
  



  



  



Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Nástrojárna MM, 

s.r.o. Cílem práce je posoudit finanční situaci podniku za pomoci metod finanční 

analýzy, na jejichž základě jsou odhaleny nedostatky a navrhnuta opatření ke zlepšení 

finanční stability společnosti. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the evaluation of a financial situation of the company 

Nástrojárna MM, s.r.o. The aim of the work is not only to evaluate company financial 

situation based on the results of financial analysis, but also to find weaknesses and to 

suggest ways how to improve financial situation that will lead to company financial 

stability. 
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Úvod a cíl práce 

V této bakalářské práci se zabývám hodnocením finanční situace podniku 

Nástrojárna MM, s.r.o. v letech 2007 – 2011. K posouzení hospodářské výkonnosti 

podniku a jeho finanční stability využiji metod finanční analýzy. 

Společnost působí na trhu od roku 2001 a za dobu své existence se jí podařilo 

zajistit si stabilní a relativně silné postavení v daném odvětví. Zabývá se výrobou forem 

pro výrobu výlisků z plastických hmot.  Společnost se snaží neustále zkvalitňovat 

veškeré své činnosti a služby pro zákazníky, aby si dokázala při rostoucí konkurenci 

udržet svoji pozici na trhu. V současné době, především kvůli nepříznivým 

ekonomickým vlivům, je třeba zaměřit pozornost podniku na oblast finančního řízení 

více než dříve. Jedním z úkolů finančního řízení je poskytovat přehled o finanční situaci 

a hospodaření podniku. Důležitou součástí je finanční analýza, jež využívá dostupných 

informací a díky níž zjišťujeme finanční zdraví a výkonnost daného subjektu. Jedná se o 

efektivní nástroj, který je prvním krokem ke správnému rozhodnutí při řízení podniku 

na základě podstatných informací. 

Údaje pro finanční analýzu společnosti Nástrojárna MM, s.r.o. budu čerpat 

z účetních výkazů analyzované společnosti. Použiji rozvahu, výkaz zisku a ztráty a 

přílohu k účetní závěrce. Další potřebné informace jsem čerpal od zaměstnanců 

společnosti při konzultacích a také z propagačních materiálů. 

Cílem práce je posoudit finanční situaci a výkonnost podniku za pomoci 

finanční analýzy a na jejím základě vymezit nedostatky a navrhnout opatření, která by 

vedla ke zlepšení finanční situace a zajištění finanční stability společnosti.  



10 

 

1 Teoretická východiska a metodické přístupy k řešení 

Tato část bakalářské práce je vymezena teoretickým východiskům a metodám 

finanční analýzy, které povedou k posouzení finanční situace a výkonnosti 

podnikatelského subjektu Nástrojárna MM, s.r.o. 

1.1 Finanční analýza a její využití 

Finanční analýza, jež je podstatným prvkem finančního řízení podniku, slouží ke 

komplexnímu vyjádření finanční situace podniku. Pomáhá odhalit nedostatky a příčiny 

vzniku těchto finančních situací. Průběžná znalost finanční situace napomáhá 

manažerům při rozhodování o optimální finanční struktuře podniku a alokaci zdrojů. 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti ze získaných dat, především 

z účetních výkazů, jež mohou poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku 

(Knápková, 2010). 

Výsledky finanční analýzy neplní pouze vnitropodnikový účel, ale také se stávají 

důležitým kritériem pro rozhodování věřitelů a obchodních partnerů společnosti. 

Finanční analýza nepatří pouze do finančního řízení, nýbrž zasahuje i do dalších 

podnikových součástí, např. do marketingové SWOT analýzy (Grasseová, 2010). 

Důležité je rovněž členění finanční analýzy: 

 Externí – využívá veřejně dostupných zdrojů a jinak dostupných finančních 

informací 

 Interní – rozbor hospodaření podniku, jež využívá nejen finanční informace, ale 

také informace vnitropodnikového účetnictví a statistických dat podniku 

Základním úkolem finančních analýz je posouzení finančního zdraví firmy ve čtyřech 

krocích: 

 rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů, 

 podrobný rozbor, jehož cílem je posouzení orientačních poznatků, 

 hlubší analýza negativních jevů, ke kterým jsme dospěli v předchozích krocích, 

 návrh na možná opatření a zhodnocení rizik (Růčková, 2011). 
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Informační zdroje pro finanční analýzu 

Pro dosažení relevantních výsledků při zpracování finanční analýzy jsou klíčové 

kvalitní podklady. Při použití špatných podkladů ztrácí finanční analýza svou podstatu a 

nemůže poskytnout hodnotné výsledky. 

Hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy podniku, mezi něž 

patří – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a účetní závěrka. 

K tomu, abychom byli schopni situaci v podniku posoudit objektivně, potřebujeme i 

další informace jako jsou například výroční zprávy, zprávy vrcholového vedení 

podniku, zprávy auditorů a vedoucích pracovníků jednotlivých úseků, podnikové 

statistiky, směrnice apod. (Knápková, 2010). 

Hodnocení informací je závislé na faktoru času, jelikož udává možné budoucí 

predikce, ať už krátkodobé či dlouhodobé.  

 

Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy jsou důležitým rozhodovacím aspektem nejen pro 

podnik samotný, ale i další uživatele, s nimiž podnik přichází do styku v důsledku své 

existence nebo prostřednictvím svých aktivit. Okruh uživatelů lze rozdělit do 

následujících skupin (Grünwald a Holečková, 2007): 

 Investoři, akcionáři – sledují hodnotu svých vložených prostředků do podniku. 

Z tohoto hlediska se zajímají především o likviditu, případně cenu akcií. 

Obr. 1: Časové hledisko hodnocení informací 

(Zdroj: Růčková, 2011, s. 9) 
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 Potenciální investoři – na základě dostupných informací zvažují výhodnost 

umístění svých volných prostředků do podniku a zároveň využívají možnosti 

srovnání s alternativními možnostmi investování. 

 Banky a věřitelé – potřebné informace o finanční stabilitě podniku vyžadují pro 

posouzení rizika při půjčkách či úvěrech. 

 Manažeři – využívají finanční analýzu převážně pro řízení podniku, 

rozhodování a plánování majetkové a kapitálové struktury. 

 Zaměstnanci – jejich zájmem je především jistota zaměstnání a zabezpečení 

zaměstnanců, a proto sledují finanční stabilitu firmy. 

 Dodavatelé a odběratelé (zákazníci) – výsledky finanční analýzy využívají při 

hodnocení obchodních partnerů a jejich schopnosti plnit smluvené závazky při 

odpovídající ceně a kvalitě. 

 Konkurenti – zjištěné finanční ukazatele využívají ke srovnání vlastní finanční 

situace s výsledky jiných podniků v oboru či regionu. 

 Veřejnost – kontrola veřejnosti a nestátních organizací kvůli odpovědnosti za 

zásahy do životního prostředí a za případné zneužití monopolního postavení. 

 Stát a jeho orgány – užití finanční analýzy slouží převážně ke kontrolní 

činnosti při plnění daňových povinností a případně pro statistické účely 

(Grünwald a Holečková, 2007). 

Tento výčet není konečný, ale je na něm demonstrován rozsah možných 

uživatelů finanční analýzy. 
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1.2 Metody finanční analýzy 

Pro posouzení finanční situace a stability podniku lze využít různých metod 

finanční analýzy. Ve finančním hodnocení podniků rozlišujeme dvě hlavní propojené 

metody finanční analýzy, jedná se o fundamentální a technickou analýzu. 

Fundamentální analýza je založena na praktických i teoretických zkušenostech 

odborníků, na jejich subjektivních odhadech a citu pro trendy a jejich vývoj. Pracuje 

s ekonomickými i mimoekonomickými jevy a opírá se o velké množství informací 

s důrazem na kvalitu dat. Pokud využívá velké množství dat, pak jejich výstupy 

zpravidla odvozuje bez užití matematických či statistických postupů. Za výstup 

fundamentální analýzy podniku je považována identifikace prostředí, ve kterém se daný 

podnik nachází. Převážně se jedná o analýzu vlivu (Sedláček, 2011): 

 vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

 právě probíhající fáze života podniku, 

 charakteru podnikových cílů. 

Technická analýza se soustřeďuje na zpracování velkého souboru dat za použití 

matematicko-statistických a dalších metod. Získané výstupy vedou k následnému 

ekonomickému posouzení výsledků (Sedláček, 2011). 

