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Anotace  

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti InfoTel s.r.o. 

v letech 2007 – 2011. Cílem diplomové práce je finanční analýza a zhodnocení 

finančního zdraví pomocí poměrových ukazatelů, Du Pont pyramidálního rozkladu, 

bankrotních a bonitních modelů. Dále následují návrhy a doporučení, které by mohly 

vést k lepšímu postavení společnosti na trhu.  

 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, Du Pont pyramidální rozklad, 

bankrotní a bonitní modely.  

 

 

Summary 

The thesis is focused on the financial analysis of the company Infotel Ltd. in 

2007 - 2011. The aim of this thesis is to analyze and evaluate the financial health 

through ratios, Du Pont pyramid decomposition, bankruptcy and credibility models. 

Followed by suggestions and recommendations that could lead to a better position in the 

market. 

 

 

Keywords: financial analysis, ratios, Du Pont pyramid decomposition, bankruptcy and 

credibility models. 
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1. Úvod 

 

Cílem diplomové práce je finanční analýza a zhodnocení finančního zdraví. 

Finanční analýza je oblastí, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku. Smyslem vyuţití finanční analýzy je posoudit a zhodnotit 

finanční situaci podniku a formulovat doporučení pro jeho další vývoj.  

Po úvodu následuje kapitola, ve které se zabývám společnosti InfoTel s.r.o, jejím 

popisem činnosti a vývojem společnosti. Společnost InfoTel působí v oblasti výstavby a 

provozu investičních celků v telekomunikacích jiţ od roku 1992. Zpočátku se 

orientovala na komplexní výstavbu televizních kabelových rozvodů. Dnes svůj předmět 

podnikání značně rozšířila.  

 Dále následuje teoretické vymezení finanční analýzy, uţivatelé finanční 

analýzy, zdroje finanční analýzy, analýzu analýzu poměrových ukazatelů, Du-Pont 

pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely. ¨ 

Další část je praktická, jsou v ní vypočtené jednotlivé poměrové ukazatelé, 

likvidita, rentabilita, finanční stabilita a aktivita v letech 2007 – 2011. Také je zde 

vypočtený Du-Pont pyramidální rozklad, hodnotila jsem finanční zdraví podniku 

pomocí bankrotních a bonitních modelů. Nakonec jsem navrhla doporučení, které by 

mohly vést k lepšímu postavení společnosti na trhu.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

 

V následujících kapitolách budou uvedeny základní údaje o společnosti a jejím 

předmětu podnikání. 

Obchodní jméno:  InfoTel, s.r.o. 

IČO:      469 81 071 

Sídlo:      Brno, Novolíšeňská 18 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

 

2.1 Předmět podnikání 

Společnost InfoTel působí v oblasti výstavby a provozu investičních celků 

v telekomunikacích jiţ od roku 1992. Zpočátku se orientovala na komplexní výstavbu 

televizních kabelových rozvodů. Předmět podnikání společnosti: 

 projekce, výstavba a servis celulárních sítí pro mobilní komunikace, 

 projekce, výstavba a 24 hod. servis sítí televizních kabelových rozvodů včetně 

sítí s optickými vlákny, 

 projekční a inţenýrské zabezpečení výstavby místních telefonních sítí a 

dálkových tras, 

 komplexní výstavba bodů přístupových datových sítí včetně instalace zařízení 

u koncových uţivatelů,   

 projekce a výstavba datových center, 

 odborné projekční a montáţní práce v dalších telekomunikačních oborech, 

 koupě zboţí za účelem dalšího prodeje, 

 zprostředkovatelská činnost. 
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2.2 Vývoj společnosti 

Společnost InfoTel působí v oblasti výstavby a provozu investičních celků 

v telekomunikacích jiţ od roku1992. V tomto trendu chce nadále pokračovat.  

V oblasti mobilních komunikací byli a jsou nejvýznamnějšími klienty 

společnosti Eurotel Praha, spol. s.r.o., T-mobile Czech Republic, a.s. a Český Mobil, 

a.s. Dalším partnerem byla v této oblasti společnost Nokia, s.r.o., jejímţ prostřednictvím 

se společnost podílela na výstavbě vyšších vrstev sítě společnosti Eurotel Praha, spol. 

s.r.o. Společnost nadále InfoTel s nimi spolupracuje do dnešního dne. 

V oblasti výstavby a servisu televizních kabelových sítí byla od roku 2002 

významným partnerem společnost Intercable CZ, spol. s.r.o. Spolupráce s touto 

společností byla a stál je dlouhodobá. V rámci zajištění servisu televizních kabelových 

rozvodů má společnost pro jednotlivé lokality, ve kterých servis provádí zřízená 

pracoviště. Jedná se o pobočky v Chebu, Chomutově, Plzni, Sokolově, dvě pracoviště 

v Ostravě a jedno pracoviště v Zlíně. V roce 2003 se společnost musela vypořádat 

s novou skutečností, které vyplynuly z připravované fůze společnosti Intercable CZ, 

spol. s.r.o., která převzala nový název Karneval Media s.r.o. a TES Media, spol. s.r.o. 

V roce 2007 proběhla další fůze Karneval Media s.r.o. se společností UPC Czech 

Repablic. Celoroční úsilí, které společnost v procesu vynaloţila, bylo završeno 

podepsáním nové servisní smlouvy a tím zajištění další dlouhodobé spolupráce v oblasti 

servisu televizních kabelových rozvodů. Tato spolupráce trvá do dnes.  

V lednu 2004 získala společnost servis v nových lokalitách a otevřela nová 

pracoviště v Lounech a Příbrami.  

