné finanční situace 
podniku neboli finančního zdraví. Orientuje se na budoucnost a usiluje nejen o zlepšení 

ekonomické situace podniku, ale i o zkvalitnění rozhodovacích procesů a zajištění prosperity 
(Dluhošová, 2006). Definuje taktéž silné a slabé stránky podniku, které by mohly v budoucnu 

způsobit problémy, ale především výhody, o které se firma může opřít a stát se tak jedinečnou 
v konkurenčních podmínkách trhu. 

Ve finanční analýze se vychází z řady ukazatelů a vzorců, díky kterým jsme schopni 

rozpoznat vývoj a situaci podniku. Je důležité si uvědomit, že se jedná o mnohem 
komplexnější a složitější systém, než se na první pohled může zdát. Dosazením jednolitých 

hodnot do vzorců získáme výsledky pohybující se v určitých mezích. Smyslem finanční 
analýzy však není pouze výpočet a porovnání hodnot, ale pochopení jednotlivých vztahů.  

V povědomí některých manažerů může převládat názor, že k posuzování situace 

podniku bohatě postačí údaje z účetnictví. Což ale není pravda, jelikož ke schvalování 
budoucích investic je třeba znát přesný současný stav a bez pochyby i  ten minulý, a to nejen 
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v datech získaných z výkazů, ale komplexně rozpracovaných a porovnaných jak v čase, tak 
v prostoru. 

Proto smysluplnost práce nabývá porovnáváním a zjišťováním základních vývojových 
tendencí, modelací trendů a následným porovnáním těchto informací s daným oborem, 

odvětvím nebo i konkurencí. Takto získané informace nelze ani přinejmenším zaměnit s daty 
zachycenými ve výkazech firmy.  

Z hlediska budoucí prosperity je tato metoda nepostradatelná. Zainteresovanost totiž 

není jen ze strany firmy, ale také ze strany investorů, věřitelů a v neposlední řadě 
i konkurence.  

Ve firmě se otázkou finanční analýzy obecně zabývá manažer a ekonomický úsek. 

V menších podnicích splývá práce na úrovni finančního účetnictví, nákladového účetnictví, 
interního auditu a dokonce i na úrovni controllingu a financí (Kislingerová, 2010).  

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Subjekty jakýmkoliv způsobem zainteresované v dané firmě potřebují informace 
z finanční analýzy o situaci podniku ke svému rozhodování. Předmět zájmu se u každého 

z nich liší podle účelu, ke kterému informace potřebují. Jedno však mají společné, potřebují 
vědět, aby mohly řídit (Jindřichovská, Blaha, 2001). Spojuje je základní priorita, kterou je 

zjištění hospodářské a finanční situace podniku. 

Uživatelé finanční analýzy se dělí na interní a externí podle toho, kdo ji provádí a pro 

koho je určena. Mezi interní patří v první řadě manažeři. Ti potřebují tyto podklady pro řízení 
a správné rozhodování, aby byli schopni identifikovat případné hrozby nebo příležitosti 

v oblasti finančního hospodaření, predikovat vývoj a zabezpečit efektivní chod podniku. 
Disponují mnohem širším spektrem informací než externí uživatelé, které jsou jim přístupné 

po celý rok.  

Dalšími interními uživateli jsou zaměstnanci. Pro ty je prosperita podniku důležitá 
z hlediska mzdové a sociální jistoty. Obdobně jako manažeři sledují hospodářské výsledky, 

neboť představují důležitý faktor pro zachování pracovního místa. Jelikož je zřejmé, 
že pracovníci nemohou bezprostředně zasahovat do vedení firmy, operují prostřednictvím 

odborů. 
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Externí uživatelé tvoří rozsáhlejší skupinu. Mezi hlavní patří akcionáři a investoři. 
Ti jsou k podniku kapitálově vázání a finančně účetní informace tvoří základ pro většinu 

jejich rozhodnutí. Ovlivňují budoucí investice do podniku a především sledují míru 
výnosnosti kapitálu.  

Banky při žádosti podniku o úvěr posuzují bonitu klienta. Zda bude podnik schopen 
dostát svých závazků. Na základě finančního hospodaření hodnotí situaci a vznáší rozhodnutí.  

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

Odběratelé sledují prosperitu podniku z dlouhodobého hlediska, aby neohrozili chod své 
výroby například v důsledku bankrotu podniku.  

Dalším externím uživatelem je konkurence, která shromažďuje informace o firmách ve 

stejném odvětví a obdobným typem podnikání. Hodnotí případné hrozby, příležitosti, slabé 
či silné stánky a díky tomu se snaží získat na trhu přední postavení, jelikož se logicky snaží 

být lepší než ostatní.  

Stát sleduje data z důvodu kontroly plnění daňových povinností, pro statistické účely 

a obecně pro charakteristiku struktury hospodářské politiky státu (Grünwald, Holečková, 
2007). 

Uživatelů je samozřejmě mnohem více, jejich výčet je velmi rozsáhlý a rozmanitý. 

Výše jmenovaní patří mezi ty základní. 

 

2.3 Zdroje informací 

Existuje velké množství dat, ze kterých se při finanční analýze vychází. Systematicky 

jsou řazeny a zahrnuty v jednotlivých dokumentech. Mezi ty hlavní, které spadají do účetní 
závěrky a tvoří datovou základnu, patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash-flow neboli přehled 

o finančních tocích, příloha účetní závěrky a v neposlední řadě i výroční zpráva. Tyto zdroje 
patří mezi vnitřní. 

Čerpat je ale také možno ze zdrojů vnějších, například z prospektů cenných papírů 

a burzovního zpravodajství. Jednotlivé výsledky tak mohou být doplněny z mnoha dalších 
dokumentů, čímž se zvyšuje vypovídací hodnota a kvalita zpracování.  

Přesnější informace lze pochopitelně získat ze zdrojů vnitřních. Vztahují 
se ke konkrétnímu podniku. Kdežto zdroje vnější lze chápat spíše jako doplňkové a podpůrné.  
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Taktéž je možno se opírat o kvantifikované nefinanční informace (např. firemní 
statistiky produkce, odbytu, interní směrnice) nebo o nekvantifikovatelné informace (např. 

zprávy vedoucích, nezávislá hodnocení a prognózy). 

Podstatný význam má ve finanční analýze srovnatelnost údajů. Proto není možné, aby 

podniky v průběhu roku měnily postupy účtování, způsob oceňování nebo například 
odepisování. Srovnání se provádí vůči normě, prostoru a času. Ale například normativní 

úprava účetnictví ponechává podnikům určitou svobodu, což v důsledku ztěžuje časovou 
srovnatelnost podniků, o kterou uživatelé finanční analýzy zpravidla usilují (Hrdý, Strouhal, 

2010). 

V tomto případě lze hovořit o srovnatelnosti v rámci České republiky. Spousta firem 
ale pracuje se zahraničními partnery nebo svůj produkt nabízí za hranicemi republiky. Nejen 

z tohoto důvodu se v roce 2004 uskutečnily změny v zákoně o účetnictví a připravované 
vyhlášky vedou k harmonizaci účetnictví v rámci Evropské Unie. Podstatně by 

se zjednodušilo postavení investorů na světových trzích a jejich přístup na kapitálové trhy by 
se stal jednodušší, čímž by se bezpochyby podpořila konkurenceschopnost a rozvoj 

ekonomiky.  

K přesnějším informacím je taktéž používán odhad spolehlivosti dat. Jelikož většina 
dat je z minulosti a není tudíž zachycována aktuální hodnota, ukazuje tato metoda míru 

neurčitosti a chyb. V rámci finanční analýzy by měla být stanovena míra spolehlivosti 
a interval možných výsledků (Holečková, 2008). Kvalitní zdroje a zpracovaná data jsou 

základem úspěchu, a proto je nutné tuto počáteční fázi finanční analýzy nepodcenit a zajistit 
kvalitní, přesné a relevantní informace. 

Jestliže se zaměříme na jednotlivé výkazy, zobrazující pouze výstupy a jak je výše 
uvedeno tvořící pouze základnu a je nutné je odpovídajícím způsobem zpracovat. Tímto 
úkolem se zabývá právě finanční analýza, díky které lze poměřovat jednotlivé ukazatele, 

získávat hodnoty ze kterých je možno vyvozovat závěry a je reflektována celková finanční 
situace podniku a finanční zdraví. 

Ale i tyto hodnoty nelze přijímat bez výhrad. Poskytují obraz o situaci podniku, na 
základě čehož jsou přijímána rozhodnutí, na která působí mimo jiné i zkušenosti a kvalifikace 

vedení podniku a s konečnými informacemi se dále pracuje a nepředstavují konečný 
a definitivní verdikt. 
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Z toho všeho vyplývá, že z účetních výkazů je možno zpracovat velké množství 
různorodých informací. Většina zainteresovaných uživatelů se však zaměřuje především na 

zjištění výnosnosti neboli rentability podniku, platební schopnost neboli krátkodobou likviditu 
a na hospodářskou a finanční stabilitu neboli dlouhodobou solventnost, a to jak z pohledu 

vnitřního vedení podniku tak investora a okolí. 

 

2.3.1 Rozvaha 

Tento základní účetní výkaz zachycuje stav majetku podniku a zdroje jeho krytí 

k určitému časovému okamžiku (Dluhošová, 2006). Dělí se na stranu aktiv, u kterých 
se hodnotí především likvidita podniku neboli schopnost dostát závazků a na stranu pasiv, 

které vypovídají o finanční zadluženosti podniku.  

Rozvahu lze zjednodušeně rozdělit na pět základních segmentů. Platí u nich princip 

bilanční rovnosti, což znamená, že zdroje a majetek musejí být v rovnováze, neboli strana 
aktiv se musí rovnat straně pasiv. 

 

TABULKA 2-1 ZÁKLADNÍ ZJEDNODUŠENÉ ČLENĚNÍ ROZVAHY 

 

Zdroj: Manažerské finance, Kislingerová, E., 2010 

Aktiva představují výsledek minulých investičních rozhodnutí. Jsou seřazena podle 
funkce, kterou v podniku plní dále podle času, po který jsou vázány v podniku a v poslední 

řadě také především podle likvidity. Rozdělena jsou dále na aktiva stálá a oběžná. 

Důležitou položkou, kterou nelze opomenout je časové rozlišení. Patří sem náklady 
příštích období jako například nájemné placené předem nebo také příjmy příštích období, 

které představují výnosy běžného období, které zatím nebyly přijaty. 
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TABULKA 2-2 AGREGOVANÝ TVAR ROZVAHY-AKTIV 

 

Zdroj: Manažerské finance, Kislingerová, E., 2010 

Pasiva se člení na dvě složky. Na vlastní kapitál a cizí zdroje. Obecně představují 

závazky podniku, vklady vlastníků do společnosti, zisky nebo ztráty minulých let a výsledek 
hospodaření běžného roku.  

 

TABULKA 2-3 AGREGOVANÝ TVAR ROZVAHY-PASIV 

 

 

Zdroj: Manažerské finance, Kislingerová, E., 2010 
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2.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka zobrazuje náklady a výnosy podílející se na 

tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Posuzuje schopnost podniku zhodnocovat 
vložený kapitál a na základě tohoto výkazu lze hodnotit úspěšnost práce dosažené 

podnikatelskou činností. V první řadě musí být zachována věcná a časová shoda, což 
zabezpečuje tzv. aktuální princip pomocí účtu časového rozlišení (Grünwald, Holečková, 

2007). 

Výsledek hospodaření lze následně podrobně rozebrat a sledovat vliv jednotlivých 
činností na celkovou výši. Umožňuje vyčíslit například rentabilitu podniku.  

Při práci s tímto výkazem je nutno brát v potaz, že náklady a výnosy se neopírají 

o skutečné hotovostní toky. Jelikož za výnosy jsou považovány veškeré peněžní částky 
daného období bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k jejich inkasu. Stejně tak 

i náklady vynaložené na získání výnosů, nemusejí být uhrazeny ve sledovaném období. 

V České republice, jak je z níže uvedené tabulky patrné, se výkaz zisku a ztrát dělí na 

tři základní části, a to na provozní, finanční a mimořádnou. 

TABULKA 2-4 ZÁKLADNÍ STRUKTURA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

 

Zdroj: přednáška: Finance, Ing. Borovcová, M. Ph. D., 2008 
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2.3.3 Přehled o peněžních tocích 

Tento výkaz zachycuje skutečný pohyb peněžních prostředků a doplňuje tak výkaz 

zisku a ztrát a rozvahu. Zaměřuje se na hlavní faktory ovlivňující příjem a výdej hotovosti. 
Jeho koncepce je založena na příjmech a výdajích neboli na skutečných tocích. Vychází 

z časového nesouladu mezi výnosy a náklady na jedné straně a příjmy a výdaji na straně 
druhé (Kislingerová, E., 2010). Na základě takto získaných údajů lze vyčíslit například 

likviditu a platební schopnost podniku.  