Metody technické finanční analýzy jsou: 

 Analýza absolutních dat (stavových i tokových) 

 horizontální analýza (analýza trendů), 

 vertikální analýza (analýza komponent), 

 Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

 analýza čistého pracovního kapitálu, 

 analýza čistých pohotových prostředků, 

 analýza čistých peněžně pohledávkových fondů, 
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 Analýza poměrových ukazatelů 

 analýza ukazatelů likvidity, 

 analýza ukazatelů aktivity, 

 analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury, 

 analýza ukazatelů likvidity, 

 analýza ukazatelů kapitálového trhu, 

 analýza ukazatelů provozní činnosti, 

 analýza ukazatelů cash flow (peněžního toku), 

 Analýza soustav ukazatelů 

 pyramidové rozklady, 

 komparativně analytické metody, 

 matematicko-statistické metody, 

 kombinace metod (Sedláček, 2011). 

1.3 Metody elementární technické analýzy 

V následující kapitole podrobněji rozeberu metody elementární technické 

analýzy, které následně aplikuji v praktické části mé bakalářské práce. 

1.3.1 Analýza absolutních dat 

Tato analýza využívá data, která jsou získávána přímo z účetních výkazů 

(rozvaha podniku, výkaz zisku a ztráty). Použití spočívá ve sledování změn absolutní 

hodnoty vykazovaných dat v čase, ale i procentní změny jednotlivých položek výkazů 

(technika procentního rozboru). Proto je tato analýza označována jako horizontální 

analýza absolutních dat nebo také analýza trendů (Knápková, 2010). 

Údaje z účetních výkazů využívá také metoda vertikální analýzy někdy také 

označovaná jako analýza komponent. Při použití posuzuje jednotlivé komponenty 

majetku a kapitálu (struktura aktiv a pasiv podniku). Prostřednictvím této metody lze 

snadno zjistit strukturu aktiv a pasiv podniku, složení hospodářských prostředků a 

z jakých zdrojů byly pořízeny. Tato jednoduchá analýza napomáhá ke kontrole tvorby a 

udržování rovnovážného stavu majetku a kapitálu, na němž závisí ekonomická stabilita 

podniku. Vertikální analýza je využitelná i při srovnání různých firem navzájem, jelikož 

nezávisí na meziroční inflaci (Sedláček, 2011). 
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1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, někdy nazývané také jako fondy peněžních prostředků, 

jsou využívány k posouzení finanční situace podniku z hlediska jeho likvidity, tedy 

schopnosti dostát svým finančním závazkům. Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele 

patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové peněžní prostředky a čisté peněžně-

pohledávkové prostředky (Knápková, 2010). 

Nejčastěji využívaným rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který 

je vhodným nástrojem při zjišťování volných finančních prostředků pro krátkodobé 

financování. Velikost čistého pracovního kapitálu ovlivňují především oběžná aktiva a 

krátkodobé dluhy (Scholleová, 2012). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

                                                   

Kladný čistý pracovní kapitál značí finanční rezervu a dobrou likviditu 

podnikatelského subjektu (Nývltová, 2010). 

Obratový cyklus peněz 

Pro posouzení výše čistého pracovního kapitálu je vhodné použít srovnání s jeho 

potřebou, k čemuž je nutné použít obratový cyklus peněz. Obratový cyklus peněz lze 

chápat jako počet dní, kdy je třeba pokrýt dobu mezi dodáním materiálu a zaplacením 

hotového výrobku (Scholleová, 2012). 

                     

                                         

                                  

Z následujícího vztahu lze potom zjistit potřebu čistého pracovního kapitálu: 

                                                         

(Scholleová, 2012, s. 186) 
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1.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy a vystihují vztah 

mezi dvěma či více položkami účetních výkazů. Umožňují získat přehled o základních 

finančních charakteristikách podniku, díky kterým je možné odhalit problémové oblasti, 

u kterých by bylo vhodné použití hlubší analýzy. Použití poměrových ukazatelů je 

vhodné provádět ve srovnání s daty společnosti z minulých let, anebo se skupinou 

jiných podniků v daném odvětví. V tomto případě se jedná o ukazatele zadluženosti, 

likvidity, rentability, aktivity, provozní ukazatele a ukazatele kapitálového trhu, 

případně další (Sedláček, 2011). 

Ukazatele zadluženosti, někdy nazývané jako ukazatele finanční stability, 

vypovídají o poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů v podniku. Napomáhají při 

zjištění míry rizika, které podnik nese při dané struktuře kapitálu. Nelze přesně říci, jaká 

je správná výše zadluženosti, ale obecným pravidlem je, že cizí kapitál je levnější než 

vlastní z důvodu finanční páky a daňového štítu, avšak je nutné dodržovat vhodný 

poměr vlastního a cizího kapitálu s ohledem na likviditu podniku (Dluhošová, 2008). 

Mezi ukazatele zadluženosti patří: 

 Ukazatel celkové zadluženosti zahrnuje do výpočtu celkové dluhy podniku. 

Udává poměr cizích zdrojů a aktiv podniku (Dluhošová, 2008). 

                     
           

              
 

 Koeficient samofinancování je doplňkem pro ukazatel celkové zadluženosti. 

Jeho využitím lze vyjádřit finanční nezávislost podniku (Sedláček, 2011). 

                            
               

              
 

 Krátkodobá zadluženost, někdy také nazývána jako běžná zadluženost, 

poměřuje krátkodobé cizí zdroje a celková aktiva podniku (Dluhošová, 2008). 
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 Ukazatel úrokového krytí hodnotí schopnost podniku krýt úroky ze zisku před 

zdaněním a nákladovými úroky. Jestliže je hodnota ukazatele rovna 1, znamená 

to, že na zaplacení úroků by bylo třeba celého zisku. V odborné literatuře se za 

doporučenou hodnotu tohoto ukazatele uvádí vyšší než 3 (Knápková, 2010). 

               
    

               
 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům a jsou 

základním prvkem zobrazujícím platební schopnost dané společnosti (Bláha, 2006). 

Základními ukazateli likvidity jsou: 

 Ukazatel běžné likvidity (likvidita 3. stupně) zobrazuje, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Tento ukazatel je citlivý zejména na 

strukturu zásob a pohledávek, protože obratovost obou těchto položek je velmi 

proměnlivá. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5 

(Knápková, 2010). 

                 
             

                      
 

 Ukazatel pohotové likvidity (likvidita 2. stupně) by měl nabývat hodnot 

v rozmezí 1 – 1,5. Pokud je tato hodnota menší než 1, znamená to, že podnik 

není schopen pokrýt své krátkodobé závazky z vlastních krátkodobých 

pohledávek a finančního majetku (Knápková, 2010). 

 

                    
                                              

                      
 

 Ukazatel okamžité likvidity (likvidita 1. stupně), někdy také nazýván jako 

ukazatel hotovostní likvidity je nejpřísnějším pohledem z hlediska likvidity 

podniku. Hodnotí schopnost dostát krátkodobým závazkům z finančního 

majetku společnosti. Doporučené rozmezí se pohybuje mezi 0,2 – 0,5. Vysoké 

hodnoty mohou svědčit o špatném využití finančních prostředků (Scholleová, 

2012). 
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Ukazatele rentability u podnikatelských subjektů hodnotí výdělečnost 

vynaložených prostředků. Vyjadřuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje a je 

ukazatelem efektivnosti podnikové činnosti (Marinič, 2009). Nejčastěji používané 

ukazatele rentability jsou: 

 Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) může být vypočtena ze zisku po 

zdanění, zisku před zdaněním nebo EBIT. Udává kolik je schopna společnost 

vyprodukovat zisku z jedné jednotky tržeb (Scholleová, 2012). 

     
   

     
 

 Rentabilita celkových vložených aktiv (Return On Assets – ROA) poměřuje 

zisk s celkovými vloženými aktivy do podniku nezávisle na tom, z jakých zdrojů 

jsou financována. Tímto je při porovnávání podniků vyloučen vliv různého 

stupně zadlužení (Scholleová, 2012). 

     
    

              
 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE) měří, zda kapitál 

vložený vlastníky podniku dosahuje požadované výnosnosti. Výsledek tohoto 

ukazatele by se měl pohybovat nad dlouhodobým průměrem úročení běžně 

dostupných dlouhodobých vkladů (Sedláček, 2011). 

