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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy společnosti RGV a.s.  

v letech 2008 – 2012 a návrhy na její zlepšení. V první části práce je uvedena základní 

charakteristika společnosti. Druhá část obsahuje teoretické poznatky, které  jsou využity 

v praktické části. Poslední část zahrnuje celkové zhodnocení finanční situace 

ve srovnání s odvětvovým průměrem a návrhy na zlepšení současného stavu. 

 

Abstrakt 

This bachelor's thesis deals with the issue of financial analysis of the company RGV a.s. 

in years 2008 - 2012 with the proposals for its improvement. In the first part there are 

outlined  basic characteristics about the company. Second part contains theoretical  

knowledge that are used in the practical part. The last part includes an overall 

assessment of the financial situation comparison with i the industry average and 

suggestions for improving current situation. 
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ÚVOD  

Základním cílem podnikání každé firmy je trvalé a dlouhodobé dosahování zisku. Mezi 

další cíle se řadí dobré jméno podniku, zajištění likvidity (platební schopnost) a zvýšení 

tržní hodnoty v delším časovém období. Toto všechno však závisí 

především na managementu firmy, který zajišťuje efektivní využití zdrojů. V dnešní 

době je finanční analýza již samozřejmostí každého úspěšného podniku se stabilním 

postavením na trhu. 

Finanční analýza vychází z hodnocení minulosti a současnosti hospodaření podniku, 

z nichž lze předvídat budoucnost vývoje. Působí jako zpětná vazba informací o tom, 

čeho podnik dosáhnul, co se mu podařilo splnit a naopak, kterým situacím chtěl předejít 

a neočekával. Finanční analýza, tak poskytuje cenné informace pro management firmy, 

ale i ostatní subjekty, které mají s podnikem, co do činění. Ostatními subjekty mohou 

být obchodní partneři, státní instituce, zaměstnanci, konkurenti, ale i odborná veřejnost. 

Primárním cílem finančního řízení podniku je finanční stabilita. Proto je pro zhodnocení 

finanční situace nutné znát účetní data, která se získávají z účetních výkazů, jímž jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow. Na základě metodických výpočtů finančních 

ukazatelů lze zhodnocením současného stavu a výsledků finanční analýzy zkoumat 

slabé a silné stránky podniku. Prostřednictvím finanční analýzy lze zjistit, v jaké 

ekonomické situaci se podnik momentálně nachází, co jí předcházelo a následně se 

do budoucna zaměřit ve finančním řízení na její slabiny. Zhodnocením finanční analýzy 

je třeba navrhnout opatření k odstranění nedostatků. Minimalizací slabých stránek 

a naopak posílení silných stránek. Tímto lze přispět ke zlepšení celkové situace 

hospodaření podniku. 

Ke zpracování bakalářské práce bylo použito veřejně dostupných materiálů uvedených 

v odborné literatuře, na webových stránkách společnosti www.rgv.cz a veřejného 

rejstříku, sbírka listin na webovém portálu www.justice.cz. 

Věřím, že tato bakalářská práce bude společnosti přínosem a do budoucna bude 

inspirovat management podniku RGV a.s.. 
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1  HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU  

1.1  Formulace cílů a charakteristika podniku  

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy v elektro-montážní 

společnosti RGV a.s.  za období 2008 – 2012. Porovnáním s podniky stejného odvětví 

budou zhodnoceny výsledky, na jejichž základě bude navržen způsob řešení problémů.  

Dříve, než se pustím do problému řešení finanční analýzy, je nutné získat a zhodnotit 

relevantní stav skutečnosti. Proto v první části této bakalářské práce představím 

společnost stručným popisem současného stavu, kde za pomoci Porterovy analýzy 

a SWOT analýzy zhodnotím slabé a silné stránky podniku.  

Ve druhé části se zaměřím na teoretické poznatky z odborné literatury, které využiji 

při zpracování dílčích finančních analýz v praktické části. K výpočtům praktické části 

budu přistupovat systematicky, stejným způsobem jako v teoretické části, za použití 

různých kombinací známých metod a technik.   

V další části finanční analýzy zhodnotím celkovou situaci podniku v porovnání 

s odvětvovým průměrem, kde na základě výsledků dílčích analýz budu interpretovat 

danou situaci.  

V návaznosti na získané výsledky z dílčích analýz společnosti RGV a.s. a zhodnocení 

celkové situace podniku s odvětvovými ukazateli, navrhnu řešení a opatření ke zmírnění 

situace či odstranění problému do budoucna.  

 

1.1.1  Vznik společnosti 

Společnost „RGV a.s.“ po jejím vzniku převzala na přelomu roku 1999 a 2000 výrobní 

prostředky a zaměstnance od „RGV elektromont s.r.o.“. Navázala tak na tradici této 

společnosti s ručením omezeným, která vznikla již v roce 1992. 
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1.1.2  Základní údaje 

Firma RGV a.s. byla zapsána dne 26. ledna 1999 do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským obchodním soudem v Brně. Právní forma společnosti je akciová společnost, 

kde Statutárním orgánem je Představenstvo.  

Společnost RGV a.s. má sídlo v Břeclavi na ulici J. Opletala 2403, kde působí i vedení 

společnosti. Firma má dále provozovnu v Hodoníně na ulici Brněnská 3540, kde je 

středisko MTZ a dopravy.1 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu 

představenstvo a to každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují 

samostatně jednotliví členové představenstva a činí to tak, že k vypsanému názvu 

společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj podpis. 

1.1.3  Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je: 

� Projektová činnost ve výstavbě, 

�  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

�  Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

�   Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly,              

o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 

�   Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

� Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických                 

a telekomunikačních zařízení.2  

1.1.4  Konkurence a zákazníci 

Firma RGV a.s. se zabývá projekční činností a následnou realizací stavebně montážních 

zakázek. Soustředí se na odbornost vyhotovených projektových dokumentací a díky 

spokojenosti zákazníků tvoří realizace stavebně-montážních zakázek nosnou část 

činnosti společnosti. 

                                                 
1 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2011. 
2 Obchodní rejstřík a sbírka listin: Výpis z obchodního rejstříku. Http://www.justice.cz [online] 
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Projekční činnost je odrazovým můstkem k následné realizaci zakázek a je tedy 

nezbytně nutné vyhledávat investory už na pozici předprojektové přípravy a nabízet 

realizaci staveb „na klíč“ od zadání po kolaudaci. 

Významným odběratelem společnosti RGV a.s. je skupina E.ON, RWE Gas Storage, 

s.r.o., MND a.s., ale také město Břeclav či Mikulov. Vyjednávacím vlivem této skupiny 

odběratelů je jednou z klíčových konkurenčních sil určujících potenciální ziskovost 

odvětví. Odběratelé odvětví se neliší jen svou pozicí, ale také potenciálním růstem, 

i růstem objemu svých nákupů.3 

Přestože se uvedený podnik nachází v odvětví stavebnictví a to konkrétně výstavba 

inženýrských sítí, snaha o udržení a získání nových zákazníků představuje čím dál vyšší 

úsilí. Vedení podniku se snaží vyhovět svým zákazníkům a to formou poskytování 

komplexních služeb.  

Řada firem po vypuknutí ekonomické krize byla donucena tento trh opustit. Dosud však 

na trhu zůstali silní konkurenti, kteří mají na trhu podstatný vliv a svým působením 

na trhu ovlivňují cenu. 

  

                                                 
3 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2012. 
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1.2  Analýza současného stavu firmy 

1.2.1  Organizační struktura 

Organizační struktura je systém vytvořený managementem podniku, ve kterém je práce 

rozdělena, seskupena a koordinována. Většina organizací začíná jako malý podnik 

s jednoducho organizační strukturou. Když tato struktura nestačí a podnik potřebuje 

více zaměstnanců, což vyvolává potřebu specializace, zavádějí se vnitřní směrnice 

a vznikají různá oddělení, úseky. 4 

U níže uvedené organizační struktury je jednoznačně patrné, že se jedná o funkcionální 

strukturu, kde se seskupují pracovní činnosti dohromady. 

Z takto uvedené organizační struktury se jednoduše dovídáme, že se jedná o akciovou 

společnost, kde na prvním místě je uvedena Valná hromada, která je nejvyšším orgánem 

společnosti. Za ní pak následuje představenstvo, které je statutárním orgánem. 

Představenstvo řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.  

Obchodní společnost RGV a.s. v současné době disponuje 49 zaměstnanci, kteří jsou 

zařazení ve třech hlavních úsecích, které vedení společnosti řídí. 

Jedním z nich je ekonomický úsek, jenž vede účetnictví společnosti, skladovou 

a majetkovou evidenci, provádí výpočty mezd zaměstnanců a finanční plánování, 

zajišťuje likviditu společnosti, realizuje úvěrovou politiku. Zabezpečuje finanční toky 

a provoz pokladny včetně evidence majetku. V jeho kompetenci je shromažďování 

náležitostí účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát s přílohami). Komunikuje 

s finančními úřady, zpracovává statistické výkazy. Zajišťuje kompletní zpracování 

mzdové agendy se všemi souvisejícími úkony.  

 

                                                 
4 ROBBINS, Stephen P. Management. 2004. s. 241-252 
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Obrázek 1  Organizační schéma společnosti RGV a.s.5 
                                                 
5 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2008. 
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Hlavním produkčním útvarem je úsek realizace, ten se dále rozděluje na Projekci           

a Realizaci. Z nichž projekční činnost tvoří asi jen 8 – 10 % celkového obratu 

společnosti. Projekční práce byly vždy odrazovým můstkem pro následnou realizaci. Je 

tedy nezbytné dále vyhledávat potenciální investory a na zakázky ještě na úrovni 

v předprojektové a projektové přípravy a nabízet dodávku staveb formou „na klíč“ od 

zadání až po kolaudaci. Úsek realizace pak tvoří nosnou část činnosti společnosti.   

Provozovna v Hodoníně tvoří zvláštní úsek MTZ, prodeje a dopravy – prodej 

elektromateriálu a doprava pro „cizí“ byla v minulosti vždy sice jen doplňkovou,         

ale nezanedbatelnou činností společnosti. Prodej elektromateriálu tvoří jen něco málo 

přes 10 % celkového obratu společnosti. Taktéž autodoprava je na tom velmi podobně  

a vykazuje jen desetinu obratu společnosti. Tento úsek tvoří technické zázemí nejen 

realizace a dopravy se využívá v případě, pokud není nezbytně nutná pro zajištění 

realizace. 

Ostatní obchodní aktivity – nepředstavují další potenciální směry v rozvoji podnikání 

společnosti. Jedná se o nájmy převzaté od dceřiné s.r.o., která je vlastníkem nemovitostí 

a jako celek je pronajímá RGV a.s.. Obsazení prostor nájemci má však trvale 

sestupovou tendenci. Platební kázeň a situace v této oblasti se jeví jako ustálená. Jedná 

se o příjmy, jež stěží kryjí náklady na prostou reprodukci nemovitostí, které nejsou plně 

využity   pro zvyšující se potřeby společnosti, ale i tak snižují režijní náklady. 

Vzhledem k převisu nabídky na trhu však není možné připravit zvýšení nájemného 

kopírující inflaci bez zvýšení úrovně služeb.  