Peněžní toky se dělí podle aktivit firmy na provozní, investiční a finanční a stav 
peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů se na konci období musí rovnat součtu na 

začátku období. Existují dva způsoby zpracování tohoto výkazu. Lze použít metodu přímou 
nebo nepřímou a každou z nich lze sestavit způsobem bilančním nebo sloupcovým. Účetní 

jednotka si může dle vlastního uvážení zvolit kterýkoliv způsob. 

Výhodnější a přehlednější je metoda nepřímá, zachycená v níže uvedené tabulce, která 
je vhodná pro rozborové účely, což je z hlediska finanční analýzy podstatné. Jelikož je nutné 

analyzovat, zhodnotit a rozebrat jednotlivé položky a zhodnotit finanční situaci podniku.  

Metoda sloupcová mimo jiné umožňuje uživatelům posuzovat váhu jednotlivých 

činností na celkové situaci podniku a hodnotit jejich vzájemné vazby mezi činnostmi 
provozními, investičními a finančními. 

TABULKA 2-5 NEPŘÍMÁ METODA VÝPOČTU CASH FLOW 

 

Zdroj: přednáška: Finance, Ing. Borovcová, M. Ph. D., 2008 
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2.4 Charakteristika metod finanční analýzy 

Existují různé způsoby, metody a techniky, kterými se zkoumá finanční situace 

podniku. Jelikož neexistuje žádný právní předpis nebo jednotně uznávaný standard, který by 
závazně upravoval metody finanční analýzy, záleží na podniku, jakou techniku zvolí 

(Grünwald, Holečková, 2007). Což představuje velkou výhodu, jelikož si každá firma může 
sama stanovit obsahovou stránku finanční analýzy na základě svých priorit a potřeb. Podnik 
může volit strukturu finančních ukazatelů také s ohledem na koncového uživatele, aby plně 

vyhovoval jeho požadavkům. 

Rozhodování zpravidla probíhá na základě jednoduchých úvah. Analýza by měla 

odpovídat určenému cíli a účelu, jelikož jinak by pozbývala na významu a zjištěné údaje by 
pro podnik byly irelevantní. Základ každé kvalitně zpracované analýzy tvoří spolehlivé 

vstupní informace. 

Je logické, že čím precizněji je analýza, založená na kvalitních a ověřených zdrojích 
provedena, tím kvalitnější výsledky jsou dosaženy. Jak již bylo zmíněno, pro finanční analýzu 

podniku lze použít širokou škálu ukazatelů. Otázkou je, zda mnohdy kvantita nepřevyšuje 
kvalitu. Podnik potřebuje analyzovat oblasti jako je například rentabilita, zadluženost  

a likvidita podniku, ale na druhou stranu jsou mnohdy vyčíslena kvanta vzorečků, která 
nedávají ucelený pohled na zkoumanou problematiku. Finanční situaci totiž nezjistíme pouze 

výpočtem, ale je nutné si z výpočtů utvořit ucelený obraz, propojit jednotlivé souvislosti 
a vznést úsudek. 

Obecně lze konstatovat, že čím lepší metody jsou použity, tím spolehlivější jsou 

závěry, tím nižší je riziko nesprávného rozhodnutí a zvyšuje se naděje úspěchu (Růčková, 
2008). 

ROZDĚLENÍ METOD  

V této podkapitole jsou rozděleny jednotlivé metody na dvě základní skupiny, které 
se dále větví v podrobnější ukazatele (Růčková, Roubíčková, 2012). 

 ELEMENTÁRNÍ METODY 

- Analýza stavových ukazatelů   

Analýza trendů (horizontální analýza) 



16 
 

Procentní analýza (vertikální analýza) 

- Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 Analýza fondů finančních prostředků 

 Analýza cash-flow 

- Přímá analýza poměrových ukazatelů 
Analýza ukazatelů rentability 

Analýza ukazatelů aktivity 
Analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 

Analýza ukazatelů likvidity 
Analýza ukazatelů kapitálového trhu 

Analýza ukazatelů na bázi finančních toků a cash-flow 
- Analýza soustav ukazatelů 

DuPontův rozklad 
Pyramidové rozklady 

Elementární metody zjednodušeně popisují výsledky analýzy, se kterými si ale není 

možné vystačit. Pracuje se přímo s položkami účetních výkazů a pro detailnější rozbor 
je zpravidla nutné použít složitější matematické postupy. 

 VYŠŠÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

- Matematicko-statistické metody 

Bodové odhady 
Statistické testy odlehlých dat 

Korelační koeficienty 
Regresní modelování 

Analýza rozptylu 
Faktorová analýza 

Diskriminační analýza 

- Nestatické metody finanční analýzy 
Expertní systémy 

Metody formální matematické logiky 
Metody založené na teorii matných množin 
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Vyšší metody umožňují specifikaci získaných výsledků. Eliminují možné riziko 
vzniku zjednodušení a i přes svoji znalostní náročnost jsou díky dnešní počítačové technice 

naučitelné a zvládnutelné. 

 

2.4.1 Horizontální a vertikální analýza 

Tyto stavové neboli absolutní ukazatele vycházejí z účetních výkazů a představují 

podstatu pro analýzu a utvoření si obrazu o hospodaření zkoumaného podniku. Slouží 
k pochopení vnitřních souvislostí, orientace a možných problémů firmy. Hodnotí vývoj 

minulého finančního období a současně se snaží predikovat možné budoucí tendence podniku. 

Horizontální analýza sleduje vývojové trendy v čase. Nejčastěji ve vztahu k minulému 

účetnímu období. Pro zpracování je potřeba dostatečně dlouhá časová řada a zaručení 
srovnatelnosti údajů. Vyjadřuje změnu v jednotlivé položce procentem, a to tak, že se 

vypočítá absolutní změna rozdílem z dvou po sobě jdoucích obdobích a poté se vyjádří 
procentem k hodnotě výchozího roku. 

(2.1.) 

                                                

(2.2) 

                
               
                    

Nebo lze změnu vyjádřit bazickým indexem porovnávající hodnotu ukazatele 
v určitém období s hodnotou téhož ukazatele ve zvoleném stálém období, které tvoří základ 

pro srovnání (Grünwald, Holečková, 2007). Používají se i řetězové indexy, které srovnávají 
hodnotu stejného ukazatele v daném období k období minulému. 

Vertikální analýza neboli rozbor komponent či strukturální analýza zjišťuje 

procentuální podíl zvolené položky účetních výkazů na předem stanovené základně. Díky této 
analýze je možné zkoumat, jak se podílí aktiva a pasiva na tvorbě zisku. Pracuje s údaji 

v účetních výkazech odshora dolů a je možné zachytit i vývojové trendy v případě, že jsou 
porovnávány údaje za alespoň dva na sebe navazující roky. Vhodně slouží pro meziroční 

a mezipodnikové srovnání (Holečková, 2008). Nevýhodou může být fakt, že jednotlivé změny 
pouze znázorňují a nijak nevysvětlují jejich příčinu. 
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2.4.2 Poměrové ukazatele 

Mezi nejpoužívanější a světově nejrozšířenější skupinu ukazatelů patří poměrové. 

Tvoří základ a jádro finanční analýzy. V podstatě se jedná o relativně jednoduchý výpočet, 
ve kterém se jedna položka respektive skupina položek vydělí s jinou položkou či skupinou 

položek.  

Údaje jsou čerpány z výkazů a mají mezi sebou určitou obsahovou souvislost 
(Holečková, 2008). Což zaručuje, že budou mít dosažené výsledky určitou vypovídací 

schopnost, jelikož ne všechny ukazatele lze porovnat s jinými tak, abychom získali relevantní 
hodnoty. I přesto existuje spousta kombinací a je nutné vytvořit skupinu testující 

nejzávažnější a nejpotřebnější souvislosti. 

V tomto případě nepřevažuje kvantita ale kvalita. Každý podnik si může sám podle 
svých potřeb navolit, jaké poměrové ukazatele bude zpracovávat. I přesto že většina subjektů 

volí obdobnou základnu, je konečné srovnání problematičtější  

 

Ukazatelé se dělí do dvou základních kategorií (Grünwald, Holečková, 2007): 

1. Provozní ukazatele – vyjadřují výkonnost podniku a celkovou úroveň hospodaření 

s majetkem. 
2. Finanční ukazatele – posuzují finanční pozici (finanční strukturu, zadluženost, 

schopnost splácení závazků). 
 

V rámci tohoto rozčlenění se sdružují následující skupiny: 

1. Výnosnost (rentabilita) 
2. Likvidita 

3. Finanční stabilita 
4. Solventnost 

5. Aktivita (rychlost a doba obratu aktiv) 
6. Ukazatele kapitálového trhu. 
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V následující části je podrobně rozebráno několik těchto ukazatelů. Jednotlivě 
vypovídají o finanční situaci firmy, o jejím postavení a poskytují informace podstatné pro 

rozhodování věřitelů a pro fungování firmy samotné. Pro sestavení finanční analýzy je 
potřeba znát souvislosti mezi ukazateli. Nelze na ně nahlížet jako na samostatné hodnoty bez 

hlubších souvislostí.  

Jestliže se zaměříme na hodnocení finančního zdraví podniku, patří mezi základní 

předpoklady výnosnost neboli rentabilita a likvidita. Ziskovému podniku se věří, likvidní je 
schopen platit úroky a v případě finanční tísně je schopen zažádat o úvěr u bank. Třetí 

a podstatný ukazatel je finanční stabilita, protože i přesto, že podnik generuje zisk a je 
likvidní, může být ohrožen platební neschopností, kvůli nedostatečnému objemu peněžních 

zdrojů na úhradu závazků. 

A)  UKAZATELE RENTABILITY 

 Tento ukazatel patří mezi jeden z nejsledovanějších. Obecně lze rentabilitu vyjádřit jako 

poměr mezi ziskem neboli výnosem a výší vloženého kapitálu.  
Používá se pro komplexní posouzení celkové efektivnosti činnosti a výdělkové 

schopnosti podniku, intenzity využití majetku, reprodukce a zhodnocení kapitálu, který byl do 
podniku vložen (Holečková, 2008). Ukazatelé rentability slouží jako velmi důležité 

a významné zdroje pro zhodnocení celkové podnikatelské činnosti. Porovnává se celkový zisk 
s výší podnikových zdrojů neboli vloženého kapitálu použitého k jeho dosažení. 

Podle toho jaký typ kapitálu je použitý, se rozlišuje například rentabilita aktiv (ROA), 
rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 

apod. 
V souvislosti se správnými výpočty je nutno rozlišovat několik kategorií zisku 

(výsledku hospodaření): 

TABULKA 2-6 KATEGORIE ZISKU A VNITŘNÍ SOUVISLOSTI  

 

Zdroj: Finanční analýza firmy, Holečková, J. 2008 
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 ROA – Rentabilita celkových vložených aktiv (Return on Assets) 
(2.3.) 

    
                  

                     

Tento ukazatel vyčísluje vztah zisku před zdaněním a úroky k účetní hodnotě 

veškerého majetku podniku (aktiv) a zároveň k veškerému vloženému kapitálu (pasiv) neboli 
výdělkovou schopnost, resp. produkční sílu. 

Podle Grünwalda (2001) slouží rentabilita aktiv k porovnání výnosnosti podniků 

s různou skladbou pasiv neboli s různou mírou zadlužení.  

Přičemž je důležité vzít v potaz, že nelze porovnávat výdělky různých typů a velikostí 

podniků. Odlišují se různými ekonomickými a technickým úrovněmi.  

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

po zdanění:                           (2.4.) 

    
                
                      

před zdaněním:                         (2.5.) 

    
                  

                      

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu slouží k zobrazení (Grünwald, 2001): 

 možné účasti vlastního kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů, 

 udržitelné míry růstu podniku, odvození od tempa růstu vlastního kapitálu, 

 šance na udržení reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace, 

 úrovně výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál. 
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Jestliže vezmeme v úvahu poměr nezdaněné rentability vlastního kapitálu ROE 
k nezdaněné rentabilitě celkového kapitálu ROA, jsme schopni stanovit krajní přijatelnou 

hodnotu, což je doporučený vztah, který má být větší než jedna (tzv. index finanční páky 
IFP). Index slouží jako doplňující ukazatel, který slouží k rozhodnutí, zda je použití cizích 

zdrojů pro podnik výhodné. 

 ROI – rentabilita investic (Return on Investments) 
(2.6.) 