V roce 2003 byla zřízena obchodní pobočka v Praze, coţ pro naši společnost 

představuje jednoznačný posun směrem ke klientovi.  
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3. Teoretický vymezení finanční analýzy 

 

Finanční analýza je oblastí, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku. Smyslem vyuţití finanční analýzy je posoudit a zhodnotit 

finanční situaci podniku a formulovat doporučení pro jeho další vývoj.  

Hlavní úlohou finanční analýzy je nepřetrţité hodnocení ekonomické situace 

podniku, která je výsledkem působení ekonomických, ale i neekonomických faktorů a 

vlivy těchto faktorů zohlednit při interpretaci jejich výsledků. Finanční analýza by se 

dále měla odhadnout budoucí vývoj jednotlivých ekonomických veličina a odhadovat 

moţné změny a vývoj trendů. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky 

podniku, ale především pomáhá odhalit případné závady ve finančním hospodaření. Je 

tedy zřejmé, ţe je uţitečným nástrojem nejen vně podniku při vytváření vnějšího obrazu 

o společnosti, ale zejména uvnitř podniku jako systém varování před nepříznivými 

důsledky změněného finančního stavu. [2,3,4] 

 

3.1 Uţivatelé finanční analýzy 

Informace o finančním zdraví podniku nevyuţívají pouze manaţeři a vrcholové 

vedení. Uţivatelé finanční analýzy lze rozdělit na externí a interní. [2,5] 

Mezi externí uţivatelé patří: 

 stát a jeho orgány, 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé,  

 obchodní partneři, 

 konkurence, apod.  

Interními uţivateli finanční analýzy jsou: 

 manaţeři, 

 zaměstnanci, 

 odboráři. 
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3.2 Zdroje informací finanční analýzy 

Rozvaha 

Rozvaha je písemným souhrnem majetku a zdrojů podniku k určitému datu.. 

Aktiva jsou majetkem, který podnik vlastní, a pasiva jsou zdrojem kapitálu, ze kterého 

byly jednotlivé majetkové poloţky pořízeny.  

Aktiva jsou vloţené prostředky, které mají podniku přinést určitý ekonomický 

efekt a vznikly na základě minulých rozhodnutí. Dluhy jsou veškeré součástí závazky 

podniku, které budou v budoucnosti sniţovat ekonomický efekt aktiv zapojených či 

činnosti podniku. [2,3,] 

Tabulka č 1. Struktura rozvahy 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Rezervní a ostatní fondy 

Oběţná aktiva Výsledek hospodaření z minulých let 

Zásoby Výsledek hospodaření běţného období 

Dlouhodobé pohledávky Cizí zdroje 

Krátkodobé pohledávky Rezervy 

Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé závazky  

Časové rozlišení Krátkodobé závazky 

  Dlouhodobé bankovní úvěry 

  Krátkodobé bankovní úvěry 

  Časové rozlišení 

Pramen [2 + vlastní zpracování] 

 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává informace o dosaţeném hospodářském výsledku. 

Zachycuje vztah mezi výnosy dosaţenými za určité období a náklady související s jejich 

vytvořením.[2] 
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                      Tabulka č. 2. Struktura výkazu zisku a ztráty 

OBCHODNÍ MARŢE 

+Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

-Provozní náklady 

=Provozní výsledek hospodaření 

+Výnosy z finanční činnosti 

-Náklady z finanční činnosti 

=Finanční výsledek hospodaření 

-Daň z příjmů za běţnou činnost 

=Výsledek hospodaření za běţnou činnost 

+Mimořádné výnosy 

-Mimořádné náklady  

-Daň z mimořádné činnosti 

=Mimořádný výsledek hospodaření  

=Výsledek hospodaření za účetní období 

Pramen [2 + vlastní zpracování] 

 

Výkaz Cash flow 

Výkaz Cash flow zachycuje vznik a pouţití peněţitých prostředků. Jinými slovy 

jde o přehled příjmů a výdajů podniku za dané období, je vhodné, aby příjmy 

převyšovaly výdaje. [2,3] 
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Tabulka č. 3. Struktura Cash flow 

Zisk po úhradě úroků a zdanění  

Odpisy 

jiné náklady  

výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash flow ze samofinancování  

Změna pohledávek 

Změna krátkodobých cenných papírů 

Změna zásob 

Změna krátkodobých závazků 

Cash flow z provozní činnosti 

Změna fixního majetku 

Změna nakoupených obligací a akcií 

Cash flow z investiční činnosti 

Změna dlouhodobých závazků 

Přírůstek vlastního jmění z titulu emisí 

akcií 

Výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 

                            Pramen [2 + vlastní zpracování] 

 

3. 3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívaný postup. Finanční poměrové 

ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma a více absolutními ukazateli 

pomocí jejich podílu.  

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, jelikoţ umoţňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku. Jsou ovšem jen pomocníkem analýzy a interpretace jevů, 

jejich výpočtem však analýza nekončí, naopak začíná.  

Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení na: 

 ukazatelé likvidity, 

 ukazatelé rentability, 

 ukazatelé stability, 

 ukazatelé aktivity, 
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 další ukazatelé (např. ukazatelé trţní hodnoty, ukazatelé na bázi finančních 

fondů a cash flow). [1,2,4,5] 

 

3.3.1 Ukazatele likvidity 

Likvidnost = schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na peníze. 

Likvidnost aktiv zabezpečuje solventnost podniku – schopnost úhrady dluhů 

v okamţiku jejich splatnosti – tato schopnost platit své závazky se nazývá likvidnost 

podniku. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část svých aktiv vázaných ve 

formě, jíţ můţe platit, tedy ve formě peněz nebo ve formě pohotově přeměnitelné 

v peníze.  

