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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 

2014–2018. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii, která vysvětluje pojem 

finanční analýza, její metody a postupy. Praktická část využívá tato teoretická východiska 

pro vlastní výpočty, které jsou použity pro hodnocení společnosti a na návrhy pro zlepšení 

dané finanční situace.  

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the selected 

company in 2014 – 2018. First part of bachelor’s thesis focuses on the theory which 

describes what is financial analysis and its methods. The practical part uses these theore-

tical points for own methods, which are used for the evaluation of the company and for 

suggestions for improving the given financial situation. 
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ÚVOD 

Tématem práce je Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace meto-

dami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení.  

Podnik by měl znát svoji finanční situaci a dokázat se podle toho dále rozhodovat. Silní do-

davatelé i odběratel diktují prodejní podmínky a růst konkurence, obojí způsobuje, že 

menší a malé podniky se dostávají do obtížné ekonomické situace a musí se zaměřit na 

monitorování své finanční situace. V oblasti nákladní automobilové přepravy dochází 

k rychlému nárůstu nákladů a firma, která podniká, se musí snažit náklady optimalizovat. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat společností Autodoprava K&K, s. r. o., která se 

zaměřuje převážně na kamionovou dopravu a je se svými 35 kamiony největší společností 

ve svém okolí, která se zabývá obdobným předmětem podnikání. Analyzované období 

bude od roku 2014 až do roku 2018. 

Práce je rozdělena do tří částí. První krok a zároveň první kapitola práce jsou teoretická 

východiska, kde bude vysvětlena finanční analýza a uvedeny její metody. Teoretická vý-

chodiska obsahují teoretické poznatky z oblasti finanční analýzy a stanou se východiskem 

pro druhou část práce, praktickou. Poslední část bude zaměřena na návrhy a doporučení. 
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CÍLE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci konkrétního podniku za použitý me-

tody finanční analýzy.  

Dílčí cíle:  

• zpracování teoretických východisek finanční analýzy 

• představení analyzované společnosti  

• provedení výpočtů finanční analýzy 

• vyhodnocení finanční analýzy  

• návrhy na zlepšení aktuální situace  

Použité metody 

V předkládané práci budou použity obecné metody poznání, především analýza, syntéza, 

indukce, dedukce, komparace, analogie modelu. Ze specifických metod bude používány 

metody finanční analýzy.  

Analýza je způsob, jak nalézt důkaz nějaké poučky k řešení nějakého problému. Jde tu 

tedy o postup od neznámého k známému. V případě syntézy se postupuje opačně (3). 

Dedukce je vyvození závěrů pro konkrétní případ z obecných pravidel Opakem je in-

dukce, kde stanovujeme obecná pravidla na základě konkrétních případů (7). 

Komparace je způsob myšlení spočívající ve vzájemném přiřazování jevů k sobě  

a v uvažování o jejich podobnostech a rozdílnostech (9). Analogie je shoda nebo podob-

nost různých objektů nebo systémů (2). 

Postupy zpracování 

První část bude zaměřena na teoretická východiska. V praktické části se budu zabývat 

finanční analýzou Autodopravy K&K, s. r. o. Ze začátku praktické části bakalářské práce 

představím analyzovanou společnost, kde uvedu základní údaje. V této části budou pro-

vedeny i výpočty pro vybrané ukazatele finanční analýzy, které budou navazovat na teo-

retickou část. Vypočtené hodnoty budou zaznamenány v tabulkách, které budou doplněny 

komentářem i grafickým zpracováním.  
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Hodnocení finanční situace budu provádět na základě účetních výkazů, které budou po-

skytnuty společností. Účetní výkazy bude tvořit rozvaha a výkaz zisků a ztrát a v nepo-

slední řadě i výkaz cash flow, a to za předpokladu, že tento výkaz daná společnost sesta-

vuje. Třetí část bakalářské práce bude věnována návrhům a doporučením, jejichž reali-

zace by umožnila zlepšení zjištěného stavu. 
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1 Teoretická východiska práce  

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží pro zhodnocení současné finanční situace podniku. Účel finanční 

analýzy je komplexně zhodnotit finanční situaci podniku. Za pomoci finanční analýzy lze 

zjistit, zdali je podnik ziskový, jakou má kapitálovou strukturu, jestli je schopen splácet 

své závazky včas a podobně. Znalost finanční situace podniku umožňuje manažerům se 

správně rozhodovat v určitých situacích, například při získávání nových finančních pro-

středků, při rozdělování volných finančních prostředků, při potřebě bankovního nebo ob-

chodního úvěru nebo při rozdělování zisku a podobně. Znát finanční situace je nezbytné 

jak k minulosti, tak i k budoucnosti a tím předpovídat budoucí vývoj podniku (8, s.17). 

Hlavním smyslem finanční analýzy je tedy připravit podklady, aby mohli manažeři zvolit 

to správné rozhodnutí o fungování podniku (12, s. 9). 

 

 Členění finanční analýzy 

Finanční analýzu můžeme členit z několika hledisek, důležité členění je například podle 

objektu zkoumání. 

 

Schéma 1: Členění finanční analýzy podle objektu zkoumání 

 (Zdroj: 8, s. 13) 

Mezinárodní analýza se zabývá analýzou na nadnárodní úrovni, tato analýza je vý-

znamná u společností, které pracují v mezinárodním měřítku. V této analýze se budou 

zkoumat především jednotlivé země, obce nebo větší firmy a finanční instituce (5, s.13). 

Analýza národního hospodářství je externím zdrojem informací, které přímo i nepřímo 

ovlivňují chování jednotlivých podniků. Analýzy jsou používány na hodnocení vlastních 

   

 Objekt zkoumání 

 Mezinárodní  Národní hospodářství  Odvětví  Podnik 
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společností. Získané informace představují celkovou hospodářskou situaci, zejména míru 

ekonomického růstu, míru inflace, míru nezaměstnanosti, úrokovou míru, vývoj devizo-

vého kurzu a podobně (12, s.14). 

U analýzy odvětví hovoříme o určitých subjektech, které si jsou podobné. Jsou si po-

dobné například v technologii nebo v poskytovaných službách (12, s.15). 

Podniky provádějí srovnání v čase, analýza je zaměřena na stav podniku a dále se zamě-

řuje na budoucí vývoj (12, s. 16). 

Dalším způsob členění je: 

● interní finanční analýza je zpracovávána zevnitř firmy a jsou zapotřebí veškeré 

účetní i jiné dokumenty, jako je finanční plán anebo strategické údaje. Závěry 

interní analýzy jsou použity pro účely managementu firmy.  

● externí finanční analýza je založena na veřejně známých informací. Za veřejně 

známé informace jsou považovány účetní a finanční informace, například zejména 

údaje z finančních trhů, relativní prognózy hospodářského vývoje a prognózy da-

ného oboru nebo očekávané změny měnových kurzů. Externí analýza je převážně 

pro potřeby bank, investorů, strategických nebo obchodních partnerů a podobně 

(19). 

 

 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy neslouží pouze pro potřeby podniku, ale i pro jiné subjekty, 

které nemusí být součástí podniku. Mezi uživatele finanční analýzy můžeme zařadit na-

příklad: 

● investory, 

● obchodní partnery, 

● státní instituce, 

● zahraniční instituce, 

● zaměstnance, 

● auditory, 

● konkurenci, 

● makléře, 
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● management, 

● banky, 

● odbornou veřejnost (5, s. 17). 

Uživatelé musí před samostatným zpracováním analýzy určit cíl, kterého chtějí dosáh-

nout. Po určení cíle se vybere metoda z hlediska časové a finanční náročnosti (12, s. 11). 

 

Schéma 2: Uživatelé finanční analýzy 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 12, s. 12) 

 

Management bude sledovat platební schopnost podniku, struktura zdrojů a finanční ne-

závislost podniku je sledována v rámci provozní analýzy. Velmi důležité je sledovat zis-

kovost, a to z důvodu, že se management zodpovídá vlastníkům podniku. Dále je ne-

zbytné sledovat likviditu v rámci obchodně-úvěrové politiky k dodavatelům  

i k věřitelům. (12). 

Banka jako věřitel bude sledovat dlouhodobou likviditu a dlouhodobou ziskovost, tvorbu 

finančních prostředků a jaká je jejich stabilita. Z krátkého hlediska banka sleduje platební 

schopnost uzavřených smluv, strukturu oběžných aktiv, krátkodobé závazky a cash flow. 

Ne jenom bankovní věřitel, ale i dodavatel bude mít za cíl vrácení veškerých vložených 

finančních prostředků. Věřitelé musí brát v úvahu i možnost nesplacení finančních pro-

středků (12, s. 12). 

 

 Uživatelé finanční analýzy 

 Stanovení cílů 

 Zaměření analýzy a výběr metody 

 Ukazatelé a jiné nástroje 

 Management 

 
Provozní 
analýza 

 
Řízení 
zdrojů 

 Ziskovost 

 Vlastník 

 Ziskovost 

 
Kapitálové 

výnosy 

 
Tržní ukaza-

tele 

 Věřitel 

 Likvidita 

 Zadluženost 
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Dále se budou například státní instituce zajímat o ziskovost podniku a odvod daní. Kon-

kurence bude chtít vědět, jak se podniku v dané oblasti podnikání daří a použít jejich 

metody a praktiky. Investoři se zaměří na finanční zdraví, aby nepřišli o své vložené 

prostředky a přinesly co největší výnos. Zaměstnanci se budou zajímat o výši mzdy, aby 

za svou práci byli náležitě odměněni (8, s. 18). 

 

 Původ finanční analýzy 

Finanční analýza je spjata se vznikem peněz. Původ teoretických prací finanční analýzy 

by měl být podle dostupných zdrojů ve Spojených státech. Praktické části jsou však vyu-

žívány už několik desetiletí. Struktura analýzy se výrazně změnila s příchodem počíta-

čové techniky, kdy se změnily matematické principy (12, s. 9). 

V České republice se finanční analýza objevila až počátkem 20. století. V odborné litera-

tuře se začíná objevovat pojem „analýza bilanční“. Tento pojem se používal převážně 

před druhou světovou válkou a až po válce se začíná pojem používat tak, jak ho známe 

dnes. Finanční analýza byla využívána pro hodnocení podniků, odvětví a státu. V České 

republice se pojem rozšiřuje až po roce 1989. 

V rozvinutých zemích je finanční analýza nezbytnou součástí pro podnikové řízení   

a výsledky finanční analýzy se stávají hlavním kritériem pro rozhodnutí o fungování pod-

niku (12, s. 10). 

 

 Zdroje informací 

1.1.4.1 Informace z povinných účetních výkazů 

Základními zdroji pro zpracování finanční analýzy jsou povinné účetní výkazy, přede-

vším rozvaha a výkaz zisku a ztráty.  Rozvaha zachycuje stavové veličiny (disponibilní 

majetek a zdroje jeho krytí, a to k určitému datu). Výkaz zisku a ztráty zachycuje tokové 

veličiny (náklady a výnosy) za určité období, které končí datem, k němuž je sestavena 

rozvaha (22). 

Mezi často využívané účetní výkazy patří i cash flow. 
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Rozvaha  

„Rozvaha je písemným přehledem majetku a zdrojů podniku k určitému datu.“ (12, s. 

150) 

Aktiva představují majetek podniku a pasiva zdroje, kterými jsou aktiva financována. 

Obecně platí, že aktiva se rovnají pasivům.  

 

Způsoby klasifikace rozvahy v ČR. 

Rozvahu můžeme dělit z hlediska času, tudíž kdy se rozvaha sestavuje. Mezi základní 

druhy rozvahy klasifikované z časového hlediska patří: 

• zahajovací rozvaha, sestavená na počátku činnosti účetní jednotky, 

• počáteční rozvaha, sestavovaná na počátku každého účetního období, 

• konečná rozvaha, sestavovaná na konci každého účetního období, 

• mezitímní rozvaha 

• mimořádná rozvaha, sestavovaná za neobvyklých okolností, jako je např. vstup 

účetní jednotky do likvidace, její fúze apod., 

• srovnávací (22) 

 

Dalším hlediskem je rozsah, či podrobnost tohoto výkazu.  