    
                

                     

Rentabilita investic neboli vloženého kapitálu hodnotí účinnost celkového kapitálu 

vloženého do firmy nezávisle na zdroji financování. Obvykle se pracuje s průměrem těchto 
veličin na počátku a konci období pro zpřesnění výsledků, které i přesto mohou vlivem 

výrazných změn podávat zkreslený obraz. 

 ROCE – Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed) 
(2.7.) 

                                                       
                                                                   

Rentabilita dlouhodobých zdrojů slouží k prostorovému srovnání firem. V čitateli jsou 
celkové výnosy všech investorů a ve jmenovateli dlouhodobé finanční prostředky. 

 ROS – Rentabilita tržeb (Return on Sales) 
(2.8.) 

    
          

            

Tento ukazatel zobrazuje zisk vztažený k tržbám. Jelikož je tržní úspěšnost podmíněna 

mnoha vlivy, jako je například cenová politika, reklama apod., může se v rovnici za čistý zisk 
dosadit zisk před zdaněním, čímž se tyto vlivy odstraní a srovnání je mnohem věrohodnější 

(Sedláček, 2005). 
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B)  UKAZATELE LIKVIDITY 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku dostát svých závazků prostřednictvím její 

úhrady v peněžních prostředcích v případě vzniku neočekávané situace.  

Ukazatel likvidity významně přispívá k hodnocení finančního zdraví podniku. Jelikož 
na základně platební schopnosti lze vyloučit úpadek firmy v blízké budoucnosti a je tak 

schopna ustát případné provozní a finanční rizika. Ty nastávají v případě poklesu tržeb 
a zpomalení tvorby pohledávky v důsledku snižující se poptávky nebo v případě zpomalení 

tvorby peněžních prostředků následkem zpomalení splácení pohledávek (Holečková,2008). 

Je nutné vycházet z finančních zdrojů a struktury majetku. V rámci finanční analýzy 
se zkoumají vzájemné vztahy mezi krátkodobými oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy.  

Oběžný majetek se dělí podle likvidnosti do tří skupin (Holečková, 2008): 

1. Stupeň - Finanční majetek (v peněžní podobě, nebo ty které bez prodlení mohou 

přeměněny) 
2. Stupeň - Krátkodobé pohledávky (lze je v krátké době přeměnit na peněžní 

prostředky) 
3. Stupeň – Zásoby (uplyne delší doba, než se přemění) 

 Běžná likvidita (Current Ratio) 
(2.9.) 

   
             

                   

Ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Doporučená hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat kolem hodnoty 1,5 až 2,5, a čím je vyšší, tím je větší část 
oběžného majetku kryta dlouhodobými zdroji, čímž se snižuje platební neschopnost 

v případě, že by se nepovedlo proměnit nepeněžní oběžný majetek v peněžní prostředky 
(Grünwald, Holečková, 2007). Je také nutné, aby byly v každém případě hrazeny krátkodobé 

závazky z položek aktiv na to určené.  

Jinak lze také říci kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých 
zdrojů neboli krátkodobých pasiv nebo také počet věřitelů, které je podnik schopen uspokojit. 
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Výši ukazatele je nutné posuzovat vždy s ohledem na okolnosti a konkrétní situace. 
Nastiňuje totiž pouze hrubý obraz, který je ovlivněn řadou faktorů, jako je například struktura 

oběžných aktiv, typ odvětví mající zásadní vliv na vypovídací schopnost. V praxi se většinou 
přihlíží spíše k vývoji jednotlivých hodnot za daná období, která se srovnávají s jinými 

podniky. 

 Pohotová likvidita (Quick Ratio) 
(2.10.) 

   
                    

                   

Jelikož se tento ukazatel snaží odstranit nevýhody předchozího, vylučuje z oběžných 

aktiv nejméně likvidní zásoby a pracuje pouze s aktivy 1. a 2. stupně. Čím vyšší je jeho 
hodnota, tím jistější je úhrada krátkodobých závazků. 

Rozlišují se přístupy konzervativní, které dosahují hodnoty 1,1 až 1,5 a naopak 

rizikovější v intervalu 0,4 až 0,7. Samozřejmě vyšší hodnota je příznivá pro věřitele nikoli 
však pro podnik. Ten by měl stanovit optimální výši pohotových oběžných aktiv ve vztahu 

k celkovému objemu. Jestliže jsou oběžná aktiva vázána v pohotových prostředcích, firma 
přichází o úroky a neefektivně využívá vložené prostředky (Holečková, 2008). 

 Peněžní likvidita (Cash Ratio) 
(2.11.) 

    
                
                  

Tento nejpřísnější ukazatel likvidity požaduje minimální hodnotu likvidity 1. stupně 
20%. Holečková ve své knize uvádí, že se v zahraniční literatuře toto pravidlo nazývá „one to 

five“. Znamená to, že podnik by měl mít takové množství pohotových peněžních prostředků, 
aby byl schopen zaplatit alespoň jednu pětinu krátkodobých závazků. Za přijatelnou se však 

běžně považuje hodnota mezi 0,9 až 1,1. 
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C)  UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY 

V případě, že je podnik schopen z provozní činnosti tvořit dostačující objem 

peněžních prostředků na úhradu úroků a závazků, lze ho označit za finančně stabilní. Je tím 
myšleno, že podnik vlastní dostatek zdrojů na pokrytí dluhů (bankovní úvěry, dlouhodobé 

závazky) a disponuje dostatkem zpeněžitelného majetku pro uspokojení věřitelů.  

 Krytí dluhové služby  
(2.12.) 

    
                            

                           

Tímto ukazatelem lze hodnotit finanční stabilitu podniku z pohledu bankovních úvěrů. 
Lze testovat, zda úvěrová zadluženost nepřivodí platební neschopnost. Ovšem ani tento 

ukazatel není stoprocentní, jelikož je problematické zjistit úbytek dluhů v následujícím roce. 

 Krytí úvěrového břemene 
 (2.13.) 

    
                            

                                

Na rozdíl od předchozího výpočtu se bere v úvahu celkový objem současných dluhů. 

Podobně jako u krytí dluhové služby nelze predikovat nebo přesněji zjistit splátky bankovních 
úvěrů v příštím roce (Holečková, 2008). 

 Věřitelské riziko 
(2.14.) 

   
           

                    

Ukazatel věřitelského rizika hodnotí úroveň krytí firemního majetku cizími zdroji 

a informuje věřitele o výši zadluženosti podniku. 

 Doba splacení čistých dluhů 
(2.15.) 

    
          

                       

Čistý dluh = cizí zdroje – rezervy – krátkodobý finanční majetek 
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Počet roků, po jejichž uplynutí budou splaceny všechny dluhy, ale za předpokladu, že 
na to budou použity veškeré peněžní toky na úrovni běžného roku. Prahová hodnota je jedna, 

což znamená splacení dluhů po jednom roku. V praxi ale zpravidla roste například v důsledku 
splatnostní lhůty. 

 Úrokové krytí 
(2.16.) 

   
                          

            

Úrokové krytí vyjadřuje násobek zisku před úroky a zdaněním vzhledem 

k nákladovým úrokům. Díky tomuto výpočtu lze stanovit pravděpodobnost, že věřitelé 
nebudou přicházet o své výnosy z poskytnutého úvěru (Grünwald, 2001).  

Podnik generující vyšší zisk je schopen využít ve větším rozsahu cizí kapitál 

a pravidelně platit úroky. Výše úroku a jeho podíl na zisku představuje jeden ze základních 
ukazatelů finanční stability. Jestliže se firma dostane do finančních potíží a jejich tržby 

klesají, bude se jejich stabilita a jistota snižovat, jelikož splátky úroků budou odčerpávat větší 
částí zisku, čímž se snižuje jistota věřitelů a podnik by v tomto případě měl zvážit kapitálovou 

strukturu podniku. 

Prahová hodnota tohoto ukazatele je jedna, což by znamenalo, že celý zisk před úroky 
a zdaněním by odčerpaly úroky (Grünwald, 2001). 

 

2.5 Hodnocení výsledků finanční analýzy 

Zjištěné hodnoty by měly vyústit v ucelený pohled na finanční zdraví zkoumaného 
podniku. Tato práce spadá zpravidla do kompetence analytikům, kteří by měli vyhodnotit 

současnou situace, zachytit vývoj, popřípadě navrhnout opatření na možné hrozby a negativní 
tendence. Na základě minulosti se snaží poznávat budoucnost a zajistit důvěru u investorů i 

věřitelů. 

Velmi podstatné je vypracování trendové analýzy, na základě které je možno posoudit 

průběh v několika letech a zachytit tak možné odchylky od očekávání. A také z toho důvodu, 
že výsledek v jednom roce nemá takovou vypovídací hodnotu jako vývojový trend. Proto 

je nutné porovnat alespoň tři po sobě jdoucí účetní období. 
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Ovšem rozhodnutí, zda je dosažená hodnota pozitivní či negativní není vždy 
jednoznačné. Existují publikované průměrné hodnoty, které ale nelze vždy bez výjimky 

použít. Každý podnik je specifický subjekt, ve kterém je třeba uplatnit individuální přístup 
k hodnocení finančního zdraví (Robinson, 2009). 

Optimálně by měly být dosažené hodnoty ukazatelů porovnány s hodnotami jiného 
podobného podniku. V rámci finanční analýzy se považuje za vhodné použít metodu 

benchmarkingu. Ta spočívá v porovnávání údajů s jinými podniky obdobného zaměření. 
Jelikož hodnocení na základě dlouhodobých cílových veličin a stanovených ukazatelů 

nevykazuje vždy ten nejpřesnější obraz skutečnosti.  

Českým podnikům napomáhá při ověřování finančního zdraví a poměřování 
zjištěných výsledků s nejlepšími firmami v odvětví benchmarkingový diagnostický systém 

finančních indikátorů INFA. Slouží k identifikaci silných a slabých stránek podniků 
a k vytvoření objektivního pohledu na stabilitu firmy, samozřejmě s ohledem na vnitřní 

a vnější podmínky podnikání (Knápková, Pavelková, 2010). 

Cílem finanční analýzy je tedy dosažení syntézy a komplexního názoru a pohledu na 
aktuální situaci podniku (Frindson, Alvarez, 2011). K tomu napomáhají takzvané predikční 

modely, které se dělí na bankrotní a bonitní. Spolu s poměrovými ukazateli vytvoří ucelenou 
podobu finanční analýzy. Nelze se totiž zaměřit pouze na hodnocení minulosti a současnosti. 

Pro podnik je velmi důležitá i budoucí prosperita a na základě těchto modelů jsou všechny 
charakteristiky shrnuty a je možné demonstrovat výsledek na základě jediného koeficientu 

či indexu. 
 

2.6 Finanční zdraví podniku 

Podnik je komplexní celek, jehož správné a zdravé fungování představuje předpoklad 
pro úspěšný nebo alespoň přijatelný budoucí vývoj. Na jeho prosperitě participují nejen 

vlastníci a management ale také zaměstnanci, investoři a věřitelé. V jejich zájmu je sledovat 
vývoj a včasně reagovat na případné negativní tendence, které by šlo zastavit či zvrátit na 

základě kroků managementu. 

Existuje spousta modelů a ukazatelů, které se touto problematikou zabývají. Problém 
spočívá ale v tom, že nelze přesně definovat a stanovit hranici, kde končí finanční zdraví 

a začíná finanční tíseň. Vše je ovlivněno vnitřními a vnějšími faktory, strukturou podniku, 
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jeho zaměřením a orientací na dané trhy a spoustou dalších. Jedno je ale jisté, finanční tíseň 
je naprostým extrémem a protikladem finančního zdraví. 

 

2.6.1 Bankrotní modely 

Finanční tísní se dle Holečkové (2008) rozumí finanční stav podniku, který se nachází 
ve vážné finanční situaci, kterou nelze řešit jinak než radikálním zásahem do provozní nebo 

finanční činnosti. Hrozí riziko úpadku neboli vyhlášení bankrotu, což může být způsobeno 
platební neschopností podniku, předlužením nebo převzetím. 

Důležitou roli hrají v tomto případě finanční analytici, kteří by mohli včas varovat 
před tímto nastávajícím problémem. Slouží jim k tomu tzv. predikční modely, používané 

v rámci finanční analýzy, nazývané bankrotní modely. Jsou založeny na skutečných údajích 
a informacích o podniku a snaží se zjistit a zároveň varovat před blížící se pravděpodobností 

úpadku. 
Predikci finanční tísně lze provést na základě jednorozměrného modelu, který je 

založen na základních ukazatelích, jako jsou například poměrové. Snaží se nalézt 
jednoduchou charakteristiku, díky které by bylo možné jednoznačně určit podnik prosperující 

a bankrotující.  