Společnost se řídí normami ISO. Nejznámější z nich je norma ISO 9001, jež klade 

požadavky na systém řízení kvality. Společnost normu ISO v roce 2010  re-certifikovala. 

V květnu roku 2012 proběhl dozorový audit, který dopadl dle očekávání dobře. 

Společnost se řídí dle stanov normou EN ISO 9001:2000. Dalšími normami jímž          

se  společnost řídí je norma managementu environmentálního ISO 14001:2004, která 

klade cíle a plány v oblasti řízení emisí z produkce.  V neposlední řadě je nutné 

podotknout, že se zaměstnanci mohou být vystaveni rizikům a nebezpečí. Proto je nutné 

se řídit bezpečností a ochranou práce, jež stanovuje norma OHSAS 18001:1999. Tato 

certifikace vyžaduje, aby veškeré procesy, činnosti a informace byly popsány 
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v interních směrnicích. Veškeré směrnice jsou všem zaměstnancům přístupné             

jak v listinné podobě, tak elektronické podobě.  

1.2.2  Personalistika společnosti 

Na přelomu roku 1999/2000 převzal podnik RGV a.s. výrobní prostředky                       

a zaměstnance od dceřiné společnosti RGV elektromont s.r.o. Po té mohla nově 

založená akciová společnost úspěšně navazovat na tradice společnosti s.r.o. od jejího 

vzniku v roce 1992. 

Z níže uvedené tabulky 1, která vykazuje stav zaměstnanců a vývoj mzdových nákladů 

společnosti od roku 2008 do konce roku 2012, vyplývají podstatné informace o dění 

v podniku. Počet zaměstnanců je poměrně stabilní a mzdové náklady rostou přímo 

úměrně dle situace na trhu. Rok 2012 byl vrcholovým rokem, kdy se společnost snažila 

o rozšíření „pole“ působnosti. 

 
Tabulka 1  Stav zaměstnanců a vývoj mzdových nákladů6 

Průměrný počet pracovníků v roce 2008 činil 50 zaměstnanců, z toho řídících 

pracovníků bylo 18. V dalších letech 2009 a 2010 se počet zaměstnanců mírně 

zvyšoval. V následujícím roce 2011 nastal zvrat a tedy i úbytek pracovních sil, avšak 

podíl řídících pracovníků stále rostl. V tomto roce odchodem do důchodu a ukončením 

pracovního poměru několika zaměstnanců počet pracovníků klesal. V posledním 

sledovaném roce 2012 došlo k dalšímu snížení počtu pracovních sil. Z tabulky č. 1       

                                                 
6 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2012. 

Ukazatel Celkem Z toho řídící pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců:

r. 2008 50 18

r. 2009 50 19

r. 2010 54 19

r. 2011 52 21

r. 2012 50 20

Mzdové náklady (tis. Kč):

r. 2008 12.789 5526

r. 2009 14.209 5781

r. 2010 15.864 5835

r. 2011 14.746 6560
r. 2012 13.014 5094
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je zřejmé, že v minulých obdobích se s ohledem na nejasné hospodářské výsledky mzdy 

podstatným způsobem výrazně neměnily. U jednotlivců, zejména nových zaměstnanců 

je trvalý mzdový růst. I přesto je nutno konstatovat, že společnost se nachází              

nad průměrem podniků a firem obdobného zaměření v této lokalitě, avšak zdaleka 

nedosahuje celostátního průměru.  

V poslední době se nedaří ovlivňovat snahu a výsledky pracovníků jejich hmotnou 

zainteresovaností. Výjimku tvoří pouze projektanti, kteří jsou placeni úkolovou mzdou7 

Hlavním cílem zaměstnanecké politiky je upevnit vlastní základnu lidských zdrojů 

v dělnických profesích. V budoucím období bude kladen daleko větší důraz zejména    

na vzdělávání a zajištění kvalifikace a to na všech úrovních řízení. Toto bude 

zajišťováno periodickým proškolováním všech pracovníků spojeným se zvyšováním 

kvalifikace. V neposlední řadě je třeba podpořit technické zázemí ve výrobě výchovou 

nových techniků realizace.8 

1.2.3  Cíle společnosti 

Mezi hlavní cíle společnosti patří udržení a upevnění svého postavení na trhu. Firma 

doposud měla stabilní postavení na trhu. Své místo si však vybojovala a to především 

nabídkou komplexnosti služeb. Podnikatelské a obchodní aktivity se stále odvíjejí 

především od pevně definované strategie, dále pak v jednotlivých činnostech              

dle přijatých závěrů z valných hromad a porad vedení společnosti. Všech cílů pro dané 

období se dosud dařilo dosáhnout. 

Zásadním podnikatelským cílem je udržení svých pozic na trhu cestou pokračováním    

v tradicích od roku 1992. To se daří trvale plnit, avšak cíl proniknutí                             

na západoslovenskou energetiku nebyl dosud naplněn. Důvod však není zřejmý, a proto 

tuto možnost společnost vzdala. 

1.3  Porterova analýza 

Porterův model uvádí pět faktorů, jež mají poměrný vliv na ceny, náklady a potřebné 

investice firem v daném odvětví a to ať už se jedná o výrobní podnik nebo o služby. 

                                                 
7 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2010. 
8 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2011. 
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Porter doporučuje začínajícím podnikům před vstupem na trh daného odvětví analýzu 

„pěti sil“. Tento systémový princip pěti sil umožňuje začínajícím firmám proniknout   

do struktury daného odvětví a určit tak faktory, které budou pro konkurenci rozhodující. 

Obvykle slouží k analýze prostředí, ve kterém se daný podnik nachází. 

 

                                POTENCIÁLNÍ 
NOVÁ 

KONKURENCE 
(hrozba pohyblivosti) 

 
 
 
 
 

 
  DODAVATELÉ                   KONKURENCE                    ZÁKAZNÍCI 
  (vyjednávací síla                      V ODVĚTVÍ                        (vyjednávací síla 
       dodavatelů)                         (rivalita)                            dodavatelů)    
                                          
 
 
                         

 

SUBSTITUTY 
(hrozba 

zastupitelnosti) 

 

Obrázek 2  Schéma Porterův model konkurenčního prostředí9 

Porterův model analyzuje vliv pěti konkurenčních činitelů, jimiž jsou hrozby: 

Silná rivalita - V případě, že se v daném oboru nachází příliš velké množství stejných 

silně konkurenčních podniků, pak se dané odvětví stává nepřitažlivým. Zvyšuje se 

rivalita odvětví, právě pokud dojde v daném odvětví ke stagnování nebo naopak          

ke zmenšování. Podniky si proto vytvářejí svoji strategii, aby naplnily své kapacity       

a zároveň snížily ceny, tak aby předstihly konkurenty a zlepšili svoji pozici na trhu. 

Noví konkurenti - Trh v odvětví stavebnictví je trhem otevřeným, přesto se v tomto 

odvětví nenachází příliš konkurentů, tak jako v jiných oblastech podnikání jako např. 

potravinářství, poradenství či služby typu kadeřnictví. Provoz této činnosti vyžaduje 

                                                 
9 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších 
metod strategického řízení. 2012. s. 191 
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odborné znalosti v oblasti inženýrských sítí. Je nutné dbát na řádné proškolení 

zaměstnanců, odbornost práce a osobní snahu jednotlivých montérů a techniků. 

Substituty - Vzhledem k tomu, že společnost se zabývá prodejem služeb a to především 

elektro-montážních a projekčních prací, v další řadě pak prodejem materiálu a dopravy. 

J e možné říci, že společnost vstupuje na trh s nabídkou komplexnosti služeb. I v tomto 

případě je však nutné dbát na kvalitu služeb a to vzhledem k potenciálním 

konkurenčním subjektům. I přes obsáhlou nabídku uvedených služeb je třeba neustále 

obhajovat a zlepšovat svoji pozici postavení. Výhodou společnosti je znalost 

inženýrských sítí skupiny E.ON. Tuto výhodu společnost uplatňuje na zákaznících, kteří 

tuto znalost nemají. 

Rostoucí vyjednávací síla zákazníků - V případě, že odběratelé mají vyšší 

vyjednávací sílu, pak se tento trh stává nepřitažlivým. Odběratelé se snaží většinou 

maximálně snižovat ceny, vyžadují delší splatnost a stanovují si podmínky pro pokuty  

a penále. I Přesto, že má společnost několik spolehlivých a zavedených odběratelů, 

zejména skupiny E. ON, RWE Gas Storage, s.r.o., MND a.s., ale také města Břeclav    

či Mikulov, hrozí ztráta některého dominantního odběratele, což by vedlo k výraznému 

poklesu zisku. V tomto případě se musí společnost těmto odběratelům podřídit               

a uspokojit jejich požadavky. 

Rostoucí vyjednávací síla dodavatelů - Společnost má několik dodavatelů a to 

dodavatele materiálu sloužícího ke spotřebě na realizaci zakázek, dále pak spotřebního 

materiálu, jež je potřeba pro činnost podniku a také dodavatele na výkopové práce,       

či dopravu – přeprava materiálu a podobně. Dodavatelé jsou většinou vybíráni podle 

vzdálenosti, ale i ceny. Dodavatelé se přirozeně snaží zvyšovat ceny respektive snižovat 

kvalitu dodávaného zboží či služby. V tomto případě se doporučuje budovat dobré 

vztahy i s dodavateli.10  

1.4  SWOT analýza 

Analýzu SWOT řadíme mezi základní metody strategické analýzy, kterou vytvořil 

Albert Humphrey v rámci své práce na Stanfordském výzkumném ústavu.  

                                                 
10 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších 
metod strategického řízení. 2012. s. 192-193 
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SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo 

její části. Umožňuje zobrazit potenciální hrozby, ale i příležitosti vnějšího prostředí 

v kombinaci se silnými či slabými stránkami vnitřní analýzy organizace.11 

Zkratka SWOT vychází z  anglického originálu: 

� Strenghts – silné stránky 

� Weaknesses – slabé stránky 

� Opportunities – příležitosti 

� Threats – hrozby 

Silné a slabé stránky zobrazují vnitřní faktory společnosti ve všech podstatných 

oblastech. Je však nutné nejdříve identifikovat vnější faktory prostředí, jimiž můžou být 

příležitosti, ale i hrozby. SWOT analýza plní určitou roli strategie, v níž musí její 

aplikace směřovat k identifikaci a posouzení vlivů.12 

Identifikace oblastí: 

� Silné stránky (Strenghts) 

- znalost prostředí staveb inženýrských sítí 

- jednoduchá organizační struktura 

- kvalitní lidské zdroje 

- politika integrovaného systému 

- nabídka a kvalita komplexních služeb 

� Slabé stránky (Weaknesses) 

- obchodní činnost 

- nízký obrat v zimních měsících, sezónnost 

- motivace zaměstnanců 

� Příležitosti (Opportunities) 

- proniknutí na nové trhy 

- oslovení potenciálních zákazníků 

- zaměření na menší zákazníky 

                                                 
11 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších 
metod strategického řízení. 2012. s. 295-300 
12 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2006. s. 91 - 94  
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� Hrozby (Threats) 

- ztráta významných zákazníků 

- nedostatečné množství zakázek 

- konkurence 

- nedobytné pohledávky 

Hodnocení SWOT analýzy 

Velkou výhodou společnosti je znalost v prostředí stavby sítí zejména ve vztahu           

ke skupině E.ON. Vzhledem k tomu, že společnost má poměrně jednoduchou 

organizační strukturu, je jednoznačné, že společnost je flexibilní a reaguje okamžitě     

na poptávku nabídkou komplexních služeb. Ta spočívá ve zpracování projektové 

dokumentace až po samotnou realizaci stavby, ale i zajištění komplexního inženýringu. 