Zákon o účetnictví ve znění posledních úprav uvádí rozvahu v plném rozsahu a rozvahu 

ve zkráceném rozsahu a zároveň stanovuje povinnost, kdo může a musí tento typ rozvahy 

sestavovat 

V ČR aktiva za běžné období jsou v Rozvaze zachycována v pořizovací ceně, dále se 

uvádí korekce a zůstatková cena. U aktiv i pasiv se uvádí také zůstatková cena položek  

z minulého období (22). 

 

Funkcí rozvahy je co nejpřehledněji uspořádat majetek podniku a zdroje financování 

majetku. Získaná informace slouží jako podklad pro hodnocení finanční situace daného 

podniku. Kromě uspořádání majetku má rozvaha i funkci zjištění hospodářského vý-

sledku, který se spočítá jako rozdíl mezi celkovými aktivy a pasivy (14, s.38). 



18 

 

Struktura rozvahy 

Aktiva se člení na stálá aktiva (dlouhodobý majetek), který je v podniku déle než 1 rok 

a na oběžná aktiva, která jsou v podniku méně než 1 rok. K těmto hlavním rozdělení 

patří i specifická skupina časové rozlišení. 

Pasiva se člení na vlastní zdroje, cizí zdroje (dluhy) a přechodná pasiva – časové roz-

lišení. 

Vlastní zdroje jsou tvořeny základním kapitálem, kapitálovými fondy a fondy tvořenými 

ze zisku a výsledkem hospodaření ve schvalovacím řízení. Cizí zdroje, se člení na re-

zervy, dlouhodobé dluhy (závazky splatné za dobu delší než 12 měsíců) a krátkodobé 

dluhy závazky splatné do 12 měsíců. Poslední skupinu pasiv tvoří časové rozlišení. 

 

Výkaz zisku a ztrát  

„Výkaz zisku a ztrát informuje o dosaženém hospodářském výsledku. Zachycuje vztah 

mezi výnosy dosaženými za určité období a náklady souvisejícími s jejich vytvořením.“ 

(18, s 17) 

Výnosy jsou peněžní prostředky, které podnik obdržel prodejem svých majetkových slo-

žek za jejich tržní cenu odběrateli nebo zákazníkovi. Tento jev se projeví v rozvaze jako 

přírůstek finančních prostředků nebo pohledávek. Ve výkazu jsou označeny římskou čís-

licí. 

Náklady jsou peněžní prostředky, které podnik vynaložil na získání výnosů, představují 

spotřebování ekonomického zdroje, které je spojené se současným nebo budoucím výde-

jem peněz. Ve výkazu jsou označeny velkým písmenem latinské abecedy. 

Náklady a výnosy nepředstavují skutečné peněžní toky, a proto nezobrazují skutečně zís-

kané peněžní prostředky z činnosti podniku. (18, s. 153). 

Výkaz zisku a ztrát je uspořádán tak, aby umožnil vyčíslit výsledek hospodaření. 

 

Způsoby klasifikace výkazu zisků a ztrát v ČR 

Současně platná legislativa (zákon o účetnictví) povoluje členit náklady a výnosy podle 

druhu nebo podle účelu. 
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Dalším hlediskem členění je rozsah, či podrobnost tohoto výkazu, v tomto případě legis-

lativa umožňuje sestavovat tento výkaz v plném nebo zkráceném rozsahu (volba závisí 

na druhu účetní závěrky)  

V ČR aktiva za běžné období jsou v Rozvaze zachycována v Pořizovací ceně, dále se 

uvádí Korekce a Zůstatková cena. 

U aktiv i pasiv se uvádí také zůstatková cena položek z minulého období. 

 

Přehled o peněžních tocích – cash flow 

V některých zemí (např. v ČR) je požadavkem k rozvaze a výkazu zisku a ztrát sestavovat 

i výkaz o peněžních tocích, tedy cash flow. „Cash flow je možné charakterizovat jako 

pohyb peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité období v sou-

vislost s jeho ekonomickou činností.“ Cash flow značí změnu stavu peněžních prostředků 

a příčiny těchto změn za určité období. Cash flow se zabývá peněžními příjmy a výdaji, 

nikoliv výnosy a náklady. Do celkového cash flow zahrnujeme peněžní příjmy a výdaje, 

které souvisí se změnami například oběžného majetku, finančního majetku nebo se změ-

nami cizího i vlastního kapitálu (17, s. 84). 

 

Schéma 3: Sledované informace jednotlivých výkazů 

 (Zdroj: 8, s. 47) 

 

Schéma znázorňuje zachycené informace jednotlivých výkazů. Rozvaha sleduje stav ma-

jetku a kapitálu, výkaz zisku a ztrát sleduje různé náklady, výnosy a zisk bez ohledu na 

to, jestli vznikají skutečné peněžní příjmy a výdaje. Tímto vzniká časový nesoulad mezi 

náklady a výdaji, výnosy a příjmy a ziskem a stavem peněžních prostředků (8, s. 47).  

Cash flow se rozlišuje na: 

● cash flow z provozní činnosti, 

 
Rozvaha 

majetek = kapitál 
 

Výkaz zisku a ztrát 
výnosy – náklady 

   = 

zisk 

  

Cash flow 

příjmy - výdaje 

 =  
cash flow 
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● cash flow z investiční činnosti, 

● cash flow z finanční činnosti, 

● cash flow celkem (17, s. 84). 

Někdy se v rámci cash flow z provozní činnosti používá i cash flow ze samofinancování. 

Způsoby sestavování cash flow  

Používají se dvě metody sestavování, přímá a nepřímá. 

1. přímá metoda – sledují se příjmy a výdaje podniku k určitému období 

 

 

 

 

 

 

 

 (Zdroj: 8, s. 49) 

 

  

 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ Příjmy za určité období 

       Cash flow celkem 

- Výdaje za určité období 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Schéma 4: Přímá metoda sestavení cash flow 
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2. nepřímá metoda – pomocí úprav pohybů peněžních prostředků se změnami ma-

jetku a kapitálu 

V praxi se doporučuje nepřímá metoda sestavování cash flow, jejíž způsob sestavení je 

uveden níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: 8, s. 52) 

 

 

Počáteční stav peněžních prostředků 

Výsledek hospodaření běžného období 

+ odpisy 

+ tvorba dlouhodobých rezerv 

- snížení dlouhodobých rezerv 

+ zvýšení krátkodobých závazků (bankovní úvěry, časové rozlišení pasiv) 

- snížení krátkodobých závazků (bankovní úvěry, časové rozlišení pasiv) 

- zvýšení pohledávek, časové rozlišení aktiv 

+ snížení pohledávek, časové rozlišení aktiv 

+ snížení zásob 

- zvýšení zásob 

= CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

- výdaje s pořízením dlouhodobého majetku 

+ příjmy s pořízením dlouhodobého majetku 

CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

± dlouhodobé závazky, popřípadě i krátkodobé 

± dopady změn vlastního kapitálu 

= CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI 

Konečný stav peněžních prostředků 

Schéma 5: Nepřímá metoda sestavení cash flow 
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1.1.4.2 Další zdroje informací 

V případě, že údaje v účetních výkazech jsou nedostačující (většinou mále podrobné), 

čerpají se informace přímo z účetní evidence, a to jak finančního účetnictví, tak přede-

vším nákladového (informace např.  o nákladech členěných dle závislosti na objemu pro-

dukce, nebo členěných í na jednicové s režijní náklady, či podrobnější členění aktiv, kla-

sifikace dle odpovědnostních středisek atd.).  

Externí informace se získávají především z makrookolí.  

 

 Ukazatele finanční analýzy 

Ukazatele finanční analýzy se nejčastěji člení na analýzu absolutních ukazatelů, analýzu 

rozdílových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů a na bonitní a bankrotní modely.  

 

1.1.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů slouží především pro srovnání změn jednotlivých položek 

účetních výkazů. Pokud se sledují změny v čase, hovoříme o horizontální analýze, 

k procentnímu rozboru položek účetních výkazů slouží vertikální analýza (8, s. 67). Do 

této kategorie lze také řadit rozdílové ukazatele. 

 

Horizontální analýza  

Horizontální analýza porovnává změny jednotlivých položek výkazů v časovém hle-

disku. Vypočítaná změna bude v absolutním a procentuálním vyjádření (8, s. 68). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙1 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice 1: Absolutní změna 

 (Zdroj: 8, s. 68) 

  



23 

 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100)

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

Rovnice 2: Procentní změna 

 (Zdroj: 8, s. 68) 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném zá-

kladu, slouží pro rozbor jednotlivých položek účetních výkazů. Položky výkazu bývají 

vyjádřeny jako procento z celkových aktiv Je typické pro zvolenou položku, která slouží 

jako základna, vybrat pro položky rozvahy celkovou výši aktiv nebo pasiv  

a pro položky výkazu zisku a ztrát zvolit celkové výnosy nebo náklady. Vertikální analýza 

je vhodným nástrojem pro meziroční a mezipodnikové srovnávání (8, s. 68). 

 

1.1.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

Kromě horizontálního a vertikálního rozboru za absolutní ukazatele lze považovat i tzv. 

rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Někdy se 

označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. 

Pojem „fond“ se ve finanční analýze používá v jiném smyslu než jak jej vymezuje účet-

nictví, tj. jako zdroj krytí aktiv (např. kapitálové fondy, rezervní fond aj.), ve finanční 

analýze se fond chápe jako: 

1. agregace určitých stavových položek vyjadřujících aktiva nebo pasiva, 

2. rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a určitými položkami pasiv 

na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond (net fund). 

Fondy finančních prostředků zde nejsou účetním termínem, ale pojmem (20). 

 

Rozdílové ukazatele slouží podniku k analýze a dále pro řízení finanční situace podniku 

se zaměřením na likviditu. Nejvýznamnější ukazatel je čistý pracovní kapitál, další uka-

zatelé jsou například ukazatel čistých pohotových prostředků nebo ukazatel čistého pe-

něžního majetku. (8, s. 83). 
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Ukazatel čistého pracovního kapitálu 

Tento ukazatel souvisí s krátkodobým financováním podniku a také zajišťuje plynulost 

hospodářské činnosti daného podniku (18, s. 211). ČPK má velký vliv na platební schop-

nost podniku. Pokud chce být podnik likvidní, musí mít určitou výši volného kapitálu,  

a to znamená, že krátkodobá likvidní aktiva musí být vyšší než krátkodobé zdroje finan-

cování (8, s. 83). 

Pracovní kapitál je nezbytný pro fungování podniku. Ukazatel čistého pracovního kapi-

tálu tedy ukazuje, kolik oběžných aktiv zůstane podniku k dispozici, když uhradí veškeré 

své krátkodobé závazky. (6).  

Problém je s pojetím krátkodobých závazků – jsou to jen krátkodobé závazky, nebo sem 

patří i splátky dlouhodobých závazky a placené úroky (za krátkodobé závazky pro po-

třeby výpočtů budu vždy používat jen krátkodobé závazky z výkazu, a ne v širším pojetí). 

Doporučená hodnota je kladné číslo v nízké výši. Pokud by byl výsledek hodně nízko 

nebo nula, znamenalo by to, že podnik nemá, jak platit za pořízené zboží nebo služby  

a zároveň nedostává peněžní prostředky od svých odběratelů. Kdyby podnik dostával pe-

něžní prostředky od svých odběratelů, byl by výsledek čistého pracovního kapitálu navý-

šen o tyto prostředky a nepohyboval by se v nulové či nízké výši. V případě vysokého 

kladného čísla je provoz chodu podniku financován z dlouhodobých cizích zdrojů (6). 

ČPK je ve dvojím pojetí: 

• manažerském – určitý volný finanční fond 

• investorském – část dlouhodobého kapitálu, který je možno použít k úhradě 

oběžných aktiv (5, s. 80) 

Č𝑃𝐾 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

nebo 

Č𝑃𝐾 = (𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦) − 𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 3: Ukazatel čistého pracovního kapitálu v manažerském a investorském pojetí 

 (Zdroj: 18, s. 21) 
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Ukazatel čistých pohotových prostředků 

Tímto ukazatelem je určena okamžitá likvidita právě splatných krátkodobých závazků.  