Používají se i vícerozměrné modely, které jsou mnohem přesnější. Zahrnují více 
jednoduchých charakteristik, kterým jsou přiřazovány různé váhy (Holečková, 2008). 

 Altmanovo Z-skóre 

Nejznámější a nejčastěji publikovaný vícerozměrný model, který na základě 

vyhodnocení vícenásobné diskriminační analýzy pracuje s pěti ukazateli. Výsledkem tohoto 
modelu je tzv. rovnice důvěryhodnosti pomocí níž je možné označit podniky za prosperující 

a ty blížící se k bankrotu. Problémem je „šedá zóna“, ke které neexistuje žádné vyjádření 
a podniky v této oblasti nelze klasifikovat. 

Vzorec pro výpočet: 
(2.17.) 

 

Z= 1,2 X1 + 1,4 X2+ 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 
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TABULKA 2-7 VÝPOČTY KOEFICIENTŮ X1, X2, X3, X4, X5 

                    
                                            

                     

                    
                 

       

                              
        

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je z níže uvedené tabulky patrné, uspokojivá situace nastává v případě, že hodnoty 
přesahují hranici 2,99. Jestliže naopak vykazuje hodnotu nižší, než 1,81 hrozí firmě bankrot 

a vzniklou situaci je nutné řešit. 

TABULKA 2-8 HODNOTY ALTMANOVA Z-SKÓRE 

HODNOTA INDEXU STAV PODNIKU 

>2.99 Pásmo prosperity 

1,81 – 2,99 Pásmo šedé zóny 

< 1,81 Pásmo bankrotu 

Zdroj: Finanční analýza firmy, Holečková, J. 2008 

 

 IN95 – index důvěryhodnosti 

Z důvodu nevhodnosti Altmanova modelu, který vychází z podmínek americké tržní 
ekonomiky, byl pro české podmínky zaveden model IN95. 

TABULKA 2-9 VÝPOČET HODNOT INDEXU IN95 

0,22 . (aktiva/cizí zdroje) Zadluženost 

0,11 . (zisk před úroky a zdaněním/úroky) Solventnost 

8,33 . (zisk před úroky a zdaněním/aktiva) Rentabilita 

0,52 . (výnosy/aktiva) Aktivita 
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0,10 . (oběžná 
aktiva/(krát.záv.+krát.bank.úvěry)) Likvidita 

-16,8 . (závazky po lhůtě splatnosti/výnosy) Likvidita 

Zdroj: Finanční analýza firmy, Holečková, J. 2008 

 

TABULKA 2-10 VÝLEDNÉ HODNOTY INDEXU IN95 

HODNOTA INDEXU STAV PODNIKU 

> 2 Dobrá situace podniku 

1 – 2 Nedostatečná indikace 

< 1 Vážné problémy podniku 

ZDROJ: Finanční analýza firmy, Holečková, J. 2008 

Tento model byl publikován jako věřitelský, jelikož respektoval nároky věřitelů 
z hlediska likvidity a obor podnikání tím, že byly stanoveny váhy nejen pro celou ekonomiku, 

ale také pro jednotlivá odvětví. Postupem času se ale vyvíjel a vznikl model IN99 a IN01, 
ve kterých se investor nezaměřuje na hlavní obor podnikání (Holečková, 2008). 

 

2.6.2 Bonitní modely 

Bonitu lze chápat jako schopnost dlužníka dostát v budoucnu svých závazků vůči 

věřiteli. Na základě těchto modelů analyzujících finanční situaci, lze stanovit úvěrovou 
způsobilost podniku či klienta. Taktéž ji lze vyjádřit na základě ratingu, který řadí podniky 

do hodnotící škály podle jejich prosperity a úspěšnosti. 

 Kralickův Quicktest 

Tento model spočívá v bodovém hodnocení zjištěných intervalů jednotlivých 

ukazatelů, které lze vypočítat tímto způsobem: 

(2.18.) 
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(2.19.) 

   
                      

          

Tyto dvě skupiny ukazatelů hodnotí finanční stabilitu. Pro souhrnný výsledek je nutné 
tyto dvě výsledné hodnoty zprůměrovat. 

Další dva ukazatele zachycují výnosovou situaci firmy a taktéž je nutné výsledky 

zprůměrovat. 

(2.20.) 

   
    
       

(2.21.) 

   
         

      

Výsledná hodnota je dosažena na základě součtu dvou oblastí Králickova Quictestu 

po přiřazení jednotlivých bodů v rozmezí od nuly do čtyř. 

(2.22) 

                   
                                   

  

Jestliže je dosaženo 3 a více bodů, jedná se o velmi dobrý podnik a v případě dosažení 
1 bodu a méně hovoříme o podniku špatném a neprosperujícím. 

 

 Model podle M. Tamariho 

Vychází ze šesti ukazatelů lišících se váhou důležitosti. Základní předpoklad pro 

srovnatelnost podniků je jejich velikost a zaměření neboli orientace na daný obor. Zjištěné 
hodnoty poměrových ukazatelů se porovnávají, přičemž největší váhu mají ukazatelé jako 

finanční páka, zisk po zdanění a například provozní pohotová likvidita. Podnik dosahující 60 
a více bodů je považován za stabilní, prosperující s malou pravděpodobností úpadku. Jestliže 

ale dosahovaná hodnota klesne pod hranici 30 bodů, jedná se o firmy ohrožené bankrotem. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI DICOM 

 

DICOM, spol. s.r.o. Uherské Hradiště je dceřiná společnost akciové společnosti 

MESIT holding a.s., kapitálově i technologicky provázané formace společností, zabývajících 
se převážně vývojem a výrobou komunikační, navigační, digitální a analogové elektroniky 

pro armádu a policii. 

Všechny dceřiné společnosti nesou více jak padesátiletou tradici vývoje a výroby 

speciální elektroniky a komponentů pro země celého světa. DICOM byl založen jako 
samostatná firma počátkem roku 1993. Vedení a převážná část zaměstnanců DICOMU 

pokračují v úspěšné práci vývojových oddělení dřívějšího Mesitu, v němž byl realizován 
vývoj a příprava výroby několika generací palubních leteckých rádiových stanic pro civilní 

i vojenské letouny, palubních leteckých radionavigací, několika generací statických měřičů 
a mnoha desítek dalších přístrojů. 

Velmi úzce se zaměřuje především do oblasti vojenských technologií. Výroba 

se v současné době zaměřuje na komunikační, navigační, digitální a analogovou elektroniku, 
např. armádní radiostanice, přijímače, antény družicové navigace a palubní letecké 

elektroniky. To s sebou nese i vyšší riziko pro existenci této firmy v případě špatně zvolené 
výrobkové strategie. Předpokládá se a zároveň je nutnou podmínkou perfektní zvládnutí 

problematiky vývoje a výroby produktů vysoké technické úrovně. Mimo to je firma schopna 
zajišťovat servis u zákazníků v oblasti komunikační a navigační techniky na současné světové 

technické i kvalitativní úrovni.  

DICOM sídlí v Uherském Hradišti. Jeho management používá v řízení společnosti 
moderní metody, jejichž základem je komplexní počítačový systém a velký důraz je kladen 

především na kvalitu. Taktéž je vybaven špičkovou technikou odpovídající náročné výrobě, 
přípravě a montáži speciální techniky. 

Zkoušení a kontrola jakosti je součástí jak etap vývojových prací tak vlastní výroby. 

Firma vlastní certifikát ISO 9001 a certifikát podle NATO normy AQAP 2110 jako dodavatel 
techniky pro armádu. V roce 2011 byla u Národního bezpečnostního úřadu dokončena 

certifikace některých výrobků jako prostředků pro přenos utajovaných informací, čímž 
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se stala držitelem Certifikátu bezpečností způsobilosti. DICOM je také potvrzen NBÚ jako 
organizace splňující podmínky bezpečnostní prověrky organizace podle zákona č. 412/2005 

Sb. Taktéž je držitelem povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem podle 
zákona č. 38/1994 Sb. Při sestavování metodik zkoušek a kontrol jsou zohledňovány jak 

tuzemské normy ČSN, ČSVN tak mezinárodní standardy ISO, MIL-STD, STANAG a další. 

Stabilní základ společnosti tvoří velmi dobře fungující organizace práce, nastavení 

procesů na všech úrovních, týmová spolupráce, osobní nasazení a kvalitativní stránka všech 
zaměstnanců firmy a managementu.  

Průměrný počet zaměstnanců se od roku 2006 pohybuje na hranici 130, vyjma roku 

2008 a 2009, ve kterém jejich počet vzrostl až na 151, a to z důvodu zvýšené produkce. 

Mezi jednu ze silných stránek této firmy patří bezpochyby i tradičně dobrá atmosféra  
vytvářející silnou motivaci i nad rámec pracovních povinností. S komplikovanou situací 

panující na současných trzích, navyšující se ceny vstupů, výkyvy v měnových kurzech 
a velký politický tlak konkurence je kompenzován tradičními hodnotami jako je spolehlivost, 

kvalita, vysoká flexibilita a výborný poměr cena/výkon. 

Firma DICOM operuje nejen na území České republiky, ale zaměřuje se i na 

celosvětový trh. V roce 2011 tvořil export 44% podíl na celkových tržbách, a to převážně 
do Německa, zemí západní Evropy a Slovenské republiky.  

Výčet předmětu podnikání: 

 Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení 

Ministerstva průmyslu a obchodu, vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. , 

 Výroba, instalace a opravy elektrických zařízení, 

 Velkoobchod, 

 Specializovaný maloobchod, 

 Zprostředkování obchodu, 

 Zprostředkování služeb, 

 Činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 

 Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na 

malém napětí a výroba elektrického vybavení, 

 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, 

elektroniky a elektrotechniky, 
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 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 

 Výroba zdravotnických přístrojů zdravotnických prostředků, 

 Reklamní činnost a marketing, 

 Grafické práce a kresličské práce, 

 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, uschování, skladování, 

přeprava, znehodnocení a ničení bezpečnostního materiálu. 

 

3.1 Organizační struktura 

DICOM používá z hlediska rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti liniově štábní 

organizační strukturu. Útvary plní předem vymezené cíle a postupy a ručí za fungování jim 
podřízených jednotek.  

OBRÁZEK 3-1 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI 

 
Zdroj: Interní dokumenty společnosti DICOM 

TQM  kontrola jakosti, zkušebnictví, spolehlivost 

EPF   ekonomika, plánování, finance, pokladna 

PER   personální záležitosti (jídelna, správa majetku) 

KON   konstrukce, vývoj, technologie 

ŘEDITEL 

TECHNICKÝ 
ŘEDITEL 

TQM EPF 

PER 

KON 

KON 1 

DIN VNP 

VNP 1 VNP 2 

OBO 
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KON 1  projektový koordinátor 

DIN   bezpečnostní ředitel (dokumentace, informace, normalizace) 

VNP   výroba, nákup, výroba prototypů, kooperace 

VNP 1,2 strojní montáž, elektronická montáž 

OBO   marketing, prodej, expedice, servis 

 

3.2 Strategické cíle společnosti 

DICOM, jakožto firma s dlouholetou tradicí, vybudovaným stabilním zázemím, 

efektivně fungující organizační základnou, plní do budoucna několik jasně stanovených vizí 
a cílů, které předpokládají další budoucí prosperitu a upevnění stávající pozice. 

Mezi krátkodobé cíle do roku 2014 patří především předpoklad v pokračování výroby, 

vývoje a montáže radiostanic a prostředků pro velení a řízení armády. Dodávky pokrývající 
jak tuzemskou tak zahraniční poptávku, a to především v Německu, Asii a Africe. 

Dosahování stanovených ekonomických parametrů a realizace investičních záměrů, 
zdokonalování systému řízení jakosti, udržování a budování servisní sítě zaměstnanců, 

dodavatelů, zlepšování pracovního prostředí postupnou obnovou a modernizací interiéru, 
optimální stav zaměstnanců z hlediska profesního, ekonomického a objemu výroby 

a bezpochyby i aktivní přístup k výběrovým řízením a akvizičním akcím v ČR i v zahraničí. 

Stanoveny jsou samozřejmě i cíle dlouhodobé, mezi které patří především předpoklad 
trvalého udržování a prohlubování vazeb se zahraničními partnery za účelem společenských 

projektů a obchodních aktivit. Vytvářet zisk a mimo to držet a zvyšovat jakost výroby za 
současného snižování nákladů. Modernizace výroby a rozšiřování výrobků na zahraniční trhy. 

Firma si zakládá také na goodwillu, motivaci a zvyšování kvality personální práce. 