Jednotlivé sloţky aktiv podniku mají různou dobu likvidnosti. Ukazatelé 

recenzují likviditu podniku, jsou začleněni ve všech soustavách podílových ukazatelů. 

[1,4] 

 

Ukazatelé: 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣á𝑧𝑘𝑦
 

 

Tato okamţitá likvidita se také označuje jako likvidita 1. stupně. Tento ukazatel 

by se měl pohybovat v rozmezí 0,9-1,1.  

Jestliţe se podíl pohotových platebních prostředků a okamţitých splatných 

závazků pohybuje v tomto rozmezí, podnik je schopen ihned zaplatit své závazky a má 

dostatečné mnoţství pohotových platebních prostředků k zaplacení okamţitých dluhů.  

      Při překročení nebo naopak při nedosaţení těchto krajích hranic se můţe 

podnik dostat do platebních potíţí. Podnik by měl mít zajištěné peníze v pokladně nebo 

na běţném účtu, protoţe tím si chrání své „dobré jméno“ u dodavatelů a hlavně si 

uchovává dobré postavení okamţité likvidnosti. [1,4] 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣á𝑧𝑘𝑦 
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Běţná likvidita je také označován jako likvidita 2. stupně. Nejvýhodnější pro 

podnik je, kdyţ se tento druh likvidity pohybuje v rozmezí 1,1-1,5.  

Díky krátkodobým pohledávkám je tento poměr vyšší neţ u předchozího typu 

likvidity. I u tohoto podílu je podstatné, aby se firma v tomto rozmezí pohybovala. 

Jediná potíţ by mohla nastat při nezaplacení pohledávek, které bývají bohuţel často 

nevymahatelné a peníze, který by nám měly přijít, tak společnost nedostane a likvidnost 

se okamţitě změní a neplní význam běţné likvidity. [1,4] 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
 

3. Stupeň likvidity vyjadřuje celkovou likviditu podniku, kde jsou zahrnuty jak 

pohotové platební prostředky, krátkodobé pohledávky tak i zásoby. Nevýhodou je, ţe 

krátkodobé pohledávky nebo zásoby mohou obsahovat poloţky, které mají velmi nízký 

likvidní úroveň a tím se můţe zhoršit i celková likvidita podniku. Celkovou likviditu 

musíme brát jako velice orientační. Rozmezí tohoto ukazatele se pohybuje okolo 2,5. 

[1,4] 

 

3.3.2. Ukazatelé rentability  

 

Ukazatel rentability je nejdůleţitějším ukazatelem celkového finančního 

zhodnocení. Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme schopnost podniku tvořit zisk a 

zhodnocovat kapitál, který jsme do podniku vloţili.  

Obecně je rentabilita poměr zisku k nějaké základně. Rozeznáváme zisk, který je 

před zdaněním resp. hrubý zisk před odečtením úroků a daní anebo čistý zisk zvýšený o 

úroky.  

Nejčastěji se pouţívají tři základní podíly, díky nim zjišťujeme poměr zisku 

k aktivům celkem, vlastního kapitálu a trţbám. [1,4] 

 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

 

Ukazatel je také označován jako (Return on Assets) a bývá povaţován za 

rozhodující rozsah rentability, protoţe srovnává zisk s celkovými aktivy vloţenými do 
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podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou tato aktiva financována, zda jde o 

zdroje vlastní nebo cizí. [1,4] 

 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
 

 

Ukazatel je označován také jako ROE (Return on Equity) a hodnotí výnosnost 

kapitálu, který byl do podniku vloţen. [1,4] 

 

Rentabilita trţeb (ziskovost): 

 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Ziskovost trţeb podává přehled nad celkovou úspěšností podniku na trhu. [1,4] 

 

3.3.3 Ukazatelé finanční stability  

Finanční stabilita podniku je charakterizována skladbou zdrojů financování 

odpovídající sloţení jeho prostředků a zabezpečující rentabilní hospodaření a rozvoj 

podniku. Jedním nejčastěji pouţívaných ukazatelů pro hodnocení finanční stability: 

[1,4] 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑗𝑚𝑒𝑛í 

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 .100 

 

Ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské 

prostředky vlastními zdroji, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Význam tohoto 

ukazatele závisí na oboru podnikání, rentabilitě činnosti, dostupnosti a podmínkách 

úvěrů, způsobu odpisování hmotného investičního majetku atd. Změny ukazatele 

vyjadřují pouţití cizích zdrojů na financování obnovy hospodářských prostředků nebo 

na rozvoji podnikové činnosti. [1,4] 

Jako další ukazatel lze uvést:  

 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 .100 
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Čím niţší je podíl stálých aktiv na celkových aktivech, tím pruţněji se můţe 

podnik přizpůsobovat různým stupňům zaměstnanosti v reakci na kolísání poptávky po 

jeho produkci. Při sniţování zaměstnanosti nedoléhá problém nevyuţitých fixních 

nákladů tak silně jako u podniku s vysokým podílem stalých aktiv na celkových 

aktivech. Na druhé straně nízký podíl stálých aktiv, naznačuje nízkou míru investování, 

a tím zaostalost a nízkou technickou úroveň hmotného investičního majetku. [1,4] 

 

3.3.4 Ukazatelé aktivity  

Ukazatelé aktivity vypovídají, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Měří celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jejich jednotlivých sloţek a 

hodnotí tak vázanost kapitálů v určitých formách aktiv. Uvádějí, kolikrát se obrátí určitý 

druh majetku za stanovený časový interval – tzv. počet obrátek – nebo měří dobu, po 

kterou je majetek v určité formě vázán. – tzv. doba obratu vyjadřována v časových 

jednotkách (ve dnech). [1,4] 

 

Ukazatelé aktivity zásob:  

 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

 

Ukazatel měří dobu ve dnech, po kterou je kapitál vázán v dané formě zásob.  

Doba obratu zásob zboţí je zároveň indikátorem likvidity, protoţe udává počet dnů, za 

něţ se zásoba přemění v peněţní prostředky. [1,4] 

 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎
 .360 

 

 

Ukazatele aktivity pohledávek: 

 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í ú𝑣ě𝑟 
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Ukazatel vyjadřuje podíl průměrného stavu pohledávek z obchodního styku a 

průměrných denních trţeb na faktury. Určuje dobu, která průměrně uplyne mezi 

prodejem na obchodní úvěr a průměrných denních trţeb a přijetím peněz, tedy počet 

dnů, po něţ jsou odběratelé dluţni. [1,4] 

 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í ú𝑣ě𝑟

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢
 .360 

Ukazatele aktivity závazků: 

 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í ú𝑣ě𝑟
 

 

Ukazatel určuje dobu ve dnech, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a 

jejich úhradou. Doba obratu závazku je z hlediska finančního řízení velmi významná, 

protoţe je spojena s existencí „prostředků vlastním podobných“, tedy peněz, které 

podnik po určitou dobu drţí a pouţívá pro své potřeby. Na druhé straně je nutné, aby 

v době splatnosti závazků byl podnik likvidní. [1,4] 

 

Další ukazatel: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í ú𝑣ě𝑟

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢
 .360 

 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace podniku se pouţívají soustavy ukazatelů, 

označované také často jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. Rostoucí 

počet ukazatelů v souboru umoţňuje detailnější zobrazení finančně-ekonomické situace 

podniku, avšak současně velký počet ukazatelů ztěţuje orientaci a zejména výsledné 

hodnocení podniku: [2,3,6] 

 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichţ typickým 

příkladem jsou pyramidové soustavy, které slouţí k identifikaci logických a 

ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. 
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b) Účelové výběry ukazatelů, sestavované na bázi komparativně-

analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry 

ukazatelů, které by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku, resp. 

predikovat jho krizový vývoj. Podle účelu jejich pouţití se výběry člení na:  

 Bonitní modely, snaţí se pomocí jednoho syntetického ukazatele, který 

nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele různých vypovídacích schopností, vyjádřit 

finanční situaci. 

Bankrotní modely, představují systém včasného varování, neboť podle chování 

vybraných ukazatelů indikují případné ohroţení finančního zdraví podniku. [2,3,6] 

 

3.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodu 

vrcholový ukazatel. Cílem pyramidových soustav je: popsaní vzájemné závislosti 

jednotlivých ukazatelů a na straně druhé analyzování sloţitých vnitřních vazeb v rámci 

pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele se pak projeví v celé vazbě. 

Pyramidový rozklad byl poprvé pouţit v chemické společnosti Du Pont de 

Nomeurs a dodnes zůstává nejpouţívanějším pyramidovým rozkladem. Zaměření Du 

Pont rozkladu je na rozklad rentability vlastního kapitálu a na vymezení jednotlivých 

poloţek vstupujících do tohoto ukazatele. [2,3,6] 
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Obrázek č. 1. Du Pont rozklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pramen [1 + vlastní zpracování] 

 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marţi. Odspodu jsou sčítány nákladové 

poloţky a jejich odečtením od výnosů se získá čistý zisk. Zisková marţe se vypočítá 

jako zisk dělený trţbami. Jeli zisková marţe nízká nebo má klesající tendenci, je třeba 

se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů. Pravá strana diagramu pracuje 

s rozvahovými poloţkami a vyčísluje různé druhy aktiv a ukazuje obrat celkových 

aktiv. [2,3,6] 
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3.4.2 Bonitní a bankrotní modely  

Altmanův model  

Vychází z propočtu globálních indexů, respektive indexů celkového hodnocení. 

Je stanoven jako součet hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, jimţ je přiřazena 

různá váha, z níţ největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. [2,3,4] 

Rovnice Altmanova modelu: 

Zi = 1,2 x A + 1,4 x B + 3,3 x C + 0,6 x D + 1,0 x E 

kde: A = čistý provozní kapitál / celková aktiva,  

 B = nerozdělený zisk / celková aktiva  

 C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

 D = trţní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

 E = celkový obrat / celková aktiva 

Po výpočtu Altmanova modelu výsledek interpretujeme dle výsledkové tabulky 

č. 4 [2,3] 

Tabulka č. 4. Výsledková tabulka Altmanova modelu 

Z > 2,9 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci  

1,2 < Z ≤ 2,9 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků  

Z ≤ 1,2 firma je ohroţena váţnými finanční problémy 

Pramen [2+vlastní zpracování] 

 

Taflerův bankrotní model 

Byl publikován v roce 1977 a vyuţívá čtyři poměrové ukazatele: [2,3] 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky, 

R2 = oběţná aktiva / cizí kapitál, 

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva, 

R4 = trţby celkem / celková aktiva  
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Taflerova diskriminační rovnice má tvar:  

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 

Pokud vypočtené T > 0,3 jde o firmy s malou pravděpodobností bankrotu. U 

firem, které dosahují hodnotu funkce T <0,2, lze očekávat bankrot s vyšší 

pravděpodobností. [2,3,4] 

 Kralickův rychlý test  

Rychlí test, který navrhl v roce 1990 P. Kralicek, poskytuje rychlou moţnost, 

s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností „oklasifikovat“ analyzovanou firmu. 