Pokud do pohotových peněžních prostředků zahrneme peněžní prostředky v pokladně  

a na běžném účtu, hovoříme o nejvyšším stupni likvidity, jedná se tedy o přísnější způsob 

výpočtu likvidity (8, s. 84). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

𝑃𝐹𝑃 = 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 𝑣 ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 𝑛𝑎 𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ úč𝑡𝑒𝑐ℎ 

Rovnice 4: Ukazatel čistých pohotových prostředků 

(Zdroj: 8, s.  84) 

 

Ukazatel čistého peněžní majetku  

Čistý peněžní majetek nebo také čistý-peněžně pohledávkový fond udává kompromis 

mezi ukazatelem čistého pracovního kapitálu a ukazatelem čistého peněžního majetku. 

Kromě zásob se vylučují i krátkodobé pohledávky bez nevymahatelných pohledávek (8).  

Č𝑃𝑀 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 5: Ukazatel čistého peněžního majetku 

(Zdroj: 5, s. 84) 

 

1.1.5.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů je jedna z oblíbených metod, a to z důvodu, že podniku 

umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci. Ukazatelé této analýzy dávají  

do poměru určité položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a v některých případech i cash 

flow (8, s. 84). 

Poměrové ukazatele: 

• Likvidity 

o Okamžitá 
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o Pohotová 

o Běžná 

• Rentability – ROA, ROE, ROCE, ROI, ROS, ROC 

• Aktivity  

o obrat 

o dobra obatu 

• Zadluženosti  

o celková, dlouhodobá krátkodobá 

o koeficient samofinancování 

 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit aktiva na peněžní prostředky (12, s. 26). Uka-

zatelé likvidity poměřují v čitateli, čím je možno platit a ve jmenovateli, co je potřeba 

zaplatit. (8, s. 91). 

V obecných vzorcích se v čitateli nachází oběžný majetek, který je u jednotlivých vzorců 

uspořádán podle likvidity (18, s.26).  Ve jmenovateli jsou uvedeny krátkodobé cizí zdroje, 

do kterých patří krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry, další krátkodobé zá-

vazky a finanční výpomoc (8, s. 91).  

Dle rychlosti likvidity se rozeznávají její stupně likvidity. 

● ukazatel likvidity I. stupně (okamžitá) 

● ukazatel likvidity II. stupně (pohotová) 

● ukazatel likvidity III. stupně (běžná) 

 

Ukazatel likvidita I. stupně (okamžitá) 

Nejpřesnější ukazatel z ukazatelů likvidity. V peněžních prostředcích jsou v čitateli ob-

saženy pouze peníze v pokladně, na bankovním účtu, krátkodobé cenné papíry  

a pořizovaný krátkodobý finanční majetek (18, s. 27). Doporučené hodnoty jsou v roz-

mezí 0,2 - 0,5. Pokud jsou doporučené hodnoty vyšší, podnik nesprávně využívá své fi-

nanční prostředky (8, s. 91). 



27 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 6: Ukazatel okamžité likvidity 

 (Zdroj: 18, s. 27) 

 

Ukazatel likvidita II. stupně (pohotová) 

Čitatel neobsahuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, a to zásoby. Je lepší tento uka-

zatel sledovat v čase, a ne ji srovnávat s jinými hodnotami (18, s. 27). Doporučené hod-

noty jsou v rozmezí 1 - 1,5. V případě, že výsledek je roven 1, znamená to, že je podnik 

schopen dostát svým závazkům, a tudíž není nutné prodávat své zásoby. Při příliš vysoké 

hodnotě váže podnik mnoho aktiv ve formě pohotových prostředků a ty mu přinášejí mi-

nimální úrok (18, s. 27). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 7: Ukazatel pohotové likvidity 

 (Zdroj: 18, s. 27) 

 

Ukazatel likvidita III. stupně (běžná) 

V čitateli jsou zahrnuty všechny části oběžného majetku. Ukazatel nám říká, zdali by byl 

podnik schopen uspokojit všechny věřitele, kdyby prodal svůj veškerý oběžný majetek  

a prostředky přeměnil na hotovost (18, s. 27). Doporučené hodnoty jsou v rozmezí  

1,6 – 2,5, hodnota by neměla být nižší než 1. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 8: Ukazatel běžné likvidity 

(Zdroj: 18, s. 27) 
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Ukazatelé rentability  

Rentabilita nebo také výnosnost znamená schopnost dosahovat výnosu na základě vlože-

ných prostředků. Ukazatel výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření se vypočte jako po-

měr výnosu k vynaloženým prostředkům a vyjadřuje obvykle v procentech (18, s. 22). 

Při výpočtech rentabilit se používají různé stupně zisku. Nejčastěji se jedná o:  

• EBITDA –  

o Earning before Interest, Taxes. Depretiation and Amortization Charges 

o zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

• EBITA    

o Earning before Interest, Taxes and Amortization Charges 

o zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

• EBIT      

o Earning before Interest and Taxes  

o zisk před úroky a zdaněním 

• EBT       

o Earning before Taxes.  

o zisk před zdaněním 

• EAT       

o Earning after Taxes 

o zisk po zdanění  

Pro výpočty rentabilit se nejčastěji používá EBIT (Earning before interest and tax) nebo 

EAT (Earning after tax). 
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Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA – Return on Assets) 

Tímto ukazatelem se poměřují různé podoby zisku s celkovými aktivy, které byly vloženy 

do podnikání. U aktiv se nerozlišuje, zda byla pořízeny z vlastních nebo cizích zdrojů  

(18, s. 22). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 9: Rentabilita celkových aktiv 

(Zdroj: 18, s. 23) 

 

Je to výnosnost celkových aktiv udává, jaké množství zisku přinesla 1 Kč aktiv. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

ROE vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu vloženého kapitálu, 

tedy jak efektivně se využívají vlastní zdroje.  (18, s. 23). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 10: Rentabilita vlastního kapitálu 

 (Zdroj. 8, s. 100) 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on Sales) 

Rentabilita tržeb je velmi důležitá, pokud chce podnik znát svoji efektivnost. Ukazatel 

udává, kolik korun čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. Hospodářský výsledek 

může být v podobě čistého zisku nebo zisku před zdaněním (18, s. 23).  

𝑅𝑂𝑆 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

Rovnice 11: Ukazatel tržeb 

 (Zdroj: 18, s. 23) 
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Podobně jako ostatní ukazatele rentability nám pomáhá určit zisk. Je třeba ho vždy 

správně posuzovat ho v kontextu s obratem firmy a velmi se liší u podniků v různých 

odvětvích. Pohybuje se zhruba od 2 % do 50 %, měl by být nad 10 %. 

 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu (ROI – Return on Investment) 

ROI je základním ukazatelem měření návratnosti a efektivnosti. Rentabilitu investic lze 

dále nazvat také jako návratnost investic, produktivita investic, rentabilita vloženého ka-

pitálu či rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. Zkratka ROI označuje cel-

kový zisk z vynaložené Investice. Ukazatel se používá pro hodnocení hospodářských 

středisek nebo investičních záměrů (11).  

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 12: Ukazatel rentability vloženého kapitálu 

(Zdroj: 5, s. 123) 

 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Capital Employed) 

ROCE slouží k vyjádření, kolik provozního hospodářského výsledku dosáhl podnik 

z jedné vložené koruny investorů (1, s. 22). Ukazatel slouží pro srovnání firem v dlouho-

dobém investování, například u hodnocení monopolních veřejně prospěšných společností 

(8, s. 128).   

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐻𝑉 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 13: Ukazatel rentability vlastních zdrojů 

 (Zdroj: 5, s. 128) 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/zisk
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Ukazatelé zadluženosti 

Vyjadřují zejména vztah mezi cizími a vlastními zdroji firmy. Tedy míru, do jaké je pod-

nik financován cizími zdroji. 

Zadluženost obecně nemusí být negativní charakteristikou firmy. S rostoucí zadlužeností 

však roste riziko, že společnost bude mít problémy se splácením úroků a dostane se  

do nepříznivé finanční situace.  

Pokud je podnik zadlužený, znamená to, že k financování podnikatelských činností pou-

žívá cizí zdroje a používání těchto zdrojů ovlivňuje nejen výnosnost akcionářů, ale  

i riziko. Financování podnikatelských činností probíhá z vlastního i cizího kapitálu. (17, 

s. 105). 

 

Celková zadluženost 

Základní ukazatel zadluženosti s doporučenými hodnotami mezi 30-60 %. Je nezbytné 

porovnávat zadluženost v příslušném odvětví a zároveň respektovat schopnost splácet 

úroky z dluhů (5, s. 85-86). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 14: Ukazatel celkové zadluženosti 

 (Zdroj: 8, s. 85) 

 

Tento ukazatel lze dále analyzovat a zjišťuje se dlouhodobá zadluženost (dlouhodobé cizí 

zdroje/celková aktiva, a krátkodobá zadluženost (krátkodobé cizí zdroje/ celková aktiva). 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient udává, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem a vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku. Doporučená hodnota je 50 %, ale nelze určit žádnou op-

timální hranici (5, s. 109). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 15: Ukazatel koeficientu samofinancování 

(Zdroj: 5, s. 109) 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel vyjadřuje výši zadluženosti za pomoci schopnosti podniku splácet úroky. Velmi 

významný ukazatel v případě, že podnik financuje své činnosti cizími úročenými zdroji. 

Důležité je sledovat jeho vývoj v případě nerovnoměrného vývoje zisku před zdaněním 

z časového hlediska. Doporučená hodnota je vyšší než 5. V případě výsledné hodnoty  

1 vytvořil podnik dostatečný zisk pro splácení úroků věřitelům, ale na platbu daní státu  

a na platbu čistého zisku již nezbylo. (8, s. 87). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice 16: Ukazatel úrokového krytí 

(Zdroj: 8, s. 87)  

 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity patří k mezi výkazovým ukazatelům, neboť přebírají vstupní údaje 

z obou základních účetních výkazů, tzn. z rozvahy i z výkazu zisků a ztrát. Mají buď po-

dobu rychlosti obratu, tedy poměrového ukazatele, který vyjadřuje, kolikrát se příslušná 

složka podnikového majetku přemění ve sledovaném období v peněžní prostředky nebo 

doby obratu, vyjadřující, jak dlouho tato přeměna trvá (21). 

Ukazatelé aktivity měří, jak podnik využívá jednotlivé části svého majetku. (18, s. 24). 
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Ukazatele obratu  

Nejkomplexnějším ukazatelem v této skupině je obrat celkových aktiv:  

Ukazatel udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za určitý časový interval. Dopo-

ručená hodnota je čím větší, tím lepší, avšak minimální hodnota je 1, poté se doporučuje 

rozmezí 1,6 - 3. Pokud je výsledná hodnota nižší jak 1,5, je nutné prověřit, jak efektivně 

snížit hodnotu celkových aktiv, pro větší hodnoty je naopak doporučeno zvýšit hodnoty 

aktiv (5, s. 116). Tutu hodnotu ovlivňuje i příslušnost odvětví, ve které se konkrétní pod-

nik nachází. Pokud vyjde nízká výsledná hodnota, je to známka toho, že podnik neefek-

tivně využívá svůj majetek (8, s. 104).  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 17: Ukazatel obratu celkových aktiv 

(Zdroj: 18, s. 24) 

 

Obrat celkových aktiv lze dále analyzovat. Zjišťuje se obrat dlouhodobých aktiv a obrat 

a oběžných aktiv. Analýzu oběžných aktiv je možné ještě prohloubit například až na po-

ložky zásob (materiál, zboží, hotová výroba), u dlouhodobých aktiv až na úroveň dlou-

hodobého hmotného majetku odpisovaného vyjádřeného v zůstatkových cenách.  

Obecný vzorec vychází ze zlomku, kde v čitateli jsou tržby, ve jmenovateli předmět ana-

lýzy. 