Předpokladem pro fungování firmy je její stabilita a prosperita. Na základě toho lze 
zdokonalovat a rozvíjet činnosti do dalších oblastí a odvádět špičkovou práci na celosvětové 

úrovni. Finanční analýza si klade za cíl monitorovat a porovnávat úspěšnost firem. Na základě 
analýzy celkového zdraví a například benchmarkingu lze předejít konkurenci a budovat tak 

majoritní postavení na daném trhu. Z toho důvodu je tato metoda pro firmy jednou 
z klíčových a díky ní, lze naplňovat budoucí cíle. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA V PODMÍNKÁCH SPOLEČNOSTI 

4.1 Specifikace předmětu a cíle analýzy 

Předmětem této práce je sestavení finanční analýzy na základě účelně zvolených 

ukazatelů. Zjištěné hodnoty poskytnou zpětnou vazby k diagnostice finančního zdraví 
podniku, odhalení silných a slabých stránek a především k detekci možných ohrožení. 

Na základě toho lze zhodnotit finanční hospodaření firmy v uplynulých několika letech 
a popřípadě učinit opatření k eliminaci negativního trendu a vytvořit prostředí pro efektivní 

fungování a rozvoj firmy. 

Hlavním cílem této práce je tedy zhodnotit finanční zdraví podniku DICOM. Čímž 
se rozumí zhodnocení celkového hospodaření firmy v jednotlivých letech a vyvození závěrů 

o její stabilitě a budoucí prosperitě. Jedním z nejdůležitějších předpokladů je udržení 
dynamické rovnováhy. Aby byla společnost schopna reagovat na podmínky vnějšího prostředí 

a na základě této adaptace budovat přední postavení na trhu.  

Pod pojmem finančně zdraví podnik si lze představit v první řadě subjekt, který 

je schopen včas hradit své závazky, a to i v dlouhodobém časovém horizontu. Ovšem likvidita 
je pouze jedním z několika předpokladů. Společnost musí být schopna zhodnotit vložené 

prostředky a vytvářet přidanou hodnotu.  

Pozornost je věnována i způsobu financování. Využíváním cizích zdrojů k financování 
společnosti narůstá riziko spojené s úpadkem, a to v případě, že firma přestane generovat 

odpovídající hospodářský výsledek a začne směřovat k bankrotu. Likvidita, rentabilita 
a finanční stabilita patří bezpochyby k hlavním indikátorům finančního zdraví a právě proto 

byly vybrány pro zpracování této práce. 

Zjištěné hodnoty budou interpretovány tak, aby poskytly ucelený obraz o finanční 
stabilitě a celkové prosperitě. Následně budou porovnány s výkonností v odvětví a bude tak 

zjištěno celkové postavení společnosti na trhu. Na závěr celé práce budou navrhnuta 
doporučení pro případné zjištěné nedostatky. 
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4.2 Postup analýzy a metodika 

Pro zpracování potřebných údajů a splnění zadaného cíle je v první řadě použito 

několik metod finanční analýzy. Zdraví podniku bude hodnoceno na základě tří poměrových 
ukazatelů-rentability, likvidity, finanční stability, a to následujícím způsobem: 

 RENTABILITA 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita celkových vložených aktiv (ROA), 

rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE), rentabilita tržeb (ROS). 

 LIKVIDITA 

Běžná likvidita, pohotovostní likvidita, peněžní likvidita. 

 FINANČNÍ STABILITA 

Míra samofinancování, doba splacení dluhů, úrokové krytí, úrokové zatížení, 
věřitelské riziko. 

Výsledky budou vyčísleny v tabulkách a následně komentovány. Pozornost bude 
soustředěna na šestileté časové období, a to od roku 2006 do roku 2011. 

Pro poskytnutí větší komplexnosti budou hodnoty firmy následně zpracovány metodou 
benchmarkingu, která spočívá v porovnání jednotlivých hodnot s výsledky hospodaření 

celého odvětví v rámci České republiky. Informace k tomu potřebné jsou veřejně dostupné na 
internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu. Pozornost bude zaměřena 

na zpracovatelský průmysl, do kterého společnost spadá. 

Ostatní hodnoty pro výpočet finanční ukazatelů budou čerpány z rozvahy a výkazu 
zisku a ztrát. Jelikož je DICOM společností s ručením omezeným a patří mezi účetní 

jednotky, má ze zákona ustanovené zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu, a to jejich 
uložením do Sbírky listin obchodního rejstříku.  

Další část práce bude zaměřena na zhodnocení tří ukazatelů. Aby bylo možné lépe 

posoudit efektivnost hospodaření, a to nejen na základě poměrových ukazatelů, bude 
zachycen časový vývoj přidané hodnoty a zisku dosaženého za analyzovaná účetní období. 

Pozornost bude zaměřena i na vyčíslení tržeb, a jelikož se společnost DICOM z velké části 
orientuje i na zahraniční trhy, bude graficky vyjádřen jejich podíl na celkovém výsledku.  
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Nakonec bude celá práce doplněna o jeden z bonitních modelů, a to konkrétně 
o Kralickův Quicktest. Jelikož vytvořit si představu o finanční situaci firmy pouze na základě 

hodnocení vybraných poměrových ukazatelů, jak jsem se již v teoretické části práce 
zmiňovala, není dostatečně efektivní. Neboť zatímco pozitivní výsledky jedné skupiny 

ukazatelů usuzují dobrou finanční situaci, jiná skupina ukazatelů může na základě negativního 
vývoje signalizovat problémy. Ovšem zadaným úkolem je vytvořit souhrnné hodnocení 

k čemuž slouží indexy, jako jsou bonitní a bankrotní modely. Jejich cílem je jednoduše 
a jasně pomocí jednoho čísla vyjádřit objektivní situaci podniku. 

Na závěr celé práce budou prezentovány komplexní výsledky a stanoviska finančně 
ekonomické situace společnosti DICOM. Součástí budou i možné návrhy a doporučení pro 

management, týkající se zlepšení současné situace nebo využití případných skrytých 
příležitostí a v neposlední řadě i eliminace možných negativních tendencí. 

 

4.3 Finanční analýza společnosti DICOM 

Tato část bude věnovaná praktické realizaci daného cíle. Veškeré použité informace 
týkající se společnosti DICOM jsou k nahlédnutí v příloze ve výkazu zisku ztrát a v rozvaze. 

Jednotlivé výsledky budou zpracovány pro přehlednost v tabulce a následně bude zachycen 
jejich vývoj v šestiletém časovém období. Pro srovnatelnost a lepší vypovídací schopnost 

bude zachycen i vývoj vybraných ukazatelů v odvětví a hodnoty budou jak demonstrovány 
tak komentovány. 

4.3.1 Analýza poměrových ukazatelů 

A)  Ukazatele rentability 

Tento ukazatel patří k jednomu z nejsledovanějších. Dává do poměru jednotlivé 
finanční prostředky plynoucí z aktivit společnosti s příslušnými položkami účetních výkazů. 

Výsledky rentability jsou vždy uvedeny v procentech. 

V následující tabulce jsou jednotlivé výsledky použité pro výpočet ukazatelů uvedeny 
v korunách. Hodnoty rentabilit jsou vypočítány na základě vzorců 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 a jsou 

vyjádřeny v procentech. 
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TABULKA 4-1 UKAZATELE RENTABILITY SPOLEČNOSTI DICOM 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál 127.569.726,63 150.788.225,54 151.155.521,56 137.258.466,83 146.662.957,16 149.248.360,25 

Hospodářský 
výsledek za účetní 
období 

12.986.863,56 25.288.498,91 21.437.296,02 2.172.945,27 19.474.490,33 17.635.403,09 

Celková aktiva 190.000.407,89 183.283.364,88 189.262.817,23 202.113.379,06 193.297.044,97 194.549.561,49 

Hospodářský 
výsledek před 
zdaněním 

13.458.974,30 32.448.327,56 24.768.589,89 26.877.039,23 21.400.195,40 19.262.322,94 

Nákladové úroky 23.722,00 0,00 100.247,00 110.444,05 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 12.458.214,75 8.007.903,40 2.523.747,27 2.675.921,23 2.761.506,30 2.457.916,15 

Bankovní úvěry 
dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tržby 178.518.058,54 255.285.090,80 242.366.374,31 293.245.068,45 227.032.990,25 226.013.693,46 

ROA 7,08 17,7 13,09 13,3 11,07 9,9 

ROE 10,18 16,77 14,19 15,43 13,28 11,82 

ROCE 9,29 15,93 14 15,19 13,03 11,63 

ROS 7,27 9,9 8,84 7,22 8,58 7,8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po vyčíslení jednotlivých ukazatelů rentability je znatelný trend, který v roce 2007 

dosahuje nevyšších hodnot a nepatrně se každým rokem snižuje.  

Rentabilita celkových aktiv v roce 2007 dosáhla 17,7%, což znamenalo oproti 
minulému roku zvýšení o 10,62 %. Tento ukazatel hodnotí, na kolik je firma schopna 

ze svých dostupných aktiv, bez ohledu na to z jakých zdrojů byly financovány, generovat 
zisk. Po velkém navýšení v roce 2007 ukazatel výrazně klesl v roce 2008 na hodnotu 13,09% 

a i přes malý vzestup v roce 2009 na 13,3% v dalších letech klesá, a to v roce 2010 na 11,07% 
a v roce 2011 na 9,9%. Krize v roce 2009 na první pohled ovlivnila vývoj firemní rentability 

v následujících letech. Jestliže se ale srovnají její důsledky a vývojový trend společnosti, lze  
usoudit, že i přes tyto negativní dopady si ukazatel rentability celkových aktiv udržuje svoji 

hladinu a propad není příliš markantní.  

Literatura uvádí za přijatelný výsledek hodnoty kolem 9%. DICOM od roku 2006 
přesahuje tuto pomyslnou procentní hranici a roste tím i hodnota vytvořeného čistého zisku 

z každé koruny celkových aktiv. 
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Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů. Zda jsou 
dostatečně ziskové v porovnání s investicí a rizikem, které nese. Na rozdíl od předešlého 

ukazatele se v tomto případě hodnotí kapitál, který vložili vlastníci nebo akcionáři firmy. 

Jak vyplývá z hodnot v tabulce, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2007, a to 

16,77 %. Jako příčinu lze považovat zvýšení hospodářského výsledku, který v tomto roce 
dosahuje hodnoty převyšující 25 mil. Kč, což je mimo jiné nejvyšší dosažená hodnota za 

sledované období. Oproti roku 2006 si společnost výrazně polepšila o 6,59 %. V roce 2008 
došlo k mírnému poklesu na 14,19 %. Další období ale ukazatel opět roste na hodnotu 

15,43 %. Poslední dvě sledovaná období zaznamenaly klesající trend až k 11,82 %.  

Navzdory požadovaného rostoucího trendu lze usoudit, že společnost dosahovala ve 
zkoumaných letech velmi dobrých hodnot, které se pohybovaly v průměru kolem 13 až 14 %. 

Dalším vyčísleným ukazatelem je rentabilita celkového kapitálu. Hodnotí ziskovost 

všech aktiv vložených do podniku bez ohledu na to, z jakých zdrojů investice pocházejí a jsou 
financovány dlouhodobým kapitálem. 

K markantnímu navýšení došlo stejně jako u předchozích dvou ukazatelů v roce 2007. 
Byl zaznamenán skok oproti roku 2006 o 6,64 % na 15,93 %. Nicméně tento trend si i přes 

nepatrný pokles v roce 2008 na 14 % společnost víceméně udržela a v roce 2009 hodnota 
dosahovala 15,19%. Poslední dva roky ale ukazatel zaznamenal klesající trend a hodnota pro 

rok 2011 činila až 11,63 %. 

Na základě ukazatele rentability tržeb je možné posoudit schopnost podniku dosahovat 
zisku při dané úrovni tržeb, neboli kolik dokáže vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. 

Požadována je logicky co nejvyšší hodnota, která charakterizuje perspektivní podnik.  

Ziskovost tržeb si udržuje relativně stabilní vývoj, jejíž trend se pohybuje víceméně 
kolem 8%. V roce 2006 hodnota dosáhla 7,27%. V následujícím roce 2007 byla dosažena 

nejvyšší hodnota 9,9%. V roce 2008 a 2009 hodnota klesla z 8,84% na 7, 22%. V roce 2010 
byl ale opět zaznamenán růst na 8,58%. V posledním analyzovaném období dosáhla 

společnost 7,8%, což byla druhá nejnižší dosažená hodnota od roku 2006. I přes mírné 
poklesy DICOM dosáhl velmi dobré úrovně rentability tržeb. Za dobrou úroveň se všeobecně 

považují hodnoty v intervalu od 2% do 6%. Společnost od roku 2006 tuto pomyslnou hranici 
překračuje a v roce 2007 dokonce až o 4%, jestliže je brána v úvahu horní hranice intervalu. 
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B)  Srovnání hodnot rentability s výsledky zpracovatelského průmyslu 

V následující části jsou porovnány ukazatele rentability celkových aktiv a vlastního 
kapitálu společnosti DICOM se souhrnnými výsledky dosaženými ve zpracovatelském 

průmyslu. Pro komplexnější a objektivní zhodnocení hospodaření je srovnání s konkurencí 
nepostradatelné. Firma je schopna porovnat své postavení na trhu. Sledovat konkurenci 

a držet krok v oblasti inovace a vývoje. 