     
   

               
 

Ukazatele aktivity posuzují, zda podnik vhodně využívá vložené prostředky a 

měří efektivitu hospodaření s aktivy. Tyto ukazatele lze vyjádřit v podobě obratu 

jednotlivých položek aktiv nebo v podobě doby obratu aktiv, případně pasiv (Knápková, 

2010). Mezi ukazatele aktiv patří: 
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 Obrat aktiv udává provázanost tržeb a celkových aktiv. Jako minimální 

doporučená hodnota se uvádí 1, záleží však i na daném odvětví, ve kterém se 

podnik pohybuje (Knápková, 2010). 

             
     

      
 

 Doba obratu zásob zobrazuje, jak dlouho trvá, než peněžní prostředky projdou 

přes výrobu a spotřebu nebo prodej výrobku zpět do formy peněžních 

prostředků. Vyjadřuje tedy vázanost zásob v podnikání a nadbytečné zásoby 

jsou považovány jako omezující pro zacházení s krátkodobými zdroji 

(Scholleová, 2012). 

                   
                   

                    
 

 Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu, po kterou musí podnik 

čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Doba obratu pohledávek je 

hodnocena jako pozitivní v případě, že je kratší než doba obratu závazků 

(Sedláček, 2011). 

                        
                        

                    
 

 Doba obratu závazků je vyjádřena jako průměrná doba, která uplyne od vzniku 

závazku podniku až po jeho zaplacení. Doba obratu závazků by měla být delší 

než doba obratu pohledávek, aby byl podnik schopen z pohledávek splatit své 

závazky (Knápková, 2010). 

                     
                           

                    
 

Provozní ukazatele se užívají zejména pro vnitřní řízení podniku a napomáhají 

ke sledování základních aktivit podniku. Lze se setkat s těmito ukazateli: 

 Mzdová produktivita z přidané hodnoty vyjadřuje poměr, jakým se vyplacené 

mzdy podílejí na přidané hodnotě. V čase je žádoucí růst tohoto ukazatele 

(Sedláček, 2011). 
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 Nákladovost výnosů (tržeb) udává zatížení výnosů celkovými náklady 

podniku. Za vhodný vývoj hodnoty tohoto ukazatele se považuje pokles v čase 

(Sedláček, 2011). 

                    
       

      
 

1.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů odstraňuje nevýhodu přístupu rozdílových a 

poměrových ukazatelů, která spočívá v jejich omezené vypovídací schopnosti, protože 

vyjadřují pouze určitý úsek činnosti podniku. Ke komplexnějšímu posouzení finanční 

situace podnikatelského subjektu se proto používají soustavy ukazatelů. Díky těmto 

soustavám je možné detailnější zobrazení finanční situace podniku, ale současně může 

vést velký počet ukazatelů k těžší orientaci při hodnocení. Proto existují modely 

založené jak na větším počtu ukazatelů, tak i modely, jež mají pouze jeden hodnotící 

ukazatel (Nývltová, 2010). Rozlišují se dva základní přístupy k tvorbě soustav 

ukazatelů: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, které přehledně znázorňují 

charakteristické znaky finančního zdraví podniku, které byly zjištěny 

poměrovou analýzou. Typickým příkladem jsou pyramidové soustavy. 

 Účelové výběry ukazatelů, jejichž cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, 

které by dokázaly kvalitně rozpoznat finanční situaci podniku a odhalit případný 

krizový vývoj. Podle účelu použití dále rozlišujeme bonitní a bankrotní modely. 

 Bonitní modely, které se snaží finanční situaci vyjádřit pomocí jednoho 

ukazatele, který nahrazuje několik ukazatelů různých vypovídacích 

schopností. Mají hodnotící funkci. 

 Bankrotní modely, které slouží jako varování před problémy, protože 

využívají k posouzení chování vybraných ukazatelů a signalizují tak 

případné ohrožení finanční situace podniku (Nývltová, 2010). 
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Bonitní modely – Kralickův rychlý test 

Rychlý test (Quick Test), poskytuje rychlou možnost ohodnocení analyzovaného 

podniku s vysokou vypovídací schopností. Pracuje se čtyřmi ukazateli základních 

oblastí analýzy (stabilita, likvidita, rentabilita, hospodářský výsledek), aby byl zachován 

poměr mezi finanční stabilitou a výnosností podnikatelského subjektu 

(Mrkvička, 2006).  

                          
               

              
 

                          
                                        

                  
 

                     
                  

     
 

                                
    

              
 

Každý výsledek se ohodnotí známkou dle tabulky 1 a pak se určí jako 

jednoduchý aritmetický průměr těchto známek za jednotlivé ukazatele. Na základě 

získaných známek Quick testu se poté stanoví bonita podniku v jednotlivých letech a 

poté i celkově. Největší výhodou tohoto modelu je jeho jednoduchost a rychlost 

(Sedláček, 2011). 

Tab. 1: Quick Test  - stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 
Velmi 

dobrý (2) 
Dobrý (3) 

Špatný 
(4) 

Ohrožen 
insolvencí (5) 

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

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

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

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011, s. 107) 
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Bankrotní modely – Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre nebo také Altmanova formule bankrotu využívá pěti běžných 

ukazatelů finanční analýzy, kterým je přiřazen koeficient podle důležitosti a výsledný 

součet těchto hodnot udává, zda je podnik finančně stabilní a nehrozí mu vážné 

problémy. Pro společnost, která není veřejně obchodovatelná na burze, se Z-skóre 

vyčíslí podle vztahu: 

                                          

kde: A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

 B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

 C = EBIT / celková aktiva 

 D = vlastní kapitál / cizí zdroje 

 E = tržby / celková aktiva (Knápková, 2010) 

Hranice pro předvídání finanční situace vyjadřuje tabulka 2. 

Tab. 2: Altmanovo Z-skóre - hodnocení výsledku 

Pokud Z > 2,9 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 Nevyhraněné výsledky, tzv. šedá zóna 

Z ≤ 1,2 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011, s. 110) 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů – Du Pontův diagram 

Hlavní myšlenkou pyramidové soustavy je rozklad jednoho vrcholového 

ukazatele na několik dílčích ukazatelů. Tento postup slouží k rozpoznání vlivu 

jednotlivých dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel a vztahu mezi nimi. 

Vhodným příkladem pyramidového ukazatele je Du Pontův diagram, který 

slouží jako rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE). Grafické znázornění 

Du Pontova diagramu je v příloze 1 (Sedláček, 2011).  
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2 Charakteristika současného stavu 

2.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní společnost: Nástrojárna MM, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Svitavská 1517, 571 01 Moravská Třebová 

Identifikační číslo: 25944924 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 2 100 000 Kč 

Společnost Nástrojárna MM vznikla dne 1.11.2000 zápisem do obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Většinovým vlastníkem je pan 

Josef Škrkoň, který je zároveň i vlastníkem lisovny plastů Techplast, a.s. v České 

Třebové, která je hlavním zákazníkem Nástrojárny MM. Společnost založil 

v moravskotřebovském regionu, který má ve výrobě forem a nástrojů dlouholetou 

tradici. Po nalezení společníka s mnohaletými zkušenostmi s výrobou forem a nástrojů, 

pana Josefa Charváta, došlo k dohodě a byla založena samostatná společnost.  

Společnost byla založena za podpory města Moravská Třebová v nově 

vybudované průmyslové zóně, výroba byla zahájena 20. ledna 2001. Výrobní prostory 

podniku byly postupně rozšiřovány, část výroby je umístěna v budově pronajaté 

majoritním vlastníkem, konvenční stroje jsou umístěny v prostorách dostavěných v roce 

2004 a v polovině roku 2009 byla výroba rozšířena do další výrobní haly, již v majetku 

společnosti (Nástrojárna MM, 2013).  

Rozhodující aktivitou společnosti Nástrojárna MM, s.r.o. je výrobní činnost 

orientovaná na výrobu forem na výrobu výlisků z plastických hmot a to převážně pro 

elektrotechnický a automobilový průmysl. 

Obr. 2: Logo společnosti 

(Zdroj: Nástrojárna MM, 2013) 
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Předměty podnikání zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu: 

 nástrojařství, 

 kovoobráběčství, 

 zprostředkování obchodu, 

 zprostředkování služeb, 

 velkoobchod, 

 příprava a vypracování technických návrhů, 

 výroba plastových výrobků a pryžových výrobků. 