Rychlý test pracuje s následujícími ukazateli: 

a) I. kvóta vlastního kapitálů = vlastní kapitál / aktiva celkem 

b) II. doba splácení dluhu = (cizí kapitál – finanční majetek) / provozní CF 

c) III. cash flow v % trţeb = CF / trţby 

d) IV. rentabilita celkového kapitálu (ROA) = VH po zdanění + úroky x  

(1daňová sazba) / celková aktiva  

 

Podle zjištěných hodnot pak vyhodnocujeme ukazatele podle tabulky č. 5 [2,3,4] 

 

Tabulka č. 5. Výsledková tabulka Kralickova testu 

Ukazatel Výborný 
Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Ohroţen 

insolvencí 

I. > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

II. < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

III. > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

IV. > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Pramen [2+vlastní zpracování] 
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4. Finanční analýza společnosti InfoTel s.r.o.  

 

Další samostatnou částí diplomové práce je vlastní finanční analýza společnosti, 

součástí je vlastní výpočet, definování, interpretace a grafické vyjádření, případně 

rozbor příčin. 

Pro výpočet finanční analýzy jsem vycházela z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

společnosti ve sledovaných letech 2007 - 2011 (viz příloha) 

4.1 Ukazatelé likvidity   

 

Pomocí ukazatelů likvidity, jsem zjišťovala, zda byla společnost ve sledovaném 

období schopna splácet své krátkodobé závazky.   

Tabulka č. 6. Vypočtená likvidita 

Likvidita  

  2007 2008 2009 2010 2011 Doporučená hodnota  

Běţná likvidita  3,67 4,14 5,8 6,73 4,92 1,5 - 2,5 

Pohotová likvidita 3,53 4,07 5,69 6,63 4,61 1:1 - 1,5:1 

Okamţitá likvidita  0,44 1,96 3,16 3,26 0,92 0,9 - 1,1 

Pramen [vlastní zpracování] 

Pro běţnou likviditu platí, ţe hodnoty mají být v rozmezí 1,5 - 2,5. Ve všech 

sledovaných letech (viz. Tabulka č. 6), jsou hodnoty běţné likvidity společnosti InfoTel 

s.r.o., vyšší neţ doporučené hodnoty. 

Pro pohotovou likviditu platí, v rozmezí 1:1 – 1,5:1. Vypočtené hodnoty 

pohotové likvidity jsou opět vyšší neţ doporučované rozmezí. To svědčí o 

neproduktivním vyuţití vloţených prostředků a vázání značného objemu oběţných 

aktiv ve formě zásob. 

Pro okamţitou likviditu platí, ţe by měla být v rozmezí 0,9 – 1,1.   Ve sledované 

období se nachází v doporučených hodnotách pouze rok 2011. V roce 2007 byla 

vypočtena hodnota okamţité likvidity niţší neţ doporučované rozmezí. V důsledku 

těchto výsledků nebyla společnost schopna platit své okamţité dluhy. Podnik nemá 

dobrou platební schopnost. V letech 2008, 2009 a 2010 jsou vypočtené hodnoty, vyšší 

neţ doporučované rozmezí a společnost nemá problém platit své závazky. Vysoké 
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hodnoty dávají společnosti moţnost vyuţít volné peněţní prostředky k jiným účelům, 

např. vyuţít terminovaný vklad.  

  

Graf č. 1. Vývoj likvidity 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

4.2 Ukazatelé rentability  

 

Ukazatelé rentability vypovídají o schopnosti podniku produkovat zisk a 

zhodnocovat tím vloţený kapitál.  

Tabulka č. 7. Vypočtená rentabilita  

Rentabilita  

  2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 0,35 0,31 0,22 0,21 0,14 

ROE 0,28 0,25 0,19 0,18 0,12 

ROS 0,25 0,25 0,22 0,25 0,19 

Pramen [vlastní zpracování] 

Rentabilita vloţených prostředků (ROA) se kaţdým rokem ve sledovaném 

období sniţuje. V roce 2008 se sníţila o 4 %, v roce 2009 se sníţila o 9 % v roce 2010 o 

1 % a v roce 2011 se dále sníţila o 7 %. Vše je způsobeno, dosahováním vyšších zisků a 

také rychlým růstem celkových aktiv.  
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Rentabilita vlastního kapitálů (ROE) nám vyjadřuje, zhodnocené vloţené 

peněţní prostředky. Nejvyšší hodnotu rentability vlastního kapitálu dosáhla společnost 

v roce 2007, protoţe 1 Kč vloţeného kapitálu přinesla společnosti 28 Kč zisku. Nejniţší 

hodnotu rentability měla společnost v roce 2011, kdy společnosti přinesla 1 Kč 

vloţeného kapitálu 12 Kč zisku. 

Rentabilita trţeb nám udává, ţe na jednu korunu trţeb společnosti získala v roce 

2007 a 2008 25 % zisku, v roce 2009 22 % zisku, v roce 2010 25 % zisku a v roce 2011 

19 % zisku.  

Graf č. 2. Vývoj Rentability 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

4.3 Ukazatelé finanční stability  

 

Pomocí výpočtu finanční stability je moţné vyhodnotit finanční strukturu 

společnosti. Kaţdá společnost můţe vyuţít vlastní i cizí zdroje financování. 
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Tabulka č. 8. Vypočtená finanční stabilita 

Finanční stabilita 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluţenost 0,17 0,16 0,12 0,12 0,1 

Koeficient samofinancování 0,79 0,8 0,87 0,87 0,88 

Finanční páka 1,27 1,24 1,15 1,15 1,14 

Urokové krytí      214,11 155,75   

Pramen [vlastní zpracování] 

Dle vypočtené finanční stability došlo k 17 %, zadluţení v roce 2008 16 %, 

v roce 2009 a v roce 2010 12 %, v roce 2011 10 % (viz. Tabulka č. 8). Příčinou byl  

rychlý nárůst aktiv společnosti a nízké cizí zdroje.  