Níže uvedený graf zachycuje trend vývoje rentability celkových aktiv v porovnání 
s odvětvím, ve kterém společnost DICOM působí. Na první pohled je znatelné, že firma 

dosahovala od roku 2007 výrazně vyšších hodnot, než tomu bylo ve zpracovatelském 
průmyslu. Lze tedy usoudit, že pozitivní vývoj hodnot a finanční stabilita firmy představuje 

velmi dobré postavení firmy na trhu.  

Od roku 2007 společnost dosahuje výrazně vyšších hodnot. V roce 2009 je rozdíl 

dokonce o 8,58%. Průběh v roce 2010 se ale obrátil a rentabilita celkových aktiv 
zpracovatelského průmyslu se navýšila, mezitím co u DICOMU klesla až k 11,07% a rozdíl 

se tak snížil na 3,58%. 

GRAF 4-1 VÝVOJ ROA VE SROVNÁNÍ S ODVĚTVÍM V LETECH 2006-2010 (v %) 1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                   
1Hodnoty grafů pro srovnání s odvětvím jsou zachyceny pouze za pětileté období, a to z toho důvodu, že data za 
rok 2011 pro zpracovatelský průmysl uvedené na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nejsou ještě 
kompletní. 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu dosahoval v roce 2006 vyšších hodnot, než 
tomu bylo u společnosti DICOM. Tento vývoj se ale v roce 2007 zvrátil a DICOM tak 

dosahoval od roku 2007 až do roku 2009 lepších hodnot, a to v roce 2008 až o 7,13%. V roce 
2010 se hodnoty stejně tak jako u předchozího ukazatele výrazně přiblížily. 

GRAF 4-2  VÝVOJ ROE VE SROVNÁNÍ S ODVĚTVÍM V LETECH 2006-2010 (v %) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

C)  Ukazatele likvidity 

Tento ukazatel posuzuje schopnost podniku dostát svých závazků. Což patří 
k důležitým předpokladům pro zdravé fungování firmy. Ve výpočtech se zjednodušeně 

posuzují zdroje podniku s tím, co je nutno splatit. 

V následující tabulce jsou vyjádřeny hodnoty běžné, pohotové a peněžní likvidity, a to 
na základě vzorců 2.9, 2.10, 2.11. Jednotlivé výsledky použité pro výpočet ukazatelů jsou 

uvedeny v korunách. 

TABULKA 4-2 UKAZATELE LIKVIDITY SPOLEČNOSTI DICOM 2006-2011  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobé závazky 47.097.722,05 21.493.218,38 31.303.894,78 40.385.999,11 22.104.968,83 21.712.732,55 

Oběžná aktiva 115.962.363,05 157.131.398,49 162.002.032,38 171.677.503,42 166.913.432,97 142.371.839,30 

Zásoby 33.030.803,51 50.997.566,82 110.320.606,81 78.607.644,37 69.411.097,75 66.669.066,71 

Finanční majetek 58.759.564,92 78.686.879,72 29.101.173,13 77.808.760,46 85.992.032,77 40.121.089,85 
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Krátkodobá pasiva 47.129.062,63 21.503.914,09 31.310.970,21 40.386.299,11 22.105.111,91 21.712.732,55 

BĚŽNÁ LIKVIDITA 2,46 7,31 5,18 4,25 7,55 6,56 
POHOTOVÁ 
LIKVIDITA 1,76 4,94 1,65 2,3 4,41 3,49 

PENĚŽNÍ LIKVIDITA 1,25 3,66 0,93 1,93 3,89 1,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel běžné likvidity hodnotí schopnost firmy uhradit pohledávky, jestliže promění 

svá oběžná aktiva v peněžní prostředky neboli kolika Kč oběžných aktiv je kryta jedna Kč 
krátkodobých závazků. DICOM zaznamenal od roku 2006, ve kterém byla dosažena hodnota 

1,76, velký nárůst. V roce 2007 hodnota vzrostla až na 7,31. V dalších letech byl zaznamenán 
malý pokles. V roce 2008 na hodnotu 5,18 a v roce 2009 na hodnotu 4,25. I přes tento pokles 

se v letech 2010 běžná likvidita dostala na vysokou hodnotu 7,55, která v roce 2011 opět 
nepatrně klesla na 6,56. 

Doporučená hodnota se pohybuje podle literatury v rozmezí od 1,5 do 2,5. Přičemž za 

problematickou hodnotu se všeobecně považuje 1. Což znamená, že krátkodobé závazky není 
možné hradit z oběžných aktiv a je nutno použít dlouhodobých zdrojů financování. Jak je 

ovšem z výše uvedené tabulky patrné. Společnost se ani v jednom roce k hodnotě 1 
nepřiblížila a v každém roce vykazuje podstatně vyšší hodnoty. 

Pohotovostní likvidita by se měla doporučeně pohybovat mezi 1 až 1,5. DICOM 

se v této oblasti nenacházel za šestileté zkoumané období ani jednou. Nejblíže byla hodnota 
v roce 2008 a to 1,65 a v roce 2006 1,76. V ostatních letech bylo dosaženo mnohem vyšších 

výsledků, než které se doporučují. Z toho vyplývá, že společnost drží značný objem oběžných 
aktiv v podobě pohotovostních prostředků. Tato situace je bezpochyby příznivá pro věřitele, 

nikoli však pro DICOM samotný, jelikož přichází o možné zhodnocení v podobě úroků.  

Posledním vyčísleným ukazatelem ve výše uvedené tabulce je peněžní likvidita. 

Vyjadřuje okamžitou schopnost firmy uhradit své krátkodobé závazky prostřednictvím 
nejlikvidnějších položek, za které se považuje finanční majetek. Doporučená hodnota by měla 

podle ministerstva průmyslu obchodu v domácích podmínkách dosahovat alespoň hodnoty 
0,2. Obecně však platí za vhodný výsledek hodnoty v rozmezí od 0,9 do 1,1.  
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DICOM v jednotlivých letech opět vykazuje hodnoty podstatně vyšší než do 1,1. 
Výjimkou je rok 2008, ve kterém je dosaženo výsledku 0,93. Nejvyšší hodnoty byly  

zaznamenány v roce 2007, a to 3,66 a v roce 2010 3,89. V ostatních letech se hodnota 
pohybuje v rozmezí 1 až 2. 

 

D)  Srovnání běžné likvidity s výsledky zpracovatelského průmyslu 

V níže uvedeném grafu je možné porovnat běžnou likviditu dosaženou 
ve zpracovatelském průmyslu od roku 2006 do roku 2010 s výsledky společnosti DICOM.  

Hodnoty zpracovatelského průmyslu se za období pěti let výrazně nezměnily 
a každým rokem se pohybují v doporučené oblasti. Běžná likvidita dosahovala hodnot 

pohybujících se kolem 2. Z čehož lze usoudit, že nedošlo v této oblasti k žádným větším 
problémům a bylo možné prostřednictvím oběžných aktiv pokrýt krátkodobé závazky.  

Na první pohled je vidět, že společnost DICOM dosahuje v oblasti běžné likvidity 

mnohonásobně lepších výsledků než srovnávané odvětví. V jediném roce 2006 se hodnoty 
téměř shodovaly. V následujících letech ale výrazně vzrostly a po celé pětileté období si 

udržovaly svoji úroveň, která byla vždy vyšší než 4. 

GRAF 4-3 VÝVOJ BĚŽNÉ LIKVIDITY VE SROVNÁNÍ S ODVĚTVÍM V LETECH 2006-2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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E)  Ukazatele finanční stability 

Na základě několika výpočtů je možno objektivně posoudit v jakém rozsahu podnik 
využívá pro financování cizích zdrojů. Jedna z důležitých podmínek pro dosažení optimálního 

finančního hospodaření je stanovení poměru mezi cizími a vlastními zdroji financování. 
Všeobecně platí, že vlastní zdroje jsou dražší než cizí a stejně tak, že krátkodobý kapitál 

je levnější než ten dlouhodobý. Ovšem cizí kapitál s sebou nese rizika v podobě zvyšování 
finančních nákladů v důsledku úroků. Přispívá ale i k vyšší rentabilitě firmy. Je tedy 

nezbytné, aby firma stanovila optimální poměr na základě vlastních potřeb a maximálně 
možné dosažené efektivnosti. 

Z níže uvedeného grafu je patrné, že je DICOM soběstačnou společností  dosahující 

vysoké míry samostatnosti. Z více než 60% se podílí na vlastním financování. Vyčíslený 
koeficient dosahoval nejnižší hodnoty v roce 2006, a to 67%. V letech 2007 a 2008 vzrostl 

podíl samofinancování až na 80%. Hodnota se v posledních třech letech nepatrně snížila 
a v roce 2011 dosahuje hodnoty 77%. 

Společnost usiluje především o udržení optimální hladiny cizích zdrojů. 
Od sledovaného období 2006 hospodaří dlouhodobě bez bankovních úvěrů a profinancování 

veškerých plánovaných aktivit jim plně pokryjí tržby. 

GRAF 4-4 KOEFICIENT FINANČNÍ NEZÁVISLOTI V LETECH 2006-2011 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V následující tabulce jsou vypočítány ukazatele doby splacení dluhů, úrokové krytí 
a zatížení a věřitelské riziko na základě vzorců 2.14, 2.15., 2.16. Jednotlivé výsledky použité 

pro výpočet ukazatelů jsou uvedeny v korunách. 

TABULKA 4-3 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY SPOLEČNOSTI DICOM 2006-2011  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(krát. + dlouh. 
závazky) 59.555.936,8 29.501.121,78 33.827.642,05 43.061.920,34 24.866.475,13 24.170.648,7 

Hospodářský výsledek 
za účetní období 12.986.863,56 25.288.498,91 21.437.296,02 21.172.945,27 19.474.490,33 17.635.403,09 

Odpisy 9.030.302,43 8.885.216,05 9.052.606,96 10.132. 407,36 10.575.555,83 10.415.080,76 

Hospodářský výsledek 
před zdaněním 13.458.974,30 32.448.327,56 24.768.589,89 26.877.039,23 21.400.195,40 19.262.322,94 

Úroky 23 722,00 0,00 100 247,00 110 444,05 0,00 0,00 

Celková aktiva 190.000.407,89 183.283.364,88 189.262.817,23 202.113.379,06 193.297.044,97 194.549.561,49 

Cizí zdroje 59.555.936,8 29.501.121,78 33.827.642,05 43.061.920,34 24.866.475,13 24.170.647,7 

DOBA SPLACENÍ 
DLUHŮ 2,7 0,86 1,11 1,38 0,83 0,86 

ÚROKOVÉ KRYTÍ 567 krát 0 247 krát 243 krát 0 0 
ÚROKOVÉ ZATÍŽENÍ 0,18 0 0,4 0,41 0 0 
VĚŘITELSKÉ RIZIKO 31,35 16,09 17,87 21,31 12,86 12,42 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost, jak jsem již zmiňovala, hospodaří výhradně z vlastních zdrojů. Na základě 

každoročně generovaných poměrně vysokých tržeb je možné pokrýt veškeré aktivity. Z toho 
vyplývá, že i její finanční stabilita by měla být na velmi dobré úrovni. 

Na základě ukazatele doby splacení dluhů je patrné, že se firma nepotýká s nejmenším 

problémem v oblasti dostání svých závazků. Za optimální dobu uhrazení závazků se považují 
3 roky.  

Koeficient v roce 2006 dosahoval nejvyšší hodnoty za celé sledované období, a to 2,7 

roku. V roce 2007 došlo ke snížení až na hodnotu méně než jednoho roku. I přes nepatrný 
nárůst v roce 2009 na hodnotu 1,38, je firma schopna splatit veškeré dluhy do jednoho roku. 

Úrokové krytí charakterizuje, kolikrát je podnik schopen zaplatit úroky ze svých úvěrů 
poté, co uhradí veškeré náklady s provozem. V roce 2006 byla společnost schopna zaplatit 

z hrubého zisku úroky až 567 krát, viz tabulka 4-3. V letech 2008 a 2009 tomu tak bylo 



46 
 

247 a 243 krát. V ostatních letech nelze tento ukazatel vyčíslit, jelikož firma neodvádí žádné 
nákladové úroky. DICOM je plně schopen úroky uhradit v plném rozsahu. 