 

2.2 Struktura společnosti a postavení na trhu 

Již při založení společnosti bylo hlavním cílem zaměřit výrobu převážně na 

podporu zavedené lisovny jednoho ze zakladatelů. Podnik nepatří pod žádnou vyšší 

organizační jednotku, ale je zde určitá souvislost s firmou Techplast, a.s., která je 

největším odběratelem výrobků a služeb společnosti Nástrojárna MM, s.r.o. Majoritní 

vlastník (59% obchodní podíl) společnosti Nástrojárna MM, s.r.o., pan Josef Škrkoň, je 

zároveň i vlastníkem společnosti Techplast, a.s. Tato majetková provázanost přináší 

podniku určitou záruku odbytu a odpovídajícího peněžního toku, což umožnilo již 

v samotných počátcích existence investovat do špičkových technologií a postupně si tak 

vybudovat kvalitní strojní vybavení, které jí umožnilo vytvořit si výborné podmínky pro 

postupné rozšiřování a stabilizaci okruhu zákazníků.  

Společnost poměrně rychle navýšila objem své výroby a podařilo se jí 

v konkurenci vybudovat silné postavení na tuzemském trhu a patří mezi špičku ve svém 

regionu. Společnost za pomoci moderního strojního vybavení a pravidelně školených 

zaměstnanců dokáže splňovat náročné požadavky svých obchodních partnerů, což je 

pravidelně ověřováno systémem speciálních auditů klíčových zákazníků. Ohrožení pro 

podnik by mohla v budoucnosti představovat zejména zahraniční konkurence a 

současná nejistota na automobilovém trhu. 
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Silné a slabé stránky společnosti 

Mezi silné stránky společnosti se řadí především kvalifikovaný personál, kde 

podíl zkušenějších zaměstnanců a zaměstnanců s kratší praxí je rozumně vyvážen, což 

zaručuje vysokou flexibilitu, loajalitu, nasazení a zanedbatelnou fluktuaci. V tomto 

oboru podnikání je samozřejmě velmi důležitou součástí vybavení podniku vyšší střední 

třídou moderních technologií, díky kterým může podnik zaručit vysokou produktivitu a 

kvalitu u nových výrobků. Velmi výhodné je také majetkové propojení nástrojárna – 

lisovna, které napomáhá k oboustrannému zájmu na prosperitě obou společností, 

vyváženějšímu financování a spolupráci s renomovanými odběrateli. 

Za slabé stránky společnosti se dá považovat unifikovaná výroba zaměřená 

100% na výrobu lisovacích nástrojů, protože chybí doplňková výroba jednoduššího 

charakteru pro doplnění kapacit konvenčních strojů součástkovou výrobou a s tím 

spojené vyváženější financování. Další slabinou je vysoký podíl úprav, změn a údržby 

nástroje, který způsobuje horší řízení výroby se zvýšením zátěže přípravy výroby 

z hlediska kontroly, technologie, komunikace s koncovým zákazníkem a zároveň 

snižuje využívání moderních technologií. Budoucí slabinou se také může stát poměr 

složení výroby, kdy podnik 80 % svých výrobků a služeb směřuje do automobilového 

průmyslu a je tak silně provázán s tímto odvětvím. 

Příležitosti a hrozby společnosti 

Příležitostí může být vývoj na světových trzích, který jde cestou hledání nových 

možností kvalitní výroby plastových výrobků ve všech odvětvích lidského konání, to 

vyvolává prudký rozvoj inovací nových druhů plastů nahrazujících klasické materiály, 

jejichž cena je vysoká a existuje hrozba jejich vyčerpání. Z tohoto důvodu je neustálá 

potřeba hledání nových postupů pro výrobu lisovacích nástrojů. Moderní nástrojárna má 

vysokou možnost stát se součástí vývoje a výroby nových netradičních nástrojů a to v 

nabídce svých kapacit pro výrobu segmentů jako zdravotnictví (diagnostika, náhrady, 

pomůcky), automobilový průmysl (technické výlisky, dvoukomponentní technické 

výlisky, osvětlovací tělesa), elektroprůmysl (speciální výlisky typu vodivý-nevodivý, 

magnetický-nemagnetický apod.) a spotřební výlisky s vysokou užitnou hodnotou. 



26 

 

Jako největší současná hrozba se jeví stagnace na automobilovém trhu, kde 

pokles zájmu o nové automobily vede ke snižování výrobních nákladů a propouštění 

zaměstnanců z podniků v ČR podílejících se na výrobě těchto vozů, jako jsou právě 

nástrojárny a lisovny plastů. Další hrozbou je i nepředvídatelný vývoj a dopady 

celosvětové krize. Za riziko lze považovat i nedostatečnou obnovu a výchovu kvalitního 

personálu, avšak tuto hrozbu se podnik snaží eliminovat poskytováním odborné praxe 

učňů. Mezi poměrně běžnou hrozbu napříč podniky patří celkové uspokojení nad 

stávajícím stavem a tím následná stagnace a ztráta konkurenceschopnosti. Dále se 

projevuje masivní tlak východních destinací (Čína, Indie), které nabízejí nízké ceny při 

průměrné až podprůměrné kvalitě. Této hrozbě lze čelit neustálým zvyšováním kvality, 

hledáním nových cest a rozšiřováním nabídky služeb. 
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3 Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského 

subjektu 

V této části své bakalářské práce provedu analýzu finanční situace společnosti 

Nástrojárna MM, s.r.o. v letech 2007 – 2011. Zdroji dat pro zpracování finanční analýzy 

jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty posuzované společnosti. Hodnoty veličin získaných 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny v tisících Kč. V závěru této kapitoly 

testuji finanční zdraví podniku za pomoci vybraných modelů. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýzu absolutních ukazatelů jsem provedl z údajů obsažených v účetních 

výkazech. Jedná se o horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv. 

Horizontální analýza vývoje aktiv 

Horizontální analýza aktiv, taktéž nazývaná jako analýza trendů se zabývá 

změnami položek aktiv v průběhu let. 

Tab. 3: Horizontální analýza vývoje aktiv 

Položka aktiv 

Změna v tis. Kč Změna v % 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Aktiva celkem 4 867 -2 334 3 997 2 153 16,04% -6,63% 12,16% 5,84% 

Stálá aktiva 4 475 -2 090 -1 513 -630 40,73% -13,52% -11,31% -5,31% 

DNM -388 -269 -18 27 -49,62% -68,27% -14,40% 25,23% 

DHM 4 863 -1 821 -1 495 -657 47,65% -12,09% -11,29% -5,59% 

DFM 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 64 -272 5 246 2 543 0,33% -1,41% 27,65% 10,50% 

Zásoby 893 3 917 -4 847 -2 539 7,86% 31,98% -29,98% -22,43% 

Dlouh. pohledávky 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátk. pohledávky -1 798 -1 402 2 272 3 560 -35,60% -43,10% 122,74% 86,34% 

Krátk. fin. majetek 969 -2 787 7 821 1 522 34,94% -74,48% 818,95% 17,34% 

Časové rozlišení 328 28 264 240 183,24% 5,52% 49,35% 30,04% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak lze vypozorovat z tabulky 3, největší změny nastaly ve stálých aktivech a 

v krátkodobém finančním majetku. Stálá aktiva v roce 2008 vzrostla o 40,73 % oproti 

roku 2007. Tento velký výkyv byl způsoben celkovým snížením nehmotného majetku 



28 

 

v podobě odpisů a přechodem podniku na zcela odlišný software. Naopak nárůst 

47,65 % u dlouhodobého hmotného majetku byl dán nákupem nového strojního 

vybavení a dostavbou výrobní haly, které vedlo k celkové modernizaci a rozšíření 

výroby. Výrazná změna v krátkodobém finančním majetku mezi lety 2009 a 2010 byla 

zapříčiněna vysokými tržbami, které podnik obdržel za zhotovení několika zakázek, 

které plynuly z rozšíření výroby. Vývoj krátkodobého finančního majetku je tvořen 

stavem pokladny a bankovního účtu a z hlediska Cash Flow je hodnota tohoto ukazatele 

velmi významná. Veškeré změny aktiv mezi jednotlivými roky jsou uvedeny v tabulce 

3. 