Bez kvalitních lidských zdrojů by toto však nebylo možné splnit. Ovšem nelze ani 

opomenout tým zkušených techniků a montérů, kteří mají velký podíl na realizaci 

zakázek. Taktéž politika integrovaného systému (IMS) je zaměřena pro řízení 

společnosti, vytvoření jednotného přístupu ke všem činnostem a procesům, určení 

odpovědnosti, povinnosti a pravomoci pracovníkům a tím zajistil jistotu o vysoké 

kvalitě poskytovaných služeb a produktů pro zákazníky. 

Velkým úskalím je nedostatečná obchodní činnost, která není v hlavním zastoupení 

podnikatelské činnosti společnosti. Taktéž mezi problémy patří sezónnost prováděné 

práce, kterou nelze vykonávat za nepříznivého počasí. Nevhodná je i motivace 

zaměstnanců především výrobních dělníků, jako jednotlivců.  

Ze současné situace vyplývá, že za hlavní příležitost podniku lze považovat snahu         

o proniknutí na nové trhy, oslovení potenciálních zákazníků, či zaměření na menší 

investory. V nadcházejícím období by společnost mohla ohrozit ztráta významných 

zákazníků. Z čehož pak vyplývá nedostatečné množství zakázek. Silná konkurence již 

v období ekonomické krize zapříčinila odchod mnoha podnikatelů z tohoto odvětví.  

Nelze tvrdit, že ekonomická krize se nedotkla výše jmenované společnosti. Její 

následky je možno pozorovat i dnes, právě proto si manažeři nezbytně nutně 

zachovávají konzervativní přístup. Velkým úskalím jsou pro společnosti i nedobytné 

pohledávky. Pohledávek jako takových se v posledních letech začíná množit. Proto      

je nutné provést včas opatření pro jejich minimalizaci. 
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1.5  Benchmarking 

Použití Benchmarkingu se využívá k porovnání procesů respektive výsledků, 

organizační struktury, produktů a výkonnosti daného podniku s jinými podniky. 

Výsledkem hodnocení je srovnání a definování cílů zlepšování daného podniku.  

Získané informace prostřednictvím benchmarkingového průzkumu je nutné „přetavit“ 

na znalosti použitelné pro rozvoj podniku. Benchmarkingový průzkum se zaměřuje 

především na srovnání výrobků a služeb, či měřítek výkonnosti podniků.13 

Použití benchmarkingového srovnání pomáhá manažerům stanovit konkrétní cíle. Cílem 

však není stát se rovnocenným jako ostatní podnikatelské subjekty, ale cílem je stát se 

lepším. Přestože je benchmarkingové srovnání podniků důležité pro zvyšování 

výkonnosti, i zde je nutné brát výsledky s odstupem a rozvahou.14 

Prostřednictvím webového rozhraní www.mpo.cz lze ověřit s porovnáním ostatních 

podniků nacházejících ve stejném odvětví nebo průměrem odvětví jejich finanční 

analýzu a usoudit pak finanční zdraví. Tento program ve spolupráci se statistickým 

úřadem shromažďuje data, která použije k výpočtům za pomocí algoritmů a ukazatelů, 

jež jsou sledovány ve výkazech15 

                                                 
13 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších 
metod strategického řízení. 2012. s. 224 
14 PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 
manažera. 2012, s. 41-210 
15 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
[online]. Copyright 2005 MPO, 2009-2013 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

2.1  Předmět a cíl finanční analýzy 

Proto, aby byl podnik úspěšný na trhu, měl by se učit novým dovednostem, naučit se 

prodávat především tam, kde většina konkurentů neuspěla. Včas objevit příčinu 

neúspěšnosti a znát své přednosti tak, aby mohl ovlivňovat faktory vedoucí k prosperitě 

podniku. Finanční analýza umožňuje odhadovat působení ekonomických                         

i neekonomických faktorů, ale i odhadovat jejich vývoj v budoucnosti. Finanční analýza 

se zaměřuje na identifikování silných a slabých stránek. Z informací získaných cestou 

finanční analýzy je možné dospět k závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

podniku.16 

„Finanční analýza (angl. Financial analysis) představuje proces vyšetřování                 

a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích 

období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování 

jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací 

schopnosti.“17 

2.2 Zdroje informací 

Základním zdrojem pro finanční analýzu jsou především účetní prameny a následně 

účetní výkazy. Zákon o účetnictví říká, že povinností firem je sestavovat (řádné) účetní 

výkazy jednou ročně a to ke konci účetního období. Pro sestavování finanční analýzy to 

však může být z mnoha důvodů nedostatečné. Jestliže máme porovnávat vývoj 

hospodaření společnosti během roku, musí se vycházet z měsíčních účetních výkazů. 

V mnohých případech, kdybychom se chtěli zabývat detailnější analýzou, nemusí nám 

tyto informace stačit. Právě tehdy je zapotřebí čerpat údaje z účetních knih, ba dokonce 

z jednotlivých účetních dokladů.18 

                                                 
16 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 3 
17 MAREK, Petr. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. 2009. s. 185 
18 tamtéž, s. 186-187 
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Při sestavení finanční analýzy nezkoumáme jen momentální stav, ale její vývoj v čase. 

Proto pro správnou interpretaci je vhodné zvolit si dlouhou časovou řadu. Obvykle 

finanční analýzu sestavujeme na období 3 – 10 let. 

Hlavními zdroji finanční analýzy jsou: 

� Účetní závěrka 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- výkaz cash flow. 

� Informace o zainteresovaných osobách: 

- vlastníci, 

- investoři, 

- banky a jiní věřitelé, 

- zákazníci, 

- dodavatelé,  

- odběratelé, 

- konkurenti, 

- zaměstnanci, 

- stát a orgány státní správy. 

Ostatní doplňující údaje: 

� Zprávy o celkové situaci na trzích: 

- finančních, 

- produktů, 

- materiálu, 

- práce. 

� Informace pro statistické účely, z odborného tisku, z oborových komor.19 

                                                 
19 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2012. s. 163 
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2.2.1 Výkazy finančního účetnictví 

 Rozvaha je základním výkazem účetní závěrky. Rozvaha neboli bilance je uspořádaný 

přehled aktiv a pasiv vyjádřený v peněžních jednotkách. Přehled majetku na jedné 

straně oproti zdrojům financování na straně druhé. 

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka (angl. Statement of financial performance) 

představuje účetní výkaz, který podává informace výsledku hospodaření, tj. o výnosech, 

nákladech a tvorbě výsledku hospodaření za určité období. Výkaz zisku a ztráty            

je rovněž povinnou součástí účetní závěrky. 

Cash Flow je účetní výkaz, který formou bilance srovnává přehled příjmů a výdajů      

za určité období. Používá se k posouzení skutečné finanční situace.20 

2.2.2  Výkazy vnitropodnikového účetnictví 

Zásady a metody pro vedení vnitropodnikového (nákladového) účetnictví nejsou 

předepsány žádným právním předpisem. Ve vnitropodnikovém účetnictví neplatí 

princip podvojného zápisu, možnost svobodného rozhodnutí, jak ve způsobu oceňování 

majetku, tak ve způsobu odepisování. Podobu vnitropodnikového účetnictví si určí 

účetní jednotka sama.  

2.2.3  Finanční informace 

Ze zákona o účetnictví vyplývá povinnost sestavovat a zveřejňovat výroční zprávu, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném v zákoně o účetnictví. Účetní jednotky, jejichž účetní 

závěrky podléhají zákonnému auditu podle §20 zákona o účetnictví.  

„Účelem sestavení a zveřejnění výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně 

informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.“21 

                                                 
20 RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. s. 77-96 
21 RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2012.     

2012. s. 274 
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2.3  Základní rozdělení a metody finanční analýzy 

Mezi základní metody financování patří faktor času a rizika, pomáhají objasnit, proč 

některá aktiva majetku jsou oceněna více než jiná. Dalším kritériem je vliv času             

a nejistoty na financování podniku, na finanční a kapitálové rozhodování.22 

„Časová hodnota peněz (angl. Time value of money, zkr. TVM) představuje finanční 

metodu, která slouží k porovnání dvou či více peněžních částek z různých časových 

období.“ 

Mezi hlavní pojmy patří úroková míra (angl. Interest rate). Úrokovou mírou rozumíme 

odměnu za půjčený kapitál. Kapitálovým obdobím nazýváme dobu splatnosti, na kterou 

byl kapitál poskytnut. 

„Riziko (angl. Risk) můžeme obecně definovat jako nebezpečí, že se skutečné výsledky 

budou lišit od výsledků námi očekávaných, a to jak 

- v negativním směru, tj. že skutečné výsledky budou horší než očekávané, 

- v pozitivním směru, tj. že skutečné výsledky budou naopak lepší než očekávané.“23 

Finanční analýza vychází z propojených informací o účetnictví podniku. Hlavním 

zdrojem jsou účetní data. Výsledky finanční analýzy posuzujeme různými metodami. 

Finanční analýza představuje řadu metod pro její realizaci. Je třeba si uvědomit,            

že musíme dbát na správnou volbu zvolené metody.  

Pro správné zvolení metody finanční analýzy je třeba brát ohled na: 

�  účelnost – musí odpovídat zadanému cíli,  

na jednoduché otázky hledáme odpovědi, 

� nákladnost – vynaložený čas na analýzu nese celou řadu nákladů,  

měly by být přiměřené k návratnosti takto vynaložených nákladů, 

� spolehlivost – kvalitní využití všech dostupných dat; čím spolehlivější budou  

informace, tím spolehlivější bude výsledek. 

Ať už si vybereme kteroukoli metodu, měla by mít vždy zpětnou vazbu pro splnění cíle. 

Všeobecně je známo, že čím lepší metody použijeme, tím se nám dostane 

                                                 
22 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2010. s. 6 
23 MAREK, Petr. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. 2009. s. 75 
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spolehlivějších výsledků. Díky takto získaným výsledků  se sníží riziko chybného 

rozhodnutí. 

Finanční analýza se dělí dle času: 

� ex post – založená na retrospektivních datech  

�   ex ante – orientovaná do budoucnosti, plánem je prolongovat současnou situaci, 

na základě výsledků předpovídat, jak se podnik bude vyvíjet v dalších 

letech poukázat včas na jeho případné (finanční) ohrožení. 24 

Rozlišují se dva přístupy: 

�  kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu  

�  kvantitativní, tzv. technická analýza.  

Z výše uvedeného je jasné, že technická a fundamentální analýza jsou vzájemně 

propojeny.25 

2.4  Fundamentální analýza podniku 

Je založena na rozsáhlých znalostech účetních dat s použitím ekonomických                  

a mimoekonomických jevů, je závislá na zkušenostech odborníků, na jejich odhadech    

a trendech.  

Posuzuje se zejména vliv prostředí: 

� vnitřní i vnější ekonomické prostředí, 

� aktuální fáze života podniku, 

� charakter podnikových cílů. 

Jestliže mluvíme o fundamentální analýze podniku, máme na mysli například SWOT 

analýzu, metodu kritických faktorů úspěšnosti, metodu analýzy portfolia dvou dimenzí, 

Argentiho model, BCG matice nebo metoda balanced scorecard (BSC). 

Pro hodnocení finanční situace podniku by měl ekonom brát v potaz i vnější podmínky 

okolí působící na výkonnost podniku. Především jsou to změny v daňové soustavě, 

vstup a odchod nových konkurenčních subjektů na trh, změny v poptávce na trhu 

v jednotlivých regionech a především je třeba znát záměr firmy v budoucnosti. 
                                                 
24 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2011. s. 41 
25 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 7 
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2.5  Technická analýza podniku 

Zpracovává velké množství ekonomických dat s použitím matematických, statistických 

a dalších algoritmizovaných metod s následným ekonomickým posouzením.               

Pro zpracování technické analýzy a zjištění správného výsledku je nutné dbát na volbu 

vhodné metody analýzy a výběr ukazatelů, výpočet ukazatelů a hodnocení pozice 

podniku.  

Ukazatelé podle účelu: 

� analýza absolutních dat (stavových i tokových),  

� analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků), 

� analýza poměrových ukazatelů – rentability, aktivity, zadluženosti a finanční 

struktury, likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti a cash flow, 

� analýza soustav ukazatelů – pyramidové rozklady, komparativně analytické metody, 

matematicko-statistické metody, kombinace metod.26 

Finanční analýza se využívá v zásadě k vyhodnocování ekonomické situace podniku. 

Tyto rozbory mohou být využity jak v podnikatelské, tak v nepodnikatelské sféře. 

Uživateli finanční analýzy jsou manažeři, investoři, banky, obchodní partneři, 

zaměstnanci a konkurence. 

Při stanovení elementární analýzy pracujeme s ukazateli, kterými jsou přímo položky 

účetních výkazů a údaje dalších zdrojů. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že velkou roli 

sehrává časové hledisko, proto je nutné si stanovit rozlišování stavových a tokových 

veličin. V praxi je důležité vytváření kvalitních časových řad, hodnocení takto 

vytvořených časových řad nám může dát objektivní výsledky. Z toho plyne, že čím 

méně budeme znát informací, tím více bude výsledek nepřesný. 

2.6  Analýza absolutních (stavových) ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů představuje především horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů.  

                                                 
26 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 1-10 
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Horizontální analýza vychází z dat účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty 

nebo výroční zprávy). Obvykle používá data v časovém rozmezí tří až deseti let. 

V návaznosti na minulé období se zjišťují procentní změny, které se sledují po řádcích 

horizontálně. 27 

Vzorečky pro výpočet jsou: 

��������í ��ě�� � �ěž�é �����í � �ř������í �����í 27 

% ��ě�� �
��������í ��ě�� � 100

�ř�����í �����í
. 

Vertikální analýzou se sledují jednotlivé části majetku a to jak aktiv, tak pasiv.             

Při vyjádření složení majetku se postupuje v jednotlivých letech odshora dolů. Z bilance 

aktiv a pasiv je zřejmé složení majetku podniku a z jakých zdrojů byl pořízen. 

Sledujeme procentní vyjádření jednotlivých položek v jednotlivých letech ve sloupcích. 

Vertikální analýza nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje nám tedy vysokou 

srovnatelnost výsledků.28 

2.7  Analýza rozdílových ukazatelů 

Do analýzy rozdílových ukazatelů patří zejména analýza fondů finančních prostředků, 

které slouží k řízení finanční situace podniku a to především likvidity. Pojem likvidita 

vyjadřuje schopnost podniku přeměnit aktiva na peněžní prostředky, jež se použijí 

v požadované době k úhradě všech splatných závazků. Pod pojmem fondy finančních 

prostředků rozumíme souhrn položek krátkodobého majetku očištěného o souhrn 

položek krátkodobých pasiv. Výsledkem je pak tzv. čistý fond.29 

K nejvýznamnějším používaným rozdílovým ukazatelům v nejširším pojetí finančního 

fondu patří čistý pracovní kapitál (ČPK) z angl. Net working capital, neboli provozní 

kapitál lze definovat jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji, 

který má významný vliv na platební schopnost podniku neboli likviditu.30  

                                                 
27 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 11 - 16 
28 tamtéž, s. 17-20 
29 RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management; 2012. s. 106 
30 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s 
příklady.; 2010. s. 81 
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Čistý pracovní kapitál (angl. net working capital) můžeme definovat jako „finanční 

polštář“, který v případě nesnází, tedy vysokých výdajů peněžních prostředků, umožní 

podniku pokračovat ve svých aktivitách. Používá se k výpočtům rozdílu mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Jedná se o volný kapitál, 

který je součástí oběžného majetku financovaného dlouhodobým kapitálem. K těmto 

volným finančním prostředkům se má přistupovat tak, aby byl co nejlépe využíván. 

Při vyhodnocení ČPK sledujeme jeho změnu a to zvýšení nebo snížení. Zvýšení 

pracovního kapitálu, respektive zlepšení likvidity podniku, docílíme tím, že dojde 

k nárůstu finančních prostředků finančního majetku a pohledávek. Naopak snížení 

pracovního kapitálu má za následek úbytek zásob zboží a navýšení dluhů. Výsledek 

ČPK je ukazatelem bezpečnosti, tedy krátkodobé solventnosti firmy. I u hodnocení 

čistého pracovního kapitálu může dojít ke zkreslení a to především zahrnují-li jednotlivé 

položky neprodejná či nadhodnocená aktiva, to způsobí, že ač podnik není zcela zdravý, 

vypadá na první pohled solidně. 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) neboli peněžní finanční fond představuje rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky.  Jedná se           

o nejvyšší stupeň likvidity a je tedy tvrdším ukazatelem než čistý pracovní kapitál.  

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPM) se nachází ve středu mezi čistým 

pracovním kapitálem a čistými pohotovými prostředky. Z oběžných aktiv je nutné 

odečíst zásoby případně i nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky.31 

2.8  Analýza poměrových ukazatelů 

 „Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

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

jejich výpočtem však analýza nekončí, naopak spíše začíná. Můžeme je chápat jako 

určité síto, jež zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu.“32 

                                                 
31 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 35-39 
32 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 55 
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Analýza poměrových ukazatelů vychází výhradně z údajů uvedených v účetních 

výkazech. Pro své zpracování využívá veřejně dostupné informace, ke kterým má také 

přístup externí finanční analytik.33  

Poměrové ukazatele se člení na: 

� ukazatele rentability, 

� ukazatele aktivity, 

� ukazatele zadluženosti, 

� ukazatele likvidity, 

� ukazatele tržní hodnoty, 

� provozní (výrobní) ukazatele, 

� ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. 

2.8.1  Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Slouží 

k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti podniku. Tito ukazatelé nejvíce zajímají 

akcionáře a potenciální investory. 

Hlavním zdrojem jsou nejčastěji dva základní účetní výkazy, rozvaha a výkaz zisku       

a ztráty. Rentabilita je zobrazována v poměru zisku a částce vloženého kapitálu. 

� EBIT – zisk před odečtením úroků a daní odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření, používá se k mezifiremnímu srovnání 

�  EAT – zisk po zdanění neboli čistý zisk, odpovídá výsledku hospodaření za běžné 

účetní období 

� EBT – zisk před zdaněním, provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční              

a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého nebyly odečteny daně.34 

Ukazatelé rentability poměřují zisk dosažením hospodaření podniku s výší zdroje 

podniku, s nimiž bylo užito k jeho dosažení. 

                                                 
33 RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. s. 115 
34 RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. s. 120-121 
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ROI (angl. return on investment) Ukazatel rentability vloženého kapitálu neboli 

ukazatel míry zisku. Používá se k hodnocení rentability vloženého kapitálu. Uvádí se 

také jako ukazatel míry zisku. Měří výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do 

majetku podniku. 35 

��� �
� �! �ř�� ����ě�í� " �á!����$é ú&�!'

���!�$ý !�� �á�
 . 35 

ROA (angl. return on assets) Ukazatel rentability celkových vložených aktiv neboli 

ukazatel míry výnosu na aktiva se používá k porovnání s rozdílnými daňovými 

podmínkami a různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. Při výpočtu se použije 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

je čerpáno při financování. 36 
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ROE (angl. return on common equity) Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje 

výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky do podniku. 37 

��, �
č ��ý zisk

$�����í !�� �á�
. 37 

ROS (angl. return on sales) Ukazatel rentability tržeb. Úspěšnost závisí na mnoha 

faktorech, mezi ně patří skutečná hodnota výrobků nebo služeb, která nemusí být vždy 

rozhodující. Dále pak velkou roli hraje marketingová strategie, cenová politika, 

reklama, módní vlivy, náklady veřejnosti aj. 38 

��6 �
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35 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 56 
36 tamtéž, s. 58 
37 tamtéž, s. 58 
38 tamtéž, s. 59 
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2.8.2  Ukazatele aktivity (řízení aktiv, asset management) 

Ukazatele aktivity měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. V případě,    

že podnik váže vysoké množství aktiv (zásob) dochází k vysokým nákladům, které pak 

pojí nízký zisk. V opačném případě, má-li podnik nedostatek aktiv (zásob), pak se musí 

vzdát výhodných podnikatelských příležitostí a tím pádem přichází o výnosy, které by 

mohl získat. Pro podnik to ve výsledku znamená nízký zisk. Ukazatele aktivity se 

obvykle uvádějí v poměru vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, 

obratovost aktiv či doba obratu aktiv, která je vyjádřena ve dnech. 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za dané období. V případě,      

že intenzita využívání je nižší, než počet obrátek celkových aktiv zjištěný oborovým 

průměrem mělo by dojít ke zvýšení tržeb nebo odprodání nepotřebných aktiv. 39 
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Obrat stálých aktiv vkládá do poměru roční tržby se stálými aktivy. Tento ukazatel má 

význam v případě rozhodování, zda pořídit další investiční majetek. Nižší hodnota 

ukazatele, než průměr v odvětví informuje o zvýšení využít výrobních kapacit. 40 

��&�� ��á�ý�� �!� $ �  
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Obrat zásob vyjadřuje využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu roku jednotlivá 

položka zásob prodána a následně opět uskladněna. V případě, že ukazatel vykazuje 

hodnoty ve srovnání s odvětvím vyšší, znamená to pro podnik dobrý výsledek. 

V opačném případě by se jednalo o přebytečné zásoby, které vážou náklady                 

na skladování, jež představují investici s nízkým či nulovým výnosem. Vysoký obrat 

zásob tak podpoří důvěru v ukazatele běžné likvidity. 41 
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39 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 61 
40 tamtéž, s. 61 
41 tamtéž, s. 62 
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Doba obratu zásob se uvádí ve dnech, tedy výpočet tohoto ukazatele udává průměrný 

počet dnů, po dobu, jež jsou zásoby vázány v podnikání do doby spotřeby nebo do doby 

jejich prodeje. Obecná definice zní jako poměr průměrného stavu zásob k průměrným 

denním tržbám. Rovněž je tento ukazatel indikátorem likvidity, protože udává počet 

dnů, za něž se zásoba promění v peněžní prostředky či pohledávku. 42 
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Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu splatnosti pohledávek. Je to doba, 

jejíž výsledem je počet dnů, během nichž jsou inkasované peníze za tržby drženy          

v pohledávkách. Ukazatele doba obratu pohledávek je vhodné použít pro srovnání 

s běžnou platební podmínkou, jež podnik fakturuje za dodané zboží. Je-li doba obratu 

pohledávek delší, než doba splatnosti vyfakturovaného zboží, upozorňuje na informaci, 

že zákazníci neplatí včas své závazky. 43 
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Doba obratu závazků vykazuje průměrnou dobu splatnosti vystavených faktur. 

Výsledkem je platební morálka firmy vůči jejím dodavatelům. Tento ukazatel vykazuje 

poměr závazků vůči dodavatelům k průměrným denním tržbám. 44 
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2.8.3  Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti poskytují informace o tom, že cizí zdroje používá podnik           

k financování svých aktiv. V tomto případě vzniká dluh. V reálu však není možné,     

aby podnik financoval veškerá aktiva z vlastního kapitálu nebo naopak z cizích zdrojů. 

Je tedy nutné najít optimum mezi vlastními a cizími zdroji. Existuje celá řada ukazatelů 

                                                 
42 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 61- 62 
43 tamtéž, s. 63 
44 tamtéž, s. 63 
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zadluženosti, jež literatura uvádí. Ve své práci jsem vybrala významné ukazatele, 

z nichž můžeme jednoznačně určit, jak se analyzující společnosti daří. 

Celková zadluženost je jedním z hlavních ukazatelů, jehož hodnota určuje bezpečnostní 

polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace podniku. Literatura doporučuje 

celkovou zadluženost ve výši 30 – 60 %. Je však nutné brát v potaz i odvětví, v němž se 

uvedený podnik nachází. 45 

>��!�$á �����ž����� �
� �í ��&�?�

�!� $� ���!��
. 45 

Doba splácení dluhů je ukazatel, vycházející z rozvahy a provozní cash flow. Jehož 

výsledkem je určení délky období splácení dluhů. Informuje, za jakou dobu je podnik 

schopen splatit dluhy svými silami z provozního cash flow. 46 

:��� ���á���í ����ů �
� �í ��&�?� � &���&$'

�&�$���í ���� =��@
. 46 

Doplňujícím ukazatelem k celkové zadluženosti je kvóta vlastního kapitálu,                

jež vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Převrácená hodnota je vyjádřením finanční 

páky vedoucí k zadlužení podniku. 47 

A$ó�� $�����í�� !�� �á�� �
$�����í !�� �á�

���!�$á �!� $�
 . 47 

2.8.4  Ukazatele likvidity  

Likvidita vyjadřuje schopnost přeměny majetku podniku na prostředky, které lze použít 

k financování závazků. Solventnost se odlišuje od likvidity tím, že v případě označení 

solventního podniku se jedná o dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení 

závazků. Pojem solventnost bývá v praxi často zaměňována s pojmem platební 

schopnost podniku, což znamená schopnost podniku hradit závazky do termínu 

splatnosti a na určitém místě. Oba dva pojmy jak likvidita, tak solventnost spolu 

                                                 
45 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 64 - 65 
46 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s 
příklady.; 2010. s. 84 - 91 
47 tamtéž, s. 84 - 91 
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souvisí. Mezi oběma pojmy existuje vzájemná podmíněnost, solventností je dlouhodobá 

likvidita, čili dlouhodobá dostupnost peněz. Ukazatele likvidity berou do poměru, čím 

je možné platit s tím, co je nutné zaplatit.48 

Běžná likvidita, tedy celková likvidita vyjadřuje počet, kolikrát oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobé cizí zdroje, tedy závazky. Literatura doporučuje hodnoty vyšší než 

1,5. 49 

-ěž�á � !$ � �� �
��ěž�á �!� $�

!&á�!����é �á$��!'
. 49 

Pohotová likvidita oproti běžné likviditě nepočítá se zásobami a pracuje pouze 

s peněžními prostředky v hotovosti nebo na běžných účtech. Doporučované hodnoty 

ukazatele pro zachování likvidity by neměly klesnout pod 1.50 

C�����$á � !$ � �� �
��ěž�á �!� $� � �á���'

!&á�!����é �á$��!'
. 50 

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost podniku platit závazky okamžitě. Likvidita se 

zajišťuje při hodnotě alespoň 0,2.51 

�!��ž �á � !$ � �� �
���ěž�í �&���ř��!' " �!$ $�����'

�!��ž �ě ������é �á$��!'
. 51 

 

2.9  Analýza soustav ukazatelů 

Hlavní podstatou finanční analýzy je vyhodnocování finančního zdraví podniku, které 

se provádí na základě výsledků z minulosti a předvídání budoucího finančního stavu. 

Odpovědí na tuto otázku je informace, zda je podnik schopen přežít či nikoliv. 52 

 

                                                 
48 MAREK, Petr. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. 2009. s. 278 
49 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 66 
50 tamtéž, s. 66 
51 tamtéž, s. 67 
52 RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. s. 110 
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Soustavy ukazatelů se člení na: 

� Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, 

� Účelové výběry ukazatelů  

a) bonitní (diagnostické) modely  

− Soustava bilančních analýz 

− Tamariho model 

− Kralickův Quicktest 

− Modifikovaný Quicktest 

b) bankrotní (predikční) modely: 

− Altmanovo Z-skóre,  

− Tafflerův model,  

− model „IN“ Index důvěryhodnosti   

Právě mezi soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů se především řadí 

pyramidové soustavy ukazatelů. Cílem pyramidových soustav je popis vzájemné 

závislosti ukazatelů a analýza složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv      

i nepatrný zásah do jednoho ukazatele se zobrazí v celé vazbě. Historicky byl 

pyramidový rozklad poprvé použit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs            

a dodnes zůstává také nejtypičtějším pyramidovým rozkladem. 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví firmy, kladou si za cíl 

stanovit, zda se firma řadí mezi dobré či špatné firmy. Umožňuje tedy srovnatelnost 

s jinými firmami v rámci jednoho oboru podnikání. Bankrotní modely jsou založeny na 

informovanosti uživatele, zda je v brzké době firma ohrožena bankrotem.53           

2.9.1  Kralickův rychlý test  

Model rychlý test neboli Quick test navrhl P. Kralicek v roce 1990. Tento model nabízí 

rychlou možnost ohodnotit analyzovanou firmu. Hlavním zdrojem dat jsou výroční 

zprávy, z nichž se provádí analýza poměrových ukazatelů. Výsledky jednotlivých 

                                                 
53 RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. s. 113 
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ukazatelů (př. stability, likvidity a výsledku hospodaření) se ohodnotí a provede průměr. 

Výsledkem je hodnocení, které podává zprávu o celkovém hospodaření podniku.54 

Kralickův rychlý test pracuje se čtyřmi ukazateli, jimiž jsou: 

Kvóta vlastního kapitálu - která podává informace o kapitálové síle firmy a  množství 

dluhů. Informuje o finanční stabilitě, samostatnosti a poskytuje informace   o schopnosti 

pokrýt potřeby z vlastních zdrojů. Ne vždy je vhodný vysoký podíl vlastních zdrojů. 

Vysoké vlastní zdroje mohou být příčinou poklesu rentability vlastního kapitálu. 55 

A$ó�� $�����í�� !�� �á�� D!��= � ��� ����= �����$á�íE �
$�����í !�� �á�

���!�$á �!� $�
. 55 

Doba splácení dluhu z CF - vyjadřuje, za jak dlouhý časový interval je podnik schopen 

uhradit závazky. Taktéž i tento ukazatel charakterizuje finanční stabilitu sledované 

firmy a její hodnota informuje o solventnosti daného podniku. 56 

:��� ���á���í ����� � >F �
� �í !�� �á� � !&á�!����ý = ���č�í ��?���!

� ���č�í ���� =��@
. 56 

Cash flow vyjadřuje spolu s ukazatelem rentabilita aktiv (ROA) analýzu výnosové 

situace vybraného podniku. 57 

>��� =��@ $ % �&ž�� �
� �í ���� =��@ 

�&ž�'
. 57 

 

��+ �
GH �� ����ě�í " ú&�!' D1 � ��ň�$á �����E

���!�$á �!� $�
. 58 

Pro stanovení bonity podniku, je třeba dané výsledky oklasifikovat a to vypočtený 

výsledek porovnat se stupnicí hodnocení ukazatelů dle níže uvedené tabulky.               

Ve výsledku je pak možno spočítat aritmetický průměr známek z vypočtených 

jednotlivých ukazatelů za dané období. 

                                                 
54 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 105 
55 tamtéž, s. 105 
56 tamtéž, s. 106 
57 tamtéž, s. 106 
58 tamtéž, s. 106 
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Tabulka 2  Stupnice hodnocení ukazatele Kralickova rychlého testu59 

2.9.2  Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Vychází dle diskriminační analýzy podle profesora Altmana na základě několika 

zbankrotovaných, ale i nezbankrotovaných firem. Pro firmy veřejně obchodovatelné,   

ale také pro předvídání finančního vývoje ostatních firem stanovil diskriminační funkci 

vedoucí k výpočtu Z-skóre. Od svého vzniku funkce ZETA skóre změnila svou podobu 

a to již dvakrát. Poprvé byla uvedena v roce 1968, avšak pro nerozvinuté kapitálové trhy 

a neveřejně obchodovatelné společnosti tohoto vztahu nešlo použít. Proto v roce 1983 

profesor E. I. Altman provedl úpravu původního modelu tak, že vlastní kapitál použil  

na místo tržní kapitalizace. V roce 1995 byla funkce zjednodušena a to tak, že pátý 

ukazatel obratovosti byl vyloučen. 59 

Funkce Z-skóre v roce 1983 

J  �  0,717 · M1 "  0,847 · M2 "  3,107 · M3 "  0,420 · M4 "  0,998 · M560
 

Kde: x1 = pracovní kapitál / aktiva 

     x2 = zadržený zisk / aktiva 

         x3 = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / aktiva 

     x4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál 

     x5 = tržby / aktiva 

Hranice pro předpověď uspokojivé finanční situace jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

                                                 
59 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 107 
60 MAREK, Petr. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. 2009. s. 307 - 311 

výborně velmi dobře dobře špatně ohrožení

1 2 3 4 5

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

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

Cash flow v tržbách > 10% > 8% > 5% > 0% negativní

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní

ukazatel
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Tabulka 3  Hodnocení Altmanova indexu zdraví61 

2.9.3  Index IN 

Finanční výkonnost a důvěryhodnost podniku lze posoudit jedním ze čtyř bankrotních 

indexů, které sestavili manželé Neumaierovi. 

Jedním z nich je i index IN05, jež je i posledním aktualizovaným ukazatelem indexu 

IN01 v souvislosti na data z roku 2004 průmyslových podniků. Oba tyto ukazatele 

dávají do souvislostí pohled věřitele, ale i vlastníka. Tyto indexy se dají použít           

pro srovnání kvality fungování podniků, ale zároveň jsou indikátorem včasné výstrahy. 

Oba tyto ukazatele vycházejí ze základního vztahu IN95, jež byl vytvořen první v řadě. 

Bere na vědomí finanční výkonnost podniku jak z pohledu vlastníka, tak věřitele.               

Dle zkušeností lze potvrdit 70% úspěšnost při odhadování finanční tísně podniku. 

Výpočet vychází z poměrových ukazatelů výnosnosti, zadluženosti a likvidity. Na tento 

index pak navazoval index IN99, který víceméně vyjadřuje „bonitu“ podniku. 62 

�N05 � 0,13 + " 0,04 - " 3,97 > " 0,21 : " 0,09 ,62 

legenda:  

A = aktiva/cizí kapitál 

B = EBIT/nákladové úroky 

C = EBIT/celková aktiva 

D = celkové výnosy/celková aktiva 

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

A až E = váhy jednotlivých ukazatelů 

Hodnocení podniku se provádí na základě výsledků dle níže uvedené tabulky: 
                                                 
61 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 110 
62 tamtéž, s. 110 

Hodnota IN05

Pokud IN > 1,6

0,9 < IN  ≤ 1,6

IN < 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy

Hodnocení

můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci

„šedá zózna" nevyhraněných výsledků
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Tabulka 4  Hodnocení indexu IN0563 

Ocitne-li se podnik  ve finanční tísni lze předpokládat, že podnik s vyšší hodnotou,     

než 0,9 je schopen finanční tíseň přežít.  

 

                                                 
63 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 112 

Hodnota IN05

Pokud IN > 1,6

0,9 < IN  ≤ 1,6

IN < 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy

Hodnocení

můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci

„šedá zózna" nevyhraněných výsledků
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3  FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na praktickou část, a to na výpočtové metody 

finanční analýzy s využitím účetních výkazů.  

3.1  Analýza absolutních ukazatelů 

Pro přiblížení finanční situace podniku jsem nejdříve zpracovala analýzu                    

tzv. absolutních neboli stavových ukazatelů. Horizontální analýza zobrazuje časové 

změny absolutních ukazatelů a vertikální analýza sleduje položky majetku zahrnutého 

jak v aktivech, tak pasivech společnosti. Pro hodnocení těchto analýz je zapotřebí 

znalosti bilančních pravidel.  

3.1.1  Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza sleduje po řádcích, tedy jednotlivé položky výkazu v časové 

řadě. Horizontální analýzou aktiv byly porovnáním meziročních změn zjištěny 

procentuální pohyby jednotlivých složek majetku.  

Z uvedené tabulky 5 Horizontální analýza aktiv za období 2008 – 2012 je patrné,        

že v prvních třech letech tj. 2008-2010 bilanční suma měla aktiv rostoucí charakter     

a následně pak klesající tendenci. Celková suma aktiv v roce 2009 vzrostla jen            

o 5.379,- tis. Kč tj. 6,50 %. K uvedenému zvýšení celkové sumě aktiv došlo zvýšení 

oběžných aktiv o 6.848,- tis. Kč, což je 13,62 %. Nejvyšší nárůst zaznamenala položka 

finančního majetku a pohledávky z obchodních vztahů. Dlouhodobý majetek v roce 

2009 klesl o 1.501 tis. Kč. Ke snížení došlo zejména u samostatných movitých věcí. 

V roce následujícím (2010) došlo k výraznému růstu celkových aktiv o 34,45 %,    

tedy o 30.368,- tis. Kč. Opět i v tomto roce nejvyšší nárůst evidují oběžná aktiva, 

avšak nárůst oběžných aktiv měl za následek pouze vzrůst krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů. Pohledávky jako položka majetku zkreslují celkový stav majetku 

podniku. Znamená to, že podnik v daném roce prodal své výrobky (služby) na fakturu 

(invoice). Také v roce 2010 došlo k nepatrnému poklesu dlouhodobého majetku          

o 2.733,- tis. Kč, což je 8,82 %.  Opět nejvyšší podíl poklesu zaznamenala položka 
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samostatných movitých věcí. V roce 2011 došlo naopak oproti roku 2010 k výraznému 

poklesu celkových aktiv. Nejvyšší podíl poklesu měla položka oběžných aktiv             

o 36.566,- tis. Kč tj. 40,51 % méně oproti předchozímu roku. Jak výrazně vzrostly 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v loňském roce, tak v roce 2011 výrazně 

poklesly a to až o 53.317,- tis. Kč. Z toho lze určit, že v roce 2010 podnik vyfakturoval 

provedené služby s dlouhodobou splatností faktur, jež byly proplaceny v roce 

následujícím. Dlouhodobý majetek v roce 2011 poklesl pouze o 435,- tis. Kč tj. 1,54 

%. I v posledním sledovaném roce 2012 byl zaznamenán pokles celkových aktiv, 

avšak jeho pokles byl již mírný. Mimořádně v roce 2012 zaznamenala výrazný pokles 

položka dlouhodobého majetku, což bylo dáno prodejem finančního majetku dceřiné 

společnosti v hodnotě 20.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že to byl po celou dobu jediný 

prodej finančního majetku, pokles v tomto případě činil 100 %. K poklesu 

dlouhodobého majetku během posledních dvou let, došlo také díky odpisům                

a vyřazení nepotřebného majetku. Oběžná aktiva v tomto roce zaznamenala mírný 

vzestup o 12.023. - tis. Kč tedy 22,39 %. Nejvyšší podíl na růstu oběžný aktiv měly 

krátkodobé pohledávky. Finanční majetek a zásoby zaznamenaly mírný pokles. 

Ostatní aktiva se během celého sledovaného období pohybovala jen na nepatrných 

částkách, což v horizontální analýze znamená mírný pohyb a také minimální vliv      

na celková aktiva. 

 
Tabulka 5  Horizontální analýza aktiv v letech 2008 – 2012 [tis. Kč, %] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Vývoj celkového stavu pasiv uvedený v tabulce č. 6 je vykazuje neustálý pohyb. 

V roce 2009 došlo ke zvýšení celkových pasiv o 5.379,- tis. Kč, což je 6,50 %. 

Zvýšení celkových pasiv měl za následek růst vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč %
AKTIVA CELKEM 5 379 6,50 30 368 34,45 -36 886 -31,12 -9 478 -11,61
Dlouhodobý majetek -1 501 -4,62 -2 733 -8,82 -435 -1,54 -21 502 -77,34
Dlouhodobý  hm. maj. -1 501 -12,04 -2 733 -24,91 -435 -5,28 -1 502 -19,25
Dlouhodobý fin. maj. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -20 000 -100,00

Oběžná aktiva 6 848 13,62 33 135 58,01 -36 566 -40,51 12 023 22,39
Zásoby -793 -5,55 -7 343 -54,36 3 154 51,17 -4 616 -49,54
Krátkodobé pohledávky 2 092 14,69 47 584 2,91x -53 204 14,69 19 746 1,84x
Finanční majetek 5 549 25,53 -7 106 -26,05 13 484 66,83 -3 107 -9,23

Ostatní aktiva 32 1,33x -34 -60,71 115 5,23x 1 0,73
Časové rozlišení 32 1,33x -34 -60,71 115 5,23x 1 0,73

2011-2012
POLOŽKA ROZVAHY

2008-2009 2009-2010 2010-2011
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Vlastní kapitál představoval mírný vzrůst a to o 3.683,- tis. Kč, což je 4,80 %. Toto 

zvýšení bylo především v důsledku pozitivního výsledku hospodaření za běžné účetní 

období. Růst cizích zdrojů byl způsoben růstem krátkodobých závazků, což bylo dáno 

zvýšením daňového závazku k DPH a DPPO. V období roku 2010 byl zaznamenán 

nárust celkových pasiv o 30.368,- tis. Kč, tedy o 34,45 %. Vlastní kapitál je opět vyšší 

a to z důvodu nerozděleného zisku minulých let, ale i z důvodu pozitivního výsledku 

hospodaření za běžné účetní období. Cizí zdroje kolísají na běžné provozní úrovni.   

Při stejné výši závazků z obchodního styku se podstatně zvýšil daňový závazek DPH  

a zejména DPPO. V roce 2011 následoval pokles celkových pasiv až o 36.886,- tis. 

Kč, jež představuje 31,12 %. Nejvyšší pokles byl zaznamenán u vlastního kapitálu, 

což bylo dáno snížením základního kapitálu z 33.000,- tis. Kč na 3.300,- tis. Kč, tedy  

o 29.700,- tis. Kč nižší oproti předcházejícímu období. Cizí zdroje jsou opět na běžné 

provozní úrovni. V minulých letech velký daňový závazek k DPH a zejména k DPPO 

byl jen výjimkou. Cizí zdroje, tak zaznamenaly pokles o 8.229,- tis. Kč. Celková 

pasiva v roce 2012 opět poklesly a to jen o 9.478,- tis. Kč tj. 11,61 %. Vysoký podíl  

na jeho poklesu měl stav vlastního kapitálu, což zapříčinily výplaty dividend nejen 

z hospodářského výsledku roku 2011, ale také z nerozděleného zisku minulých let. 

Pokles vlastního kapitálu činil 9.380,- tis. Kč tj. 12,14 %. Cizí zdroje v tomto roce 

měly jen nepatrný pokles a to 98,- tis. Kč.   

 
Tabulka 6  Horizontální analýza pasiv v letech 2008– 2012 [tis. Kč, %] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč %
PASIVA CELKEM 5 379 6,50 30 368 34,45 -36 886 -31,12 -9 478 -11,61
Vlastní kapitál 3 683 4,80 25 439 31,62 -28 657 100,00 -9 380 -12,14
Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 -29 700 -90,00 0 0,00
Fondy ze zisku -71 -0,98 -22 -0,31 -64 8,35x -24 -0,34
HV  minulých let -1 168 -3,65 4 054 13,15 24 861 71,26 -1 894 -3,17
HV běž. účet. období 4 922 1,09x 21 407 2,26x -23 754 76,97x -7 462 -1,05x

Cizí zdroje 1 696 28,30 4 929 64,10 -8 229 -68,35 -98 -2,23
Dlouhodobé závazky -130 -13,33 -213 -25,21 471 74,53 -772 -69,99

Krátkodobé závazky 1 826 36,39 5 142 75,13 -8 700 -75,88 674 20,51

Ostatní pasiva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

POLOŽKA ROZVAHY
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
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3.1.2  Vertikální analýza rozvahy 

 
Tabulka 7  Vertikální analýza aktiv v letech 2008 – 2012 [%] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Z vertikální analýzy rozvahy a vývoje aktiv je patrné, že podnik disponuje především    

s oběžnými aktivy. Podíl dlouhodobého majetku je výrazně menší a jeho výše              

na celkových aktivech od roku 2008 do roku 2010 výrazně klesal. V prvním roce 

sledování (2008) jeho podíl na celkových aktivech činil 39,23 %, postupně však 

docházelo k jeho snížení odpisy a vyřazením nepotřebného majetku. Z tabulky č. 7       

je patrné, že společnost nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek. Berou se tedy v úvahu 

jen položky dlouhodobého hmotného majetku a finančního majetku. Jak je vidět,        

tak společnost v posledním roce nevlastní žádný finanční majetek, což bylo dáno 

prodejem podílu dceřiné společnosti. Naproti tomu oběžná aktiva od začátku 

sledovaného období zaznamenávají rok od roku vyšší podíl na celkových aktivech. 

Zásoby tvoří podíl na majetku do 20 %. Dlouhodobé pohledávky společnost neeviduje, 

za to krátkodobé pohledávky po celé období výrazně kolísaly. V roce 2010 společnost 

evidovala nejvíce krátkodobých pohledávek tj. 53,93 % podílu na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva od počátku sledovaného období neustále vykazují růst podílu                 

na celkových aktivech. V roce 2012 je podíl oběžných aktiv až 91,08 %. Z toho 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek vykazují něco málo přes 42 %. 

Krátkodobý finanční majetek je však nejméně výnosný, protože se jedná o hotové 

peníze, které znamenají pro podnik nulový výnos. Ostatní aktiva po celé sledované 

období mají jen nepatrný podíl na celkovém majetku. Pro správný poměr dlouhodobého 

2008 2009 2010 2011 2012
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dlouhodobý majetek 39,23 35,13 23,83 34,06 8,73
Dlouhodobý nehm. maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobý  hm. maj. 15,07 12,45 6,95 9,56 8,73
Dlouhodobý fin. maj. 24,16 22,69 16,88 24,50 0,00
Oběžná aktiva 60,74 64,80 76,16 65,77 91,08
Zásoby 17,28 15,32 5,20 11,42 6,52
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pohledávky 17,20 18,53 53,93 13,12 42,21
Finanční majetek 26,26 30,95 17,02 41,24 42,35
Ostatní aktiva 0,03 0,06 0,02 0,17 0,19
Časové rozlišení 0,03 0,06 0,02 0,17 0,19

POLOŽKA ROZVAHY
% podíl na bilanční sumě
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ku a oběžných aktiv je nutno přihlédnout také k předmětu podnikání, zda se jedná 
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společnosti menší výnos avšak je méně rizikový. U daného podniku se jedná spíše 
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roce výši základního kapitálu ovlivnil nerozdělený výsledek hospodaření minulých let, 

jež činil 73,19 %. V dalším roce výše vlastního kapitálu klesla na 94,05 %, avšak žádné 

výrazné změny se v položkách vlastního kapitálu neprováděly. Jelikož podnik disponuje 

s vysokou mírou vlastního kapitálu, je tedy zřejmé, že cizího kapitálu má jen zbývající 

množství do 100 %. Cizí zdroje tak drží na svém minimu po celé období. Cizí zdroje lze 

rozdělit na dlouhodobé a krátkodobé závazky. Do položky dlouhodobé závazky lze 

zařadit odložený daňový závazek, jež se pohybuje po celé období okolo 1 %. Jedná se 

tedy jen o velmi nepatrnou část majetku. Krátkodobé závazky tvoří zbývající podíl 

celkových pasiv. Krátkodobé závazky vykazovaly nejvyšší podíl v roce 2010 a to 10,11 

%. Největší procentuální podíl z krátkodobých závazků zahrnují závazky z obchodních 

vztahů, jež tvoří zejména zálohy přijaté od odběratelů, závazky vůči zaměstnancům, 

závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a závazky vůči státu tj. 

daňové závazky. Velký daňový závazek DPH a DPPO v roce 2010 byl výjimkou. Podíl 

časového rozlišení na celkovém stavu pasiv činil 0 %. Kapitálová struktura majetku 

slouží, jako informativní zdroj o stabilitě podniku. Společnost RGV a.s. má během 

sledovaných období v průměru 90 % podíl vlastních zdrojů. Zbytek připadá na cizí 

zdroje financování. Obecně je známo, že vlastní kapitál je dražší, než kapitál cizí. Cizí 

zdroje se v podniku dělí na dlouhodobé a krátkodobé závazky. Krátkodobý kapitál       

je levnější než dlouhodobý, avšak je nutné také přihlédnout ke skutečnosti, že pro firmu 

je výnosnější financování aktiv z krátkodobých cizích zdrojů. Krátkodobé cizí zdroje 

jsou však rizikovější a to z důvodu toho, že firma musí splácet úvěry v krátkých lhůtách, 

vznikají problémy s likviditou až po insolventnost. 

 

 
Tabulka 8  Vertikální analýza pasiv v letech 2008 – 2012 [%] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

2008 2009 2010 2011 2012
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vlastní kapitál 92,76 91,28 89,35 94,62 94,05
Základní kapitál 39,87 37,44 27,84 4,04 4,57
Rezervní fondy a ostatní 8,75 8,14 6,03 8,68 9,79
VH  minulých let 38,66 34,98 29,44 73,19 80,18
Cizí zdroje 7,24 8,72 10,65 5,38 5,95
Dlouhodobé závazky 1,18 0,96 0,53 1,35 0,46
Krátkodobé závazky 6,06 7,76 10,11 4,03 5,49
Ostatní pasiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POLOŽKA ROZVAHY
% podíl na bilanční sumě



49 
 

V návaznosti na grafické zpracování v grafu č. 2 můžeme zdroje financování hodnotit 

jako stabilní. Převážnou část pasiv tvoří vlastní kapitál, přibližně 90 %. V malé míře, 

tedy ve zbývající části, se jedná o cizí kapitál jimiž jsou krátkodobé a dlouhodobé 

závazky.  

 

Graf 2  Vývoj pasiv za období 2008-2012 [%] 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

3.2  Analýza tokových ukazatelů 

Přehled o vývoji výnosů a nákladů podniku se provádí na základě horizontální               

a vertikální analýza položek z výkazu zisku a ztrát. 

3.2.1  Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Pro posouzení výkazu zisku a ztráty jsem vytvořila vertikální analýzu, jež vyjadřuje 

procentní body jednotlivých složek výkazu v časové řadě dolů, tedy ve sloupcích. Jako 

základ procentního vyjádření se bere 100 procent velikosti tržeb.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2008 2009 2010 2011 2012

Vývoj pasiv

Vlastní kapitál Cizí zdroje



50 
 

 
Tabulka 9  Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 2008 – 2012 [ %] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Dle dosahovaných výnosů z tabulky č. 9 je jednoznačné, že společnost RGV a.s. má 

charakter výrobní činnosti. Většinu tržeb představují výnosy za poskytované služby. Při 

prvním pohledu do tabulky vertikální analýzy je třeba zmínit položku přidané hodnoty. 

Tento ukazatel od roku 2008 do konce roku 2012 výrazně vzrostl 34,13 – 49,26 %. 

Avšak mimo roku 2010, kdy vytvořená přidaná hodnota dosáhla podstatně nízkých 

hodnot 10,95 %. Příčinou takto nízké hodnoty bylo zvýšení výkonové spotřeby na 86,36 

%. V dalších letech se však přidaná hodnota zvýšila čtyřnásobně. Zvýšení přidané 

hodnoty bylo dáno zejména tím, že podnik snížil výkonovou spotřebu, jež zahrnuje 

služby, energie a spotřebu materiálu. Podnik můžeme dle ukazatele přidané hodnoty 

hodnotit pozitivně. Výsledek hospodaření je zajišťován ve třech položkách, jimiž je 

provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření. V těchto třech položkách se 

zjišťují náklady a výnosy, jejichž rozdíl se vykazuje jako výsledek hospodaření. 

Provozní výsledek hospodaření vykazuje úspěšnost hlavní činnosti podniku, kterou 

podnik od roku 2008 do roku 2012 neustále zvyšoval 6,69 – 19,74 %. Naproti tomu 

finanční výsledek hospodaření již nelze hodnotit pozitivně. Celé období podnik 

vykazoval finanční výsledek hospodaření pohybující něco málo přes 0,00 %, avšak 

v posledním roce se podnik dostal do záporných čísel -17,18 %. Je to dáno zejména tím, 

že se jedná o nefinanční podnik a své výkony tak koncentruje k hlavní činnosti. 

Mimořádný výsledek hospodaření je rozdílem mimořádných výnosových a nákladových 

2008 2009 2010 2011 2012

Tržby za prodej zboží 13,44 11,14 2,43 10,34 17,80

Obchodní marže 1,78 1,49 0,41 1,99 4,25
Výkony 89,14 87,38 96,90 93,38 79,24

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 86,56 88,86 97,57 89,66 82,20
Výkonová spotřeba 56,79 53,35 86,36 51,51 34,23

Přidaná hodnota 34,13 35,53 10,95 43,86 49,26
Osobní náklady 22,46 19,41 3,76 27,15 25,28

Odpisy 3,63 3,53 0,59 3,54 3,25

Provozní výsledek hospodaření 6,69 11,85 6,47 12,62 19,74
Finanční výsledek hospodaření 0,37 0,03 0,07 0,01 -17,18
Daň z příjmů za běžnou činnost 1,43 2,27 1,23 3,22 2,82

HV za běžnou činnost 5,63 9,61 5,31 9,41 -0,26
Mimořádný výsledek hospodaření 0,05 -0,27 -0,04 0,00 -0,23
HV za účetní období 5,69 9,34 5,27 9,41 -0,49
HV před zdaněním 7,12 11,61 6,50 12,63 2,33

POLOŽKA VÝKAZU Z/Z
% podíl na bilanční sumě
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položek snížených o daň z příjmů. Vzhledem k jeho vykazovanému množství -0,27 - 

0,05 %má zároveň s výsledkem hospodaření za běžnou činnost velmi nízký vliv na 

výsledek hospodaření za účetní období. Pro srovnání hospodaření podniku na zadlužení, 

daňovém zatížení a odpisech je výhodné porovnávat zisk před odečtením úroků, 

zdaněním a odpisy. 

3.3  Analýza rozdílových ukazatelů 

3.3.1  Čistý pracovní kapitál 

 
Tabulka 10  Čistý pracovní kapitál v letech 2008 – 2012 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Po celé sledované období společnost vykazovala kladný čistý pracovní kapitál,         

jenž představuje tzv. finanční polštář. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že objem 

oběžných aktiv představuje přebytek nad krátkodobými dluhy, což vypovídá                  

o solventnosti podniku. V tabulce č. 10 je uveden vývoj ČPK ve společnosti RGV a.s. 

v jednotlivých letech. Čistý pracovní kapitál ve sledovaných obdobích tj. 2008 – 2012 

nabývá kladných hodnot. Krátkodobé závazky jsou nižší, než oběžná aktiva, jenž slouží 

pro splacení těchto závazků. Nelze však opomenout, že do oběžného majetku patří         

i krátkodobé pohledávky. Pohledávky jsou potenciální peníze, které ještě nedorazili     

na účet a firma s nimi tedy nemůže disponovat. V roce 2010 ČPK dosáhl maxima             

až 78.270 tis. Kč, avšak v následujícím roce ČPK výrazně klesl na 50.404 tis. Kč. 

Důvodem je výrazný pokles zásob, ale zároveň i pokles krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů. V dalším roce však došlo opět ke zvýšení oběžných aktiv,         

což zapříčinily pohledávky z obchodních vztahů s poskytnutou půjčkou společnosti 

Alurex s.r.o. Výsledkem hodnocení analýzy čistého pracovního kapitálu je tzv. finanční 

polštář, který společnost má v případě nepříznivé situace. Rovněž, co se týče způsobu 

financování pracovního kapitálu, jedná se o konzervativní způsob čili dražší,          

avšak méně rizikový.  

Rozdílový ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Oběžná aktiva 50 273 57 121 90 256 53 690 65 713

Krátkodobé závazky 5 018 6 844 11 986 3 286 3 960

ČPK v daném roce 45 255 50 277 78 270 50 404 61 753
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3.3.2  Čisté pohotové prostředky 

 
Tabulka 11  Čisté pohotové prostředky v letech 2008 – 2012 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Čisté pohotové prostředky určují okamžitou likviditu splatných závazků. Jedná se         

o rozdíl mezi finančním majetkem a krátkodobými závazky. Čisté pohotové prostředky 

dle uvedené tabulky č. 11 jen mírně kolísají. Rok 2010 byl výjimkou, kdy tento ukazatel 

vykazoval nízké hodnoty. V dalším roce 2011 tento ukazatel dosáhl svého maxima. 

Během celého období finanční majetek pokryl krátkodobé závazky s rezervou. 

3.3.3  Čistý peněžně-pohledávkový fond 

 
Tabulka 12  Čistý peněžně pohledávkový fond v letech 2008 – 2012 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

V tabulce č. 12 sledujeme čistý peněžně pohledávkový fond neboli čistý peněžní 

majetek. Výkaz obsahuje přírůstky oběžných aktiv, zásob a krátkodobých závazků. 

Zobrazuje tak střední cestu ukazatelů. Stejně jako u již uvedených ukazatelů i v roce 

2010 bylo zaznamenáno vysokých hodnot. 

 
Tabulka 13  Přehled rozdílových ukazatelů v letech 2008 – 2012 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 
Pro číselné srovnání rozdílových ukazatelů uvádím výše uvedenou tabulku č. 13,           

z níž je patrné, že podnik v roce 2012 zaznamenal výraznou změnu. Tato změna byla 

dle předchozích tabulek dána zejména vysokým stavem oběžných aktiv. 

Rozdílový ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Finanční majetek 21 733 27 282 20 176 33 660 30 553

Krátkodobé závazky 5 018 6 844 11 986 3 286 3 960

ČPP v daném roce 16 715 20 438 8 190 30 374 26 593

Rozdílový ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Oběžná aktiva 50 273 57 121 90 256 53 690 65 713

Zásoby 14 300 13 507 6 164 9 318 4 702

Krátkodobé závazky 5 018 6 844 11 986 3 286 3 960

ČPM 30 955 36 770 72 106 41 086 57 051

Rozdílový ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

ČPK v daném roce 45 255 50 277 78 270 50 404 61 753

ČPP v daném roce 16 715 20 438 8 190 30 374 26 593

ČPM 30 955 36 770 72 106 41 086 57 051
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Pro lepší srovnání jsem pomocí grafického zpracování vytvořila graf č. 3, ze kterého je 

patrné, že rok 2010 byl výjimečný.  Analýza rozdílových ukazatelů vykazuje v roce 

2010 výraznou změnu v porovnání s předchozími lety. 

 

Graf 3  Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2008 -2012 [tis. Kč] 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

3.4  Analýza poměrových ukazatelů 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) hodnotí míru zisku vloženého kapitálu, 

jímž lze ohodnotit rentabilitu podniku. Stejně jako ukazatel rentabilita celkového 

kapitálu ROA, který porovnává stav celkových aktiv s výsledkem hospodaření, tak i 

ukazatel rentabilita vlastního kapitálu ROE. Rentabilita tržeb ROS dává do poměru zisk 

a tržby. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měří ziskovost z vlastního kapitálu. Tento 

ukazatel je důležitý pro hodnocení rentability jako takové. Všechny tyto ukazatele 

vykazují podobný charakter vývoje vložených prostředků do podniku. Z tabulky je 

zřetelné, že uvedené ukazatele rentability měly kolísavý charakter, přesto se zobrazují 

především v kladných číslech. Pouze v posledním roce sledování 2012 u rentability 

vlastního kapitálu hodnota ukazatele klesla do záporných čísel. V literatuře se uvádí, že 

hodnoty menší než 10 % nejsou rentabilní.  

Rentabilita celkových aktiv (ROA) patří mezi nejvýznamnější ukazatele. Čím vyšší   

je hodnota ukazatele, tím se podnik nachází v příznivější situaci. V roce 2008 hodnota 

rentability celkových aktiv a vlastního kapitálu klesla pod 7 %. V ostatních letech 

společnost vykazuje vynikající výsledky. V roce 2010 se pohybuje až třikrát              

nad minimální hranicí. V dalších letech však rentabilita aktiv začala opět klesat. 

V posledním roce dosáhla rentabilita investovaného kapitálu a celkových aktiv jen        

o něco málo přes 2 %. V roce 2012 lze tedy hovořit o nerentabilitě. Ukazatelem 

rentability vlastního kapitálu ROE lze vyjádřit výnosnost kapitálu vloženého vlastníky 

do podniku. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než dlouhodobý průměr úročených 

vkladů. V roce 2012 došlo k výraznému poklesu a byla zaznamenána záporná hodnota -

0,52 %.  

Rentabilita tržeb (ROS) se po celé sledované období výrazně drží nad doporučovanou 

hodnotou 6 %, avšak v posledním roce její hodnota výrazně poklesla a to na pouhých 

2,33 %. Výsledné hodnoty sdělují také informaci, jakou přidanou hodnotu 

k poskytnutým službám podnik vytvoří. 

 
Tabulka 14  Ukazatele rentability v letech 2008 – 2012 [%, indexem] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 2011 2012

ROI 7,30 14,45 35,75 12,18 2,47

ROA 6,85 13,33 32,14 11,69 2,33

ROE 5,90 11,75 29,14 9,20 -0,52

ROS 7,12 11,61 6,50 12,63 2,33
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3.4.2  Ukazatele aktivity 

 
Tabulka 15  Ukazatele aktivity v letech 2008 – 2012 [%, indexem] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Z tabulky č. 15 zjišťujeme kolísavý trend všech ukazatelů aktivity stejně jako v případě 

ukazatelů rentability.  

Hodnota obratu aktiv vyjadřuje počet obrátek za uplynulý rok. Literatura uvádí         

pro efektivní využití aktiv doporučené hodnoty na minimální hranici 1. Platí však,       

že čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe. Z tabulky č. 15 je patrné, že se hodnota 

pohybovala v roce 2008 a 2011 mírně pod minimální hranicí, avšak v následujících 

letech stoupla nad doporučovanou hranici. V roce 2010 bylo zaznamenáno maximální 

hodnoty 4,94, což bylo dáno zejména tím, že hodnota tržeb vzrostla až pětinásobně. 

Z těchto výsledků uvedených v tabulce lze s jistotou říci, že společnosti se daří obrat 

aktiv udržovat v doporučované rovině.  

Výpočtem obratu stálých aktiv dojdeme k výsledným hodnotám, jež vypovídají          

o využití dlouhodobého majetku v podniku. Hodnota obratu stálých aktiv by měla být 

vyšší než obrat celkových aktiv. Vzhledem k tomu, že hodnota obratu stálých aktiv      

je podstatně nižší než obrat aktiv, lze uvažovat o  nízkém využití výrobní kapacity. Bylo 

by tedy dobré zvýšit využití výrobních kapacit a omezit investice. 

Obrat zásob vyjadřuje dobu jednoho obratu, od nákupu zásob po jejich prodej. V tomto 

případě se doporučuje, aby hodnota obratu zásob měla klesající charakter. V případě 

výpočtů u sledovaného podniku tomu tak není. Obrat zásob v roce 2010 je příliš 

vysoký, což lze hodnotit neproduktivně, avšak je nutno podotknout, že firma nemá 

zbytečné nelikvidní zásoby. Vysoké zásoby vážou vysoké náklady a samozřejmě 

finanční prostředky. Potom tedy představují investici s nízkým či nulovým výnosem. 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 2012

Obrat aktiv   0,96 1,15 4,94 0,93 1,00
Obrat stálých aktiv 0,35 0,27 0,28 0,33 1,22
Obrat zásob 5,57 7,49 95,02 8,10 15,36
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Tabulka 16  Obratovost ukazatele aktivity [ve dnech] 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

K lepšímu ohodnocení jsou v tabulce č. 16 zobrazeny výsledky doby ukazatele aktivity 

pohromadě. Na jejichž základě je níže podrobně zpracovaný komentář k jednotlivým 

ukazatelům. 

Dobou obratu zásob se vypočítává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby podniku 

k dispozici do doby spotřeby. Hodnoty by dle doporučení měly mít klesající trend,     

jak je z tabulky zřejmé, podnik se snaží dobu obratu zásob snižovat. Jako u ostatních 

ukazatelů i zde v roce 2010 byla doba obratu zásob nejnižší a to jen 4 dny. V prvním 

roce 2008 doba obratu zásob činila 65 dnů a v posledním roce 2012 jen 23 dnů.  Z toho 

je patrné, že se společnosti daří snižovat vázané zásoby na spotřebu, či k jejich prodeji. 

V roce 2010 byl zaznamenán výrazný pokles tohoto ukazatele, což bylo dáno výrazným 

poklesem zásob a vysokým podílem v tržbách. V roce 2011 však společnost 

zaznamenala nárůst obratu zásob, což bylo dáno nižšími tržbami.  

Doba inkasa pohledávek uvádí, že uvedený podnik disponuje poměrně s dlouhou 

dobou inkasa pohledávek s porovnáním s běžnou platební podmínkou, která činí          

ve většině případů 30 dnů. Nejnižší doba inkasa pohledávek byla v roce 2010, jež činila 

39 dní, i přesto byla vyšší, než doba splatnosti faktur. V následujících letech doba 

inkasa pohledávek stoupla a v posledním roce byla až pětinásobně vyšší, než stanovují 

platební podmínky. 

Doba obratu závazků udává, jaká je platební morálka podniku vůči dodavatelům       

ve srovnání s dobou inkasa tržeb. Doba obratu závazků v průměru činní 18 dnů. Je tedy 

jasné, že platební morálka sledovaného podniku je vůči dodavatelům na výborné úrovni. 

Doba splatnosti závazků je ve většině případů kratší, než stanovují obchodní platební 

podmínky.  

V návaznosti na grafické zpracování na další straně graf č. 4 je jednoznačně patrné,     

že doba inkasa pohledávek výrazně převyšuje splatnost závazků. 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 2012

Doba obratu zásob   65 48 4 44 23

Doba inkasa pohledávek   64 58 39 51 152

Doba splatnosti krátk. závazků  23 24 7 16 20
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Graf 4  Doba inkasa pohledávek a splatnosti závazků v letech 2008-2012[den] 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

3.4.3  Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti lze kvantifikovat, jako indikátor výše rizika, který udává vztah 

mezi cizími a vlastním zdroji financování podniku. Ačkoliv se to zdá být nelogické,     

je známo, že vlastní kapitál je svým způsobem dražší než cizí kapitál. Růst zadluženosti 

může vést například k vyšší rentabilitě a tím k vyšší tržní hodnotě podniku.  

 
Tabulka 17  Ukazatele zadluženosti v letech 2008 – 2012 [%, letech] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Poměr vlastního kapitálu v tabulce č. 17  na prvním místě jako ukazatel Kvóta 

vlastního kapitálu se pohybuje po celé období 2008 až 2012 kolem hodnoty 90 %. 

Můžeme tedy říci, že se jedná o velmi stabilní společnost. