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1  Úvod 

 

Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek především 

hodnotových procesů podniku. Díky informacím získaným z finanční analýzy lze dospět  

k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku a lze je brát za podklad 

pro rozhodování jeho managementu. 

Cílem bakalářské práce je rozbor hospodaření konkrétní firmy pomocí vybraných ukazatelů 

finanční analýzy. Zjištěné výsledky budou vyhodnoceny a budou navrţena případná řešení 

pro zlepšení finanční situace podniku.  

Práce je rozdělena na pět hlavních části. V úvodu bude nastíněn postup práce a její cíl. Druhá 

část je zaměřena na objasnění teoretického základu finanční analýzy a metod, které budou 

vyuţity k následnému rozboru finanční situace vybraného podniku. Ve třetí části označené 

jako praktické vyuţití metod finanční analýzy v podniku budou metody a ukazatele popsané 

ve druhé části aplikovány na konkrétní podnik. Ve čtvrté části bude provedeno vyhodnocení  

a porovnání výsledků a vypracován návrh doporučení. V páté části bakalářské práce bude 

nastíněn přínos práce pro analyzovaný podnik. 

Analýza bude provedena z pohledu externího uţivatele. V případě získaných dat z podniku 

jde pouze o zlomek informací, které mají k dispozici manaţeři uvnitř podniku. Informace  

o konkurenci jsou navíc získány pouze z internetových zdrojů. 
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2  Finanční analýza a metody 

 

2.1  Význam finanční analýzy 

Za hlavní význam finanční analýzy lze označit rozšíření vypovídající schopnosti účetních 

výkazů o informace vedoucí k podrobnému posouzení účinnosti finančního řízení. Na základě 

výstupů (výsledků) finanční analýzy lze připravit návrhy na optimalizace finančního řízení 

vedoucího k zajištění podnikových cílů. 

Při finanční analýze je nutno zohlednit nejen na minulost, ale i na budoucnost. Pomocí 

analýzy historických dat účetních výkazů lze odhadnout solventnost a výsledek hospodaření 

podniku pro krátké období přibliţně jednoho roku.  Analýzou výkazů finančního plánu lze 

testovat jeho vzájemný vztah s cíli podniku. [10] 

 

2.2  Uživatelé finanční analýzy 

Manaţeři a vrcholové vedení nejsou jediní, kdo vyuţívá informace o finančním zdraví 

podniku. Uţivatele finanční analýzy lze rozdělit do dvou skupin na interní a externí. 

Interní uživatelé jsou: 

 manaţeři, 

 zaměstnanci, 

 odboráři. 

Mezi externí uživatele lze řadit: 

 investory, 

 obchodní partnery, 

 banky a jiné věřitele, 

 stát a jeho orgány, 

 konkurenci, apod. [5] 
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2.2.1  Interní uživatelé 

Manažeři 

Pro manaţery je finanční analýza nutná pro potřeby operativního a strategického finančního 

řízení podniku. Ve většině podniků ji sami zpracovávají, protoţe mají přístup k informacím, 

jeţ nejsou veřejně dostupné externím uţivatelům. Manaţeři téţ vyuţívají výstupy z finanční 

analýzy ke kaţdodenní práci a snaţí se tak naplánovat základní cíle podniku. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci by měli mít přirozený zájem na prosperitě a stabilitě podniku. Jedná se zejména 

o jistotu a prosperitu zaměstnání a téţ o stabilitu v mzdové a sociální oblasti. [5] 

 

2.2.2  Externí uživatelé 

Investoři 

Investory lze brát jako poskytovatele kapitálu a ti vyuţívají zprávy o finančním zdraví 

podniku především proto, aby získali ţádoucí mnoţství informací pro rozhodování  

o potenciálních investicích. Zaměřují se především na míru rizika a na výnosy spojené  

s vloţeným kapitálem. Dále se zajímají o informace, jak podnik nakládá s prostředky,  

které do podniku vloţili. Tento fakt je důleţitý především u akciových společností,  

kde vlastníci kontrolují manaţery, jak hospodaří.  

Obchodní partneři 

Ti se zaměřují především na schopnost podniku dostát svým závazkům plynoucích z daných 

obchodních vztahů. Z toho důvodu sledují především solventnost, zadluţenost a likviditu 

podniku. Tyto ukazatele odráţejí krátkodobý zájem zákazníků a dodavatelů. Stejně tak je 

důleţité i dlouhodobé hledisko, ve kterém je vyjádřena dlouhodobá stabilita obchodních 

vztahů.    

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelům slouţí informace z finanční analýzy proto, aby získali představu o finančním zdraví 

existujícího či budoucího dluţníka. V počáteční fázi se věřitel rozhoduje, zda poskytne úvěr, 

za jakých podmínek a v jaké výši. Součástí úvěrových smluv bývá pravidelné předávání zpráv 

o finanční situaci dluţníka. 
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Stát a jeho orgány 

Stát je zaměřen především na kontrolu vykazovaných daní a téţ vyuţívá informace  

o podnicích pro různé statistické průzkumy, rozdělování finanční výpomoci (dotace, atd.), 

sledování finančního zdraví podniků, kterým byly v rámci veřejné soutěţe svěřeny státní 

zakázky a kontrolu podniků se státní účastí. 

Další uživatelé 

Uvedený výčet uţivatelů finanční analýzy není ani zdaleka úplný. Je zřejmé, ţe význam 

finanční analýzy není radno podceňovat. V současné době je sestavování a vyhodnocování 

finančních ukazatelů běţnou součástí činnosti podniku. [5] 

 

2.3  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací, kterou lze označit za jeden z nejdůleţitějších aspektů pro úspěšnost 

finanční analýzy, do značné míry závisí na pouţitých vstupních informacích. Ty by měly být 

nejen kvalitní, ale také komplexní. Je také nutno podchytit pokud moţno všechna data, díky 

kterým by mohly být výsledky finanční analýzy jakýmkoliv způsobem zkresleny. 

Účetní výkazy lze označit jako nejčastější zdroj informací pro finanční analýzu.                   

Lze je také rozdělit do dvou základních skupin. 

 Finanční účetní výkazy, označované jako externí, neboť jejich data vyuţívají 

především externí uţivatelé. Lze z nich zjistit stav a struktura majetku, zdroje krytí, 

peněţní toky, tvorba a uţití výsledku hospodaření. Je moţné je označit za základ 

všech informací pro firemní finanční analýzu, navzdory tomu, ţe jde o veřejně 

dostupné informace, které jsou firmou povinně zveřejňovány nejméně jedenkrát 

ročně.  

 Vnitropodnikové účetní výkazy, u kterých není právně závazná úprava a vycházejí     

z vnitřních potřeb kaţdé firmy. Vyuţitím vnitropodnikových informací lze zpřesnit 

výsledky finanční analýzy a eliminovat riziko odchylky od skutečnosti, neboť jde  

o výkazy, jeţ jsou častěji sestavovány. 

Proto, aby bylo moţné úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, je nutné mít zejména 

základní účetní výkazy: 



11 

 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 výkaz cash flow
1
. [3] 

 

2.3.1  Rozvaha 

V rozvaze je zachycen bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

(aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vţdy k určitému datu. Jde o základní přehled  

o majetku podniku ve statické podobě (v okamţiku účetní závěrky). Rozvahu lze rozdělit  

do třech základních oblastí. 

 První oblastní je majetková situace podniku, pomocí níţ lze zjistit, v jakých 

konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn, nakolik je opotřeben, jak rychle 

se obrací, optimálnost sloţení majetku atd. 

 Druhou oblastí jsou zdroje financování, z nichţ byl majetek pořízen,  

přičemţ primárně je zkoumána výše vlastních a cizích zdrojů financování a jejich 

struktura. 

 Třetí oblastí jsou informace o finanční situaci podniku, kde figurují informace  

o výši zisku, jak byl tento zisk rozdělen, či zprostředkovává informace, zda je podnik 

schopen dostát svým závazkům. [3] 

 

2.3.2  Výkaz zisků a ztrát 

Jde o písemný přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za určité období. Jsou 

zde zachyceny pohyby výnosů a nákladů. Ve struktuře výkazu zisků a ztrát je moţno nalézt 

několik stupňů výsledku hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření jsou od sebe odlišeny 

tím, jaké náklady a výnosy do jejich struktury vstupují. 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti, 

 výsledek hospodaření z finančních operací, 

 výsledek hospodaření mimořádný, 

 výsledek hospodaření za účetní období, 

                                                 
1
 Peněţní tok za určité období, který představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněţních prostředků v tomto 

období. 
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 výsledek hospodaření před zdaněním. [3] 

2.3.3  Výkaz cash flow 

Ve výkazu cash flow je moţno sledovat peněţní toky v průběhu účetního období. Peněţní 

toky je moţno označit jako úbytky (výdaje) a přírůstky (příjmy) peněţních prostředků  

a ekvivalentů. Peněţní prostředky jsou představovány penězi v hotovosti včetně cenin, 

peněţními prostředky a penězi na cestě. Peněţní ekvivalenty lze označit za krátkodobý 

likvidní majetek
2
.  

Výkaz je moţno rozdělit na tři části: 

 cash flow z provozní činnosti, 

 cash flow z investiční činnosti, 

 cash flow z finanční činnosti. [3] 

 

2.4  Rozbor finančních výkazů 

Při finanční analýze lze pouţít mnoho metod. Nejčastěji jsou pouţívány: 

 rozdíly hodnot absolutních ukazatelů, tj. rozdíly shodných poloţek výkazů ve dvou 

časových obdobích (horizontální analýza), 

 poměry, tj. poměr dvou různých absolutních ukazatelů ve stejném období (poměrové 

ukazatele a vertikální analýza), 

 srovnání ukazatelů v čase nebo v prostoru (s konkurencí a odvětvovými průměry) 

 s jejich doporučenými nebo plánovanými hodnotami, 

 statistické metody. 

Absolutní (extenzivní) ukazatele jsou hodnoty uvedené v řádcích výkazu zisků a ztrát 

(stavové) a rozvahy, resp. výkazu o peněţních tocích (tokové), které vyjadřují určitý jev bez 

vztahu k jinému jevu. To je důvodem, proč nejsou absolutní ukazatele vhodné při srovnávání 

nebo hodnocení více podniků s různou výkonností nebo bilanční sumou
3
. Hodnoty tokových 

ukazatelů jsou vyjadřovány za určité časové období a jsou výrazně ovlivněna délkou tohoto 

období. Hodnoty stavových ukazatelů jsou vyjadřovány k určitému časovému okamţiku.  

                                                 
2
 Přeměnitelný na pohotové peněţní prostředky. 

3
 Bilanční suma vyjadřuje součet všech aktiv nebo pasiv. Oba součty se vţdy rovnají. 
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Pomocí relativních (intenzivních) ukazatelů lez zobrazit podíl dvou absolutních, tokových 

nebo stavových ukazatelů, mezi kterými existují logické souvislosti. Číselnou hodnotou 

ukazatele je vyjádřena hodnota jednoho jevu, připadající na jednotku druhého jevu. Díky 

relativním ukazatelům lze odstranit rozdíly ve velikosti podniku, obratu nebo bilanční sumy. 

[10] 

Za výchozí bod finanční analýzy je povaţován tzv. horizontální a vertikální rozbor finančních 

výkazů. Pomocí obou postupů lze vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

relacích a souvislostech. V horizontální analýze je sledován vývoj zkoumané veličiny v čase, 

nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální analýzou je 

zkoumána struktura finančního výkazu vztaţeného k nějaké smysluplné veličině (např. 

celková bilanční suma). [1] 

 

2.4.1  Horizontální analýza 

Pomocí horizontální analýzy je sledován vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu 

k nějakému minulému účetnímu období. 

Chceme-li nějakým vhodným způsobem kvantifikovat meziroční změny, je nám nabízeno 

hned několik moţných postupů. Jednou z moţností je vyuţít indexy či diference (rozdíly).  

V tomto případě se nabízí zjistit, o kolik procent se jednotlivé poloţky bilance oproti 

minulému období změnily (tj. index), nebo o kolik se jednotlivé poloţky změnily  

v absolutních číslech (tj. diference). [1] 

Matematická interpretace: 

Je-li označena hodnota bilanční poloţky i v čase t jako Bi(t), pak danou procentní a absolutní 

změnu lze vypočíst jako: 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝐵𝑖 𝑡 ∙ 100

𝐵𝑖 𝑡 − 1 
 

(2.1) [1] 

  

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝐵𝑖 𝑡 − 𝐵𝑖(𝑡 − 1) (2.2) [1] 
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2.4.2  Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy lze vytvořit procentní rozbor základních účetní výkazů. Cílem 

vertikálního rozboru je zjistit, jaký podíl je přisuzován jednotlivým poloţkám např.  

na celkové bilanční sumě a z hlediska časového zjištění pohybu v nastavení majetkového  

a finančního portfolia. [3] 

Matematická interpretace: 

Pokud je hledaný vztah onačen Pi, pak formalizovaný výpočet je následující (Bi značí velikost 

poloţky bilance a ∑Bi pak sumu hodnot poloţek v rámci určitého celku): 

𝑃𝑖 =
𝐵𝑖

 𝐵𝑖
∙ 100 

(2.3) [3] 

 

V případě rozvahy je zvolena suma jako celková aktiva (pasiva). V případě rozboru zisku  

a ztráty je za sumu zvolena velikost celkových výkonů. [3] 

 

2.5  Analýza poměrových ukazatelů 

Pomocí finančních poměrových ukazatelů lze charakterizovat vzájemný vztah mezi dvěma 

nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Tyto ukazatele nejčastěji vycházejí  

z účetních dat (výkaz zisku a ztráty, rozvaha). Údaji z výkazu zisku a ztráty lze 

charakterizovat výsledky činností za určité období (jde o intervalové veličiny, tokové 

ukazatele). Naopak údaji zjištěné z rozvahy mají charakter stavových ekonomických veličin 

(zachyceny jsou veličiny k určitému datu, okamţitý stav).  

Poměrové ukazatele bývají povaţovány za nejrozšířenější a téţ nejoblíbenější metodu 

finanční analýzy, neboť díky nim lze získat rychlý a nenákladný obraz o základních 

finančních charakteristikách firmy. Jejich výpočtem však analýza nekončí. Lze je chápat jako 

určité síto, jeţ zachycuje oblasti, které vyţadují následnou hlubší analýzu. 

Lze je sestavovat jako podílové, dávající do poměru část celku a celek (např. podíl stálých 

aktiv k celkovým aktivům), nebo jako vztahové, kdy poměřují samotné veličiny (např. poměr 

zisku k vlastnímu kapitálu). 

Důvody hojného pouţívání poměrových ukazatelů: 
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 mohou být vyuţívány jako vstupní údaje matematických modelů umoţňujících popsat 

závislost mezi jevy, hodnotit rizika, klasifikovat stavy i předvídat budoucí vývoj, 

 lze jimi provádět analýzu časového vývoje finanční situace daného podniku, 

 jsou vhodným nástrojem prostorové (průřezové) analýzy
4
. [4] 

 

2.5.1  Ukazatele rentability 

Pomocí rentability (téţ výnosnosti vloţeného kapitálu) lţe měřit schopnost podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. U těchto dvou poměrových 

ukazatelů je nejčastěji vycházeno ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku  

a ztráty a z rozvahy. Důraz je kladen především na výkaz zisku a ztráty, neboť v některých 

parametrech bývá rentabilita označována téţ jako „ziskovost“. V ukazatelích rentability je  

v čitateli nějaká poloţka odpovídající výsledku hospodaření (obvykle jde tedy o tokovou 

veličinu) a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu (coţ je stavová veličina), respektive trţby 

(toková veličina). Ukazatele rentability slouţí k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti.  

Obecně je rentabilita vyjadřována jako poměr zisku k částce vloţeného kapitálu. Lze se setkat 

s různým výkladem jak vloţeného kapitálu, tak zisku jako takového. Pro finanční analýzu 

jsou nejdůleţitější tři kategorie zisku, které je moţno vyčíst přímo z výkazu zisku a ztráty. 

Vloţený kapitál je z hlediska vyuţití v jednotlivých poměrových ukazatelích rentability 

rovněţ rozporuplnou kategorií. Jeho výklad je však jasnější podle toho, jaký ukazatel 

rentability je vyuţíván. 

Kategorie zisku: 

 EBIT (zisk před odečtením daní a úroků) odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření. Ve finanční analýze je vyuţíván pro mezipodnikové srovnání. Vychází  

z faktu, ţe i kdyţ budou mít firmy stejné daňové zatíţení, mají rozdílnou bonitu
5
 

z hlediska věřitelského, tudíţ by mohla výše daňového zatíţení ovlivnit náhled  

na tvorbu výsledku hospodaření v hlavní podnikatelské činnosti. 

 EAT (zisk po zdanění nebo také čistý zisk) částka, kterou lze dělit na zisk k rozdělení 

(dividendy kmenových a prioritních akcionářů) a zisk nerozdělený (slouţící  

k reprodukci podniku). Ve výkazu zisku a ztráty odpovídá výsledku hospodaření  

                                                 
4
 Porovnávají více firem navzájem. 

5
 Schopnost dostát svým finančním závazkům. 
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za běţné účetní období. Vyuţíván je ve všech ukazatelích, které hodnotí výkonnost 

firmy. 

 EBT (zisk před zdaněním) provozní zisk jiţ sníţený nebo zvýšený o finanční  

a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně. Je 

vyuţíván ke srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatíţením. [3] 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Měřením celkového vloţeného kapitálu ROA je vyjádřena celková efektivnost firmy, její 

výdělečná schopnost nebo také produkční síla. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.4) [3] 

 

Odráţí celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na původ zdrojů, jimiţ byly podnikatelské 

činnosti financovány. Hodnotí celkovou výnosnost vloţeného kapitálu a je pouţitelný  

pro měření souhrnné efektivnosti
6
. 

Celkový vloţený kapitál představuje v rozvaze celková aktiva. Pokud je vyuţit zisk před 

zdaněním zvýšený o úroky (EBIT), pak lze takto konstruovaný ukazatel vyuţít pro srovnání 

podniků s různým daňovým prostředím a rovněţ s rozdílným úrokovým zatíţením. Vstoupí-li 

do vzorce čistý zisk (EAT), ale před vyplacením dividend, pak jde o klasickou interpretaci 

rentability a jde o ukazatel, který je nezávislý na charakteru zdrojů financování. [3] 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Pomocí ROCE lze vyjádřit míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním  

i cizím dlouhodobým kapitálem. Komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

(𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 

(2.5) [3] 

 

                                                 
6
 Schopnost podniku zhodnotit zdroje vloţené do podnikání, je měřítkem zhodnocení vloţeného kapitálu. 
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Na tento ukazatel je nahlíţeno z pohledu strany pasiv v rozvaze a do ukazatele vstupují 

dlouhodobé dluhy (např. emitované obligace, dlouhodobé bankovní úvěry) a také vlastní 

kapitál. [3] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Za pomoci ROE lze vyjádřit výnosnost kapitálu vloţeného akcionáři či vlastníky podniku. Jde 

o ukazatel, s jehoţ pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován  

s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice.  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.6) [3] 

 

Obecně platí, ţe by tento ukazatel měl být vyšší, neţ je úroková míra bezrizikových cenných 

papírů, a rozdíl rentability vlastního kapitálu a úrokové míry bezrizikových cenných papírů
7
 je 

potom nazýván riziková prémie. Naopak je-li hodnota ukazatele niţší, podnik je fakticky 

odsouzen k zániku, neboť investoři nebudou do takové investice vkládat své finanční 

prostředky. [3] 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

S vyuţitím ukazatele ROS lze vyjádřit schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 

trţeb. Vypočteno je tedy, kolik dokáţe podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč trţeb. 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(2.7) [3] 

 

Nejčastěji jsou do ukazatele zahrnuty trţby, které tvoří provozní výsledek hospodaření,  

ale je moţné zahrnout i trţby veškeré, zejména je-li pouţit místo provozního výsledku 

hospodaření čistý zisk. Tento ukazatel bývá také v praxi označován jako ziskové rozpětí  

a slouţí k vyjádření ziskové marţe
8
. V tomto případě je nutné, aby do kategorie zisku byl 

dosazován čistý zisk, tedy po zdanění. Ziskovou marţi je moţno porovnat s oborovým 

                                                 
7
 Bezrizikové cenné papíry je moţno povaţovat především za státní obligace a státní cenné papíry. 

8
 Vyjádření čistého zisku z trţeb (čistý zisk/trţby). 
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průměrem a platí, ţe jsou-li hodnoty ukazatele niţší neţ oborový průměr, pak jsou ceny 

výrobků poměrně nízké a náklady příliš vysoké. [3] 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Bývá povaţována za doplňkový ukazatel k ukazateli ROS. Jde o poměr celkových nákladů  

k trţbám podniku.  

𝑅𝑂𝐶 = 1 −
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(2.8) [3] 

 

Obecně platí, ţe čím niţší je hodnota tohoto ukazatel, tím lepších výsledků hospodaření 

podnik dosahuje, neboť 1 Kč trţeb dokázal podnik vytvořit s menšími náklady. [3] 

 

2.6.2  Ukazatele likvidity 

Na základě likvidity lze charakterizovat schopnost podniku dostát svým závazkům. Likvidita 

je souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu 

svých splatných závazků. 

Ukazateli likvidity je poměřováno to, čím je moţno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Je rozdělena nejlikvidnější část aktiv podniku podle likvidnosti poloţek aktiv 

dosazovaných do čitatele z rozvahy. Nevýhodou je, ţe je pomocí ukazatelů hodnocena 

likvidita podle zůstatku finančního (oběţného) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí  

na budoucích cash flow. [4] 

 

Běžná likvidita 

Pomocí běţné (celkové) likvidity lze zjistit, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé 

závazky. Výraznou roli hraje její citlivost na strukturu zásob a jejich správné (reálné) 

oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu pohledávek vzhledem k jejich 

neplacení ve lhůtě či nedobytnosti
9
. U zásob můţe trvat velmi dlouho, neţ jsou přeměněny  

na peníze, neboť nejprve musí být spotřebovány, přeměněny na výrobky, prodány (na obchodí 

                                                 
9
 Pohledávky, které nejsou nikdy zaplaceny. 
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úvěr
10

), a pak se čeká často několik týdnů i měsíců na úhradu od odběratele. Podnik  

s nevhodnou strukturou oběţných aktiv (nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky, nepatrný 

stav peněţních prostředků) se snadno ocitne v obtíţné situaci.  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(2.9) [4] 

 

Ukazuje budoucí solventnost
11

 podniku a je postačující pro hodnotu vyšší neţ 1,5.[4] 

 

Pohotová likvidita 

Ve snaze odstranit nevýhody z předchozího ukazatele jsou vyloučeny z oběţných aktiv 

zásoby a v čitateli jsou ponechány pouze peněţní prostředky (v hotovosti a na bankovních 

účtech), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky (očištěné od těţko vymahatelných  

a pochybných, protoţe by neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele).  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(2.10) [4] 

 

Pro zachování likvidity podniku by neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1. [4] 

 

Okamžitá likvidita 

Pomocí ní je moţno měřit schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele jsou 

dosazeny peníze (v hotovosti a na běţných účtech) a jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné 

krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky).  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(2.11) [4] 

 

Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. [4] 

 

                                                 
10

Dodavatel poskytuje odběrateli úvěr, tím požaduje zaplacení za zboží nebo služby až do dohodnutého termínu. 
11

 Platební schopnost. Vyjadřuje, jestli podnik odkáţe dostát svým závazkům řádně a včas.  
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2.6.3  Ukazatele zadluženosti 

Slouţí jako indikátory výše rizika, jeţ podnik nese při daném poměru a struktuře vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, ţe čím více je podnik zadluţen, tím vyšší riziko na sebe 

bere, protoţe musí být schopen splácet své závazky bez ohledu na jeho finanční situaci. 

Určitá výše zadluţenosti je obvykle pro podnik uţitečná z důvodu, ţe cizí kapitál je levnější 

neţ vlastní. Je to dáno tím, ţe úroky z cizího kapitálu sniţují daňové zatíţení podniku, protoţe 

úrok jako součást nákladů sniţuje zisk, ze kterého jsou placeny daně (tzv. daňový efekt nebo 

daňový štít). 

 Cenu kapitálu ovlivňuje i stupeň rizika, které podstupuje investor. Čím vyšší riziko 

investor nese, tím vyšší cenu poţaduje za příslušný kapitál. Vlastní kapitál je draţší neţ cizí, 

protoţe nároky věřitele jsou uspokojovány před vlastníkem. Vlastník nese vyšší riziko  

a vyţaduje i vyšší výnos. 

Náklady na získání příslušného kapitálu jsou závislé i na době jeho splatnosti. Čím je doba 

splatnosti příslušného druhu kapitálu delší, tím vyšší cenu za něj musí uţivatel zaplatit.  

Z tohoto pohledu je nejlevnější krátkodobý cizí kapitál a nejdraţší vlastní kapitál, protoţe 

jeho splatnost je neomezená. 

Jsou-li posouzeny jednotlivé druhy kapitálu z hlediska jejich riskantnosti pro uživatele, 

pak je nejméně riskantní vlastní kapitál, protoţe nevyţaduje splácení a stálé úrokové platby. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe kaţdá firma by měla usilovat o optimální finanční strukturu 

(nejvhodnější poměr vlastního a cizího kapitálu). [2] 

 

Celková zadluženost 

Je moţno ji vypočíst jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl 

vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace
12

. Z toho důvodu věřitelé preferují nízký ukazatel zadluţenosti a naopak vlastníci 

vyšší, aby znásobili své výnosy. [4] 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

(2.12) [2] 

                                                 
12

 Likvidace je zákonem řízený postup, při němţ dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů 

zanikající právnické osoby, podniku. 
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Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí mezi 30-60%. U posuzování 

zadluţenosti je nutno respektovat příslušnost k odvětví a také schopnost splácet úroky 

plynoucí z dluhů. [2] 

 

Kvóta vlastního kapitálu  

Je označena jako vyjádření finanční nezávislost podniku. Je doplňkovým ukazatelem  

k celkové zadluţenosti. 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(2.13) [4] 

 

Součet ukazatelů kvóta vlastního kapitálu a celková zadluţenost je roven 1. [4] 

 

Míra zadluženosti 

Do poměru je dán cizí a vlastní kapitál. Ukazatel je zobrazením, do jaké míry by mohly být 

ohroţeny nároky věřitelů. Tento ukazatel velmi často vyuţívají banky při rozhodování  

o poskytnutí úvěru. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.14) [2] 

 

Pro posuzování tohoto ukazatele je velmi důleţitý časový vývoj jeho výsledných hodnot. 

Vychází se z toho, zda je podíl cizích zdrojů zvyšován, či ne. [2] 

 

Úrokové krytí 

Pomocí ukazatele zjišťujeme schopnost podniku splácet úroky. Z ukazatele vyplívá, kolikrát 

převyšuje zisk placené úroky. 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

(2.15) [4] 
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Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, ţe na zaplacení úroků je třeba celého zisku.  

Jako postačující by mělo být, pokud jsou úroky pokryty ziskem 3x aţ 6x. [4] 

 

2.6.4  Ukazatele aktivity 

Na základě nich lze měřit schopnost společnosti vyuţívat investované finanční prostředky  

a vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Vyjádřen je 

nejčastěji počet obrátek nebo doba obratu jednotlivých sloţek zdrojů nebo aktiv. Jejich rozbor 

slouţí především k hledání odpovědi na otázku, jak se hospodaří s aktivy a s jejich 

jednotlivými sloţkami a jaký vliv má toto hodnocení na výnosnost a likviditu podniku. [3] 

 

Obrat aktiv 

Je měřítkem celkového vyuţití aktiv, informuje, kolikrát jsou celková aktiva obrácena za rok. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

(2.16) [5] 

 

Ukazatel by měl dosahovat co nejvyšších hodnot. Minimálně by měl být roven hodnotě 1. [5] 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Je měřena efektivita vyuţívání jednotlivých částí dlouhodobého majetku. Zle zjistit, kolikrát 

je moţno dlouhodobý majetek obrátí v trţby za rok.  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

(2.17) [5] 

 

Jestliţe je tento ukazatel pouţit v rámci mezipodnikového srovnání, je nutno vzít v úvahu  

i míru odepsanosti aktiv a metody odpisování
13

. Vysoká odepsanost zlepšuje hodnotu 

ukazatele. Ocenění jednotlivých částí majetku také ovlivňuje vypovídací schopnost tohoto 

ukazatele. [5] 

                                                 
13

 Odpis je peněţní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku. 
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Obrat zásob 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, kolikrát je kaţdá poloţka zásob v průběhu běţného období 

prodána a znovu naskladněna.  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

(2.18) [5] 

 

Pokud je hodnota ukazatele vyšší neţ průměry, nemá firma zbytečné nelikvidní
14

 zásoby, 

které by vyţadovaly nadbytečné financování. V opačném případě disponuje podnik 

přebytečnými zásobami, které jsou neproduktivní a váţou na sebe prostředky, které musí být 

profinancovány. Tím je zároveň zvyšována vázanost kapitálu, který nepřináší podniku ţádný 

výnos. [5] 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel pomocí neţ lze vyjádřit průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Pokud je zásobou myšlen hotový 

výrobek nebo zboţí, je doba obratu zásob i indikátorem likvidity. Vyjadřuje počet dnů, za něţ 

je zásoba přeměněna na hotovost či pohledávku. [5] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 

(2.19) [5] 

 

Doba splatnosti pohledávek 

Je udáván počet dnů, které uplynou mezi vystavením faktury za prodej hotových výrobků  

či zboţí a okamţikem připsání peněţních prostředků na účet.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 

(2.20) [5] 

 

Čím je delší doba splatnosti, tím déle poskytuje podnik svým obchodním partnerům bezplatný 

obchodní úvěr. [5] 

                                                 
14

 Nelikvidní je neschopný přeměnit se na pohotové peněţní prostředky. 
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2.7  Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidou je názorně vystiţeno postupné rozšiřování počtu dílčích ukazatelů v podrobnějších 

rozkladech. Jako základ pro rozklad ukazatelů jsou vyuţívány dva hlavní postupy: 

 aditivní, při jehoţ postupu je výchozí ukazatel rozkládán do součtu nebo rozdílu dvou 

a více dalších ukazatelů, 

 multiplikativní, v němţ je výchozí ukazatel představen jako podíl nebo součin dvou 

či více ukazatelů. [9] 

 

2.1.1  Systém ukazatelů Du Pont 

V tomto systému jsou zobrazeny vzájemné vazby mezi poměrovými ukazateli a je zaloţen          

na základní Du Pontově rovnici. 

𝑅𝑂𝐴 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
=

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(2.21) [6] 

 

Z toho vyplývá, ţe: 

 𝑅𝑂𝐴 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 ∙ 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 

Pokud firma vyuţívá pouze vlastní kapitál, pak se vlastní kapitál rovná aktivům  

a ROE = ROA. Většina firem však vyuţívá i cizí kapitál, proto je Du Pontova rovnice 

rozšiřována takto: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 ∙
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.22) [6] 

 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.23) [6] 

 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑉𝐾 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 ∙ 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 ∙ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎15 

                                                 
15

 Finanční páka je efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu pouţitím cizího kapitálu. Je-li úroková míra 

niţší neţ výnosnost aktiv, potom pouţití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. 
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Na základě těchto tří nástrojů mohou manaţeři ovlivňovat výnosnost vlastního kapitálu,  

coţ je bráno za základní cíl podnikání. V některých podnicích je rozhodující pákou rychlost 

obratu aktiv, v jiných rentabilita trţeb, v dalších finanční struktura. Manaţeři kombinují 

všechny tři nástroje tak, aby výnosnost vlastního kapitálu byla co nejvyšší. 

Du Pontovu rovnici lze pomocí řetězového rozkladu rozšířit a zkoumat dílčí vlivy. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
∙
𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
∙
𝑇

𝐴
∙
𝐴

𝑉𝐾
 

(2.24) [6] 

 

(EBIT - zisk před zdaněním a úroky, EBT - zisk před zdaněním, EAT - zisk po zdanění,          

T - trţby, A - celková aktiva, VK - vlastní kapitál) 

1. zlomek charakterizuje ziskové rozpětí, 

2. zlomek úrokovou redukci zisku, 

3. zlomek daňovou redukci zisku, 

4. zlomek obra celkových aktiv, 

5. zlomek finanční páku. 

Snahou je maximalizovat hodnotu kaţdého zlomku. [6] 

 

2.8  Čistý pracovní kapitál 

K úhradě závazků firmy slouţí oběţný majetek, jeţ během transformačního cyklu několikrát 

změní svou podobu. Oběţný majetek a jeho struktura velmi ovlivňují potřebu i strukturu 

zdrojů financování. Předpokladem zachování platební schopnosti firmy je řízení zdrojů 

financování podle jejich doby splatnosti (z hlediska času), po kterou můţe management 

podniku s jednotlivými zdroji disponovat. Jako nejdůleţitější pro zachování platební 

schopnosti firmy je brán soulad doby splatnosti zdrojů a jejich pouţití, tj. doby vázanosti 

jednotlivých sloţek majetku. Toto pravidlo bývá označeno jako základní pravidlo financování 

a vyplývá z něj, ţe dlouhodobý majetek nelze financovat krátkodobými zdroji. K financování 

té části oběţného majetku, která má trvalý charakter, musí podnik vyuţít dlouhodobé zdroje 

financování.  
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Tab.  2.1      

Znázornění rozvahy z hlediska vázanosti majetku a splatnosti zdrojů financování 

 

Zdroj: [8] 

Kapitál, jímţ je financována část oběţného majetku, který má dlouhodobý charakter, je 

označován jako čistý pracovní kapitál. Jeho hodnota je vypočtena z rozvahy jako rozdíl mezi 

hodnotou dlouhodobých zdrojů financování (tj. kapitálu) a hodnotou stálých aktiv,  

tj. neoběţného majetku dlouhodobě vázaného. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje hodnotu 

dlouhodobých finančních zdrojů vyuţitých k financování části oběţného majetku.  

Č𝑃𝐾 =  𝑉𝐾 + 𝐷𝑍 − 𝑆𝐴 (2.25) [8] 

 

(ČPK - čistý pracovní kapitál, VK - vlastní kapitál, DZ - dlouhodobé závazky, SA - stálá 

aktiva) 

Čistý pracovní kapitál lze téţ vyjádřit jako rozdíl oběţného majetku a krátkodobých zdrojů 

financování. Představuje hodnotu oběţného majetku financovaného dlouhodobým kapitálem. 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝐾𝑍 (2.26) [8] 

 

(OA - oběţná aktiva, KZ - krátkodobé závazky) 

U obou způsobů výpočtu je moţno získat rozdílný výsledek. Tento rozdíl vzniká důsledkem 

existence poloţek ostatní aktiva a ostatní pasiva, u kterých je zapotřebí individuální 

posouzení, zda jde o poloţky s charakterem vytvořeného zdroje, který se bude pouţívat  

na financování v budoucnu, nebo jsou majetkem, který vyţaduje financování dlouhodobými 

zdroji.  

Pokud je ČPK ≤ 0, vzniká nekrytý dluh. To znamená, ţe podnik není schopen splácet 

okamţitě splatné závazky. Management musí vytvořit nápravná opatření, jejichţ cílem je 

Pasiva (zdroje financování majetku)

cizí zdroje financování (závazky, 

dluhy)

krátkodobé zdroje financování 

oběžný majetek

Aktiva (majetek)

dlouhodobý (neoběžný) majetek stálá (fixní) aktiva

trvalá a dlouhodobá složka 

oběžného majetku

pohyblivá (sezonní) složka 

oběžného majetku

dlouhodobé zdroje 

financování (kapitál)

vlastní kapitál
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změna struktury financování z hlediska splatnosti, případně musí prodat nepotřebný majetek, 

sníţit dlouhodobě vázaný oběţný majetek apod. [8] 

 

2.9  Bonitní a bankrotní modely 

Na základě bankrotních modelů je uţivatel informován o tom, zda je podnik v dohledné době 

ohroţen bankrotem. Vychází se z faktu, ţe kaţdá firma, která je ohroţena bankrotem,  

jiţ nějaký čas před touto událostí vykazuje symptomy, které jsou typické pro bankrot. Mezi 

nejčastější symptomy patří problémy s rentabilitou celkového vloţeného kapitálu, s běţnou 

likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu. (modely IN, Taflerův model)  

Bonitními modely je diagnostikováno finanční zdraví podniku, coţ znamená, ţe cílem je 

stanovit, zda je podnik řazen mezi dobré, či špatné podniky. Z toho vyplývá, ţe musí 

umoţňovat srovnatelnost s jinými podniky. Jde o srovnání firem v rámci jednoho oboru. 

(Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, Altmanův index). [3] 

 

2.9.1  Bilanční analýza I podle Rudolfa Douchy 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy byla koncipována tak, aby bylo moţné tuto 

analýzu pouţít v jakékoliv firmě bez ohledu na velikost.  Díky ní lze jednoduchým způsobem 

ověřit rychlým testem fungování podniku. Tato soustava byla vytvořena v podmínkách České 

republiky, takţe je moţné říct, ţe bude bez zkreslení jiným ekonomickým prostředím 

poskytovat spolehlivé výsledky. 

V základních variantách analýz se vychází pouze z analýzy výkazu zisku a ztráty a rozvahy,  

v těch nejsloţitějších analýzách je přidán ukazatel cash flow. Bilanční analýza byla 

konstruována ve třech úrovních jako bilanční analýza I, bilanční analýza II a bilanční analýza 

III. 

 

Bilanční analýza I 

Jde o soustavu čtyř základních ukazatelů a jednoho celkového ukazatele. Tuto analýzu není 

vhodné pouţívat pro zásadní rozhodnutí a také na srovnávání různých podniků. Jede pouze o 

orientační pohled na situaci v podniku.  
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𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝐿 =  
 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 

2,17 ∙ 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦16
 

(2.27) [3] 

 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑆 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(2.28) [3] 

 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅 =
(8 ∙ 𝐸𝐴𝑇)

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.29) [3] 

 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝐴 =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦

2 ∙ 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

(2.30) [3] 

 

Celkový ukazatel za celý systém je moţné definovat jako váţený průměr hodnot dosaţených 

u celkových ukazatelů jednotlivých skupin. 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝐶 =
(2 ∙ 𝑆 + 4 ∙ 𝐿 + 1 ∙ 𝐴 + 5 ∙ 𝑅)

12
 

(2.31) [3] 

 

Je-li hodnota celkového ukazatele větší neţ 1, je systém povaţován za dobrý, hodnoty mezi 

0,5 a 1 jsou povaţovány za únosné a hodnoty niţší neţ 0,5 jsou povaţovány za špatné. [3] 

 

2.9.2  Modely IN 

Manţelé Neumaierovi sestavili čtyři indexy, pomocí nichţ je posuzována finanční výkonnost  

a důvěryhodnost českých podniků. [4] 

V modelech IN jde o výsledek analýzy 24 významných matematicko-statistických modelů 

podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz více neţ jednoho tisíce českých 

podniků. 

Modely IN jsou vyjádřeny rovnicí, která je sloţena z poměrových ukazatelů zadluţenosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Kaţdému z těchto ukazatelů je přiřazena váha, která je 

                                                 
16

 Krátkodobé dluhy představují součet krátkodobých závazků (krátkodobých finančních výpomocí a běţných 

bankovních úvěrů). 
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váţeným aritmetickým průměrem hodnot daného ukazatele v odvětví. Tento model velmi 

přihlíţí ke specifikům jednotlivých odvětví. [3] 

 IN95
17

 je indexem věřitelským, proto byl označen jako index důvěryhodnosti nebo 

také věřitelský index. 

 IN99 je indexem pro vlastníky a vyjadřuje kvalitu (bonitu) firmy z hlediska její 

finanční výkonnosti. 

 IN01 je spojením obou výše uvedených indexů. 

 IN05 byl vytvořen jako poslední a jedná se o aktualizaci indexu IN01. 

Index IN05 je vypočten jako: 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∙  
𝐴

𝐶𝑍
+  0,04 ∙  

𝐸𝐵𝐼𝑇

ú
+  3,97 ∙  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  0,21 ∙  

𝑉

𝐴

+  0,09 ∙  
𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

(2.32) [3] 

 

(A - celková aktiva, CZ - cizí zdroje, ú - úroky, V - výnosy, OA - oběţná aktiva, KZ - 

krátkodobé závazky, KBÚ - krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci, EBIT - zisk před úroky 

a zdaněním)[3] 

Tab.  2.2  

Hodnocení výsledků modelu IN05. 

 

[4] 

 

2.9.3  Taflerův model 

Byl publikován jiţ v roce 1977 a jeho podstata spočívá ve vyuţití čtyř poměrových ukazatelů. 

𝑇 = 0,53 ∙
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝑍
+ 0,13 ∙

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ∙

𝐾𝑍

𝐴
+ 0,16 ∙

𝑇

𝐴
 

(2.33) [4] 

 

                                                 
17

 IN vyjadřuje iniciály autorů a číslo označuje rok vzniku indexu 

IN > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci

0,5 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků

IN ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy
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(EBT - zisk před zdaněním, KZ - krátkodobé závazky, OA - oběţná aktiva, CZ - cizí zdroje, 

A - celková aktiva, T - trţby) 

Pokud je vypočtená hodnota T > 0,3 jde o podniky s malou pravděpodobností bankrotu.  

U podniků, které dosahují hodnotu T < 0,2, lze očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností. 

[4] 

 

2.9.4  Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu 

Altmanův index nazývaný téţ jako Z-skóre vychází z propočtu globálních indexů, respektive 

indexů celkového hodnocení. Je sestaven jako součet hodnot pěti běţných poměrových 

ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha, z nichţ největší váhu má rentabilita celkového 

kapitálu.  

Altman se v původním modelu snaţil zjistit, jak by bylo moţné jednoduše odlišit firmy 

bankrotující od těch, u kterých je pravděpodobnost bankrotu minimální. K předpovědi 

podnikatelského rizika pouţil diskriminační metodu, coţ je přímá statistická metoda 

spočívající v rozdělení pozorovaných objektů do dvou nebo více skupin definovaných podle 

určitých charakteristik. Podle této metody určil váhu jednotlivých poměrových ukazatelů, jeţ 

jsou zahrnuty jako proměnné do tohoto modelu. V průběhu existence tohoto modelu došlo  

k několika modifikacím.[3] 

𝑍 = 0,717 ∙ 𝑥1 + 0,847 ∙ 𝑥2 + 3,107 ∙ 𝑥3 + 0,42 ∙ 𝑥4 + 0,998 ∙ 𝑥5 (2.34) [7] 

 

kde 𝑥1 - čistý pracovní kapitál / aktiva, 

𝑥2 - nerozdělený zisk minulých let / aktiva, 

𝑥3 - EBIT / aktiva, 

𝑥4 - vlastní kapitál / cizí zdroje, 

𝑥5 - trţby / aktiva. 

Pokud je vypočtené Z-skóre: 
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Tab.  2.3    

Z-skóre 

 

[7] 

 

2.10  Mezipodnikové srovnání 

U kaţdého mezipodnikového srovnání je nejdůleţitější si hned v prvním kroku vymezit 

kritéria, na základě kterých budeme podniky hodnotit. Současně je důleţité zváţit, aby tato 

kritéria byla nezávislá (např. obrat zásob vs. doba obratu zásob). Dále je také nutné 

rozhodnout, které podniky do hodnoceného souboru zahrnout. Porovnávané podniky se musí 

podobat - musí tvořit vhodný celek pro porovnávání. [1] 

 

2.10.1  Metoda jednoduchého podílu 

V této metodě je vyuţívána střední hodnota jednotlivých ukazatelů, kterou je podělena 

hodnota kaţdého vybraného ukazatele. Důleţité je zahrnout do metody vlastnosti jednotlivých 

ukazatelů: 

 je-li pozitivní růst hodnoty ukazatele, pak 

𝑘𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑝𝑗
, 

 

 je-li pozitivní pokles hodnoty ukazatele, pak  

𝑘𝑖𝑗 =
𝑥𝑝𝑗

𝑥𝑖𝑗
, 

kde 𝑥𝑖𝑗  je hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 

𝑥𝑝𝑗  je aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele. 

Konečné pořadí pak získáme tak, ţe jednotlivé hodnoty ukazatelů u kaţdého podniku 

sečteme. Podnik s nejvyšší hodnotou součtu si vedl nejlépe, naopak podnik s nejniţším 

součtem dopadl v hodnocení nejhůře. [1] 

Z > 2,9 firma je finančně zdravá a v dohledné době není ohrožena bankrotem

1,23 < Z < 2,89 pásmo zvané „šedá zóna“ , o zdraví firmy nelze jednoznačně rozhodnout

Z < 1,23 firma není finančně zdravá a ohrožuje ji bankrot



32 

 

2.10.2  Metoda bodovací 

Na začátku této metody je firmě, která v daném ukazateli dosáhla nejlepší hodnoty, přiděleno 

100 bodů. Ostatním firmám jsou dále přidělovány body podle následujících kritérií: 

 je-li pozitivní růst hodnoty ukazatele, pak  

𝑏𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖 ,𝑚𝑎𝑥
∙ 100, 

 je-li pozitivní pokles hodnoty ukazatele, pak 

𝑏𝑖𝑗 =
𝑥𝑖 ,𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑗
∙ 100, 

kde 𝑥𝑖𝑗  je hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 

𝑥𝑖 ,𝑚𝑎𝑥  je nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), 

𝑥𝑖 ,𝑚𝑖𝑛  je nejniţší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), 

𝑏𝑖𝑗  je bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel. 

Kriteriální ukazatel firmy získáme obdobně jako u předchozí metody součtem přes hodnoty 

jednotlivých ukazatelů firmy. Sumy v posledním sloupci je vhodné vydělit počtem kritérií, 

čímţ lze získat přehlednější představu o bodovém hodnocení podniku, kde nejlepší moţnou 

dosaţitelnou hodnotou je 100 bodů. [1] 

 

2.10.3  Metoda normované proměnné 

V této metodě je pouţito mnoho praktik statistických postupů, při nichţ jsou jednotlivé 

zkoumané veličiny převáděny na bezrozměrná čísla
18

 tzv. normalizací. Normalizace 

odstraňuje nedostatek předchozích metod, kterým je příliš velká variabilita dat uvnitř souboru. 

Normalizace probíhá tímto způsobem: 

 pro kritéria, pro která jsou pozitivní vyšší hodnoty 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑝𝑗

𝑠𝑥𝑗
, 

 pro kritéria, pro která jsou pozitivní niţší hodnoty 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑥𝑝𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑠𝑥𝑗
, 

kde 𝑥𝑖𝑗  je hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 

                                                 
18

 Bezrozměrné číslo je veličina, která nemá specifickou jednotu. Jedná se tedy o pouhé číslo. 
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𝑥𝑝𝑗  je aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele, 

𝑠𝑥𝑗  je směrodatná odchylka vypočítaná z hodnot j-tého ukazatele. 

Kriteriální ukazatel firmy lze znovu získat sumací přes její hodnoty ukazatelů. [1] 
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3 Praktické využití metod finanční analýzy  

v podniku 

 

3.1  Profil vybraného podniku 

Obchodní firma:  JURÁŇ s.r.o. 

Sídlo firmy:    Ústí 200, PSČ 755 01 

Datum zápisu:   6. listopadu 2007 

Identifikační číslo:  278 16 788 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Předmět podnikání:  Výroba pilařská, impregnace dřeva, provádění staveb, revize

    a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

 

3.1.2  Stručná historie a současnost podniku 

Společnost JURÁŇ s.r.o. byla zaloţena v roce 2007 panem Juráněm a jeho manţelkou.  

Do té doby podnikal Milan Juráň jako fyzická osoba. Na novou společnost převedl veškerý 

majetek, zaměstnance, pohledávky a závazky podnikající fyzické osoby.  

Firma byla zaloţena zaměřením na stavební činnosti, hlavně na dřevostavby a postupně byla 

rozšířena její aktivita ve všech oborech stavební činnosti. V posledních letech se ve firmě 

začalo téţ s pořezem dřeva na vlastní pile, s výrobou lisovaných dřevěných konstrukcí - 

vazníků do rozpětí 30m a jejich následnou montáţi a také se stavbami ze sádrokartonu.  

Firma podniká ve vlastních prostorech v Ústí u Vsetína, kde je zaveden provoz na pořez 

kulatiny pro výrobu stavebního řeziva a dílny na přípravu stavebních zakázek. 

Juráň s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se zavedenými stavebními firmami v oblasti speciálních 

prací a dodávek, souvisejících s komplexní realizací stavby. Při provádění staveb vyuţívá 

zkušeností a tradic zavedených starých řemesel, ale současně jde s dobou nových technologií 

a moderních systémů. 
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Firma Juráň téţ zajišťuje pro SOÚ Josefa Sousedíka ve Vsetíně výuku učňů v oboru tesařství, 

kteří zde získávají odbornou dovednost, aby později ve svém zaměstnání šířili zručnost  

a dovednost starých mistrů a tradice tesařského řemesla.  

 

3.1.2  Stěžejní produkty podniku 

1. Rodinné domy - jsou stavěny dle dodané projektové dokumentace zákazníka  

s dohledem a konzultacemi investora během výstavby. Rodinné domy zděné, 

kombinace se dřevem (stropy, obklady atd.) nebo celodřevěné to jsou dřevěnice, 

roubenky a sruby.  

 

2. Historické stavby - kompletní rekonstrukce historických krovů včetně krytiny,  

kde jsou poţadovány vysoké nároky ze strany památkového úřadu. Oprava  

a rekonstrukce zdí z kamene a náročných štukatérských prací. Sloţité nosné dřevěné 

konstrukce. Dále společnost provádí odborné konzultace, mykologický průzkum, 

sanace a opravy dřevěných konstrukcí.  

 

3. Výrobní haly - jsou dodávány s nároky na velké rozpětí podpůrných konstrukcí coţ  

s pouţitím sbíjených vazníků činí aţ 18m a u styčníkových vazníků aţ 25m coţ 

umoţňuje maximální vyuţití výrobního prostoru. Konstrukce nosných sten můţe být 

dřevěná, zděná nebo betonová. 

 

4. Výroba a montáţ elektrických automatických systémů. Automatické brány, dveře 

napojené na zabezpečovací systémy EPS a ZTS. Vývoj a výroba ručních a stolních 

strojů. Montáţ kombinovaných malých elektráren (fotovoltaika a větrná) do 5 kW.  

 

5. Zpracování a pořez kulatiny na dvou pásových pilách v provozovně a další potřebné 

opracování (hoblování, fázování, broušení, povrchová úprava, ruční tesání atd.)  

 

6. Výroba lisovaných konstrukcí (vazníků) a jejich následná montáţ, včetně zpracování 

projektové a výrobní dokumentace. [11] 
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3.2  Rozbor finančních výkazů 

Rozbor byl proveden pomocí vertikální a horizontální analýzy na základě údajů získaných  

z dvou hlavních finančních výkazů, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za roky 2008 - 2012 . 

 

3.2.1 Analýza rozvahy 

Horizontální analýza 

Pro horizontální analýzu rozvahy byly vyuţity dva postupy, indexy a diference (rozdíly). 

Pomocí indexů bylo zjištěno, o kolik procent byly změněny jednotlivé poloţky rozvahy mezi 

sledovanými roky, na základě indexů lze pozorovat změny jednotlivých poloţek v absolutních 

číslech. 

Hodnoty v tabulkách 3.1 aţ 3.4 byly vypočteny pomocí vzorců 2.1 a 2.2. 

Tab. 3.1  

Horizontální analýza zjednodušené rozvahy - aktiva (absolutní) 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

Zjednodušená rozvaha - Aktiva 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008

AKTIVA CELKEM 797 -1725 -183 -439

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek -294 -239 -486 -481

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek -2 -3 -2 -2

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek -292 -236 -484 -479

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 1121 -1450 339 79

C. I. Zásoby -260 -1260 626 894

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 705 -412 186 -1173

C. IV. Finanční majetek 676 222 -473 358

D. I. Časové rozlišení -30 -36 -36 -37

absolutní změna v tis. Kč
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Tab. 3.2           

Horizontální analýza zjednodušené rozvahy - aktiva (relativní) 

 

Zdroj: vlastní 

Celková aktiva v roce 2011 zaznamenala prudký pokles vlivem sníţení oběţných aktiv, 

především zásob. Naopak v roce 2012 celková aktiva poprvé za sledované období stoupla  

o 15,78 %. Největší podíl na tomto vzestupu měl 83,66% nárůst krátkodobého finančního 

majetku.  

Mírný pokles dlouhodobého majetku po celé sledované období byl následkem vlivu odpisů, 

především dlouhodobého hmotného majetku.  

Oběţná aktiva zaznamenávala aţ do roku 2010 mírný nárůst, avšak v roce 2011 prudce 

poklesla díky sníţení zásob o necelých 83 % a také důsledkem sníţení krátkodobých 

pohledávek o takřka 22 %. Naopak v roce 2012 byl dosaţen nejvyšší vzrůst oběţných aktiv, 

coţ zapříčinilo zvýšení krátkodobých pohledávek a především krátkodobého finančního 

majetku o 83,66%. 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušená rozvaha - Aktiva 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008

AKTIVA CELKEM 15,78% -25,46% -2,63% -5,93%

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B. Dlouhodobý majetek -12,48% -9,21% -15,77% -13,50%

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek -100% -60% -28,57% -22,22%

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek -12,40% -9,11% -15,74% -13,48%

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C. Oběžná aktiva 43,98% -36,26% 9,26% 2,21%

C. I. Zásoby -100% -82,89% 70,02% -100,00%

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C. III. Krátkodobé pohledávky 47,60% -21,76% 10,90% -40,73%

C. IV. Finanční majetek 83,66% 37,88% -44,66% 51,07%

D. I. Časové rozlišení -65,22% -43,90% -30,51% -23,87%

relativní změna v tis. Kč
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Tab. 3.3  

Horizontální analýza zjednodušené rozvahy - pasiva (absolutní) 

 

Zdroj: vlastní 

Tab. 3.4              

Horizontální analýza zjednodušené rozvahy - pasiva (relativní) 

 

Zdroj:vlastní 

Největší podíl na změnách celkových pasiv, které byly logicky stejné jako změny celkových 

aktiv (aktiva se musí rovnat pasivům), lze přisuzovat výsledku hospodaření za běţné účetní 

období. U této poloţky byly zaznamennány největší výkyvy za celé sledované období, neboť 

je odrazem celkového hospodaření podniku. Změna celkových pasiv byla téţ způsobena 

značným kolísáním poloţky dlouhodobé závazky. Do roku 2010 byl u této poloţky 

zaznamenán růst a od roku 2011 dlouhodobé závazky výrazně klesaly a v roce 2012 byl jejich 

pokles takřka 84%. 

Zjednodušená rozvaha - Pasiva 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008

PASIVA CELKEM 797 -1725 -183 -439

A. Vlasní kapitál 1179 2691 89 9

A. I. Základní kapitál 0 2630 0 0

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 0 20

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 61 89 8 74

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1118 -28 81 -85

B. Cizí zdroje -382 -4416 -272 -448

B. I. Rezervy 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky -1463 -2427 -1826 5998

B. III. Krátkodobé závazky 181 -239 154 -6446

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 900 -1750 1400 0

C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0

absolutní změna v tis. Kč

Zjednodušená rozvaha - Pasiva 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008

PASIVA CELKEM 15,78% -25,46% -2,63% -5,93%

A. Vlasní kapitál 38,25% 894,02% 29,47% 3,07%

A. I. Základní kapitál 0,00% 1315% 0,00% 0,00%

A. II. Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 36,67% 108,54% 10,81% -100,00%

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1832,79% -31,46% 1012,50% -91,40%

B. Cizí zdroje -19,40% -69,16% -4,09% -6,31%

B. I. Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B. II. Dlouhodobé závazky -83,84% -58,17% 30,44% -100,00%

B. III. Krátkodobé závazky 80,80% 51,62% 49,84% -95,42%

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 100% -100% 400,00% 0,00%

C. I. Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

relativní změna v tis. Kč
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Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy bylo zjištěno, jaký podíl je přisuzován jednotlivým poloţkám 

rozvahy na celkových aktivech (pasivech). 

Hodnoty v tabulkách 3.5 a 3.6 byly vypočteny pomocí vzorce 2.3. 

Tab. 3.5   

Vertikální analýza zjednodušené rozvahy - aktiva 

 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky vyplývá, ţe podíl oběţných aktiv na poloţce celková aktiva je ve všech letech vyšší 

neţ podíl dlouhodobého majetku. V letech 2010 a 2012 převyšovala oběţná aktiva 

dlouhodobý majetek o více jak 20 %. V roce 2010 to bylo způsobeno nárůstem zásob a téţ 

krátkodobého finančního majetku. V roce 2012 byl zaznamenán další nárůst krátkodobého 

finančního majetku, ale také krátkodobých pohledávek. Naopak v obou letech lze sledovat 

pokles poloţky dlouhodobý majetek. 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušená rozvaha - Aktiva 2008 2009 2010 2011 2012

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100%

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1,35% 1,44% 1,48% 1,98% 1,71%

B. Dlouhodobý majetek 48,15% 44,27% 38,30% 46,64% 35,26%

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,12% 0,10% 0,08% 0,04% 0%

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 48,03% 44,17% 38,22% 46,60% 35,26%

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0%

C. Oběžná aktiva 48,40% 52,59% 59,02% 50,47% 62,76%

C. I. Zásoby 0% 12,85% 22,43% 5,15% 0%

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0% 0% 0% 0% 0%

C. III. Krátkodobé pohledávky 38,93% 24,53% 27,94% 29,32% 37,38%

C. IV. Finanční majetek 9,48% 15,22% 8,65% 16,00% 25,38%

D. I. Časové rozlišení 2,10% 1,70% 1,21% 0,91% 0,27%
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Graf 3.1    

Struktura celkových aktiv 

 

Zdroj: vlastní 

Z grafu lze vyčíst podíl jednotlivých skupin aktiv na celkových aktivech firmy. Ve všech 

sledovaných letech byl zaznamenán největší podíl u oběţných aktiv, naopak časové rozlišení 

a pohledávky za upsaný základní kapitál představují jen nepatrnou část aktiv. 

Dlouhodobý majetek byl tvořen po celé sledované období více jak z 99 % dlouhodobým 

hmotným majetkem. V letech 2008 - 2009 byl ve firmě vykázán i nehmotný majetek  

a to v maximálně 0,25 % z celkového dlouhodobého majetku (byl tvořen účetním softwarem). 

Graf 3.2    

Struktura oběţných aktiv 

 

Zdroj: vlastní 
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Největší část oběţného majetku byla ve všech sledovaných letech tvořena krátkodobými 

pohledávkami, u finančního majetek i zásob byla zaznamenána výrazná změna.  

 

Tab. 3.6  

Vertikální analýza zjednodušené rozvahy - pasiva 

 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky je patrné, ţe podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech v letech 2008 - 2010 je 

oproti cizím zdrojům takřka zanedbatelný. Tento rozdíl je způsoben především nízkou 

hodnotou základního kapitálu, která nedosahuje ani 3 % a také vysokým podílem 

krátkodobých a dlouhodobých závazků. V letech 2011 - 2012 došlo ke zvýšení základního 

kapitálu, coţ mělo za důsledek zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech na 61 

% v roce 2011 a dokonce takřka 73 % v roce 2012. Zároveň byl také zaznamenán výrazný 

pokles krátkodobých a dlouhodobých závazků. 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušená rozvaha - Pasiva 2008 2009 2010 2011 2012

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100%

A. Vlasní kapitál 3,96% 4,34% 5,77% 61,02% 72,86%

A. I. Základní kapitál 2,70% 2,87% 2,95% 56,03% 48,39%

A. II. Kapitálové fondy 0% 0% 0% 0% 0%

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0% 0,29% 0,30% 0,40% 0,34%

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 0% 1,06% 1,21% 3,39% 3,97%

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1,26% 0,11% 1,31% 1,21% 20,16%

B. Cizí zdroje 96,04% 95,66% 94,23% 38,98% 27,14%

B. I. Rezervy 0% 0% 0% 0% 0%

B. II. Dlouhodobé závazky 0% 86,19% 61,57% 30,59% 4,82%

B. III. Krátkodobé závazky 91,31% 4,44% 6,83% 4,43% 6,93%

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4,73% 5,03% 25,83% 0% 15,39%

C. I. Časové rozlišení 0% 0% 0% 0% 0%
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Graf 3.3    

Struktura celkových pasiv 

 

Zdroj: vlastní 

Pomocí grafu je znázorněno rozdělení pasiv na část vlastního kapitálu a část cizích zdrojů. Je 

vynecháno časové rozlišení, neboť rozvaze bylo vykázáno v nulových hodnotách. 

Graf 3.4    

Struktura vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní 

Vlastní kapitál byl ve všech sledovaných obdobích tvořen z více jak 50 % základním 

kapitálem.  Výsledek hospodaření běţného účetního období a minulých let jsou 

představovány značně nepravidelnou částí vlastního kapitálu. Rezervní fond tvoří pouze 

nepatrnou část. 
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Graf 3.5    

Struktura cizích zdrojů 

 

Zdroj: vlastní 

V roce 2008 byly cizí zdroje tvořeny z více jak 95 % krátkodobými závazky (důsledek 

zaloţení společnosti). V letech 2009 - 2011 byla převáţná část cizích zdrojů tvořena 

dlouhodobými závazky. V roce 2012 byl ve firmě vzat úvěr, coţ mělo za následek značné 

zvýšení podílu poloţky bankovní úvěry a výpomoci na celkových cizích zdrojích. 

 

3.2.2  Analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Horizontální analýza 

Pro horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát byly vyuţity dva postupy, indexy a diference 

(rozdíly). Pomocí indexů bylo zjištěno, o kolik procent se změnily jednotlivé poloţky výkazu 

zisků a ztrát mezi sledovanými roky a na základě indexů lze pozorovat změny jednotlivých 

poloţek v absolutních číslech. 

Hodnoty v tabulkách 3.7 a 3.8 byly vypočteny pomocí vzorců 2.1 a 2.2. 

 

 

 



44 

 

Tab. 3.7 

Horizontální analýza zjednodušeného výkazu zisků a ztát (absolutní) 

 

Zdroj: vlastní 

 

Tab. 3.8  

Horizontální analýza zjednodušeného výkazu zisků a ztrát (relativní) 

 

Zdroj: vlastní 

Z následujících tabulek je patrné, ţe trţby za prodej výrobků a sluţeb mají v průběhu let,  

s výjimkou roku 2010, rostoucí charakter, stejně tak přidaná hodnota, která je závislá  

na velikosti výkonů a výkonové spotřeby. U nákladových úroků byl v letech 2009 a 2010 

Zjednodušený VZZ 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

II. Výkony 779 -1896 1357 3885

II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb 779 -2522 3243 2885

B. Výkonová spotřeba 168 -1878 1307 2977

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 20 -1352 1145 3140

B. 2. Služby -43 -187 162 -163

+ Přidaná hodnota 611 -18 50 908

C. Osobní náklady 572 -134 82 -18

C. 1. Mzdové náklady 377 155 57 -11

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 126 43 21 1

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 74 -42 -63 -40

* Provozní výsledek hospodaření -78 146 12 1002

N. Nákladové úroky 21 53 34 -95

* Finanční výsledek hospodaření -22 -54 -45 100

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -79 75 -28 1118

* Mimořádný výsledek hospodaření -6 6 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období -85 81 -28 1118

absolutní změna v tis. Kč

Zjednodušený VZZ 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

II. Výkony 6,87% -15,64% 13,26% 33,53%

II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb 6,87% -20,80% 33,77% 22,46%

B. Výkonová spotřeba 2,04% -22,31% 19,98% 37,93%

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 0,28% -18,80% 19,61% 44,95%

B. 2. Služby -4,84% -22,13% 23,11% -18,89%

+ Přidaná hodnota 19,74% -0,49% 1,36% 24,28%

C. Osobní náklady 24,72% -4,64% 2,98% -0,64%

C. 1. Mzdové náklady 24,69% 8,14% 2,77% -0,52%

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 24,23% 6,66% 3,05% 0,14%

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12,78% -6,43% -10,31% -7,30%

* Provozní výsledek hospodaření -58,21% 260,71% 5,94% 468,22%

N. Nákladové úroky 175,00% 160,61% 39,53% -79,17%

* Finanční výsledek hospodaření -137,50% -142,11% -48,91% 72,99%

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -84,95% 535,71% -31,46% 1832,79%

* Mimořádný výsledek hospodaření -100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

*** Výsledek hospodaření za účetní období -72,03% 1012,50% -31,46% 1832,79%

relativní změna v tis. Kč
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zaznamenán velký nárůst, jeţ byl zapříčiněn větším zadluţením podniku. Naopak v roce 2012 

byl u nákladových úroků vykázán pokles. Výsledek hospodaření za běţnou činnost měl 

značně kolísavý charakter a v roce 2012 byl u něj zaznamenán výrazný nárůst, jak je 

zobrazeno v následujícím grafu. 

Graf 3.6   

Vývoj výsledku hospodaření za účetní období 

 

Zdroj: vlastní 

 

Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy bylo zjištěno, kolika procenty se podílejí jednotlivé poloţky 

výsledovky na poloţce trţby za prodej výrobků a sluţeb. 

Hodnoty v tabulce 3.9 byly vypočteny pomocí vzorce 2.3. 
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Tab. 3.9   

Vertikální analýza zjednodušeného výkazu zisků a ztrát 

 

Zdroj: vlastní 

V letech 2011 - 2012 byly výkony niţší neţ trţby za prodej výrobků a sluţeb, naopak v roce 

2010 výkony převýšily trţby za prodej výrobků a sluţeb o 6,5 %. Náklady byly tvořeny 

převáţně výkonovou spotřebou, v níţ je největší podíl přisuzován spotřebě materiálu  

a energie. Osobní náklady vykazovaly skoro stálý charakter a jejich výše se, s výjimkou roku 

2012 kde byl nepatrně niţší, pohybovala lehce nad 20 %. Čistý zisk neboli výsledek 

hospodaření za běţnou činnost představoval aţ do roku 2012 vţdy méně neţ 1 % trţeb,  

z čehoţ lze vyčíst, ţe byly ve firmě tvořeny takřka stejné náklady jako výnosy. V roce 2012 

bylo dosaţeno značného nárůstu výsledku hospodaření na 7,5 % z celkových trţeb, velkou 

roli v tomto nárůstu hrálo sníţení osobních nákladů. 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušený VZZ 2008 2009 2010 2011 2012

Výkony 100,00% 100,00% 106,52% 90,19% 98,35%

Tržby za prodej výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100%

Výkonová spotřeba 72,72% 69,42% 72,16% 61,09% 68,81%

Spotřeba materiálu a energie 63,21% 59,31% 60,81% 54,37% 64,36%

Služby 7,83% 6,97% 7,30% 6,72% 4,45%

Přidaná hodnota 27,28% 30,57% 38,41% 29,10% 29,54%

Osobní náklady 20,39% 23,80% 28,65% 22,06% 17,90%

Mzdové náklady 13,60% 15,70% 21,44% 16,47% 13,38%

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4,58% 5,33% 7,17% 5,53% 4,52%

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5,10% 5,38% 6,36% 4,27% 3,23%

Provozní výsledek hospodaření 1,18% 0,46% 2,10% 1,67% 7,73%

Nákladové úroky 0,11% 0,27% 0,90% 0,93% 0,16%

Finanční výsledek hospodaření -0,14% -0,31% -0,96% -1,07% -0,24%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0,82% 0,12% 0,93% 0,47% 7,49%

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% -0,05% 0,00% 0,00% 0,00%

Výsledek hospodaření za účetní období 0,82% 0,07% 0,93% 0,47% 7,49%
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Graf 3.7   

Vývoj podílu čistého zisku na trţbách 

 

Zdroj: vlastní 

V grafu je znázorněn jiţ zmiňovaný nárůst podílu čistého zisku na poloţce trţby za prodej 

výrobků a sluţeb v roce 2012. 

Graf 3.8    

Struktura významných nákladů 

 

Zdroj: vlastní 

Pomocí grafu je znázorněn procentuální podíl jednotlivých sloţek nákladů ze zjednodušené 

výsledovky. Je patrné, ţe nejvyšší podíl nákladů připadá na výkonovou spotřebu. Z grafu je 

také patrný pokles osobních nákladů v roce 2012. 
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Graf 3.9   

Struktura výsledku hospodaření za účetní období 

 

Zdroj: vlastní 

V grafu je znázorněn podíl jednotlivých výsledků hospodaření na výsledku hospodaření  

za účetní období. Je patrné, ţe v kaţdém ze sledovaných let je dosahováno kladných hodnot 

pouze u provozního výsledku hospodaření. 

 

3.3  Analýza poměrových ukazatelů 

Pomocí poměrových ukazatelů lze získat rychlý obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Pro zjištění finanční situace ve firmě Juráň s. r. o. byly vybrány 

některé z ukazatelů rentability, likvidity, zadluţenosti a aktivity. 

 

3.3.1  Ukazatele rentability 

Rentabilita podniku bývá povaţována za jeden ze základních ukazatelů, pomocí kterých lze 

zjistit ekonomickou situaci v podniku. Rentabilitou je poměřován zisk dosaţený podnikáním  

(v našem případě byl vyuţit čistý zisk) s výší zdrojů podniku, jichţ bylo nutno pouţít k jeho 

dosaţení.  

Následující tabulka zobrazuje vypočtené hodnoty vybraných ukazatelů rentability ve firmě 

Juráň s. r. o. 

Hodnoty v tabulce 3.10 byly vypočteny pomocí vzorců 2.4 aţ 2.8. 
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Tab. 3.10     

Rentabilita 

 

Zdroj: vlastní 

Doporučená hodnota Rentability celkového vloţeného kapitálu (ROA) by měla být okolo  

10 %. Ve firmě Juráň s. r. o. bylo tedy dosaţeno ţádoucích hodnot pouze v roce 2012,  

v němţ byly dokonce výrazně vyšší neţ doporučované. U rentability celkového 

investovaného kapitálu (ROCE) bylo dosahováno velmi kolísavých hodnot, přičemţ v letech 

2008 a 2012 lze tyto hodnoty brát za velmi příznivé. U rentability vlastního kapitálu (ROE) 

bylo dosaţeno příznivých hodnot v letech 2008, 2010, 2012, v ostatních letech lze hodnoty 

označit za značně nepříznivé. U rentability trţeb (ROS) byl zaznamenán výrazný nárůst  

v roce 2012, který byl způsoben výsledkem hospodaření přesahujícím jeden a čtvrt milionu 

korun. Rentabilita nákladů (ROC) je povaţována pouze za doplňkový ukazatel k rentabilitě 

trţeb. 

Graf 3.10     

Rentabilita 

 

Zdroj: vlastní 

 

2008 2009 2010 2011 2012

ROA 1,26% 0,11% 1,31% 1,21% 20,16%

ROCE 14,46% 0,12% 1,41% 1,26% 21,66%

ROE 31,74% 2,50% 22,76% 1,98% 27,67%

ROS 0,82% 0,07% 0,93% 0,47% 7,49%

ROC 99,18% 99,93% 99,07% 99,53% 92,51%
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3.3.2  Ukazatele likvidity 

Likvidita je představována jako souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které má 

podnik, v tomto případě firma Juráň, k dispozici pro úhradu svých splatných závazků.  

Hodnoty v tabulce 3.11 byly vypočteny pomocí vzorců 2.9 aţ 2.11. 

Tab. 3.11     

Likvidita 

 

Zdroj: vlastní 

Běţnou likviditou lze zjistit solventnost a její hodnota by měla být větší neţ 1,5. Z toho 

vyplývá, ţe v letech 2009 - 2012 lze podnik označit za solventní. Pro zachování likvidity 

podniku by v případě pohotové likvidity neměla být hodnota niţší neţ 1. Tato podmínka byla 

ve podniku splněna v letech 2009 - 2012. Okamţitou likviditou lze měřit schopnost podniku 

splácet své dluhy a její hodnota by měla dosahovat hodnot vyšších neţ 0,2. Z tabulky je 

patrné, ţe v letech 2009 - 2012 bylo ve firmě dostatek pohotových prostředků ke splácení 

dluhů. V roce 2008 nebylo ve firmě Juráň ani v jednom ukazateli dosaţeno ţádoucích hodnot, 

coţ mělo za následek nedostatečné zajištění pohotových prostředků ke splácení dluhů. 

Graf 3.11     

Likvidita 

 

Zdroj: vlastní 

2008 2009 2010 2011 2012

běžná 0,53 11,84 9,17 11,38 9,06

pohotová 0,53 8,95 5,35 10,22 9,06

okamžitá 0,10 3,43 1,27 3,61 3,66
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3.3.3  Ukazatele zadluženosti 

Slouţí jako indikátory výše rizika, které podnik nese při dané struktuře a poměru vlastního  

a cizího kapitálu. Čím více bude firma zadluţena, tím vyšší riziko na sebe bere, neboť bude 

muset být schopna splácet své závazky bez ohledu na její aktuální finanční situaci. 

V následující tabulce jsou zachyceny hodnoty vybraných ukazatelů zadluţenosti ve firmě 

Juráň s. r. o., které byly vypočteny pomocí vzorců 2.12 aţ 2.15. 

Tab. 3.12     

Ukazatele zadluţenosti 

 

Zdroj: vlastní 

Pomocí ukazatele celková zadluţenost lze vypočítat podíl vlastního kapitálu na celkových 

aktivech. Hodnota ukazatele by měla být v rozmezí 30 - 60 %. V analyzovaném podniku 

nebylo těchto hodnot dosaţeno pouze v roce 2012 z důvodu přijetí nového úvěru. Kvótou 

vlastního kapitálu je vyjadřována finanční nezávislost podniku a je pouze doplňkovým 

ukazatelem k celkové zadluţenosti (součet těchto dvou ukazatelů je roven 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

celková zadluženost 96,04% 95,66% 94,23% 38,98% 27,14%

kvóta vlastního kapitálu 3,96% 4,34% 5,77% 61,02% 72,86%

míra zadluženosti 24,25 22,04 16,33 0,64 0,37

úrokové krytí 10,83 1,36 2,28 1,64 48,16
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Graf 3.12  

Vývoj celkové zadluţenosti a kvóty vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní 

Mírou zadluţenosti je poměřován cizí a vlastní kapitál a je příznivé kdyţ hodnoty tohoto 

ukazatele vykazují v průběhu let klesající tendenci, coţ je v případě analyzovaného podniku 

splněno. Pomocí ukazatele úrokové krytí zjistit schopnost podniku splácet úroky a je 

dostačující pokud jsou jeho hodnoty v rozmezí 3 - 6. Takové hodnoty byly ve firmě Juráň 

zaznamenány pouze v letech 2008 a 2012. 

Graf 3.13   

Vývoj míry zadluţenosti a úrokového krytí 

 

Zdroj: vlastní 
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3.3.4  Ukazatele aktivity 

Ukazateli aktivity lze vypočíst počet obrátek nebo dobu obratu jednotlivých sloţek aktiv nebo 

zdrojů. Jsou povaţovány za důleţité ukazatele pro hodnocení výnosnosti podniku. 

V tabulce jsou zobrazeny vypočtené hodnoty vybraných ukazatelů ve firmě Juráň s. r. o.  

ve sledovaných letech 2008 - 2012. Tyto hodnoty byly vypočteny pomocí vzorců 2.16  

aţ 2.20. 

Tab.  3.13     

Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: vlastní 

Pomocí ukazatele obrat aktiv lze jistit, kolikrát jsou aktiva obrácena za rok a jeho hodnota  

by měla být minimálně rovna 1. Tato podmínka je ve všech letech ve firmě Juráň splněna. 

Kolikrát je dlouhodobý majetek přeměněn v trţby, je vyjádřeno ukazatelem obrat 

dlouhodobého majetku, jehoţ hodnoty v průběhu sledovaného období rostly. V letech 2008  

a 2012 v podniku nebyly vytvořeny ţádné zásoby. Je patrné, ţe v roce 2010 firma zadrţovala 

zásoby příliš dlouho a ty tak na sebe zbytečně vázaly kapitál. V roce 2011 byla situace 

opačná. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

obrat aktiv 1,53 1,74 1,42 2,54 2,69

obrat dlouhodobého majetku 3,19 3,94 3,70 5,45 7,63

obrat zásob 13,56 6,32 49,41

doba obratu zásob 26,54 56,98 7,29

doba splatnosti pohledávek 91,37 50,68 70,96 41,50 50,02
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Graf 3.14    

Vývoj obratu jednotlivých aktiv 

 

Zdroj: vlastní 

Ukazatelem doba splatnosti pohledávek lze zjistit, jak dlouho poskytuje firma svým 

odběratelům bezplatný obchodní úvěr. Z tabulky je patrné, ţe v roce 2008 a 2010 byla doba 

splatnosti pohledávek výrazně vyšší neţ v ostatních letech. 

Graf 3.15  

Vývoj doby obratu zásob a doby splatnosti pohledávek 

 

Zdroj: vlastní 
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3.4  Du Pontův rozklad 

Díky tomu, ţe je ve firmě Juráň s. r. o. vyuţíván vedle vlastního kapitálu i ten cizí, tak je 

ukazatel rentability vlastního kapitálu rozloţen pomocí Du Pontovy rozšířené rovnice na tři 

jednotlivé ukazatele. 

Hodnoty v tabulce 3.14 byly vypočteny pomocí vzorce 2.23. 

Tab. 3.14  

Hodnoty jednotlivých ukazatelů v rozšířené Du Pontově rovnici 

 

Zdroj: vlastní 

Z následující tabulky je patrný podíl jednotlivých ukazatelů na ukazateli výnosnosti vlastního 

kapitálu. V letech 2008 - 2010 lze pozorovat velký podíl rentability trţeb a finanční páky  

na konečný ukazatel ROE. V období 2011 - 2012 byl sníţen vliv ukazatele finanční páka  

a naopak podstatný vliv byl přisuzován obratu celkových aktiv. Manaţeři podniku by se měli 

snaţit kombinovat jednotlivé ukazatele v kaţdém roce tak, aby bylo dosaţeno ţádoucí 

výnosnosti vlastního kapitálu. Lze říct, ţe se ve firmě Juráň přiblíţili k příznivým hodnotám  

v letech 2008, 2010 a 2012. 

Du Pontovu rovnici lze pomocí řetězového rozkladu ještě více rozšířit a zkoumat tak dílčí 

vlivy. 

Hodnoty v tabulce 3.15 byly vypočteny pomocí vzorce 2.24. 

 

 

 

 

Rok rentabilita tržeb obrat celkových aktiv finanční páka výnosnost VK (ROE)

2008 0,008 1,534 25,249 31,74%

2009 0,001 1,742 23,043 2,65%

2010 0,009 1,417 17,330 22,76%

2011 0,005 2,543 1,639 1,98%

2012 0,075 2,690 1,372 27,67%
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Tab.  3.15   

Řetězový rozklad Du Pontovy rovnice 

 

Zdroj: vlastní 

Řetězovým rozkladem přibyly další tři ukazatele, jejichţ součin tvoří předchozí ukazatel 

rentability trţeb. Z tabulky je patrné, ţe velký vliv na rentabilitě trţeb je přisuzován 

ukazatelům úrokové a daňové redukce zisku.  

 

3.5  Analýza čistého pracovního kapitálu 

Jako čistý pracovní kapitál je označen kapitál, jímţ je financována část oběţného majetku, 

který má dlouhodobý charakter. 

K analýze čistého pracovního kapitálu ve firmě Juráň s. r. o. byly vyuţity dva pohledy. 

1. Čistý pracovní kapitál je vyjádřen jako hodnota dlouhodobých finančních zdrojů 

vyuţitých k financování části oběţného majetku.  

2. Čistý pracovní kapitál je představován hodnotou oběţného majetku financovaného 

dlouhodobým kapitálem. 

Hodnoty v tabulce 3.16 byly vypočteny pomocí vzorců 2.25 a 2.26. 

Tab. 3.16    

Čistý pracovní kapitál 

 

Zdroj: vlastní 

V roce 2008 bylo dosaţeno značně záporných hodnot díky nízké hodnotě vlastního kapitálu, 

nulovým dlouhodobým závazkům a k tomu nepoměrně vysoké hodnotě stálých aktiv. Také  

Rok ziskové rozpětí úroková redukce zisku daňová redukce zisku obrat celkových aktiv finanční páka

2008 0,011 0,908 0,788 1,534 25,249

2009 0,004 0,267 0,667 1,742 23,043

2010 0,020 0,561 0,809 1,417 17,330

2011 0,015 0,391 0,857 2,543 1,639

2012 0,077 0,979 1,000 2,690 1,372

2008 2009 2010 2011 2012

ČPK = (VK+  DZ) - SA -3269 3219 1968 2471 2481

ČPK = OA - KZ -3174 3351 3536 2325 3265
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u oběţných aktiv byly zaznamenány podstatně niţší hodnoty neţ u krátkodobých závazků  

(ve firmě nebyly vytvořeny ţádné zásoby a hodnota finančního majetku byla velmi nízká).  

V roce 2009 byl zaznamenán výrazný nárůst hodnot čistého pracovního kapitálu díky 

značnému zvýšení dlouhodobých závazků, jeţ převyšovala stálá aktiva a také díky nárůstu 

oběţných aktiv a sníţení krátkodobých závazků (byly vytvořeny zásoby a také stoupla 

hodnota krátkodobého finančního majetku). V roce 2010 mělo vliv na čistý pracovní kapitál 

další zvýšení dlouhodobých závazků a také pokles stálých aktiv vlivem odpisů majetku. Rok 

2011 přinesl sníţení zásob a také krátkodobého finančního majetku, coţ mělo za následek 

výrazné sníţené hodnoty čistého oběţného majetku financovaného dlouhodobým kapitálem. 

Naopak vlastní kapitál zaznamenal výrazný růst (vlivem zvýšení základního kapitálu).  

V posledním roce došlo k výraznému zvýšení hodnoty krátkodobého finančního majetku. 

Graf 3.16    

Vývoj čistého pracovního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní 

 

3.6  Bonitní a bankrotní modely 

Pro zjištění finančního zdraví firmy Juráň s. r. o. a také pro informování zda není firma 

ohroţena bankrotem, byly vyuţity čtyři modely. Zaměření prvních dvou modelů je na jiţ 

zmiňované zdraví podniku a jedná se tedy o modely označované jako bonitní. Pomocí 

zbylých dvou modelů bylo analyzováno, zda podnik nespěje k bankrotu a tyto modely jsou 

označovány jako bankrotní. 
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3.6.1  Bilanční analýza I podle Rudolfa Douchy 

K analýze firmy Juráň byl vybrán pouze základní první stupeň bilanční analýzy, díky kterému 

byl dosaţen orientační pohled na finanční situaci. 

Hodnoty v tabulce 3.16 byly vypočteny pomocí vzorců 2.27 aţ 2.31. 

Tab. 3.16    

Výsledky bilanční analýzy I 

 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky je patrné, ţe v roce 2009 bylo dosaţeno hodnoty niţší neţ 1 a zároveň vyšší neţ 0,5, 

tudíţ nebyly ve firmě vykázány hodnoty dobré, ale pro období pouze jednoho roku únosné. 

Tento stav byl způsoben velmi nízkými hodnotami ukazatele rentability a stability.  

V ostatních sledovaných letech bylo ve firmě dosaţeno příznivých hodnot, jak ukazuje 

následující graf.  

Graf 3.17   

Vývoj celkového ukazatele bilanční analýzy 

 

Zdroj: vlastní 

2008 2009 2010 2011 2012

L 0,23 1,93 0,52 4,71 1,30

S 0,08 0,10 0,15 1,31 2,07

R 2,54 0,21 1,82 0,16 2,21

A 0,77 0,87 0,75 1,15 1,35

C 1,21 0,82 1,02 1,95 1,81
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3.6.2  Model IN05 

Jako další bonitní model byl v analyzované firmě vybrán model manţelu Neumaierových, 

konkrétně jeho poslední modifikace označovaná jako IN05. 

Hodnoty v tabulce 3.17 byly vypočteny pomocí vzorce 2.22. 

Tab.  3.17    

Výsledky modelu IN05 

 

Zdroj: vlastní 

V letech 2008 - 2010 lze díky vypočteným hodnotám podnik zařadit do takzvané „šedé zóny“, 

kde jsou zařazeny podniky s nevyhraněnými výsledky, které nezajišťují finanční stabilitu ani 

neohroţují firmy váţnými finančními problémy. V roce 2011 a 2012 byl u ukazatele 

zaznamenán pozitivní růst hodnot, coţ mělo za následek uspokojivou finanční situaci  

ve firmě. 

Graf 3.18   

Vývoj hodnot modelu IN05 

 

Zdroj: vlastní 

2008 2009 2010 2011 2012

A/CZ 1,041 1,045 1,066 2,565 3,685

EBIT/ú 10,833 1,364 2,279 1,642 48,160

EBIT/A 0,018 0,006 0,029 0,039 0,206

V/A 1,534 1,743 1,510 2,295 2,647

OA/(KZ+KBÚ) 0,504 5,554 1,807 11,379 2,812

IN05 1,006 1,082 0,824 2,060 4,032
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3.6.3  Taflerův model 

Tento model byl vyuţit k zhodnocení, zda firma Juráň s. r. o. vykazuje kladné hodnoty, 

nebo takové díky kterým by ji bylo moţno označit za bankrotující.  

Hodnoty v tabulce 3.18 byly vypočteny pomocí vzorce 2.33. 

Tab. 3.18   

Výsledky Taflerova modelu 

 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky vyplývá, ţe je u analyzované firmy pouze minimální pravděpodobnost bankrotu.  

V letech 2008 - 2011 lze pozorovat pouze mírné změny ukazatel, ale v roce 2012 přišel 

výrazný nárůst, jak je zobrazeno v následujícím grafu. 

Graf 3.19   

Vývoj hodnot Taflerova modelu 

 

Zdroj: vlastní 

 

2008 2009 2010 2011 2012

EBT/KZ 0,017 0,039 0,238 0,344 2,911

OA/CZ 0,504 0,550 0,626 1,295 2,313

KZ/A 0,913 0,044 0,068 0,044 0,069

TC/A 1,534 1,742 1,510 2,543 2,690

T 0,485 0,379 0,461 0,765 2,286
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3.6.4  Altmanův index 

Jedná se o druhý bankrotní model vyuţitý pro posouzení finanční situace firmy Juráň s. r. o. 

Hodnoty v tabulce 3.19 byly vypočteny pomocí vzorce 2.34. 

Tab. 3.19     

Výsledky Altmanova indexu 

 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky je patrné, ţe lze v letech 2008 - 2010 zařadit analyzovanou firmu do takzvané „šedé 

zóny“ a tudíţ nelze jednoznačně rozhodnout o jejím zdraví. Naproti tomu v letech 2011  

a 2012 bylo ve firmě dosaţeno značně pozitivních hodnot a je moţné s klidem konstatovat,  

ţe finanční zdraví a neohroţenost bankrotem. V následujícím grafu je naznačen vývoj 

hodnoty Z-skóre. 

Graf 3.20  

Vývoj hodnot Z-skóre v Altmanově indexu 

 

Zdroj: vlastní 

 

2008 2009 2010 2011 2012

ČPK / aktiva -0,429 0,482 0,522 0,460 0,558

nerozdělený zisk minulých let / aktiva 0,011 0,012 0,034 0,040

EBIT / aktiva 0,018 0,006 0,029 0,039 0,206

vlastní kapitál / cizí zdroje 0,041 0,045 0,061 1,565 2,685

tržby / aktiva 1,534 1,742 1,417 2,543 2,690

Z-skóre 1,295 2,132 1,915 3,676 4,886
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3.7  Mezipodnikové srovnání 

Ke srovnání analyzované firmy Juráň s. r. o. byly vybrány čtyři společnosti, jejichţ 

podnikatelská činnost je ve stejném oboru (stavebnictví), jejich sídlo je situováno  

do Zlínského kraje a podnikají se stejnou právní formou. Tři z vybraných podniků lze 

velikostí a objemem trţeb přirovnávat k firmě Juráň. Čtvrtá firma RENO spol. s. r. o., je  

o něco větší jak majetkově (kapitálově), tak trţbami. Podnik Stavby VANTO s. r. o. lze 

označit za jednoho z nejlepších hráčů v daném kraji a oboru podnikání (jedná se tedy  

o benchmarking
19

). 

K hodnocení podniků byly vybrány čtyři základní poměrové ukazatele za období let  

2009 - 2011 (jejich vypočtené hodnoty jsou zařazeny do příloh - příloha č. 1). 

 rentabilita vlastního kapitálu - ukazatel rentability 

 úrokové krytí - ukazatel zadluţenosti 

 doba obratu aktiv - ukazatel aktivity 

 okamţitá likvidita - ukazatel likvidity 

Hodnocení bylo provedeno třemi různými metodami a následným součtem jejich výsledných 

hodnot. 

Ukazatele konkurenčních podniků jsou vypočteny na základě výkazů (rozvahy a výsledovky) 

získaných z oficiálního webu českého soudnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

Benchmarking - jedná se o metodu při které se management podniku snaţí srovnávat výkonnost jeho podniku s 

těmi, jeţ dosahují v daném oboru podnikání nejlepších hodnot. Na základě zjištěných údajů se snaţí vytvořit 

opatření, která by vedla ke zlepšení situace v daném podniku. 
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3.7.1  Metoda jednoduchého podílu 

Tab. 3.20   

Metoda jednoduchého podílu v letech 2009 - 2011 

 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky je patrné, ţe analyzovaná firma Juráň s. r. o., byla ve všech obdobích na třetím 

místě. Nejlépe si překvapivě vedl nejmenší podnik Franc, jenţ byl dvakrát druhý a jednou 

první. Společnost VANTO, která je povaţována za nejlépe fungující podnik ze všech 

vybraných posunuly na druhé místo nepříznivé hodnoty v roce 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 0,19 0,06 1,03 1,65 2,92 3

Franc dřevostavby s.r.o. 0,21 0,04 1,68 3,10 5,03 2

VALSTAV s.r.o. -4,30 -0,01 2,04 0,03 -2,25 5

Stavby VANTO s.r.o. 9,17 4,97 1,54 0,08 15,75 1

RENO spol. s.r.o. -0,27 -0,05 0,44 0,14 0,26 4

2010 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 0,06 0,43 0,56 1,41 2,46 3

Franc dřevostavby s.r.o. 0,07 2,06 1,22 3,17 6,52 2

VALSTAV s.r.o. -0,35 -0,80 1,02 0,03 -0,09 5

Stavby VANTO s.r.o. 5,22 2,46 1,82 0,13 9,64 1

RENO spol. s.r.o. 0,01 0,84 1,16 0,24 2,26 4

2009 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 0,11 0,30 0,66 3,12 4,19 3

Franc dřevostavby s.r.o. 3,07 2,91 1,08 0,89 7,95 1

VALSTAV s.r.o. -0,90 -0,25 1,50 0,15 0,50 5

Stavby VANTO s.r.o. 2,03 -0,39 1,22 0,09 2,95 4

RENO spol. s.r.o. 0,69 2,43 0,94 0,76 4,82 2
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3.7.3  Metoda bodovací 

Tab. 3.21    

Metoda bodovací v letech 2009 - 2011 

 

Zdroj: vlastní 

V této metodě si firma Juráň pohoršila v roce 2010, kde byla zařazena na čtvrté místo  

se ziskem pouhých 26,7 z celkových 100 bodů, v ostatních dvou letech byla znovu zařazena  

do středu pořadí. Za nejlépe fungující podnik lze znovu označit Franc dřevostavby,  

protoţe ve společnosti VANTO bylo v roce 2009 znovu dosaţeno nepříznivých hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 2,02 1,12 50,46 53,19 26,70 3

Franc dřevostavby s.r.o. 2,33 0,81 82,39 100,00 46,38 2

VALSTAV s.r.o. -46,92 -0,22 100,00 0,85 13,43 4

Stavby VANTO s.r.o. 100,00 100,00 75,44 2,52 69,49 1

RENO spol. s.r.o. -2,91 -1,04 21,45 4,57 5,52 5

2010 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 1,10 17,49 30,72 44,45 23,44 4

Franc dřevostavby s.r.o. 1,36 83,67 67,04 100,00 63,02 2

VALSTAV s.r.o. -6,67 -32,32 56,06 1,05 4,53 5

Stavby VANTO s.r.o. 100,00 100,00 100,00 4,26 76,07 1

RENO spol. s.r.o. 0,19 34,32 63,60 7,74 26,46 3

2009 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 3,70 10,44 43,92 100,00 39,51 3

Franc dřevostavby s.r.o. 100,00 100,00 72,20 28,71 75,23 1

VALSTAV s.r.o. -29,31 -8,48 100,00 4,72 16,73 5

Stavby VANTO s.r.o. 66,15 -13,37 81,21 2,82 34,20 4

RENO spol. s.r.o. 22,51 83,44 62,66 24,47 48,27 2
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3.7.4  Metoda normované proměnné 

Tab. 3.22   

Metoda normované proměnné v letech 2009 - 2011 

 

Zdroj: vlastní 

V poslední metodě lze označit výsledky sledované firmy Juráň za nejméně uspokojivé díky 

tomu, ţe byla dvakrát zařazena na předposlední místo. O celkové první místo v této metodě  

se podělily VANTO a Franc. 

 

3.7.4  Souhrnné výsledky 

Tab.  3.23     

Souhrn jednotlivých metod 

 

Zdroj: vlastní 

2011 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. -0,18 -0,60 0,04 0,53 -0,21 3

Franc dřevostavby s.r.o. -0,18 -0,61 0,61 1,73 1,56 2

VALSTAV s.r.o. -1,20 -0,63 0,77 -0,80 -1,87 4

Stavby VANTO s.r.o. 1,85 1,86 0,53 -0,76 3,47 1

RENO spol. s.r.o. -0,29 -0,65 -1,94 -0,71 -3,59 5

2010 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. -0,45 -0,49 -1,88 0,34 -2,47 4

Franc dřevostavby s.r.o. -0,44 0,91 0,43 1,82 2,72 2

VALSTAV s.r.o. -0,64 -1,53 0,05 -0,81 -2,94 5

Stavby VANTO s.r.o. 1,99 1,25 1,08 -0,73 3,59 1

RENO spol. s.r.o. -0,47 -0,13 0,33 -0,64 -0,91 3

2009 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

suma 

bodů

pořadí 

firem

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. -0,63 -0,50 -1,79 1,91 -1,02 4

Franc dřevostavby s.r.o. 1,47 1,37 0,26 -0,10 3,01 1

VALSTAV s.r.o. -1,36 -0,90 1,14 -0,77 -1,88 5

Stavby VANTO s.r.o. 0,73 -1,00 0,61 -0,82 -0,48 3

RENO spol. s.r.o. -0,22 1,03 -0,23 -0,21 0,37 2

metoda jednoduchého 

podílu
metoda bodovací

metoda normované 

proměnné
celkové pořadí

JURÁŇ s.r.o. 3 3 4 3

Franc dřevostavby s.r.o. 1 1 1 1

VALSTAV s.r.o. 5 5 5 5

Stavby VANTO s.r.o. 2 2 1 2

RENO spol. s.r.o. 4 3 3 3
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U firmy Juráň, jeţ je analyzována v celé práci, bylo v souhrnu všech metod dosaţeno třetí 

místo, coţ nelze označit za příliš uspokojivé. Firma také zaostala za podnikem VANTO, jeţ 

byl na začátku označen za nejlépe fungující. Kdyby bylo hodnocení prováděno i za rok 2012, 

tak by se firma Juráň umístila o poznání lépe, díky zaznamenání nárůstu hodnot jednotlivých 

ukazatelů v tomto roce v celé této práci. Většina firem, ale dosud zveřejnila pouze výkazy  

do roku 2011. 

V celkovém hodnocení si překvapivě vedla nejlépe ta nejmenší firma Franc dřevostavby  

s. r. o., jejíţ hodnoty jednotlivých ukazatelů byly ve všech třech letech nejlepší, to znamená,  

ţe v letech 2009 a 2010 porazila i podnik stavby VANTO s. r. o., v roce 2011 obě tyto 

společnosti zaznamenali shodné bodové ohodnocení. 
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4 Vyhodnocení a porovnání výsledků, návrh 

doporučení 

V této části práce budou některé zjištěné výsledky o firmě Juráň s. r. o. blíţe rozebrány  

a téţ porovnány s republikovým průměrem a s jiţ výše představenou konkurencí. U hodnot, 

které nedosáhly příznivých výsledků, budou navrţena nápravná opatření. 

Data o republikovém průměru likvidity a rentability vlastního kapitálu byla získána  

z webových stránek ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

4.1  Porovnání likvidity s republikovým průměrem 

Porovnání bylo provedeno pouze s průměry ze stavebnictví. Data byla získána z internetových 

stránek ministerstva průmyslu a obchodu a jsou vztaţena k jednotlivým čtvrtletím za roky 

2010 a 2011. 

Likvidita 1. stupně (běţná). 

 V roce 2010 se její hodnoty pohybovaly v jednotlivých čtvrtletích mezi 0,18 - 0,48  

a jejich průměr činil 0,31. 

 V roce 2011 byly hodnoty mezi 0,31 - 0,64 a jejich průměr činil 0,48. 

Ve firmě Juráň byla běţná likvidita v těchto letech vykázána v hodnotách: 

 rok 2010 - 9,17, 

 rok 2011 - 11,38. 

Z těchto dat vyplývá, ţe hodnoty vykázané v analyzované firmě v obou sledovaných 

obdobích výrazně převýšily republikový průměr. Ovšem, i kdyţ byly ve firmě Juráň vykázány 

vyšší hodnoty likvidity, neznamená to, ţe by se firma nemohla dostat do finančních problémů, 

neboť oběţná aktiva byla tvořena z velké části zásobami a krátkodobými pohledávkami.  

U těchto druhů oběţného majetku trvá velmi dlouho, neţ jsou přeměněny na peníze. 

Likvidita 2. stupně (pohotová). 

 V roce 2010 byly za republiku vykázány hodnoty v rozmezí 1,61 - 1,66 a průměr činil 

1,64. 

 V roce 2011 byly hodnoty mezi 1,70 - 2,36 a průměr činil 2,03. 
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Ve firmě Juráň byla pohotová likvidita vykázána v těchto číslech: 

 rok 2010 - 5,35, 

 v roce 2011 dokonce 10,22. 

I u pohotové likvidity byly hodnoty ve firmě Juráň značně vyšší a to pak hlavně v roce 2011, 

kde mírně vzrostl i republikový průměr. Přestoţe byly v tomto ukazateli ze vzorce odstraněny 

zásoby a téţ nedobytné pohledávky, stále zůstává v analyzovaném podniku velký podíl 

krátkodobých pohledávek oproti krátkodobému finančnímu majetku a to především v roce 

2010. 

Likvidita 3. stupně (okamţitá). 

 V roce 2010 byl republikový průměr v rozmezí 1,80 - 1,87 a průměr činil 1,85. 

 Rok 2011 přinesl zvýšení na 1,86 - 2,66 a průměr 2,26. 

V analyzovaném podniku byla zjištěna tyto data: 

 v roce 2010 - 1,27, 

 v roce 2011 - 3,61. 

V roce 2010 firma Juráň nedosáhla ani hodnot republikového průměru, coţ bylo zapříčiněno 

jiţ zmiňovanou špatnou strukturou oběţného majetku (nízký podíl krátkodobých finančních 

prostředků). V roce 2011 byl ve firmě zaznamenán lehký nárůst krátkodobých finančních 

prostředků, coţ vedlo ke zvýšení ukazatele nad republikový průměr.  

Doporučení: manaţeři analyzovaného podniku by se měli snaţit změnit strukturu oběţného 

majetku tak, aby zvýšili podíl krátkodobých finančních prostředků. To by vedlo ke sníţení 

rizika dostat se do obtíţné finanční situace.  

 

4.2  Porovnání ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel ROE byl porovnán jak s republikovým průměrem v oboru stavebnictví, tak s jiţ výše 

zmíněnou vybranou konkurencí. Hodnocená data jsou vztaţena k období 2010 - 2011. 
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Republikový průměr ROE. 

 V jednotlivých čtvrtletích roku 2010 se hodnota ukazatele pohybovala mezi -1,13 % - 

9,35 % a průměr byl 5,67 %. 

 V roce 2011 bylo rozmezí hodnot mezi 4,57 % - 8,43 %, z toho je vypočtený průměr 

6,5 %. 

Hodnoty ukazatele ROE ve firmě Juráň s. r. o. u konkurence. 

Tab. 4.1 

Ukazatel ROE 

 

Zdroj: vlastní 

Pokud jsou v roce 2010 srovnány hodnoty analyzované firmy s republikovým průměrem, tak 

je patrné, ţe byla výnosnost vlastního kapitálu ve firmě Juráň o poznání vyšší, neţ byl 

republikový průměr (přestoţe byl vykázán malý zisk, tak i hodnota vlastního kapitálu byla 

poměrně nízká).  Srovnáme-li analyzovaný podnik s vybranou konkurencí, je patrné, ţe  

si vedl průměrně. Bylo zde sice dosaţeno výrazně niţších hodnot neţ ve firmě VANTO, která 

byla jiţ dříve označena za nejlepší z vybrané konkurence, ale zároveň vyšších hodnot neţ  

u dvou dalších firem a jen nepatrně niţších neţ u firmy poslední.  

V roce 2011 byl zaznamenán výrazný pokles hodnoty ukazatele ROE ve firmě Juráň, vlivem 

čehoţ nebylo dosaţeno ani hodnot republikového průměru. Podobná situace byla i u všech 

jejich konkurentů. Naopak u republikového průměru lze pozorovat mírný nárůst.  

V analyzované firmě došlo k poklesu ukazatele především díky zvýšení základního kapitálu  

a k tomu nepřiměřeně nízkému zisku. 

Doporučení: pokud by chtěli manaţeři podniku udrţet příznivé hodnoty výnosnosti vlastního 

kapitálu z roku 2010, nesměli by v roce 2011 tak razantně zvýšit hodnotu vlastního kapitálu 

(navýšením základního kapitálu), protoţe byl v tomto roce ve firmě vykázán velmi nízký zisk. 

2010 2011

JURÁŇ s.r.o. 22,76 1,98%

Franc dřevostavby s.r.o. 27,99% 2,29%

VALSTAV s.r.o. -137,62% -45,95%

Stavby VANTO s.r.o. 2061,90% 97,93%

RENO spol. s.r.o. 3,82% -2,85%
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Pokud manaţeři chtěli zvýšit základní kapitál a výrazně neovlivnit výnosnost vlastního 

kapitálu, měli tak učinit aţ v roce 2012, kde byl vykázán více jak 19 krát vyšší zisk neţ  

v předchozím roce.  

 

4.3  Ostatní ukazatele 

Lze konstatovat, ţe u většiny ostatních poměrových ukazatelů byly ve firmě Juráň vykázány 

převáţně kladné hodnoty. Za výjimku zle povaţovat snad jen ukazatel úrokového krytí,  

u kterého byly v letech 2009 - 2011 vypočteny nepříznivé hodnoty, coţ bylo důsledkem přijetí 

úvěrů a nízké hodnoty vykázaného zisku. V roce 2012 se podařilo manaţerům zvýšit trţby, 

coţ vedlo ke zvýšení zisku a to mělo pozitivní dopad na ukazatel úrokového krytí. 

Managementu analyzovaného podniku by bylo téţ vhodné doporučit zkrácení doby splatnosti 

pohledávek, protoţe především v letech 2008 a 2009 poskytovaly svým odběratelům příliš 

dlouhý bezplatný obchodní úvěr. Tento problém lze řešit zakomponováním skonta
20

 do smluv 

s odběrateli. 

V případě vypočtených hodnot bonitních a bankrotních modelů si firma také nevedla vůbec 

špatně. V letech 2008 - 2010 ji sice lze ve většině případů zařadit do takzvané „šedé zóny“, 

ale to bylo zapříčiněno postupným rozvojem (přece jen byl podnik zaloţen aţ na konci roku 

2007). V letech 2011 a 2012 byl v podniku zaznamenán pozitivní růst ukazatelů a lze o něm 

tedy tvrdit, ţe není ohroţen bankrotem a také ţe se jedná o bonitní podnik. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

Sleva pro odběratele při hotovém placení nebo zaplacení faktury před lhůtou splatnosti. 
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5  Závěr 

Rozbor hospodaření stavební firmy byl proveden pomocí metod finanční analýzy, kterou lze 

povaţovat za systematický rozbor získaných dat, která jsou obsaţena především v účetních 

výkazech. Ve finanční analýze bylo zahrnuto hodnocení firemní minulosti, současnosti,  

a předpovídání budoucích finančních podmínek. 

Z vypočtených ukazatelů ve třetí a čtvrté části bakalářské práce lze konstatovat, ţe je 

analyzovaný podnik během svého krátkého ţivota postupně přetvářen v dobře fungující 

organizaci. V ţádném z analyzovaných let nebyly zaznamenány příznaky, díky kterým by 

bylo moţno v podniku zaznamenat váţné finanční problémy. V porovnání s konkurencí  

v oboru a místě podnikání, lze podnik zařadit do průměru. 

Za hlavní zjištěný nedostatek lez povaţovat poskytování příliš dlouhých bezplatných 

obchodních úvěrů, kvůli čemuţ je v podniku často vyřizován krátkodobý úvěr od banky, který 

slouţí k pokrytí nedostatku pohotových finančních prostředků do doby, neţ odběratelé splatí 

své pohledávky. Manaţeři by se na tento problém měli zaměřit a pokusit se zkrátit dobu 

splatnosti pohledávek, neboť současná situace vede ke zvyšování cizích zdrojů a tím i k vyšší 

zadluţenosti podniku. 

V ostatních aspektech si podnikový management vede poměrně dobře, pokud bude 

pokračovat v nastoleném trendu, můţe být v budoucnu z firmy Juráň s. r. o. jeden z velmi 

vyhledávaných a dobře prosperujících podniků v oboru stavebnictví ve Zlínském kraji. 
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Seznam zkratek 

A    aktiva 

CZ   cizí zdroje 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

DZ   dlouhodobé závazky 

EAT    zisk po zdanění nebo také čistý zisk 

EBIT    zisk před odečtením daní a úroků 

EBT    zisk před zdaněním 

KZ   krátkodobé závazky 

KBÚ   krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

OA   oběţná aktiva 

ROA    rentabilita celkového vloţeného kapitálu 

ROC   rentabilita nákladů 

ROCE    rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita trţeb 

SA   stálá aktiva 

T   trţby 

ú   úroky 

V  výnosy 

VK   vlastní kapitál 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Výsledky vybraných ukazatelů mezipodnikového srovnání v letech 2009 - 2011 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 1,98% 1,64 141,54 3,61

Franc dřevostavby s.r.o. 2,29% 1,20 86,69 6,78

VALSTAV s.r.o. -45,95% -0,33 71,43 0,06

Stavby VANTO s.r.o. 97,93% 146,75 94,68 0,17

RENO spol. s.r.o. -2,85% -1,52 333,00 0,31

2010 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 22,76% 2,28 253,99 1,27

Franc dřevostavby s.r.o. 27,99% 10,90 116,38 2,85

VALSTAV s.r.o. -137,62% -4,21 139,19 0,03

Stavby VANTO s.r.o. 2061,90% 13,03 78,03 0,12

RENO spol. s.r.o. 3,82% 4,47 122,68 0,22

2009 zisk po zdanění EBIT 360*aktiva
krátkodobý finanční 

majetek

vlastní kapitál nákladové úroky tržby krátkodobé závazky

JURÁŇ s.r.o. 2,65% 1,36 206,60 3,43

Franc dřevostavby s.r.o. 71,54% 13,07 125,66 0,98

VALSTAV s.r.o. -20,97% -1,11 90,73 0,16

Stavby VANTO s.r.o. 47,33% -1,75 111,73 0,10

RENO spol. s.r.o. 16,10% 10,90 144,80 0,84
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Příloha č. 2 

Klasická valašská dřevěnice postavená firmou Juráň s. r. o. 

 

Zdroj: [11] 

Příloha č. 3 

Lisované střešní vazníky vyráběné firmou Juráň s. r. o. 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 4 

Kanadský srub v ZOO Brno postavený firmou Juráň s. r. o. 

 

Zdroj: [11] 

Příloha č. 5 

Rekonstrukce hradu Sovinec 

 

Zdroj: [11] 