Horizontální analýza vývoje pasiv 

Horizontální analýza pasiv se zabývá změnami položek na straně pasiv 

v průběhu analyzovaných let. 

Tab. 4: Horizontální analýza vývoje pasiv 

Položka pasiv 

Změna v tis. Kč Změna v % 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Pasiva celkem 4 867 -2 334 3 997 2 153 16,04% -6,63% 12,16% 5,84% 

Vlastní kapitál 751 230 1 958 5 665 6,88% 1,97% 16,46% 40,88% 

Cizí zdroje 4 236 -2 578 1 976 -3 398 22,12% -11,03% 9,50% -14,92% 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky -1 936 -1 270 3 278 -2 111 -11,30% -8,36% 23,54% -12,27% 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 6 172 -1 308 -1 302 -1 287 306,15% -15,97% -18,92% -23,07% 

Časové rozlišení -120 14 63 -114 -42,25% 8,54% 35,39% -47,30% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Trend růstu celkových pasiv, zřejmý z tabulky 4, je dán převážně navyšováním 

vlastního kapitálu díky tvorbě zisku, který je majiteli ponecháván ve společnosti. 

Prudký nárůst cizích zdrojů v roce 2008 byl zapříčiněn úvěrem, který podnik použil pro 

rozšíření výroby a výstavbu nové výrobní haly. Postupné navyšování vlastního kapitálu 

a budoucí splacení úvěru by mělo vést k lepší vyváženosti mezi vlastním kapitálem a 

cizími zdroji. Změny pasiv v průběhu zkoumaných let jsou uvedeny v tabulce 4. 
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Horizontální analýza položek výkazu zisku a ztráty 

U výkazu zisku a ztrát jsem provedl horizontální analýzu, která zachycuje 

změny položek za dané období. 

Tab. 5: Horizontální analýza vývoje položek výkazu zisku a ztráty 

Položka výkazu Z/Z 

Změna v tis. Kč Změna v % 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Tržby za prodej zboží -1 4 -4 0 - - - - 

Výkony -253 -4 371 -676 6 119 -0,58 -10,14 -1,75 16,08 

Tržby za vl. výr. a služby -4 077 -7 430 7 860 3 823 -8,78 -17,53 22,49 8,93 

Výkonová spotřeba 1 161 -3 288 6 912 6,43 -17,11 0,04 5,72 

Spotřeba mat. a energie 348 -1 492 1 316 702 3,73 -15,40 16,06 7,38 

Služby 813 -1 796 -1 310 210 9,33 -18,85 -16,94 3,27 

Přidaná hodnota -1 415 -1 079 -686 5 207 -5,59 -4,52 -3,01 23,54 

Osobní náklady 205 -917 -1 363 1 092 1,06 -4,71 -7,35 6,36 

Provozní HV -210 -678 2 227 4 322 -11,80 -43,21 249,94 138,61 

HV před zdaněním (+/-) -481 -654 1 988 4 545 -29,80 -57,72 415,03 184,23 

HV za účetní období (+/-) -201 -520 1 729 3 706 -21,14 -69,33 751,74 189,18 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V roce 2009 došlo oproti roku 2008 k mnoha změnám v důsledku hospodářské 

krize, kdy podnik zaznamenal pokles výkonů o 10,14 % a také výrazný pokles tržeb za 

vlastní výrobky a služby o 17,53 %.  Avšak od roku 2010 mají tržby opět růstovou 

tendenci a i výkony se začínají vracet do hodnot před krizí, převážně kvůli rozšíření 

výroby podniku. Rok 2011 také ukázal výrazné zvýšení přidané hodnoty o 23,54 %. 

Mimořádný růst od roku 2010 vykazuje také provozní výsledek hospodaření i výsledek 

hospodaření za účetní období zapříčiněn novými zakázkami, které podnik byl schopen 

realizovat díky modernizaci svého strojního vybavení. Dané změny v položkách výkazu 

zisku a ztrát jsou uvedeny v tabulce 5. Nejvýraznější změny jsou také graficky 

znázorněny na obrázku 3, kde je patrný propad tržeb a výkonů, jako pozitivní se naopak 

jeví stabilní přidaná hodnota, která od roku 2010 vykazuje růstový trend. 
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Obr. 3: Grafické znázornění vývoje vybraných položek zisku a ztráty v letech 2007-2011  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vertikální analýza vývoje aktiv 

V další části analýzy absolutních ukazatelů jsem použil vertikální analýzu vývoje 

aktiv (procentní rozbor), která porovnává podíl jednotlivých položek aktiv na 

celkových aktivech.  

Tab. 6: Vertikální analýza vývoje aktiv 

Položka aktiv 

Podíl na celkových aktivech 

2007 2008 2009 2010 2011 

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

Stálá aktiva 36,20% 43,91% 40,67% 32,16% 28,77% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,58% 1,12% 0,38% 0,29% 0,34% 

Dlouh. hmotný majetek 33,63% 42,79% 40,29% 31,87% 28,43% 

Oběžná aktiva 63,21% 54,65% 57,70% 65,68% 68,57% 

Zásoby 37,42% 34,79% 49,17% 30,70% 22,50% 

Krátkodobé pohledávky 16,64% 9,24% 5,63% 11,18% 19,68% 

Krátkodobý finanční majetek 9,14% 10,63% 2,90% 23,80% 26,38% 

Časové rozlišení 0,59% 1,44% 1,63% 2,17% 2,66% 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Od roku 2008 vykazují stálá aktiva postupné klesání podílu na celkových aktivech, 

což zapříčinilo snižování hodnoty dlouhodobého hmotného majetku. Podíl oběžných 

aktiv si udržuje stabilní hodnotu až na rok 2009, kdy došlo v důsledku hospodářské 

krize na velký nárůst podílu zásob na celkových aktivech kvůli nižšímu odbytu. Vysoký 

podíl zásob je dán nedokončenou výrobou, která je pro toto odvětví běžná. 

Vertikální analýza vývoje pasiv 

Tato analýza porovnává podíl jednotlivých položek pasiv na celkových 

pasivech. Procentní rozbor je znázorněn v následující tabulce. 

Tab. 7: Vertikální analýza vývoje pasiv 

Položka pasiv 
Podíl na celkových pasivech 

2007 2008 2009 2010 2011 

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

Vlastní kapitál 35,97% 33,13% 36,19% 37,57% 50,02% 

Cizí zdroje 63,09% 66,40% 63,27% 61,77% 49,66% 

Krátkodobé závazky 56,45% 43,15% 42,35% 46,65% 38,67% 

Bankovní úvěry a výpomoci 6,64% 23,25% 20,92% 15,13% 10,99% 

Časové rozlišení 0,94% 0,47% 0,54% 0,65% 0,33% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ve struktuře pasiv lze vidět vysokou závislost podniku zejména na krátkodobých 

závazcích plynoucích z obchodních vztahů. V roce 2008 vzrostl také podíl bankovních 

úvěrů a výpomoci v důsledku přijetí úvěru, který podnik využil na investici do výrobní 

haly a modernizaci strojního vybavení, což vedlo k novým zakázkám. Podíl vlastního 

kapitálu má rostoucí tendenci díky jeho navyšování ze zisků podniku. Naopak podíl 

cizích zdrojů od roku 2008 klesá a při udržení úrovně zisku i v následujících obdobích 

bude tento trend pokračovat. Majitelé společnosti v důsledku krize plánují v příštích 

letech ponechání celé výše vytvořeného zisku ve společnosti, aby mohlo dojít k větší 

stabilizaci podniku. 
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3.2 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Rozdílové ukazatele udávají rozdíly mezi souhrnem položek krátkodobých aktiv 

a souhrnem položek krátkodobých pasiv. Provedl jsem výpočet čistého pracovního 

kapitálu, který je nejpoužívanějším rozdílovým ukazatelem a následně jej srovnal 

s potřebou čistého pracovního kapitálu daného podnikatelského subjektu, který 

vypovídá o nakládání s peněžními prostředky. 

Tab. 8: Analýza čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál 2007 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva (v tis. Kč) 19 181 19 245 18 973 24 219 26 762 

Krátkodobé závazky (v tis. Kč) 17 130 15 194 13 924 17 202 15 091 

ČPK (v tis. Kč) 2 051 4 051 5 049 7 017 11 671 

Obratový cyklus peněz (dny) -2,35 21,29 44,70 43,86 46,36 

Potřeba ČPK (v tis. Kč) -281,42 2572,08 4835,31 4471,75 5017,81 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z výpočtu čistého pracovního kapitálu je zřejmé, že v podniku i po uhrazení 

krátkodobých závazků zůstane dostatečné množství finančních prostředků. Trend 

vývoje tohoto rozdílového ukazatele je rostoucí, což napomáhá k zajištění finanční 

stability podniku a pozitivně vypovídá o likviditě. 

Pro posouzení vhodné výše čistého pracovního kapitálu je vhodné použít 

srovnání s jeho potřebou, k čemuž je nutné použít obratový cyklus peněz. Potřeba 

čistého pracovního kapitálu udává hranici, jakými peněžními prostředky musí podnik 

disponovat, aby byl schopen splatit své krátkodobé závazky ze svých pohledávek. 

V případě daného podnikatelského subjektu je zřejmé, že má k dispozici 

dostatečné množství finančních prostředků, avšak v letech 2010 – 2011 je rozdíl mezi 

čistým pracovním kapitálem a jeho potřebou velmi výrazný, což značí nedostatečné 

využití volných finančních prostředků. V roce 2011 byl rozdíl dokonce dvojnásobný, 

z tohoto pohledu je tedy nutné, aby podnik našel nové cesty, jak využít těchto volných 

prostředků mnohem efektivněji než doposud. 
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzu poměrových ukazatelů jsem provedl z výkazu zisku a ztráty a rozvahy 

podniku. Na základě těchto výpočtů se zabývám vyjádřením možných příčin a dopadů 

na finanční stabilitu daného podnikatelského subjektu. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, ve kterém podnik používá k financování 

dluhy a udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování.  

Tab. 9: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 63,09% 66,40% 63,27% 61,77% 49,66% 

Koeficient samofinancování 35,97% 33,13% 36,19% 37,57% 50,02% 

Krátkodobá zadluženost 56,45% 43,15% 42,35% 46,65% 38,67% 

Ukazatel úrokového krytí 11,55 3,92 2,64 4,86 22,14 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Doporučené hodnoty pro ukazatel celkové zadluženosti se v literatuře liší. 

Vypočtené hodnoty se dají považovat za vysoké, avšak jejich výše je u tohoto podniku 

ovlivněna především krátkodobými závazky plynoucími z obchodních vztahů, a proto je 

vhodné využít ukazatele krátkodobé zadluženosti, který může odhalit problémy 

s finančními prostředky, které nemusejí být z celkové zadluženosti na první pohled 

patrné. Z tohoto pohledu je však zřejmé, že krátkodobá zadluženost má klesající 

tendenci a nehrozí tedy, že by se podnik potýkal s vážnějšími problémy z pohledu 

krátkodobého financování, avšak vývoj tohoto ukazatele bude důležité sledovat i 

v budoucnu. 

S ukazatelem celkové zadluženosti souvisí i koeficient samofinancování, který 

vyjadřuje poměr, v jakém jsou celková aktiva financována vlastními zdroji podniku. Od 

roku 2008 je zřejmý rostoucí trend, který však nutně nemusí znamenat vhodné 

zacházení s vlastními zdroji podniku. Vysoká hodnota v roce 2011 může znamenat 

neefektivní využití vlastních zdrojů podniku, protože cizí zdroje mohou být v určité 

míře výhodnější pro financování z pohledu finanční páky a daňového štítu. 
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Ukazatel úrokového krytí, který hodnotí schopnost podniku krýt nákladové 

úroky ze zisku před zdaněním a nákladovými úroky, byl v letech 2008 – 2010 na velmi 

nízké úrovni. Za příčinu se dá považovat hospodářská krize a úvěr, který v tom období 

podnik čerpal. V roce 2011 je ukazatel na bezpečné úrovni, avšak bude záležet na 

dalším vývoji a proto je nutné jej pečlivě sledovat i v dalších obdobích. 

Ukazatele likvidity 

Pomocí výpočtu těchto ukazatelů zjišťuji, zda je podnik schopen splácet 

závazky, které jsou splatné v blízké budoucnosti. 

Tab. 10: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 1,12 1,27 1,36 1,41 1,77 

Pohotová likvidita 0,46 0,46 0,20 0,75 1,19 

Okamžitá likvidita 0,16 0,25 0,07 0,51 0,68 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z vypočtených hodnot je patrné, že podnik měl v letech 2007 – 2010 problémy 

s likviditou, kdy za nejrizikovější se dá označit rok 2009, kde se projevil dopad finanční 

krize. V roce 2011 se hodnoty těchto ukazatelů výrazně zvedly a pro podnik bude 

důležité je na této úrovni udržet. 

Ukazatele likvidity jsou důležitým prvkem při posuzování stability podniku a 

jeho schopnosti dostát svým závazkům, avšak mají omezenou vypovídací schopnost. 

Toto omezení spočívá v množství faktorů, které do jejich výpočtu zasahují. Jedná se 

převážně o to, že hodnota těchto ukazatelů je aktuální pouze ke dni sestavení rozvahy a 

závisí také na odvětví, ve kterém se podnikatelský subjekt nachází. Proto se nedá určit 

naprosto optimální hodnota, která by platila pro rozdílné podniky. Avšak příliš vysoké 

nebo příliš nízké hodnoty mohou signalizovat problémy s řízením oběžných aktiv 

v podniku, kvůli kterým se podnik může dostat do situace, ve které nebude schopen 

splácet své závazky. Z hodnot v posledních letech se dá říci, že podniku vážnější 

problémy s likviditou nehrozí. 
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Ukazatele rentability 

U podnikatelských subjektů patří mezi nejsledovanější ukazatele rentability, 

protože vyjadřují efektivitu vynaložených prostředků do společnosti. Zejména 

z pohledu vlastníků a investorů se jedná o skupinu ukazatelů vhodných ke zjištění 

situace a činnosti podnikatelského subjektu. 

Tab. 11: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2007 2008 2009 2010 2011 

ROS 2,05% 1,77% 0,66% 4,58% 12,15% 

ROA 5,86% 4,46% 2,71% 8,46% 19,06% 

ROE 8,71% 6,43% 1,93% 14,14% 29,02% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vývoj ukazatele rentability tržeb (ROS) v letech 2008 – 2009 byl ovlivněn 

nejen hospodářskou krizí v podobě nižší poptávky, ale také omezeními plynoucími 

z dostavby výrobní haly podniku. V posledních letech je příčinou růstu tohoto ukazatele 

vysoký zisk, který plyne ze schopnosti podniku využít zmiňované rozšíření výroby a 

modernizaci strojního vybavení. 

Z hodnot ukazatele rentability celkových vložených aktiv (ROA) lze 

vypozorovat, že jeho vývoj je převážně ovlivněn vyprodukovaným ziskem, i když jsou 

celková aktiva podniku v čase rostoucí. Na základě vývoje od roku 2009, kde lze 

pozorovat pozitivní růst tohoto ukazatele, se dá očekávat i jeho další příznivý vývoj.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) v období 2007 – 2009 klesal 

vlivem nízkého výsledku hospodaření, jehož obrat k růstu podnik zaznamenal až v roce 

2010. Tento pozitivní trend v letech 2010 – 2011 nezpomalil ani výrazný růst vlastního 

kapitálu podniku, který byl dán vysokým nerozděleným ziskem.  

Trend vývoje ukazatelů rentability, které byly ovlivněny především 

hospodářskou krizí a z toho plynoucím nedostatkem poptávky a tržeb, ale zároveň 

značné zlepšení v posledních dvou letech, které bylo zapříčiněno modernizováním a 

rozšířením výroby, vyjadřuje grafické znázornění na obrázku 5. V případě stejných 

podmínek na trhu se dá očekávat pozitivní vývoj i v dalších obdobích. 
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Obr. 4: Grafické znázornění ukazatelů rentability v čase 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele měří efektivnost využití jednotlivých druhů aktiv a hospodaření 

s nimi. Ukazatele aktivity mohou napomoci najít zbytečné náklady, které podniku 

snižují zisk. 

Tab. 12: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 1,53 1,20 1,06 1,16 1,19 

Doba obratu zásob (dny) 101,18 100,28 146,36 115,59 77,60 

Doba obratu pohledávek (dny) 27,12 32,44 21,14 20,34 41,81 

Doba obratu závazků (dny) 130,66 111,43 122,80 92,06 73,05 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Mimo prudkého poklesu v roce 2009 je obrat aktiv v čase stabilní a drží se nad 

doporučovanou hodnotou 1. V posledních letech lze pozorovat růst tohoto ukazatele, ale 

vzhledem k podobnému vývoji aktiv a tržeb se nedá očekávat výrazná změna, pokud se 

však podnik nerozhodne snížit svá aktiva nebo se prudce nezvýší tržby společnosti. 
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Doba obratu zásob je v čase nestabilní a vysoké hodnoty jsou dány stavem 

zásob, v nichž převažuje zejména nedokončená výroba. Vysoký stav nedokončené 

výroby je pro nástrojárny běžným problémem, protože zde dochází k prodlevám 

v ukončování výrobku ze strany zákazníka. Stabilitu tohoto ukazatele by se měl podnik 

snažit dosáhnout za pomoci stanovení únosné hranice rozpracované výroby a tu 

v průběhu období porovnávat s aktuální úrovní. 

Ze zjištěných hodnot ukazatele doby obratu pohledávek vyplývá, že podnik až 

do roku 2011 neměl problémy s platbami odběratelů. Příčina však nemusí být pouze na 

straně odběratelů, ale na prudkém růstu se jistě projevila i vysoká pozitivní změna tržeb.  

S předchozím ukazatelem úzce souvisí i doba obratu závazků, která udává, za 

jak dlouhou dobu podnik hradí své závazky vůči dodavatelům. V letech 2007 – 2010 

tento ukazatel přesahuje hodnotu doby obratu pohledávek zhruba čtyřikrát, což je pro 

podnik pozitivní z hlediska využívání volných finančních prostředků. Avšak v roce 

2011 byl rozdíl těchto dvou ukazatelů výrazně nižší, což zapříčinil značný pokles 

obchodních závazků a prudký růst pohledávek podniku. Tento pro budoucí vývoj 

důležitý trend vyjadřuje grafické znázornění na obrázku 6. 

 

Obr. 5: Grafické znázornění ukazatelů aktivity v čase 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Provozní ukazatele 

 Následující ukazatele slouží k analýze trendů uvnitř podniku. Jejich využití 

napomáhá k efektivnějšímu řízení nákladů. 

Tab. 13: Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele 2007 2008 2009 2010 2011 

Mzdová produktivita z přidané hodnoty 1,84 1,72 1,69 1,76 2,06 

Nákladovost výnosů 0,98 0,98 0,99 0,95 0,87 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Důležitým ukazatelem pro hodnocení vývoje podniku je mzdová produktivita 

z přidané hodnoty, pro kterou je žádoucí růst v čase. Příčinou nízké hodnoty tohoto 

ukazatele v roce 2009 byl pokles tržeb a tvorby přidané hodnoty za neměnného počtu 

zaměstnanců, tudíž i mzdových nákladů. V posledních letech je vývoj příznivý a dá se 

očekávat další růst mzdové produktivity z přidané hodnoty. 

 Jako pozitivní se dá hodnotit trend nákladovosti výnosů, tedy zatížení výnosů 

podniku jeho náklady. Pokles ukazatele od roku 2009 zapříčinila dostavba nové výrobní 

haly, využití nových strojů a zefektivnění stávající výroby, což vedlo k výrazně nižším 

nákladům. V dalších letech podnik očekává vyšší výnosy z nových zakázek, což by se 

mělo projevit i na dalším vývoji tohoto ukazatele. 
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3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pro souhrnné hodnocení aktuálního finančního zdraví podniku jsem použil 

bonitní model Quick test a Altmanovo Z-skóre jako model bankrotní. Oba tyto modely 

slouží k rychlé orientaci a pomáhají odhalit budoucí finanční potíže podniku. 

Quick Test 

 Tento model vypovídá o finanční stabilitě a výkonnosti podniku. Je vhodným 

nástrojem investorů a věřitelů. 

Tab. 14: Quick Test 

Quick test 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 35,97% 33,13% 36,19% 37,57% 50,02% 

Doba splácení dluhu z CF (v letech) 8,62 17,00 7,46 6,56 3,68 

Cash Flow v % tržeb 4,09% 2,73% 7,61% 4,99% 5,30% 

ROA 5,86% 4,46% 2,71% 8,46% 19,06% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výsledné hodnoty provedeného Quick Testu jsem ohodnotil známkami podle 

tabulky 1, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší. Známky ukazatelů jsem poté 

zprůměroval pro jednotlivé roky a určil tak výsledné hodnocení daných období. 

Tab. 15: Quick Test - hodnocení 

Quick test - hodnocení 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 3 4 3 3 2 

CF v % tržeb 4 4 3 4 3 

ROA 4 4 4 3 1 

Průměr 3,00 3,25 2,75 2,75 1,75 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Analyzovaný podnikatelský subjekt byl podle Quick Testu v letech 2007 – 2010 

hodnocen jako průměrný podnik. V roce 2011 byl hodnocen jako velmi dobrý podnik 

z důvodu prudkého růstu tržeb a s tím souvisejícího zlepšení ukazatele rentability 

celkových aktiv. Na výsledku testu se také z velké části projevilo nízké Cash Flow 

analyzovaného podniku. 
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Altmanovo Z-skóre 

K posouzení finanční stability a odhalení možných finančních problémů 

společnosti slouží bankrotní modely. Ve své práci jsem využil Altmanovo Z-skóre, 

které využívá několika běžných ukazatelů finanční analýzy. 

Tab. 16: Altmanovo Z-skóre 

Ukazatel Váha 2007 2008 2009 2010 2011 

A 0,717 0,068 0,115 0,154 0,190 0,299 

B 0,847 0,288 0,275 0,311 0,284 0,318 

C 3,107 0,059 0,045 0,027 0,085 0,191 

D 0,42 0,570 0,499 0,572 0,608 1,007 

E 0,998 1,531 1,203 1,063 1,161 1,195 

Z-skóre   2,241 1,864 1,759 2,053 2,691 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Za uspokojivou hranici se považuje hodnota vyšší než 2,9 a k vážným 

problémům podnik směřuje při hodnotě nižší než 1,2. V případě analyzovaného podniku 

se hodnoty pohybují v tzv. šedé zóně, což znamená, že nelze s přesností určit, zda je 

podnik finančně stabilní nebo mu hrozí vážné problémy. Ovšem z vývoje jednotlivých 

ukazatelů je zřejmé, že v letech 2008 – 2009 měl podnik problémy v důsledku 

výrazného poklesu zakázek plynoucích z hospodářské krize. Naopak lze pozorovat 

výrazné zlepšení v posledních dvou sledovaných letech, kdy se společnosti vyplatila 

investice do nových strojních zařízení. 

3.5 Shrnutí finanční situace analyzovaného podnikatelského subjektu 

Na finanční situaci a výkonnost podniku mělo vliv několik důležitých událostí. 

Mezi nejzásadnější patří ekonomická krize v roce 2008, která měla velký dopad na celý 

průmysl, a tím přišel útlum nových zakázek. Důležitým faktorem v tomto období byla 

schopnost podniku reagovat na nepříznivý vývoj v odvětví. Vlastníci již dříve 

ponechávali peněžní prostředky ve společnosti a využívali jich k investicím do současné 

výroby, což se zásadním způsobem projevilo právě v období bez nových zakázek. 

Společnost měla vložené vlastní prostředky převážně do jednoho druhu výroby, a proto 

nebyla schopna dostatečně zareagovat na náhlou změnu poptávky. Podnik byl tedy 

nucen využít úvěru a investovat do nových strojních zařízení, které by vyvážily tento 
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prudký propad. Společnost zefektivnila výrobu za pomoci paletizace, což umožnilo 

bezobslužnou výrobu a využila úvěru pro výstavbu další výrobní haly. Díky těmto 

krokům nepokračovala špatná finanční situace podniku z roku 2009, kdy by v dalších 

letech mohly hrozit vážné finanční problémy. 