Na předchozí ukazatel navazuje i úrokové zatížení. Jedná se o převrácenou hodnotu 
ukazatele úrokového krytí. Procentně vyjadřuje, jakou část zisku odebírají úroky. Hodnota, 

kterou bylo možné vyčíslit v letech 2006, 2008, 2009, nedosahuje ani jednoho procenta. Podíl 
úrokových plateb na hospodářském výsledku je zanedbatelný. 

Posledním ukazatelem je věřitelské riziko. Čím vyšších hodnot je dosaženo, tím více 

je podnik zadlužený. I v tomto případě jsou dosaženy hodnoty velmi nízké. Nejvyšší hodnota 
byla dosažena v roce 2007, a to 31,35%. I přes několik výkyvů klesl tento koeficient v roce 

2011 až k 12,42%. 

 

4.3.2 Vývoj a charakteristika vybraných hodnot 

A)  Tržby 

Společnost DICOM je velmi perspektivní společností, které se každoročně daří 

naplňovat výrobkově-obchodní strategie. Veškerou činnost je schopna profinancovat 
z vlastních zdrojů bez zatížení bankovními úvěry a přitom generuje dostatečný objem tržeb. 

GRAF 4-5 VÝVOJ TRŽEB V LETECH 2006-2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V roce 2007 je patrný markantní nárůst tržeb oproti roku 2006 až o 20%. Firma 
se zaměřovala především na udržení zákazníků a budování nových obchodních kooperací. 

Na mimořádný výsledek navázal i rok 2008, ve kterém klesly tržby jen o 5%, ale výkony se 
zvýšily o více než 10%. V roce 2009 došlo opět k navýšení. Tržby dosáhly nejvyšší hodnoty 

za sledované šestileté období a bez problému zajišťovaly jako i v ostatních obdobích 
profinancování veškerých plánovaných aktivit společnosti. V roce 2010 došlo k poklesu 

o 23%, avšak i přesto byly splněny stanovené optimální hodnoty. V posledním roce 2011 
se společnost snažila především o udržení tržeb, což se jí povedlo.  

GRAF 4-6 PODÍL EXPORTU NA CELKOVÝCH TRŽBÁCH (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše uvedený graf zachycuje strukturu tržeb z hlediska importu a exportu. Společnost 
DICOM se zaměřuje nejen na tuzemský trh. To jí nepochybně přináší jistou konkurenční 

výhodu oproti ostatním firmám působících ve zpracovatelském průmyslu. V roce 2006 tvořil 
export 35% podíl na celkových tržbách. V roce 2007 a 2008 se hodnota pohybovala kolem 

30%. Velký nárůst byl zaznamenán v roce 2008. Export tvořil neuvěřitelných 80% celkového 
objemu tržeb. DICOM se orientoval především na západní Evropu, což přineslo pozitivní 
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B)  Zisk a přidaná hodnota společnosti 

Zisk vyjadřuje to, co podnik vlastní činností z vloženého kapitálu vytěžil. Jak je z níže 

uvedeného grafu patrné, jeho hodnota se za šestileté období příliš nevychýlila. Od roku 2006, 
ve kterém byla dosažena nejnižší hodnota, se hladina zisku stabilně pohybuje na hranici 

20.000 tis. Kč. Společnost je schopna každoročně a především stabilně profitovat. Jak je na 
základě fialového trendu znatelné, nejsou zaznamenány žádné výkyvy, které by mohly ohrozit 

fungování a provoz DICOMU. 

Co se týče přidané hodnoty, ta od roku 2006 výrazně narostla až o 40.000 tis. Kč. 
Firma všeobecně vykazuje v roce 2007 podstatné navýšení ve všech zkoumaných oblastech. 

Přidaná hodnota není výjimkou. Přes nepatrný pokles v roce 2008 hodnota vzrostla v roce 
2009 až na 120.000 tis. Kč, a to z důvodu mimořádně vysokých tržeb. V posledních dvou 

letech opět klesla a v roce 2011 dosáhla na 80.000 tis. Kč. 

GRAF 4-7 VÝVOJOVÝ TREND ZISKU A PŘIDANÉ HODNOTY V LETECH 2006-2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.3 Králickův QuickTest 

Prostřednictvím tohoto predikčního modelu se na základě čtyř soustav převedených do 

bodového hodnocení sleduje jak finanční tak výnosová situace podniku. K jednotlivým 
intervalům se přiřazují body od 0 do 4 a nakonec se tyto dvě sledované oblasti sumarizují. Jak 

je již v teoretické části uvedeno, tak 3 a více bodů signalizují velmi dobrou firmu a naopak 1 
a méně bodů charakterizují podnik ve špatné finanční situaci. 

TABULKA 4-4 HODNOTY UKAZATELŮ R1-R42 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FI
N

A
N

Č
N

Í 
ST

A
B

IL
IT

A
 

R1                
       0,67 0,82 0,8 0,7 0,76 0,77 

R2 
                      

          3
 0,036 -1,44 0,14 -0,71 -2,03 -0,57 

V
Ý

N
O

SO
V

Á
 

SI
T

U
A

C
E 

R3     
       0,07 0,18 0,13 0,13 0,11 0,09 

R4 
         

      0,12 0,11 0,12 0,18 0,14 0,12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

TABULKA 4-5 BODOVÉ HODNOTY UKAZATELŮ R1-R4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                   
2Veškeré hodnoty pro výpočet ukazatelů jsou použity z účetních výkazů společnosti, viz příloha. 
3Pro výpočet cash-flow v domácích podmínkách je podle vzoru Kislingerové (2010) použit následující vzorec:  
CF = výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + změna stavu rezerv. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

R1 4 4 4 4 4 4 

R2 4 4 4 4 4 4 

R3 1 4 3 3 2 2 

R4 4 4 4 4 4 4 

R1+R2 4 4 4 4 4 4 

R3+R4 2,5 4 3,5 3,5 3 3 

KRÁLICKŮV 
QUICKTEST 3,25 4 3,75 3,75 3,5 3,5 
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V první oblasti finanční stability, kterou hodnotí ukazatele R1 a R2, dosahuje DICOM 
velmi dobré výsledky. Ve všech oblastech získal nejvyšší bodové ohodnocení.  

V druhé oblasti hodnotící výnosovou situaci si vedla společnost podobně. Jediný 
ukazatel R3, hodnotící poměr hospodářského výsledku před zdaněním v poměru k celkovým 

aktivům, kolísal dosaženými body. 

Společnost DICOM je na základě tohoto predikčního modelu velmi zdravou firmou. 
Její hodnoty přesahují v každém roce hranici 3 bodů, jak je možno vidět v níže uvedeném 

grafu. Od roku 2007 hodnota prudce stoupla a poté až do roku 2011 mírně klesala.  

GRAF 4-8 VÝVOJ KRÁLICKOVA QUICKTESTU V LETECH 2006-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 VYHODNOCENÍ ANALÝZY, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Po provedení finanční analýzy na základě poměrových ukazatelů rentability, likvidity, 
finanční stability, zhodnocení vývoje vybraných hodnot a výsledků predikčního modelu, byly 

zjištěny níže uvedené skutečnosti. 

 

RENTABILITA 

Společnost DICOM dosahovala za šestileté zkoumané období velmi pozitivních 

výsledků v oblasti rentability. Pro provedení analýzy byl zjištěn jasný vývojový trend, který 
v roce 2007 výrazně stoupl a společnost tak viditelně posílila svoji stabilitu a tržní hodnotu. 

V letech 2008, 2009 a 2010 hodnoty nepatrně kulminovaly a v roce 2011 došlo k celkovému 
mírnému snížení hodnot. 

Co se týče rentability celkových aktiv, společnost v každém roce dosahovala výsledky 

vyšší než je doporučovaná hodnota 9%. Znamená to, že je ze svých celkových aktiv schopna 
vytvářet zisk a zajišťovat stabilní budoucí vývoj. Rentabilita vlastního kapitálu a celkových 

aktiv se vyvíjely taktéž, i navzdory konečnému poklesu v roce 2011, pozitivně. Obdobný 
trend zaznamenala i rentabilita tržeb. V roce 2007 došlo k velkému navýšení ukazatele 

o necelá 3% na 9,9%. 

Jestliže se ale zaměřím na rok 2006 a 2009, lze názorně demonstrovat podstatu 
a význam finanční analýzy. Úspěšnost firmy totiž nutně nezávisí pouze na konečném 

výsledku hospodaření za dané období a na úrovní dosažených tržeb a pro zhodnocení finanční 
situace firmy nestačí pouze náhled do výkazů, ale až na základě výpočtů analýzy je možno 

pochopit hlubší souvislosti. V roce 2006 totiž společnost vykazovala nejnižší hodnoty těchto 
ukazatelů a i přesto dosahuje vyšší rentability tržeb než v roce 2009, ve kterém byla dosažena 

hodnota 7,22% a tržby oproti roku 2007 vzrostly o více než 20%. 

Od roku 2009 lze sledovat mírně negativní klesající trend všech ukazatelů rentability 
až do posledního analyzovaného roku 2011. Domnívám se, že je to důsledek především 

finanční krize, která v roce 2009 zasáhla celosvětovou ekonomiku a i společnost DICOM 
zaznamenala následující období její dopady. Na snížení rentability mělo vliv především mírné 

snížený objemu výroby v důsledku slabší poptávky. 
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V tomto případě bych navrhovala tři možné způsoby, které by mohly v budoucnu 
zajistit opětovný růst ziskovosti společnosti. Jedním z nich je zvýšení výnosů za předpokladu 

ponechání stejné úrovně nákladů. Lze tak učinit například na základě zvýšení ceny. Tento 
krok však vyžaduje podrobnější analýzy a průzkumy trhu, aby nedošlo ke ztrátě odběratelů 

a zákazníků. Dalším způsobem může být zvýšení výnosů prostřednictvím zkvalitnění 
poskytovaných služeb. Jak jsem se již zmiňovala, společnost si zakládá na své tradici 

a dobrém jménu, takže budování dobrých vztahů se zákazníky a poskytování kvalitních 
služeb může být jednou z cest ke zvyšování rentability společnosti.  

Třetím způsobem zajišťujícím růst ziskovosti je snižování nákladů za předpokladu 
zachování úrovně tržeb, a to především v oblasti osobních a finančních nákladů. Z tohoto 

předpokladu společnost již poslední tři roky vychází. V roce 2009 vzrostl počet zaměstnanců 
na 151, a to v důsledku reakce na zvýšený objem produkce. Ovšem v následujících dvou 

letech došlo k poklesu. DICOM tedy v roce 2010 zareagoval snížením počtu zaměstnanců na 
celkový počet 137, čímž se snížily osobní náklady o 10%. V dalším období 2011 pokles počet 

o dalších sedm zaměstnanců a pro společnost to znamenal další pokles osobních nákladů 
o 2%.  

 

LIKVIDITA 

Následujícím vyhodnoceným ukazatelem byla likvidita, která se obecně od roku 2006 
udržuje na stabilní úrovni, přesahující horní hodnoty doporučené hranice. 

Běžná likvidita hodnotí, kolikrát je firma schopna uhradit své krátkodobé závazky 

oběžnými aktivy. V roce 2007 došlo opět k nárůstu až o 4,85 bodů na hodnotu 7,31, která 
byla mimo jiné po roce 2010, ve kterém byla dosažena hodnota 7,55, druhou nejvyšší 

hodnotou. Znamená to, že DICOM byl schopen v roce 2007 uhradit krátkodobé závazky 
oběžnými aktivy až 7 krát.  

Tento nárůst v roce 2007 byl způsoben především příznivým setkáním událostí, které 

měly vzájemně multiplikační účinek. Došlo k prodeji podílu ve společnosti v rámci skupiny, 
což přineslo navýšení položky dlouhodobých pohledávek o 8 621 178 Kč. Následně došlo 

k navýšení tržeb z prodeje cenných papírů a podílů ve výkazu zisku a ztrát o 38 515 000 Kč. 
Z čehož vyplývá, že bylo dosáhnuto mimořádných tržeb, které byly i zinkasovány. To mělo 

samozřejmě vliv na položku oběžných aktiv, která zastupuju čitatel ve vzorci pro výpočet 
běžné likvidity. Mimo to se také v tomto roce snížily krátkodobé závazky o více než polovinu 
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oproti roku 2006. Z této jednoduché analýzy výkazu zisku a ztrát a rozvahy lze vysvětlit 
důvody velmi vysoké míry běžné likvidity společnosti DICOM. 

Pohotová likvidita dosahuje taktéž velmi stabilní úrovně. Doporučená horní hranice 
1,5 je překročena v každém zkoumaném období. Znamená to, že společnost disponuje 

dostatkem peněžních prostředků, které jsou vyšší než krátkodobé závazky, což potvrdil 
i ukazatel peněžní neboli okamžité likvidity. 

I když se mohou vysoké vykazované hodnoty likvidity z pohledu věřitelů jevit jako 

pozitivní, vedení by jim mělo věnovat pozornost. Jelikož všeobecně vyšší hodnoty mohou 
v konečném důsledku vést ke snižování celkové ziskovosti. Společnosti mohou unikat 

investiční příležitosti v důsledku vázanosti finančních prostředků v oběžných aktivech a klesá 
také rentabilita vlastního kapitálu. Proto by v této oblasti měla být dosažena maximální 

rovnováha tak, aby byla společnost schopna dostát veškerých svých závazků a zároveň 
dostatečně zhodnocovala dostupné prostředky. Každá firma preferuje různou míru 

vyváženosti v závislosti na vnitřní struktuře i na vnějších podmínkách podnikání. 

DICOM je společností, která vykazuje vysoký stupeň náročnosti v oblasti oběžných 
aktiv, ve kterých tvoří velký procentní podíl zásoby, a to až 40%. Je to zapříčiněno nutností 

předzásobování společnosti tak, aby byla schopna realizovat termíny obchodních závazků, 
a taktéž to úzce souvisí s charakterem výroby. Odvětví je všeobecně charakteristické 

dlouhými dodacími lhůtami, na což společnost musí reagovat a čemuž přizpůsobila i systém 
řízení zásob. DICOM je charakterizován vysokou platební morálkou a stabilitou. 

 

FINANČNÍ STABILITA 

Na základě zhodnocení finanční stability jsem se utvrdila ve faktu, že je DICOM 
perspektivní a stabilní společností, jelikož je schopna v plném rozsahu financovat své vlastní 

aktivity. Hodnota koeficientu samofinancování dosáhla v roce 2006 a 2009 necelých 70%, 
což byly mimo jiné nejnižší dosažené hodnoty. V letech 2010 a 2011 se koeficient vyšplhal 

dokonce až k 80% a v roce 2007 a 2008 byla tato hranice překročena, což znamená, že byl 
DICOM z více než 80% schopen financovat svůj provoz. 

Společnost využívá možnosti v oblasti čerpání podpor a dotací. V roce 2006 měl 

určitý podíl na financování nesplacený zůstatek půjčky Ministerstva průmyslu a obchodu, 
který činil 9,5 mil. Kč. Mimo to byla podána žádost o dotaci z fondů Evropské Unie, která 

byla přijata a částka 3 mil. Kč byla úspěšně v průběhu roku 2007 inkasována. Taktéž měl 
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dalším rokem podíl na financování nesplacený zůstatek půjčky Ministerstva průmyslu 
a obchodu ve výši 5,5 mil. Kč. V letech 2008 a 2009 měly velmi zanedbatelný podíl na 

financování krátkodobé nebankovní půjčky. V roce 2010 pak probíhalo financování výhradně 
z vlastních zdrojů společnosti. V posledním hodnoceném období 2011 DICOM čerpal 

účelovou podporu z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj ve výši 1 261 tis. Kč na 
financování projektu „Využití nové generace satelitních navigačních systémů pro 

porovnávání časových stupnic“. 

V každém případě bych doporučovala, aby společnost i nadále využívala dostupných 

dotací z fondů Evropské Unie a státního rozpočtu, jelikož mohou značnou mírou přispět 
k financování aktivit společnosti a může se tím pádem i více zaměřit na rozvoj a výzkum ve 

své oblasti a vytvářet si konkurenční postavení na celosvětovém trhu. 

Finanční stabilitu jsem dále zhodnotila za pomoci několika dalších ukazatelů. Jedním 
z nich byla doba splacení dluhů. Jelikož firma využívá k hospodaření, jak jsem se již 

zmiňovala, převážně vlastní zdroje, je logické, že i ukazatele týkající se stability společnosti 
z hlediska zadlužení, vyjdou pozitivně. DICOM je schopen s výjimkou roku 2006, ve kterém 

byla dosažena hodnota 2,66, splatit veškeré dluhy přibližně do jednoho roku. V roce 2009 se 
doba prodloužila na necelý jeden a půl rok, ale v dalších obdobích hodnota opět klesá pod 

hranici jednoho roku. 

Úrokové krytí a zatížení bylo možné vyčíslit pouze ve třech obdobích, a to v roce 
2006, 2008 a 2009. V ostatních letech společnost nevykazovala žádné nákladové úroky a tím 

pádem se výsledek rovnal nule. DICOM byl plně schopen jakékoliv zatížení zvládnout 
a uhradit. Koeficienty úrokového zatížení v roce 2006 dosáhly zanedbatelných 0,18% a ve 

zbylých dvou vyčíslených obdobích 0,4%.  

Posledním ukazatelem týkajícího se finanční stability bylo věřitelské riziko. Tento 
koeficient dosahoval nejvyšších hodnot opět v roce 2006, a to 31,35%. Přes pokles v letech 

2007 a 2008 na 16% a necelých 18%, se hodnota v roce 2009 opět navýšil na 21,31%. 
V posledních dvou letech opět klesá. Hodnoty, kterých společnost dosáhla, jsou velmi nízké 

a DICOM je plně soběstačná, stabilní a silná jednotka, která si mimo jiné každoročně udržuje 
stálou hladinu rezerv a na případné nečekané situace je schopna plně reagovat. 
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Za zmínění stojí i struktura cizích zdrojů zachycených v rozvaze společnosti. DICOM 
za celé šestileté analyzované období nemá ve své evidenci žádné závazky z obchodního styku 

po splatnosti. K navyšování cizích zdrojů docházelo především v důsledku růstu 
krátkodobých závazků, a to z důvodu průběžné potřeby výroby na pořízení zásob. Další vliv 

na zvýšení měla tvorba rezerv na krytí rizik plynoucích z exportních aktivit. Tuto položku je 
možné sledovat v roce 2009 a struktura cizích zdrojů se díky tomu navýšila oproti předešlému 

roku až o 70%. 

 

TRŽBY, PŘIDANÁ HODNOTA, ZISK 

V další části této práce jsem se zaměřila na zachycení vývoje tržeb, přidané hodnoty 

a zisku. Velmi mimořádný výsledek byl zaznamenán v roce 2009, hodnota tržeb dosahovala 
téměř 300 mil. Kč. S tím koresponduje i nejvyšší úroveň přidané hodnoty. Od roku 2006 byl 

zachycen pozitivní trend vývoje, který od roku 2009 začal pozvolna klesat. 

Na to lze jednoduše zareagovat zvýšením odbytu. Společnost se zaměřuje nejen 

na tuzemský, ale i na zahraniční trh. Neměla by zaostávat v tvorbě marketingových 
a strategických plánů a snažit se proniknout mezi nový okruh potenciálních zákazníků. Její 

dobré jméno, tradice a kvalitní výrobky za přijatelnou cenu, představují mimořádnou 
konkurenční výhodu. 

K tomu všemu připívají i každoroční investice do rozvoje, které směřují do všech 

oblastí hospodářské činnosti. Obnovováno je především výrobní zařízení. Díky tomu je 
možné realizovat operace se zvýšenou technologickou náročností, což přispívá k  atraktivitě 

společnosti a přilákání nových zákazníků. Investice směřují i do oblasti zajišťování jakosti, 
obnovy výpočetní techniky a programového vybavení.  

Důležitou oblast tvoří i péče o zákazníky. DICOM se snaží veškeré požadavky 

uspokojovat v dojednaných termínech. Proces výroby, zásobování a zkoušení probíhá 
s maximální plynulostí a za využití vlastní výrobní technologie. 

Jako stabilní a silnou společnost lze DICOM charakterizovat i na základě vývoje 

zisku. Od roku 2006 vzrostl na hranici 20 mil. Kč a každoročně si tuto úroveň udržuje. Nejsou 
zaznamenány žádné výkyvy a události, které by ovlivnily budoucí fungování společnosti. 

 

 



56 
 

KRÁLICKŮV QUICKTEST 

Na závěr celé práce bylo zhodnoceno a shrnuto celkové finanční zdraví společnosti 

prostřednictvím Králíkova Quicktestu. Tento predikční model dokáže tuto charakteristiku 
vyjádřit souhrnně jedním indexem, a to na základě bodového hodnocení. Potvrdila se tak 

skutečnost, že je DICOM velmi perspektivním a zdravým podnikem. Výsledné hodnoty se 
pohybovaly vysoko nad hranicí dobrého podniku, za který se obecně považuje takový, který 

dosáhne tří bodů. Společnost se v roce 2007 pohybovala dokonce až na 4 bodech. 
V následujících obdobích index mírně poklesl na hodnotu 3,5, což lze také považovat za 

perfektní výsledek. 
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6 ZÁVĚR 

Současnou situaci, která panuje na trhu lze charakterizovat především nestabilitou 
a budoucí nejistotou. V posledních třech letech zaznamenal vývoj ekonomiky několik 

podstatných změn. V důsledku krize se vyostřila situace a pro mnoho firem to znamenalo 
ukončení své činnosti. Ti, kteří dokázali tyto změny ustát, mohli sledovat pokles výkonů 

svých firem v závislosti na snížené aktivitě a tempu vývoje trhu. Proto je velmi důležité pro 
přežití v těchto podmínkách podrobná znalost vnitřních procesů svého podniku a především 

připravenost na možné výkyvy ve vývoji ekonomiky. 

Jedním z hlavních nástrojů pro sledování a hodnocení hospodaření firem je finanční 
analýza. V rukou manažerů představuje klíčový prvek pro sledování finanční kondice 

podniku. Díky podrobnému rozboru struktury a základních charakteristik finanční stránky 
daného subjektu je možné zachytit vývojový trend, který nabývá v časovém období různých 

tendencí. Na základě tohoto rozboru je poté firma schopna stanovit své silné a slabé stránky. 
Zaměřit se na případné zjištěné nedostatky a snažit se je možnými změnami v hospodaření 

odstranit, popřípadě alespoň zmírnit.  

Finanční analýza představuje základ každého finančního a strategického rozhodování. 
Bez ní se lze jen těžko efektivně rozhodovat o současných a budoucích aktivitách firmy. 

V dnešní době by tato metoda měla neodmyslitelně patřit ke každému řízení jakéhokoliv 
podniku.  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo na základě finanční analýzy zhodnotit 
zdraví společnosti DICOM. Ta působí na trhu jako samostatná jednotka od roku 1993. 

Zabývá se velmi specifickým okruhem podnikání, a to vývojem a výrobou komunikační, 
navigační, digitální a analogové elektroniky pro armádu a policii. 

Kvůli tomuto specifickému předmětu je společnost závislá především na velkých 

zakázkách, a proto je pro ni propracovaná obchodní strategie i stabilní finanční situace jedním 
z předpokladů pro perspektivní vývoj. 

Pro zhodnocení celkového finančního zdraví byly v první řadě aplikovány tři 

poměrové ukazatele, a to rentability, likvidity a finanční stability. Výsledky ukázaly, že je 
společnost schopna nejen dosahovat vysoké úrovně zhodnocení vložených prostředků, 

ale také je schopna hradit veškeré závazky, a to i v dlouhodobém časovém horizontu. 
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DICOM je velmi likvidní a finančně stabilní společností. Veškeré aktivity je schopna 
financovat z vlastních zdrojů a při tom všem je ještě schopna vytvářet přidanou hodnotu. 

Dále byl zhodnocen i vývoj tržeb, které v roce 2007 a 2009 dosáhly velmi vysokých 
hodnot. I přes nepatrné výkyvy společnost hospodaří velmi stabilně. Každým rokem je 

schopna plně naplňovat stanovený podnikatelský záměr pro dané období. Nezaostává ani 
v investicích do rozvoje a všech hospodářských činností společnosti. 

DICOM působí jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Po upevnění vztahů 

s partnery v České republice se orientuje i na západní Evropu a v posledních letech se zaměřil 
i na Jihovýchodní Asii. Okruh jeho zákazníků tak každým rokem narůstá a díky inovacím ve 

výrobě a tradičně kvalitními výrobky je schopen konkurovat i mimo domácí území.  

Na závěr celé práce byl vyhodnocen jeden z bonitních modelů, a to Králickův 
Quictest. Ten komplexně potvrdil dílčí výsledky finančních ukazatelů a dalších zkoumaných 

hodnot, že společnost DICOM je velmi zdravou společností, která dosahuje více než dobrých 
výsledků. 

Cíl této práce byl naplněn a společnost DICOM byla pomocí finanční analýzy 
klasifikována jako velmi zdravý, perspektivní, finančně nezávislý a vnějším vlivům odolný 

podnik. 
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