Úrokové krytí nás informuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Ve 

sledovaných letech můţeme poměřit pouze rok 2009 a 2010. Obě hodnoty jsou vysoko 

nad doporučenou hodnotou, coţ je velice pozitivní pro podnik. V letech 2007, 2008 a 

2011 nemůţeme tento ukazatel vypočítat, jelikoţ v daném období nevykazovala 

nákladové úroky.  

Graf č. 3. Vývoj finanční stability 

 

Pramen [vlastní zpracování] 
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4.4 Ukazatelé aktivity  

 

Pomocí výpočtu ukazatelé aktivity zjistíme, jak společnost efektivně hospodaří 

se svými aktivy. 

Tabulka č. 9. Vypočtená aktivita 

Aktivita  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat zásob 31,18 48,97 41,14 32,5 13,17 

Doba obratu zásob 11,71 7,47 8,87 11,23 27,71 

Obrat pohledávek 3,07 4,23 4,2 2,37 2,15 

Doba obratu pohledávek 118,81 86,51 86,94 153,98 169,39 

Obrat závazků 17,85 11,13 16,4 12,9 12,65 

Doba obratu zavázků 20,44 32,89 21,58 28,3 28,84 

Pramen [vlastní zpracování] 

Ukazatel doba obratu zásob vyjadřuje, ţe v roce 2007 společnost drţela zásoby 

12 dní, v roce 2008 8 dní, v roce 2009 9 dní, v roce 2010 12 dní, a v roce 2011 celkem 

28 dní. Zvýšená doba obratu zásob v roce 2011 byla způsobena špatnou obchodní 

strategii společnosti UPC, pro kterou společnost InfoTel provádí servisní a instalační 

práce.  

Doba obratu pohledávek ukazuje, ţe v roce 2007 byla doba splacení pohledávek 

119 dní, v roce 2008 a 2009 klesla na 87 dní, v roce, v roce 2010 opět narostla na 154 

dní a v roce 2011 se zvýšila dokonce na 170 dní.  

Výpočet doby obratu závazků vyjadřuje, rychlost splácení závazků společnosti. 

V roce 2007 činila doba obratu závazků 21 dnů, v roce 2008 byla nejvyšší za celé 

sledované období a činila 33 dnů, v roce 2009 22 dní, v roce 2010 29 dní a v roce 2011 

činila doba splácení závazků 29 dní. Tyto nízké hodnoty ukazatele doby obratu závazků 

vypovídají o dobré platové morálce společnosti.   
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Graf č. 4. Vývoj aktivity 

 

 Pramen [vlastní zpracování] 

4.5 Finanční analýza pomocí DU PONT pyramidálního rozkladu 

 

Na hodnoty rentability vlastního kapitálu ROE, mají vliv tyto tři nástroje, které 

vykazuje společnost:  

 finanční páka,  

 rentabilita trţeb ROS 

  obrat aktiv.  

Součin rentability trţeb a obratu aktiv pak tvoří ukazatel rentability celkového 

kapitálu ROA.  

Pro výpočet DU Pont pyramidálního rozkladu, jsem vyuţívala interní informace 

společnosti, které jsou vypsané v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10. Data pro výpočet Du Pont pyramidálního rozkladu 

  2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 0,3524 0,3059 0,2235 0,2097 0,1423 

ROA 0,2781 0,2461 0,1946 0,1829 0,1248 

Finanční páka 1,2669 1,2432 1,1487 1,1465 1,1403 

ROS 0,1875 0,2004 0,1790 0,1931 0,1537 

Obrat aktiv 1,4835 1,2280 1,0873 0,9470 0,8123 

Stála aktiva 68 452 85 496 92 472 69 690 214 150 

Oběţná aktiva 111 247 168 575 209 154 311 341 227 375 

Ostatní aktiva 331 290 854 737 769 

Tţby 267 072 312 365 328 897 361 547 359 297 

Vázanost stálých 

aktiv  0,2563 0,2737 0,2812 0,1928 0,5960 

Vázanost oběţných 

aktiv 0,4165 0,5397 0,6359 0,8611 0,6328 

Vázanost ostatních 

aktiv 0,00124 0,00093 0,00260 0,00204 0,00214 

Pramen [interní data +vlastní zpracování] 

K výpočtu dat vlivů jednotlivých změn analytických ukazatelů na celkovou 

změnu ukazatele syntetického data přepočtena, musela se nejprve upravit data 

v jednotlivých obdobích tak, jak je uvedeno v tabulce č 10.  
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Tabulka č. 11. Přepočet změn hodnot v jednotlivých obdobích 

ROE (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,3524 0,3059 -0,0465     

2008 - 2009 0,3059 0,2235 -0,0824     

2009 - 2010 0,2235 0,2097 -0,0138     

2010 - 2011 0,2097 0,1423 -0,0674     

ROA (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,2781 0,2461 -0,032 0,8849 -0,0531 

2008 - 2009 0,2461 0,1946 -0,0515 0,7907 -0,1020 

2009 - 2010 0,1946 0,1829 -0,0117 0,9399 -0,0269 

2010 - 2011 0,1829 0,1248 -0,0581 0,6823 -0,1660 

Finanční páka (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 1,2669 1,2432 -0,0237 0,9813 -0,0082 

2008 - 2009 1,2432 1,1487 -0,0945 0,9240 -0,0343 

2009 - 2010 1,1487 1,1465 -0,0022 0,9981 -0,0008 

2010 - 2011 1,1465 1,1403 -0,0062 0,9946 -0,0024 

ROS (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,1875 0,2004 0,0129 1,0688 0,0289 

2008 - 2009 0,2004 0,179 -0,0214 0,8932 -0,0490 

2009 - 2010 0,179 0,1931 0,0141 1,0788 0,0329 

2010 - 2011 0,1931 0,1537 -0,0394 0,7960 -0,0991 

Obrat aktiv (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 1,4835 1,228 -0,2555 0,8278 -0,0821 

2008 - 2009 1,228 1,0873 -0,1407 0,8854 -0,0528 

2009 - 2010 1,0873 0,947 -0,1403 0,8710 -0,0600 

2010 - 2011 0,947 0,8123 -0,1347 0,8578 -0,0666 

Vázanost stálých 

aktiv (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,2563 0,2737 0,0174 1,0679 0,0285 

2008 - 2009 0,2737 0,2812 0,0075 1,0274 0,0117 

2009 - 2010 0,2812 0,1928 -0,0884 0,6856 -0,1639 

2010 - 2011 0,1928 0,596 0,4032 3,0913 0,4901 

Vázanost oběţných 

aktiv (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 
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2007 - 2008 0,4165 0,5397 0,1232 1,2958 0,1125 

2008 - 2009 0,5397 0,6359 0,0962 1,1782 0,0712 

2009 - 2010 0,6359 0,8611 0,2252 1,3541 0,1317 

2010 - 2011 0,8611 0,6328 -0,2283 0,7349 -0,1338 

Vázanost ostatních 

aktiv  (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,00124 0,00093 -0,00031 0,7500 -0,1249 

2008 - 2009 0,00093 0,0026 0,00167 2,7957 0,4465 

2009 - 2010 0,0026 0,00204 -0,00056 0,7846 -0,1053 

2010 - 2011 0,00204 0,00214 0,000104 1,0490 0,0208 

Pramen [interní data +vlastní zpracování] 

Pomocí těchto výpočtů je moţno zjistit vliv změn jednotlivých analytických 

ukazatelů na celkovou změnu ukazatele syntetického, tak jak je uvedeno v tabulce č. 12.  

Tabulka č. 12. Vliv změn analytických ukazatelů 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Vliv změny ROA na ROE  -0,0465 -0,06164 -0,01339 -0,06646 

Vliv změny finanční páky na ROE -0,00622 -0,02076 -0,000414 -0,000943 

Vliv ROS na ROA 0,02188 -0,02967 0,01628 -0,03974 

Vliv obratu aktiv na ROA -0,06216 -0,03197 -0,02967 -0,02672 

Vliv změny vázanosti stálých aktiv -0,00771 -0,00228 0,01925 -0,06156 

Vliv změny vázanosti oběţných aktiv -0,0546 -0,0292 -0,0490 -0,0349 

Vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,000137 -0,000507 0,000122 0,000016 

 Pramen [vlastní zpracování] 

Tyto hodnoty jsou převedeny vtaţením k celkové změně syntetického ukazatele 

ROE na procentuální vyjádření v tabulce č. 13.  

Tabulka č. 13. Procentuální vyjádření vlivu změn analytických ukazatelů 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Relativní změna ROE  -13,1952 -26,9369 -6,1745 -32,1412 

Vliv změny ROA na ROE  -11,4296 -20,1516 -5,9893 -31,6916 

Vliv změny finanční páky na ROE -1,7657 -6,7853 -0,1852 -0,4496 

Vliv ROS na ROA 6,209 -9,6996 7,2837 -18,9505 

Vliv obratu aktiv na ROA -17,6386 -10,452 -13,275 -12,741 

Vliv změny vázanosti stálých aktiv -2,1879 -0,7439 8,6135 -0,2935 

Vliv změny vázanosti oběţných aktiv -15,4859 -9,5424 -21,9431 -12,4551 

Vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,039 -0,1637 0,0546 0,0076 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Od roku 2007 do roku 2008 došlo k propadu rentability vlastního kapitálu 

podniku o 13,19 %. Pomocí pyramidního rozkladu bylo potvrzeno, ţe na tento 

nepříznivý vývoj má největší vliv rentabilita aktiv a to celými -11, 43 %, finanční páka 

má je nepatrný vliv ve výši -1, 77 %, Největší vliv na propad ROE měl obrat aktiv a to  

-17, 64 %, pozitivně se však vyvíjela změna rentabilita trţeb o 6, 21 %.  Největší vliv na 

propad obratu aktiv měla změna o -15,49 % vázanost oběţných aktiv.   

V období 2008 do roku 2009 došlo k dalšímu významnému propadu rentability 

vlastního kapitálu o 26, 94 %. Opět má největší podíl na propadu ROE rentabilita aktiv 

ve výši -20, 12 %, finanční páka se na propadu ROE podílela  -6,79 %. Rentabilita trţeb 

měla negativní vliv na ROA ve výši -9,70 % a obrat aktiv se také negativně podílel -

10,45 %. Na nepříznivém vývoji obratu aktiv se opět nejvíce podílela změna vázanost 

oběţných aktiv o -9,55 %. 

Mezi roky 2009 a 2010 došlo k dalšímu, i kdyţ ne tak razantnímu propadu 

rentability vlastního kapitálu o 6,18 %. Na tomto vývoji se minimálně podílela finanční 

páka -0,19 %, největší podíl na propadu měla opět rentabilita aktiv -5,98 %.  Rentabilita 

trţeb se na vlivu rentability aktiv podílela pozitivně a to ve výší 7, 29 %, došlo však 

k propadu aktiv  o -13, 28%.   

V poslední období mezi léty 2010 a 2011 došlo k největšímu propadu rentability 

vlastnímu kapitálu o 32,14 %. Na tomto vývoji se nejvíce podílela změna u rentability 

aktiv o -31,69 % a nepatrně pozitivně změna finanční páky o 0,45%.  
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4.5 Analýza pomocí bankrotních a bonitních modelů 

  

Altmanův model 

 

Vypočet  Altmanůva modelu je přehledně sestaven v následující tabulce č. 14.: 

Tabulka č. 14. Vypočtený Altmanův model 

Altmanův index           2007       2008       2009        2010       2011 

pracovní kapitál/celková aktiva 0,45 0,50 0,57 0,69 0,41 

zisk po zdanění/celková aktiva 0,28 0,25 0,19 0,18 0,12 

EBIT/celková aktiva 0,37 0,31 0,24 0,23 0,15 

vlastní kapitál/cizí kapitál 4,72 5,04 7,09 7,20 8,41 

trţby za prodej/celková aktiva 1,49 1,23 1,09 0,92 0,83 

závazky po lhůtě splatnosti/trţby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Altmanův index pro firmy 

obchodnované na burze 
6,46 6,23 7,10 7,08 7,05 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Z vypočtených výsledků lze předpokládat velmi dobrou finanční situaci společnosti. 

 

Taflerův bankrotní model 

Výpočet Taflerova bankrotního modelu je sestaven v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15. Vypočtený  Taflerův bankrotní model  

Taflerův test 2007 2008 2009 2010 2011 

EBIT/krátkodobé 

závazky 
2,19 1,95 2,05 1,88 1,48 

oběţná 

aktiva/cizí zdroje 
3,69 4,15 5,63 6,74 4,93 

krátkodobé 

závazky/celková 

aktiva 

0,17 0,16 0,12 0,12 0,10 

trţby/celková 

aktiva 
1,48 1,23 1,09 0,92 0,81 

 
     Taflerův rest 1,91 1,80 2,01 2,04 1,57 

Pramen [vlastní zpracování] 

 



Bc. Michaela Patáková: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

34 
2013 

Po zhodnocení výsledků, které jsou ve všech sledovaných letech vyšší, neţ 0,3 

není společnost ohroţena bankrotem.  

4.6 Návrhy a doporučení  

 

Výsledkem finanční analýzy společnosti jsem zjistila, ţe v kaţdém roce ve 

sledovaném období dosahuje vysokých trţeb, u kterých dochází kaţdým rokem k 

nárůstu. Po celé sledované období vykazuje společnost nízké krátkodobé závazky. 

Dlouhodobé závazky nevykazovala vůbec. Společnost si zachovala pozitivní trend i 

přes zásah hospodářské krize.  

Společnosti bych doporučila zaměřit se marketing a reklamu. Společnost je 

dodavatelskou firmou UPC a.s. a T-mobile. V dalších letech by společnost měla najít ke 

spoluprácí nové obchodní partnery, kterým by nabízela své sluţby. Také navrhuji 

vylepšení webové stránky firmy, neboť jsou na dnešní dobu velice nevyhovující.  

Doporučuji společnosti se zaměřit na sníţení doby obrátek pohledávek, které 

jsou v rozmezí od 118 – 169 dní. Pokud by společnost častěji platila své závazky dříve, 

neţ vyinkasuje své pohledávky, můţe se dostat do platební neschopnosti.  

Z Du Pontova pyramidálního rozkladu lze vyčíst, ţe nejhůře vyšly nejhůře 

ukazatele ROE v letech 2010 a 2011 kdy byl propad ukazatele o 32 % a v letech 2008 a 

2009 byl zaznamenán propad ukazatele o 27 %. Z tohoto důvodu se musí společnost 

zaměřit na prozkoumání záporných výsledků a analýzu záporných ukazatelů, které 

ovlivnili vrcholového ukazatele a zjištění důvodů.  
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5. Závěr 

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční situaci společnosti InfoTel s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 1992 v Brně, nyní se společnost snaţí rozšířit své sluţby 

nejen na Moravě, ale také v Čechách, v zahraničí např. Slovensku či Německu. V 

počátcích se společnost orientovala na komplexní výstavbu televizních kabelových 

rozvodů, nyní se snaţí svůj předmět podnikání rozšířit o další specifické práce, např 

projekce, výstavba a servis celulárních sítí pro mobilní komunikace. 

V úvodní části diplomové práci jsem se zaměřila na popis společnosti a její 

předmět podnikaní a její vývoj.  

V další kapitole jsem teoreticky vymezila finanční analýzu. Zaěřenou na 

poměrové ukazatele, Du Pont pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely.  

Poté následuje praktická části. Zde jsem se zaměřila na vyhodnocení 

poměrových ukazatelů, zde patři likvidita, rentabilita, finanční stabilita a aktivita, 

zhodnocení výsledků Du Pont pyramidálního rozkladu. Poslední praktická část se 

věnuje finančnímu zdraví společnosti pomocí bankrotních a bonitních modelů. 

Společnosti jsem navrhla doporučení, která by vedla k zlepšení finanční stability 

podniku a k prosazení na trhu.  Hlavní doporučení je, nabídka sluţeb dalším obchodním 

partnerům. Společnost se nemůţe spoléhat na stávající odběratele, ale je potřeba hledat i 

nové oblasti působení V roce 2012 společnosti ubyla místa působení pro odběratelskou 

firmu UPC a.s. Firma UPC a.s. kvůli špatným obchodním rozhodnutím přišla o tisíce 

zákazníků, kteří přešli ke konkurenci. Následkem tohoto je firma ve finanční ztrátě. 

Společnost InfoTel, se tak lehce můţe také dostat do ztráty, jelikoţ je na firmě UPC 

závislá. Jako příklad můţu uvést, ţe jenom na Ostravě přišla o 90 000 klientských 

zásuvek, kde firma InfoTel prováděla servis.  Proto si musí najít další obchodní 

partnery.  
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