V roce 2007 podnik vykazoval příznivou finanční situaci. Dosáhl do té doby 

nejvyššího zisku za svého působení na trhu. Této situaci prospívala i ekonomika České 

republiky a rozmach v automobilovém průmyslu. Podnik v tomto období využíval 

převážně vlastních peněžních prostředků, což se dá považovat za výhodné vzhledem 

k vysokým úrokovým sazbám v roce 2007. Avšak krátkodobá zadluženost podniku 

dosahovala vysokých hodnot, kdy se přibližovala 57%. Tyto závazky plynuly převážně 

z obchodních vztahů, kdy podnik musel uspokojit vysokou poptávku z důvodu 

rozmachu v odvětví lisování plastů. 

Rok 2008 přinesl první úbytek zakázek a podnik z důvodu ekonomické krize 

snížil investice do dalšího rozvoje společnosti, což se kvůli nevyužitým peněžním 

prostředkům pozitivně projevilo na ukazatelích likvidity. Podnik v tomto období 

zaznamenal pokles tržeb o téměř 9 %. Společnost se rozhodla pro výstavbu nové 

výrobní haly a modernizaci strojního vybavení, aby rozšířila možnosti výroby nejen pro 

automobilový, ale i pro elektrotechnický průmysl. Z tohoto důvodu podnik využil 8 mil. 

úvěru, což mělo za následek navýšení celkové zadluženosti podniku na 67 %. V tomto 

roce byly výnosy velmi zatíženy náklady podniku. 

V roce 2009 se plně projevila ekonomická krize na vývoj podniku a ukázala se 

silná provázanost s automobilovým průmyslem, která měla dopad na tržby podniku. 

Tržby meziročně klesly o téměř 18 % a to mělo velký vliv na nízkou likviditu podniku. 

Snížená poptávka se také razantně projevila na stavu zásob, kdy byla doba obratu zásob 

147 dní. Z pohledu finanční analýzy se jedná o nejméně úspěšný rok podniku. Podnik 

v tomto roce využil vhodně své prostředky k investicím a to odvrátilo vážné budoucí 

finanční problémy podniku. 

Naopak výrazných pozitivních změn podnik dosáhl v letech 2010 – 2011, kde se 

projevila důležitost rozšíření možností výroby. Investice do bezobslužných strojních 

zařízení se projevila v nižších mzdových nákladech a modernizace výroby přinesla 
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možnost nových zakázek pro elektrotechnický průmysl. V roce 2011 dosahovala 

likvidita podniku vysokých hodnot, což je pozitivní, ale může to také signalizovat 

problémy s řízením oběžných aktiv v podniku, což naznačuje i srovnání čistého 

pracovního kapitálu s jeho potřebou. Ukazatele rentability napovídají spíše o pozitivním 

vlivu, protože mají rostoucí trend již od roku 2009, avšak podnik by měl efektivněji 

využívat svých volných prostředků. Rok 2011 byl pro podnik z pohledu finanční 

analýzy nejúspěšnější a pro další vývoj bude zásadní situace v automobilovém 

průmyslu, protože soustřeďuje až 80 % výroby právě do tohoto odvětví. 

3.6 Návrhy a opatření ke zlepšení finanční situace a výkonnosti 

podniku 

Společnost Nástrojárna MM, s.r.o. vykazuje v posledních dvou letech pozitivní 

vývoj a finanční stabilitu, avšak z analýzy vyplývá, že má podnik několik nedostatků, 

které by mohly v budoucnu ohrozit jeho finanční situaci. 

Efektivnější řízení zásob podniku 

Podnik se potýká s problémem vysokého stavu nedokončené výroby, který je 

sice pro nástrojárny běžný, avšak limituje podnik při zacházení se svými aktivy. Příliš 

velká část peněžních prostředků je vázána do zásob a podniku se může stát, že nebude 

schopen dostát svým závazkům včas. 

Mým doporučením je zaměřit se na proces výroby a zefektivnit předávání a 

schvalování rozpracované výroby. V tomto ohledu je důležité se zaměřit na všechny 

úrovně v podniku spojené s výrobou produktu, aby se podařilo zkrátit dobu mezi 

přijetím zakázky od obchodního oddělení až po výrobu a odzkoušení nástroje 

zákazníkem. 

Řešením vysoké vázanosti peněžních prostředků v zásobách by mohlo být 

smluvní dojednání doby, po jejímž uplynutí musí odběratel specifikovat požadované 

úpravy nebo odsouhlasit fakturaci vyrobeného nástroje, ale v tomto případě záleží na 

individuálním přístupu, který záleží na postavení daného odběratele. Dále bych 

doporučoval podniku pokračovat v systému záloh před samotnou výrobou produktu. 
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Efektivnější využití volných finančních prostředků a podpora různorodosti výroby 

Z analýzy je patrný vysoký růst samofinancování podniku, který dosahoval 

v roce 2011 až 50 %. Tento trend může znamenat, že má podnik velké množství 

volných finančních prostředků a má problém s jejich efektivním využitím. Dostatek 

volných finančních prostředků potvrzuje i analýza čistého pracovního kapitálu a jeho 

potřeby. Doporučuji tedy k financování rozvoje podniku využít část těchto vlastních 

volných prostředků na nové projekty a v případě potřeby je vhodně doplnit cizími 

zdroji, díky čemuž podnik za současné situace ekonomiky využije výhodné financování 

z pohledu finanční páky a daňového štítu. Z hodnot ukazatele úrokového krytí je 

zřejmé, že by podnik mohl získat výhodné podmínky od věřitelů. Návrh využití těchto 

volných finančních prostředků společnosti popisuji dále. 

Podnik je v současné době úzce spojen s vývojem automobilového průmyslu, 

kdy 80 % výrobků směřuje právě do tohoto odvětví. Automobilový průmysl dle českého 

statistického úřadu vykazuje výrazný pokles ve výrobě meziročně o 17 %. Naopak 

elektrotechnický průmysl, ve kterém má podnik necelých 20 % zakázek z celkového 

podílu produkce, zaznamenal pokles pouze o 0,5 %. Proto doporučuji, aby se podnik 

zaměřil na nové projekty a příležitosti v tomto odvětví a snažil se tak získat více 

zakázek v elektrotechnickém průmyslu. Větší různorodost a vyváženost výroby pomůže 

podniku k finanční stabilitě a oprostí se tak od závislosti pouze na jednom odvětví, 

jehož pokles by společnosti bránil v dalším rozvoji (Český statistický úřad, 2013). 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval sledováním a hodnocením hospodářské 

výkonnosti podniku Nástrojárna MM, s.r.o. Podařilo se mi splnit cíle práce, posoudit 

finanční pozici a výkonnost podniku a navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení 

finanční situace podniku. 

Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podnikatelského subjektu jsem 

využil metod finanční analýzy pro sledované období 2007 – 2011. V úvodu této práce 

jsem se věnoval teoretickým poznatkům dané problematiky, kde jsem popsal význam 

finanční analýzy a používaných metod. Následně jsem využil těchto znalostí pro 

praktickou část své práce k posouzení finančního zdraví podniku. 

Společnost působí na trhu od roku 2001 a její obor nástrojařství je velmi náročný 

na technologické vybavení. Proto je pro podnik důležité neustále modernizovat své 

strojní vybavení k čemuž potřebuje dostatečné finanční prostředky. Dalším specifikem 

tohoto odvětví jsou problémy s vysokým stavem zásob. 

Z provedené analýzy společnosti jsem zjistil několik nedostatků, které však 

nejsou tak závažné, aby ohrozily existenci podniku. Mezi prioritami podniku by mělo 

být efektivnější řízení zásob z hlediska nedokončené výroby, kde by se podnik měl 

snažit o vyjednání lepších podmínek schvalování od zákazníka a využití alternativních 

cest financování pro tyto zásoby. Dále doporučuji, aby podnik více využíval svých 

volných finančních prostředků, což napomůže efektivnějšímu řízení oběžných aktiv. 

Mezi klíčové faktory budoucího vývoje společnosti bude patřit také rozšíření výroby do 

dalších výrobních odvětví, jelikož nyní je podnik příliš vázán na výrobu pro 

automobilový průmysl. 

Z vývoje jednotlivých finančních ukazatelů ve sledovaném období je zřejmý 

pozitivní trend, který podniku zajišťuje finanční stabilitu a predikuje další rozvoj 

společnosti. Důležitým faktorem v tomto vývoji bude pravidelné posuzování finanční 

situace podniku, které povede k větší pružnosti při přijímání potřebných opatření.  
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Obr. 6: Grafické znázornění Du Pontova diagramu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011, s. 83) 
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