 

Ukazatel obratu stálých aktiv  

Ukazatel stálých aktiv měří, jak podnik efektivně využívá jednotlivé části dlouhodobého 

majetku a kolikrát se obrátí v tržbách (18, s. 24). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Rovnice 18: Ukazatel obratu stálých aktiv 

 (Zdroj: 8, s. 104) 
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Ukazatel obratu oběžných aktiv 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 19: Ukazatel oběžných aktiv 

(Zdroj: 8, s. 104) 

 

V této podobě je vypovídací schopnost ukazatele ovlivněna tím, že tři základní skupiny 

mají nesmírně odlišnou rychlost likvidity. Proto je užívání této varianty málo frekvento-

vané. Podniky naopak velmi často sledují obrat zásob. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice 20: Ukazatel obratu zásob 

(Zdroj: 8, s. 104) 

 

Ukazatele doby obratu 

Doba obratu udává, jak dlouho je analyzovaný druh či skupina aktiv nebo závazků setr-

vávána v podniku. 

 

Ukazatel obratu zásob 

Ukazatel obratu udává, kolikrát je každá položka zásob v průběhu období prodána  

a opětovně naskladněna (18, s. 24). Doporučenou hodnotou je vyšší výsledná hodnota 

s minimální hodnotou 1. Nízká hodnota je znakem neúměrné vybavenosti podniku a jeho 

neefektivitě, doporučená hodnota je i ovlivněna odvětvím, ve kterém se daný podnik na-

chází. (8, s. 104). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice 21: Ukazatel obratu zásob 

 (Zdroj: 8, s. 103) 
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Ukazatel doby obratu zásob 

Doba obratu zásob znamená, jak dlouho trvá obrat zásob na skladě, tedy počet dnů, kdy 

jsou zásoby na skladě do doby jejich spotřeby. Pro zkoumání výsledků tohoto ukazatele 

je vhodné výsledky porovnat v čase a s odvětvovém členění. V případě hodnocení jed-

notlivých druhů zásob je vhodnější zvolit místo tržeb náklady (8, s. 104). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

nebo 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
× 360 

Rovnice 22: Ukazatel doby obratu zásob 

 (Zdroj: 8, s. 104) 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek 

Ukazatel představuje dobu existence kapitálu v podobě pohledávek. Doba obratu pohle-

dávek určuje, jak dlouho musí podnik čekat, než obdrží platby od odběratelů. Doporu-

čená hodnota je taková, že výsledná hodnota by měla odpovídat době splatnosti faktur  

a také odvětvovému průměru. Pokud je delší doba splatnosti pohledávek, je potřeba více 

úvěrů, se kterými jsou spojeny vyšší náklady (8, s. 105). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Rovnice 23: Ukazatel doby obratu pohledávek 

 (Zdroj:8, s. 105) 

 

Ukazatel doby obratu závazků 

Obdobné jako u předchozího ukazatele, ale tento ukazatel vyjadřuje dobu, jak dlouho 

podniku potrvá uhradit své závazky. Ukazatel by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby 

obratu pohledávek (8, s. 105). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Rovnice 24: Ukazatel doby obratu závazků 

(Zdroj: 8, s. 105) 

 

Ukazatelé cash flow 

Poslední skupinou poměrových ukazatelů tvoří ukazatele na bázi cash flow, které určují 

význam finančních toků podniku. V ukazatelích je zisk nahrazen cash flow, a to z toho 

důvodu, že ukazatele ve většině případů vychází z ostatních poměrových ukazatelů. Ana-

lýza cash flow má za úkol podchytit hrozby týkající se platebních potíží (1). 

 

Rentabilita tržeb z cash flow 

Ukazatel vychází ze vzorce znázorňující rentabilitu tržeb (ROS), ale místo hospodářského 

výsledku je dosazeno cash flow z provozní činnosti, a to z toho důvodu, že je po této 

úpravě ukazatel méně ovlivněn investičními cykly a dále je méně ovlivněn stupněm ode-

psanosti stálých aktiv a není ovlivněn použitým typem zisku (EAT, EBIT atp.). Rentabi-

lita tržeb z cash flow vyjadřuje, jak je podnik finančně efektivní (1). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 25: Ukazatel rentability tržeb z cash flow 

(Zdroj: 1) 

  



37 

 

Rentabilita aktiv z cash flow 

Rentabilita aktiv značí, jakou část příjmů podnik vygeneruje z kapitálu, který je vázaný 

v majetku. Ukazatel vychází z rentability aktiv (ROA), ale místo provozního výsledku 

hospodaření je dosažen provozní cash flow (1). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 26: Ukazatel rentability aktiv z cash flow 

(Zdroj: 1) 

 

Úrokové krytí z cash flow 

Význam úrokového krytí je v tom, že udává, kolikrát jsou nákladové úroky pokryty vy-

tvořenými peněžními prostředky (1). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice 27: Ukazatel úrokového krytí z cash flow 

(Zdroj: 1) 

 

 Analýza soustav ukazatelů 

Tato podkapitola se bude zabývat analýzou soustav ukazatelů, které se dělí na bonitní  

a bankrotní modely. Tyto modely jsou důležité převážně pro bankovní sektor. Banky si 

před schválení úvěru ověří, zdali je podnik bonitní, tedy jestli má dostatek finančních 

prostředků na splácení poskytnutého úvěru a zda mu nehrozí bankrot. (18, s. 75). 

 

1.1.6.1 Bonitní modely 

Podnik je bonitní, pokud dokáže splácet své závazky a uspokojovat tím přání svých věři-

telů (18, s. 27). Mezi nejznámější bonitní modely patří například: 

● Index bonity 

● Kralickův Quicktest 
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● Tamariho model 

 

Index bonity 

Tato soustava ukazatelů je využívána především ve středoevropských zemí, a to zejména 

ve Švýcarsku, Německu nebo Rakousku. V indexu je použito šest poměrových ukazatelů: 

● cash flow (čistý zisk + odpisy) 

● cizí zdroje (kapitál) 

● zisk před zdaněním 

● výnosy (tržby) 

● zásoby (18, s.78) 

Největší podíl v soustavě představuje ukazatel ROA (
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑣𝑎
) a následně (

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
), ostatní 

ukazatelé mají již menší váhu (18, s.78). 

𝐼𝐵 = 1,5 ×
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,08 ×

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 10 ×

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 5 ×

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

+ 0,3 ×
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
+ 0,1 ×

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 28: Ukazatel indexu bonity 

 (Zdroj: 18, s. 78) 

 

Index bonity rozděluje podnik na bankrotní a bonitní, kdy jde kritická hodnota rovna nule. 

Záporná čísla označují bankrotní podnik a kladná čísla bonitní podnik. V následující ta-

bulce je uvedeno podrobnější hodnocení indexem bonity. 
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Tabulka 1: Výsledky hodnocení indexem bonity 

Výsledná hodnota Ekonomická situace Výsledek 

IB ∈ (- ∞; - 2) extrémně špatná podnik v bankrotu 

IB ∈ < 2 ; - 1) velmi špatná podnik v bankrotu 

IB ∈ < - 1 ; - 0) špatná podnik v bankrotu 

IB ∈ < 0 ; 1) problematická bonitní podnik 

IB ∈ < 1 ;  2) dobrá bonitní podnik 

IB ∈ < 2 ; 3) velmi dobrá bonitní podnik 

IB ∈ (- ∞; - 2) extrémně dobrá bonitní podnik 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 18, s. 79) 

 

Kralickův Quicktest 

S testem přišel v roce 1990 Peter Kralick a nyní lze rozeznávat určité druhy: 

● původní varianta Rychlého Kralickova testu 

● modifikovaná varianta Rychlého Kralickova testu (18, s. 113) 

Prvně se vypočtou jednotlivé vzorce a následně se k výsledkům přiřadí známka. 
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Tabulka 2: Známkové hodnocení Kralickova testu 1 část 

H
o
d
n
o
ce

n
í 

v
ý
n
o
so

v
é 

si
tu

ac
e
 

Ukazatel Výsledná hodnota Známka Hodnocení 

Kvóta vlastního 

kapitálu 

 A 

> 30 % 1 velmi dobrá 

> 20 % 2 dobrá 

> 10 % 3 střední 

< 10 % 4 špatná 

< 0 % 5 podnik v ohrožení 

Doba splacení 

dluhu z cash flow 

B 

< 3 roky 1 velmi dobrá 

< 5 let 2 dobrá 

< 12 let 3 střední 

> 12 let 4 špatná 

> 30 let 5 podnik v ohrožení 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 18, s. 116) 

 

𝐴 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 29: Vzorec pro kvóty vlastního kapitálu 

(Zdroj: 18, s. 116) 

 

𝐵 =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Rovnice 30: Vzorec pro dobu splacení dluhu z cash flow 

(Zdroj: 18, s. 116) 
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Tabulka 3: Známkové hodnocení Kralickova testu 2 část 

H
o
d
n
o
ce

n
í 

fi
n
an

čn
í 

st
ab

il
it

y
 

Ukazatel Výsledná hodnota Známka Hodnocení 

Cash flow 

v tržbách 

C 

> 10 % 1 velmi dobrá 

> 8 % 2 dobrá 

> 5 % 3 střední 

< 5 % 4 špatná 

< 0 5 podnik v ohrožení 

Rentabilita aktiv 

(ROA) 

D 

> 15 % 1 velmi dobrá 

>12 % 2 dobrá 

> 8 % 3 střední 

< 8 % 4 špatná 

< 0 % 5 podnik v ohrožení 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 18, s. 116) 

 

𝐶 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 31: Vzorec pro cash flow v tržbách 

(Zdroj: 18, s. 116) 

 

𝐷 =
(č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + 𝑛á𝑘𝑙. ú𝑟𝑜𝑘𝑦 × (1 − 𝑑𝑎ň))

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 32: Vzorec pro rentabilitu aktiv 

 (Zdroj: 18, s. 116) 
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Ze všech přiřazených známek se udělá aritmetický průměr a výsledná průměrná známka 

určí, zdali je podnik bonitní nebo je kandidátem bankrotu. 

Následující tabulka určuje kritéria hodnocení bonity podniku. 

Tabulka 4: Hodnocení finanční situace podle Kralickova testu 

Výsledná hodnota Hodnocení 

1 - 2 bonitní podnik 

2 – 3 šedá zóna 

> 3 podnik v bankrotu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 18, s. 116) 

 

1.1.6.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely jsou určeny k tomu, aby předpovídaly finanční problémy daného pod-

niku a případné ohrožení bankrotem (18, s. 83). Mezi nejznámější bankrotní modely patří 

například: 

● Altmanův index 

● Index IN 

● Tafflerův index 

● Beaverova profilová analýza 

● Beermanova diskriminační funkce  

 

Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index pro finanční zdraví podniku může mít čtyři podoby, a to: 

● Z Score – index pro akciové společnosti s veřejně obchodovanými akciemi  

● Z´ Score nebo ZETA – index pro společnosti, které neobchodují na finančních 

trzcích 

● Z´´ Score – index pro nevýrobní podniky 

● index pro české podniky (18, s. 85) 
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První verzí bylo Z Score, které v roce 1968 představil pan Edward I. Altman. Tato verze 

byla dále upravena v roce 1983, kdy vznikla varianta pro akciové společnosti, které ne-

obchodují na finančních trzích a v roce 1995 vznikla třetí varianta Z´´Score. V některých 

odborných publikací se může objevovat i index pro české podniky. 

𝑍 = 0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,42 × 𝑋4 + 0,998 × 𝑋5 

Rovnice 33: Altmanův index finančního zdraví 

 (Zdroj: 10) 

 

𝑋1 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 34: Výpočet neznáme X1 pro Altmanův index 

(Zdroj: 10) 

 

𝑋2 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 35: Výpočet neznáme X2 pro Altmanův index 

 (Zdroj: 10) 

 

𝑋3 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 36: Výpočet neznáme X3 pro Altmanův index 

(Zdroj: 10) 

 

𝑋4 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 37: Výpočet neznáme X4 pro Altmanův index 

(Zdroj: 10) 
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𝑋5 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 38: Výpočet neznáme X5 pro Altmanův index 

(Zdroj: 10) 

 

V následující tabulce můžeme vidět výsledky hodnocení Altmanova indexu. 

Tabulka 5: Výsledky hodnocení Altmanova indexu finančního zdraví 

Výsledná hodnota Výsledek 

Z ∈ < 2,9 ; ∞) 
může se předvídat uspokojivá finanční 

situace 

Z ∈ (1,2 ; 2,9) šedá zóna, nejasný vývoj 

Z ∈ (- ∞ ; 1,2 > podnik je ohrožen finančními problémy 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 10) 

 

 Index IN 

Autoři tohoto indexu jsou manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Jejich první index vznikl  

v roce 1995 jako IN95. Tento index byl v roce 1999 doplněn a vznikla nová varianta 

IN99. Na začátku nového století v roce 2002 vznikl index IN01, tento název byl použit 

proto, protože jsou v něm obsažena data z roku 2001. Posledním indexem je IN05 z roku 

2005 (1, s. 93). 

Varianty indexu IN podle užití: 

● věřitelská varianta IN95 

● vlastnická varianta IN99 

● komplexní varianta IN01 

● modifikovaná komplexní varianta IN05 
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𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝑋1 + 0,04 × 𝑋2 + 3,97 × 𝑋3 + 0,21 × 𝑋4 + 0,09 × 𝑋5 

Rovnice 39: Index IN05 

 (Zdroj: 18, s. 96) 

 

𝑋1 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Rovnice 40: Výpočet neznámé X1 pro IN05 

 (Zdroj: 18, s. 96) 

 

𝑋2 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice 41: Výpočet neznámé X2 pro IN05 

(Zdroj: 18, s. 96) 

 

𝑋3 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 42: Výpočet neznámé X3 pro IN05 

 (Zdroj: 18, s. 96) 

 

𝑋4 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 43: Výpočet neznámé X4 pro IN05 

(Zdroj: 18, s. 96) 

 

𝑋5 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 44: Výpočet neznámé X5 pro IN05 

 (Zdroj: 18, s. 96) 
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V tabulce jsou uvedeny výsledky hodnocení Indexem IN05 po dosazení hodnot do 

vzorce. 

Tabulka 6: Výsledky hodnocení Indexu IN05 

Výsledná hodnota  

IN05 ∈ < 1,6 ; ∞) bonitní podnik 

IN05 ∈ ( 0,9 ; 1,6) šedá zóna 

IN05 ∈ (- ∞ ; 0,9 > podnik v bankrotu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 18, s. 96) 

Výsledek 
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2 Analýza současného stavu 

Druhá část bakalářské práce bude zaměřena na analýzu současného stavu. Nejdříve bude 

představena analyzovaná společnost, následně bude provedena analýza za pomocí ukaza-

telů finanční analýzy, které vychází z teoretické části bakalářské práce. 

 

2.1 Profil společnosti 

Vybranou analyzovanou společností je Autodoprava K&K, s. r. o. 

 

Obrázek 1: Logo společnosti Autodoprava K&K, s. r. o. 

(Zdroj: 4) 

Obchodní jméno: Autodoprava K&K, s. r. o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Chrudichromská 2156, 680 01 Boskovice 

IČO: 25561626 

DIČ: CZ25561626 

Spisová značka: C 33330 vedená u Krajského soudu v Brně 

Základní kapitál:  2 897 000 Kč 

Předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní a osobní 

 opravy silničních vozidel, klempířství,  

 oprava karoserií, výroba, obchod a služby 
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Historie 

Společnost Autodoprava K&K, s. r. o. byla založena panem Vlastimilem Klíčem, který 

je i v současné době ředitelem společnosti. Na začátku svého podnikání disponoval pan 

Klíč pouze jedním nákladním automobilem, který převážel sypké materiály. O rok poz-

ději se ke společnosti přidal i otec pana Vlastimila, pan František Klíč. Po vyučení na-

stoupily do společnosti i bratři Květoslav a Marian Klíčovi. Byli přijmutí další zaměst-

nanci a společnost rozrůstala svoje podnikání do zahraničí. Společnost získala zakázku 

na stavbu železničního koridoru a rychlostní komunikace. Po dokončení této zakázky 

společnost přešla na kamionovou dopravu. Společnost zaměstnala novou pracovní sílu  

a rozšířila i vozový park (4). 

 

Výrobní program 

Společnost Autodoprava K&K, s. r. o. je zaměřena na mezinárodní kamionovou dopravu 

po celé Evropě, a to převážně na Holandsko, Belgii nebo Německo. Společnost nyní dis-

ponuje 35 automobily značky Volvo, Renault, Daf, Man nebo Mercedes. Dále disponuje 

i 3 soupravami pro převoz mraženého zboží Frigo-doubledecker. 

 

Obrázek 2: Vozový park společnosti Autodoprava K&K, s. r. o. 

(Zdroj: 4) 
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Vozový park není starší 5 let a všechna vozidla splňují emisní limity EURO5 EEV, 6.: 

• 2x dodávkový vůz  

• 2x malotonážní vůz, MAN 3,8 t, 16 palet + DAF 6,7t, 18 palet 

• 1x low-deck, mulda, 100m3 

• 35 x plachtový návěs na svitky MULDA koryto 7-8 m tautliner 

• 3x dvoupodlažní návěs FRIGO+ADR 

Kromě dopravy se společnost zabývá i autoservisem, kde nabízí opravy vozidel jak ná-

kladních, tak i dodávkových se středními opravami. Dále opravuje vleky, návěsy, hyd-

raulické zařízení, traktory, příslušenství na traktory a podobně. Servis obsahuje i výměny 

olejů a maziv, příprava nákladních a užitkových vozidel a traktoru na technické prohlídky 

a další služby. Mezi další služby, které společnost nabízí, patří i servis hydraulických 

hadic. Mezi hlavního dodavatele společnosti Autodopravy K&K, s. r. o. patří Silmet OIL, 

s.r.o. 

 

Organizační struktura 

Společnost Autodoprava K&K, s. r. o. můžeme zařadit podle klasifikace CZ-NACE do 

oblasti H Doprava a skladování. Toto oblast se dále člení na Silniční nákladní dopravu, 

kde je přiřazen kód CZ-NACE 49410. 

V současné době je ve společnosti Autodoprava K&K zaměstnáno přibližně okolo 60ti 

osob, tudíž se jedná o velikostně střední podnik. K poslednímu roku sledovaného období 

2018 společnost zaměstnávala 69 zaměstnanců, které tvoří převážně řidiči. Členění kate-

gorie zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 7: Členění kategorie zaměstnanců ve společnosti Autodoprava K&K 

Kategorie Počet zaměstnanců 

Řidiči 46 

Mechanici 8 

Administrativní pracovníci 4 

THP 11 

Celkem 69 

      (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Organizační strukturu společnosti lze členit do čtyř okruhů, a to na  

• vedení společnosti, 

• dopravu (dispečeři), 

• opravárenství, 

• pneuservis a myčka. 

 

Odběratelé 

Společnost Autodoprava K&K, s. r. o. má již delší dobu své stálé zákazníky. Nejčastější 

odběratele můžeme vidět na následujícím schématu. 

 

Obrázek 3: Hlavní odběratelé 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

RIHO CZ, a. s. je český výrobce koupelnového zařízení s pobočkou v obci Suchý, která 

se nachází nedaleko města Boskovice, kde sídlí společnost Autodoprava K&K, s. r. o. 

RIHO CZ nabízí například: 

● vany a vanové zástěny,  

● sprchové vaničky, zástěny 

● koupelnový nábytek 

● masážní systémy a další  

.

.

.

.
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JUNKER Industrial Equipment s.r.o. se sídlem v Boskovicích nabízí zařízení a kom-

pletní investiční celky pro tavení a tepelné zpracování železných i neželezných kovů. Mi-

nerva, a. s. je společnost, která se zabývá výrobou šicích strojů a nachází se opět ve městě 

Boskovice. Itab Shop Concept CZ, a. s. se zabývá výrobou a prodejem regálových sys-

témů a prodejních boxů a dále vybavením obchodů a skladů. Itab se rovněž nachází ve 

městě Boskovice. Alps Electric Czech, s. r. o.  se sídlem v obci Sebranice, která se na-

chází nedaleko města Boskovice. Alps se zabývá výrobou elektromechanických součás-

tek.  

 

Konkurence 

Ve městě Boskovice, mimo Autodopravu K&K, s. r. o. sídlí i jiné společnosti se stejným 

předmětem podnikání. Vybrané společnosti můžeme vidět na následujícím schématu.

 

Obrázek 4: Konkurence ve městě Boskovice 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Společnost díky svým stálým zákazníkům a minimální konkurenci v okolí nemá nouzi  

o zakázky. Se svými 35 kamiony a dalšími službami, které jsou například autoservis, 

myčka, klempířství nebo oprava hydraulických hadic nabízí docela slušný sortiment 

svých služeb a doporučila bych spíše rozšířit své služby dalším budoucím zákazníkům.  

.

.

.

.
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V roce 2014 byly zahájeny stavební úpravy v Boskovicích, tyto úpravy byly dokončeny 

o rok později a přispěly ke zkvalitnění zázemí a pro zefektivnění provozu. V následujících 

letech plánuje společnost obměňovat vozový park, který se rovněž nachází v sídle spo-

lečnosti. Obměnou vozového parku splňuje nejpřísnější emisní normy a tím přispívá ke 

snižování exhalace. Autodoprava K&K, s. r. o. si udržuje své vůdčí postavení v rámci 

konkurence v okolí a má své stále zákazníky.  

 

Charakteristika oboru podnikání 

Distribuce byla a je stále velmi důležitá a její význam stále roste, a to převážně díky glo-

balizaci. Podnikání v nákladní dopravě je v současné době velmi riskantní vzhledem k ná-

kladům, které musí společnost hradit a také vzhledem k rostoucí mezinárodní konkurenci, 

která vytlačuje české dopravce z trhu.  

Jeden z problémů kamionové dopravy je mezinárodní konkurence, a to i v případě ros-

toucího objemu přepravovaného zboží. Vývoz a dovoz roste, ale čeští přepravci ztrácí svá 

postavení především ve vzdálenějších zemí jako je například Francie nebo Španělsko  

a východoevropské země. Jeden z důvodu je neochota řidičů jezdit delší trasy, dále jsou 

společnosti zbývající se přepravou znevýhodnění tím, že musí odvést státu na mzdách 

mnohem více než jiné země, jako je například Polsko anebo Maďarsko.  

V současné době je stále diskutabilní migrační krize, která dopravcům znepříjemňuje je-

jich podnikání. Mnoho uprchlíků se snaží tzv. „dostat pod plachtu“ a tímto způsobem 

utéct ze své země za lepším životem. Mnozí řidiči kamionů a jiných přepravních vozidel 

si nemusí být vůbec vědomi, že migranty přepravují. To je také hrozba, stejně jako kon-

kurence především ze zemí mimo EU. Dnes je málo řidičů, kteří mají řidičský průkaz na 

velké kamiony s tahačem.  

Podmínky provozu se neustále zpřísňují, tohoto oboru podnikání se týkají i celosvětové 

krize, například negativní dopad dopravy na životní prostředí, přesycení infrastruktury 

anebo čerpání neobnovitelných zdrojů. 

  



53 

 

2.2 Finanční analýza 

V této části bakalářské práce bude provedena finanční analýza Autodopravy K&K, s. r. 

o. s pomocí vybraných metod, a to za období od roku 2014 do roku 2018.  

Pro výpočty budou použity informace z povinných účetních výkazů. U výpočtů jsem ne-

uvedla oborový průměr, protože z výkazů se nedá zjistit, jaký je poměr mezi jednotlivými 

činnostmi firmy 

 

 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato část je věnována analýze absolutních ukazatelů společnosti Autodoprava K&K,  

s. r. o. za období od roku 2014 do roku 2018. V následnicích tabulkách jsou uvedeny data, 

která byla použita na výpočty horizontální a vertikální analýzy.  

Tabulka 8: Struktura aktiv (v tis Kč) 

Vybrané položky z roz-

vahy 
2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 66 019 83 265 92 979 111 370 125 082 

Dlouhodobý majetek 15 738 21 767 24 000 30 972 34 373 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný ma-

jetek 
15 738 21 767 24 000 30 972 34 373 

Dlouhodobý finanční ma-

jetek 
0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 48 328 59 748 66 941 78 992 89 416 

Zásoby 3 874 3 483 4 055 3 648 3 799 

Krátkodobé pohledávky 29 264 28 892 27 189 34 954 39 110 

Krátkodobý finanční ma-

jetek 
0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 15 190 27 340 35 667 40 390 46 507 

Časové rozlišení 1 953 1 750 2 038 1 406 1 293 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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Tabulka 9: Struktura pasiv (v tis. Kč) 

Vybrané položky z roz-

vahy 
2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 66 019 83 265 92 979 111 370  125 082 

Vlastní kapitál 50 731 68 999 85 191 103 910  115 478 

Základní kapitál 2 897 2 897 2 897 2 897  2 897 

Fondy ze zisku 290 290 290 290  290 

Výsledek hospodaření mi-

nulých let 
36 951 47 544 65 810 82 003  96 507 

Výsledek hospodaření běž-

ného ÚO 
10 592 18 267 16 193 18 719  15 783 

Cizí zdroje 15 053 14 214 7 636 6 931  9 575 

Krátkodobé závazky 11 135 10 217 6 857 5 966  7 627 

Časové rozlišení 235 52 152 529  29 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  

2018 
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2.2.1.1 Horizontální analýza 

V přiložených tabulkách jsou uvedeny meziroční změny vybraných položek rozvahy 

v čase.  

Tabulka 10: Horizontální analýza aktiv 

Vybrané  

položky  

z rozvahy 

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
v tis. 

Kč 
v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 17 246 26,12 9 714 11,67 18 391 19,78 13 712 10,96 

Dlouhodobý 

majetek 
6 029 38,31 2 233 10,26 6 972 29,08 3 401 9,89 

Dlouhodobý 

nehmotný ma-

jetek 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý 

hmotný maje-

tek 

6 029 38,31 2 233 10,26 6 972 29,08 3 401 9,89 

Dlouhodobý 

finanční maje-

tek 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná ak-

tiva 
11 420 23,63 7 193 12,04 12 051 18 10 424 11,66 

Zásoby 34,00 10,09 572 16,42 -407 -10,04 151 3,97 

Krátkodobé 

pohledávky 
-372 -1,27 -1 703 -5,89 7 765 128,56 4 156 10,63 

Krátkodobý fi-

nanční majetek 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Peněžní  

prostředky 
12 150 44,44 8 327 23,35 4 723 11,7 6 117 13,15 

Časové 

rozlišení 
-203 -10,40 288 16,46 -632 -31,01 - 133 - 8,74 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Z tabulky je zřejmé, že celková aktiva postupem času vzrůstají, to má za příčinu neustálé 

rozšiřování kapacity a množství poskytovaných služeb. Společnost Autodoprava K&K se 

snaží, aby její vozový park nebyl starší pěti let. V roce 2017 je zvýšení dlouhodobého 

majetku vyvoláno koupí nového kamionu značky MAN TGX 640 Performance v limito-

vané edici. Tento kamion se v České republice vyskytuje pouze dvakrát a jeden je ve 

vlastnictví právě analyzované společnosti.  
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Celková oběžná aktiva vzrůstají jako dlouhodobý majetek, ale v jednotlivých podskupi-

nách můžeme vidět i pokles některých položek rozvahy, které však neovlivnili vzrůst 

celkových aktiv. V prvních dvou meziročních srovnání je zřejmý pokles pohledávek, ale 

v období 2017/2016 je opět nárůst, a to celkem o 128,56 %. Navýšení pohledávek vyvo-

lalo snížení zásob o 10,04 %.  

Přiložený graf zobrazuje vývoj dlouhodobého hmotného majetku, zásob a krátkodobých 

pohledávek.  

 

 

Graf 1: Vývoj vybraných položek aktiv v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu můžeme vidět, že dlouhodobý majetek postupem času vzrůstá, na začátku sledo-

vaného období byl majetek v hodnotě 15 738tis. Kč a na konci 34 373tis Kč. Krátkodobé 

pohledávky do roku 2016 klesaly, ale zároveň v tomto roce nastal zlom  

a pohledávky opět začali růst. Do roku 2018 vzrostly o téměř 12 000tis. Kč. Zásoby po 

dobu sledovaného období zůstaly v relativní stálosti. 
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Tabulka 11: Horizontální analýza pasiv 

Vybrané 

položky 

z rozvahy 

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva  

celkem 
17 246 26,12 9 714 11,67 18 391 19,78 13 712 10,96 

Vlastní  

kapitál 
18 268 36,01 16 192 23,47 18 719 21,97 11 568 10,02 

Základní kapi-

tál 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fondy  

ze zisku 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hos-

podaření mi-

nulých let 

10 593 28,67 18 266 38,42 16 193 24,61 14 504 15,03 

Výsledek hos-

podaření běž-

ného ÚO 

7 675 42,02 -2 074 -11,35 2 526 15,60 - 2 936 - 18,60 

Cizí zdroje -839 -5,57 -6 578 -46,28 -705 -9,23 2 644 27,61 

Krátkodobé 

závazky 
-918 -8,24 -3 360 -32,89 -891 - 12,99 1 661 21,78 

Časové  

rozlišení 
-183 -77,83 100 192,31 377 248,03 - 500 - 1 724 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Pasiva společně s aktivy v průběhu období vrůstají. Základní kapitál a fondy ze zisku 

zůstávají neměnné. Jak již bylo zmíněno, v roce 2017 byl pořízen nový kamion, který 

kromě zvýšení aktiv vyvolal i zvýšení pasiv. 
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Graf 2: Vývoj vybraných položek pasiv v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu je krásně vidět vzestupný vývoj vlastního kapitálu, který za 5 let vzrostl téměř  

o 65 000tis. Kč. Základní kapitál a fondy ze zisku zůstávají neměnné. Příčina změny je 

ve výsledcích hospodaření. Výsledek hospodaření minulých let každým rokem vzrůstal 

minimálně o 10 %. 

Hospodářský výsledek běžného účetního období v průběhu sledovaného období postupně 

vzrůstal, kromě období 2016/2015, v tomto období byl rovněž i pokles pohledávek, který 

může mít za následek pokles hospodářského výsledku. V roce 2017 hospodářský výsle-

dek vzrostl o 15,60 % a převýšil hospodářský výsledek v roce 2015. V posledním sledo-

vaném období hospodářský výsledek opět klesnul a nabyl hodnoty 15 783tis. Kč. Naopak 

celkové cizí zdroje klesají, až na poslední rok, kdy byl zaznamenán nárůst cizích zdrojů. 

Tento nárůst mají za příčinu dlouhodobé i krátkodobé závazky a rezervy. Krátkodobé 

závazky klesají, ale v roce 2018 opět vzrůstají. Kromě krátkodobých závazků z obchod-

ních vztahů vzrostly i ostatní závazky, kde se na vzrůstu podílely závazky za zaměstnanci, 

k sociálnímu a zdravotnímu pojištění nebo závazky k dáním a dotacím. Tento růst byl 

způsobem rostoucí tendencí mezd.  

10 592

18 267 16 193
18 719 15 783

50 731

68 999

85 191

103 910

115 478

15 053

14 214
7 636 6 931 9 5750

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2014 2015 2016 2017 2018

VH běžného ÚO Vlastní kapitál Cizí zdroje



59 

 

2.2.1.2 Vertikální analýza 

V přiložených tabulkách jsou uvedeny podílí vybraných položek rozvahy na celku za po-

moci vertikální analýzy.  

Tabulka 12: Vertikální analýza aktiv (v %) 

Vybrané položky 

z rozvahy 
2014  2015  2016  2017  2018  

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý 

majetek 
23,84 26,14 25,81 27,81 27,48  

Dlouhodobý ne-

hmotný majetek 
0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
23,84 26,14 25,81 27,81  27,48 

Dlouhodobý fi-

nanční majetek 
0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Oběžná aktiva 73,20 71,76 72,00 70,93  71,49 

Zásoby 5,87 4,18 4,36 3,28  3,04 

Krátkodobé po-

hledávky 
44,33 34,70 29,24 31,39  31,27 

Krátkodobý fi-

nanční majetek 
0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Peněžní pro-

středky 
23,01 32,84 38,36 36,27 37,18 

Časové rozlišení 2,96 2,10 2,19 1,26 1,03  

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Aktiva celkem byla zvolena jako základna, tudíž jím byla přiřazena hodnota 100 %. Nej-

větší podíl na celkových aktivách měla oběžná aktiva. Tyto hodnoty se v průběhu sledo-

vaného období pohybovaly mezi 70–75 %. Na oběžná aktiva měly největší podíl krátko-

dobé pohledávky, které byly na začátku sledovaného období nejvyšší, a to 44,33 %. Nej-

menší podíl pohledávek byl v roce 2016 s 29,24 %. Dlouhodobý majetek byl ve všech 

letech pouze v podobě dlouhodobého hmotného majetku s podíl v rozmezí od 

23–28 %. Časové rozlišení aktiv se pohybovala na nejižních hodnotách, a to v rozmezí 

1–2 %. V níže uvedeném grafu jsou zaznamenány poměry vybraných položek aktiv. 
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Graf 3: Poměr vybraných položek aktiv na celkových aktivách (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 13: Vertikální analýza pasiv (v %) 

Vybrané po-

ložky z rozvahy 
2014 2015  2016  2017  2018  

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 76,84 82,87 91,62 93,30 92,32 

Základní kapitál 4,39 3,48 3,12 2,60 2,32 

Fondy ze zisku 0,44 0,35 0,31 0,26 0,23 

Výsledek hospo-

daření minulých 

let 

55,97 57,10 70,78 73,63 77,15 

Výsledek hospo-

daření běžného 

ÚO 

16,04 21,94 17,42 16,81 12,62 

Cizí zdroje 22,80 17,07 8,22 6,22 7,65 

Krátkodobé zá-

vazky 
16,87 12,27 7,38 5,36 6,10 

Časové rozlišení 0,36 0,06 0,16 0,48 0,02 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

U vertikální analýzy pasiv byly za základnu zvoleny pasiva a také dostaly hodnotu  

100 %. Vlastní kapitál se na celkových pasivech podílel v rozmezí 75–95 %. Největší 

podíl na vlastním kapitálu měl hospodářský výsledek minulých let v rozmezí od 55–77 

% a poté hospodářský výsledek za běžné období v rozmezí od 12 – 22 %. Největší podíl 

hospodářského výsledku byl v roce 2016 s 21,94 %. Po vlastním kapitálu následovali cizí 

zdroje, jejichž poměr byl mezi 6–23 %, kdy největší podíl cizích zdrojů byl zaznamenán 

v roce 2014. Obdobně jako u vertikální analýzy aktiv, mělo nejmenší podíl na celku ča-

sové rozlišení. 
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Graf 4: Poměr vybraných položek pasiv na pasivech celkem (v %) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu je zřejmé, že vlastní kapitál tvoří největší část pasiv, který je následován cizími 

zdroji a nejmenší podíl má časové rozlišení. Z grafu lze vypozorovat mírná kolísavost 

vlastního kapitálu, která do roku 2017 stoupal a v posledním roce klesl o nepatrnou část. 

 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

V tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů rozdílových ukazatelů. 

 Tabulka 14: Výsledky analýzy rozdílových ukazatelů (v tis. Kč) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Čistý pracovní kapitál 37 193 49 531 60 084 73 026 81 789 

Čisté pohotové prostředky 4 055 17 123 28 810 34 424 38 880 

Čistý peněžní majetek 33 319 46 048 56 029 69 378 77 990 

      (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ve všech letech ukazatelé nabývají kladných hodnot, společnost je likvidní a disponuje 

určitou výší volného kapitálu a vytváří si tzv. „finanční polštář“. Když společnost uhradí 
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veškeré své krátkodobé závazky, bude mít k dispozici určité prostředky, tudíž krátkodobá 

aktiva převyšují krátkodobé závazky.  

Z grafu je patrné, že hodnoty rozdílových ukazatelů postupem času vzrůstají. Všechny 

poměrové ukazatele společně v průběhu let vzrůstali přibližně kolem 10 000tis. Kč. 

 

Graf 5: Vývoj poměrových ukazatelů v čase 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze poměrových ukazatelů jsou analyzovány ukazatelé likvidity, rentability, zadlu-

ženosti a aktivity. 

 

2.2.3.1 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity budou značit schopnost společnosti Autodoprava K&K dostát svým 

závazkům a jestli společnost dokáže svá aktiva přeměnit na peněžní prostředky. V tabulce 

jsou uvedeny hodnoty analýzy likvidity. 

 Tabulka 15: Výsledky ukazatelů likvidity 

 Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita 1,36 2,68 5,20 6,77 6,10 

Pohotová likvidita 3,99 5,51 9,17 12,63 11,23 

Běžná likvidita 4,34 5,85 9,76 13,24 11,72 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Následující graf zobrazuje vývoj ukazatelů likvidity v čase. 

 

Graf 6: Vývoj ukazatelů likvidity v čase 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Poslední ukazatel likvidity má v sobě zahrnuty veškerá oběžná aktiva. Podnik se  

i napotřetí nenachází v doporučených hodnotách, které jsou v rozmezí od 1,6 – 2,5, ale 

hodnota nesmí být menší než 1. Podnik je tedy schopen dostát svým závazkům, kdyby 

prodal svůj veškerý oběžný majetek.  

 

2.2.3.2 Ukazatelé rentability 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky finanční analýzy za pomoci ukazatelů ren-

tability. 

Tabulka 16: Výsledky ukazatelů rentability (v %) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

ROI  27,11 33,77 25,16 23,21 16,98 

ROE 20,88 26,47 19,01 18,08 13,67 

ROCE  20,91 26,50 19,01 18,02 13,57 

ROA 20,83 27,99 23,05 21,65 15,68 

ROS 6,9 11,93 11,14 12,46 9,16 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatelé rentability ukazují, že společnost je zisková 

Výnosnost celkového vloženého kapitálu ROI se nachází ve všech letech v doporučených 

hodnotách a celkový vložený kapitál přináší dostatečný zisk. 

ROE Vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu vloženého kapitálu. 

Výsledné hodnoty se pohybují ve výši přibližně od 13 do 27 % a tudíž vložený kapitál 

přináší dostačený zisk.  Nejvyšších hodnot ukazatel nabýval v roce 2015, kdy jedna vlo-

žená koruna přinesla 0,26 Kč čistého zisku. Naopak nejmenších hodnot ukazatel nabýval 

v roce 2018, kdy jedna koruna vloženého kapitálu přinesla 0,14 Kč čistého zisku. 

ROA udává, kolik korun zisku přinese jednotka aktiva. Hodnota nad 5 % je považována 

za dobré, společnosti tedy jednotka vloženého aktiva přinese dostačující zisk. Vhodné je 

tento ukazatel porovnávat s hodnotami ve stejném odvětví, protože každé odvětví může 

mít například jinou marži nebo investiční náročnost. V této bakalářské práci je ukazatel 
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ROA srovnáván pouze s minulosti ve společnosti Autodoprava K&K, s. r. o. Z grafu mů-

žeme vypozorovat, že hodnoty ukazatele ROA od roku 2015 postupně klesají. 

ROCE vychází z ROE, z níže uvedeného grafu je zřejmá podobnost výsledných hodnot. 

HV po zdanění byl rozšířen o nákladové úroky a vlastní kapitál o dlouhodobé závazky. 

Společnost ve sledovaném období nevykazovala příliš vysoké anebo žádné dlouhodobé 

závazky, to samé platí i o nákladových úrocích. Z tohoto důvodu je výsledná hodnota 

přiblížena ROE. Z grafu můžeme vypozorovat, že křivka ROCE kopíruje pohyb křivky 

ROE.  

Rentabilita tržeb udává, kolik korun čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. Vý-

sledné hodnoty se pohybují v rozmezí od 6 do 13 %. Hodnota by měla být nad 2 % až do 

50 %, ale doporučeno je nad 10. Vhodné je toto doporučení srovnávat v daném odvětví 

podnikání.  

 

Graf 7: Vývoj ukazatelů rentability v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatelé ROI, ROA, ROE a ROCE mají od roku 2015 klesající tendenci. Ukazatel ROS 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

ROI ROE ROCE ROA ROS



68 

 

2.2.3.3 Ukazatelé zadluženosti 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky finanční analýzy za pomoci ukazatelů za-

dluženosti. 

Tabulka 17: Výsledky ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost  22,80 % 17,07 % 8,21 % 6,22 % 7,65 % 

Koeficient samofinancování 76,84 % 82,87 % 91,62 % 93,30 % 92,32 % 

Úrokové krytí 859,5 1 226,47 2 143,6 24 113 0 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 8: Vývoj ukazatelů zadluženosti v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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financován pouze z části cizími zdroji. Společnost vykazuje nízký podíl dlouhodobých 

cizích zdrojů na celkových cizích zdrojích.  

Co se týče koeficientu samofinancování, společnost se nachází nad doporučenými hod-

noty 50 % a tudíž si svá aktiva hradí převážně z vlastního kapitálu. Hodnoty mají rostoucí 

tendenci a dosahují až 93 %. Důležité je, aby dlouhodobý majetek byl krytý dlouhodobým 

kapitálem.  

Z hlediska úrokového krytí společnost nemá problém s vytvářením potřebných zisků pro 

krytí úkroků z půjček. Společnost tedy může přijmout další bankovní úvěr. Ukazatelé za-

dluženosti nasvědčují, že společnost nemá problém se splácením svých dluhů. 

 

2.2.3.4 Ukazatelé aktivity  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky finanční analýzy za pomoci ukazatelů akti-

vity.  

 Tabulka 18: Výsledky ukazatelů aktivity 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 2,33 1,84 1,56 1,35 1,38 

Obrat stálých aktiv 9,76 7,03 6,06 4,85 5,01 

Obrat zásob 39,65 43,95 35,85 41,19 45,34 

Doba obratu zásob 9,08 8,19 10,04 8,74 7,94 

Dobra obratu pohledávek 68,60 67,94 67,34 83,75 81,74 

Dobra obratu závazků 26,10 24,03 16,98 14,29 15,94 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

U obratu celkových aktiv je doporučená výsledná hodnota mezi 1,6 až 3. V tabulce mů-

žeme vidět, že společnost toto doporučené kritérium dodržela v prvních dvou letech sle-

dovaného období a postupně klesala až do roku 2017. Na rok 2018 je zaznamenám pouze 

nepatrný nárůst o 0,03 %.  

Obrat stálých aktiv by měl být vyšší jak u ukazatele obratu celkových aktiv. Toto krité-

rium společnost dodržela a pohybuje se nad hodnotami obratu celkových aktiv. 
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Obrat zásob za sledované období kolísá a pohybuje se od 35 do 46. Nejvyššího obratu 

bylo dosaženo v posledním roce, a to necelých 46krát. V tomto roce byly tržby druhé 

nejnižší za celé sledované období a zásoby byly v relativní stálosti.  

Doba obratu zásob u sledované společnosti za dané období kolísá, ale hodnoty se pohy-

bují v podstatě na stejně úrovni. Nejrychleji byly zásoby spotřebovány v roce 2016. 

Dobu obratu pohledávek je vhodné sledovat s dobou délky splatnosti faktur. Doba pro 

splatnosti je podle výsledných hodnot dlouhá, v roce 2017 byla délka splatnosti skoro 84 

dnů. Tyto výsledky značí, že je společnost vůči odběratelům slabá, a to může být způso-

beno tím, že společnost špatně vymáhává své pohledávky anebo má zákazníky, kteří jsou 

v dobré finanční situaci a mají dobrou platební morálku. 

V níže uvedených grafech můžeme vidět vývoj ukazatelů aktivity v čase. 

 

Graf 9: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Druhý graf z řad ukazatelů aktivity udává vývoj ukazatelů doby obratu pohledávek  

a závazků v čase. 

 

Graf 10: Vývoj doby obratu pohledávek a závazků v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 19: Výpočet cash flow pomocí nepřímé metody 

 2014 2015 2016 2017 

VH běžného období 10 592 18 267 16 193 18 719 

+ odpisy + 2 538 + 3 021 + 3 310 + 3 789 

+ tvorba dlouhodobých rezerv + 2 367 + 184 --- + 247 

- snížení dlouhodobých re-

zerv 
--- --- - 3 104 --- 

+ zvýšení kr. závazků + 2847 --- --- --- 

+ zvýšení bankovních úvěrů --- + 114 --- --- 

+ zvýšení čas, rozlišení pasiv + 215 --- +100 + 377 

- snížení kr. závazků --- - 918 - 3 360 - 891 

- snížení bankovních úvěrů --- --- --- --- 

- snížení čas. rozlišení pasiv --- - 183 --- --- 

- zvýšení pohledávek - 1 087 --- --- - 7 765 

- zvýšení čas. rozlišení aktiv - 900 --- - 288 --- 

+ snížení pohledávek --- + 372 + 1 703 --- 

+ snížení čas. rozlišení aktiv --- + 203 --- + 632 

+ snížení zásob --- + 391 --- + 407 

- zvýšení zásob - 194 --- - 7 193 --- 

= Provozní cash flow 16 378 21 451 13 982 15 515 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po dosazení provozního cash flow do vzorců vyšly hodnoty, které jsou uvedeny v násle-

dující tabulce. 

Tabulka 20: Výsledky ukazatelů cash flow 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Rentabilita tržeb z CF 10,66 % 14,01 % 9,62 % 10,33 % 13,16 % 

Rentabilita aktiv z CF  24,81 % 25,76 % 15,04 % 13,93 % 18,13 % 

Úrokové krytí z CF 1 023,63 1 129 1 398,2 15 515 0 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Cash flow dosahuje ve všech letech kladných hodnot, a to znamená, že příjmy z provozní 

činnosti převyšují výdaje, které jsou spojeny s činností daného podniku. 

 

Graf 11: Vývoj ukazatelů cash flow v čase 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf znázorňuje vývoj ukazatelů rentability tržeb a rentability aktiv z cash flow. Graf 
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Graf 12: Vývoj úrokového krytí z CF v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Tabulka 21: Výsledky výpočtů pro Kralickův test 

Výpočet 2014 2015 2016 2017 2018 

A 76,84 82,87 91,62 93,30 92,32 

B 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 

C 10,66 14,01 9,62 10,33 11,77 

D 6,71 11,71 11,02 12,45 9,16 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vypočteným ukazatelům byly následně uděleny známky podle bodového hodnocení, 

které je uvedeno v teoretické části bakalářské práce (viz Tabulka 2: Známkové hodnocení 

Kralickova testu 1 část). Byl vypočten aritmetický průměr, který určil, v jaké finanční 

situaci se podnik nachází. Známky, aritmetický průměr a hodnocení podniku je uvedeno 

v následující tabulce. 

 Tabulka 22: Výsledky Kralickova testu 

Ukazatel 

Známka 

2014 2015 2016 2017 2018 

A 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 

C 1 1 2 1 1 

D 4 3 3 2 3 

Celkem v průměru 1,75 1,5 1,75 1,25 1,5 

Hodnocení podniku bonitní bonitní bonitní bonitní bonitní 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podle tabulky 4: Hodnocení finanční situace podle Kralickova testu se hodnoty pro bo-

nitní podnik pohybují v rozmezí od 1 do 3. V tabulce jsou uvedeny hodnoty, které se 

pohybují v rozmezí od 1,25 do 1,75. Kralickův Quicktest následně určil, že analyzovaná 

společnost je ve všech letech sledovaného období bonitní, a tudíž se jedná o finančně 

stabilní podnik. 
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2.2.4.2 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index je bankrotní model, který předpovídá budoucí finanční situaci podniku. 

V tabulce jsou uvedeny výsledky pro jednotlivé neznámé, které jsou dále dosazovány  

do soustavy Altmanova indexu. 

 

 Tabulka 23: Výpočet neznámých pro Altmanův index finančního zdraví 

Neznámá 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,563 0,595 0,646 0,656 0,654 

X2 0,560 0,571 0,708 0,736 0,772 

X3 0,208 0,280 0,231 0,217 0,157 

X4 3,370 4,854 11,156 14,992 12,060 

X5 2,326 1,839 1,563 1,349 1,377 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 24: Výsledky Altmanova indexu finančního zdraví 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

 Z Score  5,26 5,65 8,03 9,41 8,05 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podle tabulky 5: Výsledky hodnocení Altmanova indexu finančního zdraví, která je uve-

dena v teoretické části bakalářské práce, je podnik kladně hodnocen, když jsou výsledky 

Z Score 2,9 a výše. Hodnoty analyzované společnosti ve všech letech toto kritérium spl-

nily a společnost Autodoprava K&K může předvídat uspokojivou budoucí finanční situ-

aci. 
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2.3 Závěrečné zhodnocení 

Na základě analýzy absolutních ukazatelů bylo zjištěno, že aktiva a pasiva v průběhu 

sledovaného období vzrůstala. Společnost váže svá aktiva převážně v oběžném majetku, 

nejvíce však v krátkodobých pohledávkách. Pozdější ukazatel doby splatnosti pohledá-

vek zjistil, že společnost má příliš dlouhou průměrnou dobu splatnosti pohledávek. Dlou-

hodobý majetek tvoří menší část celkových aktiv. Obě podoby majetku v průběhu sledo-

vaných období vzrůstaly. Vlastní kapitál tvoří větší část celkových pasiv než cizí zdroje, 

a to o značnou výši. To znamená, že podnik není finančně závislý na cizích zdrojích. 

Výsledky analýzy rozdílových ukazatelů nabývají kladných hodnot. Společnost je likvidní 

a disponuje určitou výší volného kapitálu, krátkodobá aktiva převyšují krátkodobé zá-

vazky.  

Okamžitá a pohotová likvidita se v rámci analýzy poměrových ukazatelů pohybovala 

na stejné úrovni, běžná likvidita nabývala nižších hodnot. Výsledky z analýzy likvidity 

se pohybovaly mimo doporučené hodnoty, společnost váže mnoho aktiv v podobě poho-

tových prostředků. Ukazatelé rentability značí, že společnost je zisková, vložený kapitál 

a jednotka vloženého aktiva přinášejí dostačený zisk. Zadluženost je klesající a společnost 

svůj majetek financuje pouze z části cizími zdroji a svůj majetek se snaží hradit převážně 

ze svých zdrojů. 

Komplexní analýza soustav ukazatelů byla provedena za pomoci dvou modelů, a to za 

pomoci bonitního modelu Kralickova testu a bankrotního modelu Altmanova indexu fi-

nančního zdraví. Kralickův test vyhodnotil, že společnost Autodoprava K&K je finančně 

stabilní podnik, ve všech letech byl bonitní. Podle Altmanova indexu finančního zdraví 

je podnik kladně hodnocen a může čekat uspokojivou budoucí finanční situaci. 
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3 Vlastní návrhy řešení  

Finanční analýza Autodopravy K&K, s. r. o. nevykázala obzvlášť závazné problémy a je 

patrné, že se podnik nachází v dobré finanční situaci a snaží se rozšiřovat své podnikání 

v rámci nákladní přepravy.  

V roce 2008 se v oblasti podnikání nákladní přepravy objevila krize a společnost Auto-

doprava K&K, s. r. o. snížila své výkony, avšak postupem času dochází k nárůstu po-

ptávky a výkony opět narůstají. Ke stabilizaci výkonů dochází v letech 2014 až 2017. 

Následující graf vyjadřuje životní cyklus podniku za sledované období. Z grafu je patrné, 

že rok 2016 se nachází na nejnižší úrovni. Finanční analýza potvrdila, že tento rok byl ze 

všech sledovaných období nejslabší, kdy byl i nejmenší objem pohledávek, od tohoto 

roku společnost opět našla potřebný počet zákazníků a stabilizovala poptávku po službách 

autodopravy. 

 

Graf 13: Vývoj úrokového krytí z CF v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Návrhy a doporučení 

Hrozbou pro automobilovou nákladní přepravu jsou neustále rostoucí náklady na pře-

pravu. 

Proto uvádím doporučení, jejichž realizace by mohla tento negativní trend zmírnit. 

Jak již bylo zmíněno výše, společnostem rovněž ubližují rostoucí náklady na mzdy, dále 

náklady na naftu a úroky. V následující tabulce jsou znázorněny osobní náklady společ-

nosti za jednotlivé období.  

Tabulka 25: Vývoj osobních nákladů na průměrný počet zaměstnanců 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrný evidenční počet 

osob 
58 61 61 62 69 

Osobní náklady 13 403 14 062 17 320 20 216 25 632 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Společnost Autodoprava K&K s. r. o. musela čelit tlaku státu a tlaku rostoucích mezd.  

I přes zvýšení těchto nákladů se společnosti podařilo udržet určitý počet řidičů, ale bylo 

zapotřebí zvýšit osobní náklady. Vývoj osobních nákladů můžeme vidět na níže uvede-

ném grafu s rostoucí tendencí, kdy od roku 2013 tyto náklady stouply o značnou část. 

Pokud si chce společnost udržet daný počet řidičů, musí počítat s rostoucí tendencí mezd, 

které se projeví v nákladech společnosti. Právě řidiči tvoří největší část všech zaměst-

nanců, kdy v roce 2018 bylo zaměstnáno 46 řidičů. 
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Graf 14: Osobní náklady v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.1 Případné doporučení na zlepšení 
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Ceny pohonných hmot se neustále mění, společnosti zabývající se přepravou musí tyto 

náklady vynakládat i za předpokladu rostoucí tendence. Společnost by měla sledovat vý-
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cenou za pohonné hmoty, uspořádá se trasa přepravy, společnost ušetří finanční pro-

středky a nejen to, pokud se bude shodovat cena pohonné hmoty s trasou a počtem ujetých 

kilometrů, může dojít k celkovému zefektivnění dopravy na určité místo.  

Pokud dojde ke změně pohonných hmot na dané čerpací stanici, celý proces se zopakuje 

a najde se jiná vhodná stanice, která se nachází co nejblíže stanovené trasy, a to tak, aby 

nebyla narušena efektivnost dané přepravy. 

Kamiony Autodopravy K & K jezdí na naftu a některé kamiony tankují naftu AdBlue. 

Tato aditiva se používají u naftových motorů, aby snížila obsah oxidu v dusíku ve výfu-

kových plynech. V přiloženém grafu jsou uvedeny celkové průměrné ceny za naftu, jeli-

kož každý kamion aditivum AdBlue neužívá. Z grafu vyplývá, že průměrná cena od za-

čátku sledované období klesla přibližně o 6 Kč.  

Ceny pohonných hmot se promítají do nákladu společnosti. Hlavním dodavatelem po-

honných hmot Autodopravy K&K, s. r. o. je Silmet OIL, s.r.o. 

 

Graf 15: Vývoj cen nafty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Kontrola řidičů 

Společnost by měla lépe dbát na kontroly řidičů a provádět pravidelné školení pro úspor-

nou jízdu, převážně v rámci úspory paliva.  

 

Výhodnost leasingu před úvěrem 

Při pořízení tahačů návěsů společnost preferuje operativní leasing před finančním leasin-

gem, s délkou uzavření smlouvy maximálně na 3 roky. Návěsová technika je financována 

za pomocí finančního leasingu anebo z vlastních zdrojů. Při pořízení zmíněného majetku 

by měla společnost volit vhodný způsob financování, zdali je leasing opravdu vhodný a 

dát mu přednost například před úvěrem z banky. V případě, že by společnost zůstala u 

způsobu pořízení pomocí leasingu, měla by se zaměřit na výhody  

a nevýhody plynoucí z obou variant leasingu. V následující tabulce jsou uvedeny výhody 

a nevýhody leasingu. 

  

Tabulka 26: Výhody a nevýhody leasingu 

Výhody Nevýhody 

- rychlejší získání  

- riziko inflace nese leasingová spo-

lečnost 

- možnost sjednat nepravidelné 

splátky 

- omezená vlastnická práva 

- některá rizika nese nájemce 

- vysoké penále v případě výpovědi 

smlouvy 

- vrácení předmětu leasingu leasin-

gové společnosti v případě ban-

krotu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pokud pro představu budeme brát cenu nového tahače návěsu 2 000 000 Kč, akontaci 25 

% a dobu leasingu na 36 měsíců, což je doba, po kterou společnost pořizuje nové tahače, 

vyjde nám měsíční leasingová splátka 47 194,44 Kč a cena leasingu bude 2 199 000 Kč 

se zůstatkovou cenou 1 000 Kč.  
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Porovnání efektivnosti nákupu ojetých a nových přepravních vozidel 

Při pořízení vozidel do majetku by měla společnost brát v úvahu, zdali je vhodné pořizo-

vat nová anebo ojetá vozidla. Toto doporučení neplatí pouze pro tahače návěsu, ale i pro 

jiné dopravní prostředky. Společnost kormě zmíněných tahačů vlastní i řadu traktorů, do-

dávek, osobních automobilů a podobně.  

Při nákupu nového automobilu si může společnost uplatnit i odpočet DPH a každý rok si 

odečítat odpisy z pořizovací ceny. Pří pořízení ojetého auta si kupující plátce daně může 

rovněž uplatnit nárok na odpočet DPH, ale za předpokladu splnění obecných zákonných 

podmínek. Ojetý automobil nemusí být starý například 10 let, společnost může zvážit  

i pořízení automobilu do stáří dvou let, které může koupit i o polovinu levněji a je zde  

i možnost, že automobil bude stále v záruce.  

Pokud se společnost rozhodne pro pořízení ojetého automobilu anebo jiného vozidla, 

musí být pořízení z dobrého zdroje, tudíž společnost musí volit správného prodejce oje-

tých vozidel nebo autobazary.  

 

Řízení pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek, která vyšla ve finanční analýze je pouze průměrná, ale  

i přesto velmi dlouhá. Tento výsledek mohl vyvolat jeden odběratel, který se s úhradou 

faktury zpozdil nebo jeho splatnost je poměrně delší. Pokud bude společnost lépe vymá-

hat pohledávky, nebude potřeba více úvěrů a společnost získá silnější postaven vůči od-

běratelům.   
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ZÁVĚR  

Finanční analýza byla provedena pro společnost Autodoprava K&K, s. r. o. s předmětem 

podnikání v silniční dopravě a dalšími nabízeními službami v oboru podnikání. Analyzo-

vané období bylo v časovém úseku 5 let, a to konkrétně od roku 2014 do roku 2018. 

Bakalářská práce byla rozdělena do tří částí. V první části byly uvedeny teoretické po-

znatky, kde jsem vysvětlila pojem finanční analýza a představila určité ukazatele finanční 

analýzy, a to absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele  

a v poslední řadě i soustavy ukazatelů. 

V praktické části jsem se zbývala finanční analýzou Autodopravy K&K, s. r. o. Ze za-

čátku praktické části bakalářské práce jsem představila analyzovanou společnost a dále 

v této části byly provedeny i výpočty pro vybrané ukazatele finanční analýzy. Vypočtené 

hodnoty jsou zaznamenány v tabulkách a doplněny o komentáře a grafy. Hodnocení fi-

nanční situace bylo provedeno na základě účetních výkazů, a to za pomoci rozvahy, vý-

kazu zisků a ztrát, výkaz cash flow nebyl účetní jednotkou poskytnut, kromě posledního 

roku.  

Poslední část bakalářské práce byla zaměřena na návrhy na zlepšení, kde bylo zmíněno 

například snížení nákladů na pohonné hmoty a přizpůsobení trasy, kontrola řidičů, vý-

hodnost leasingu před úvěrem, porovnání efektivnosti nákupu ojetých a nových přeprav-

ních vozidel a řízení pohledávek. 
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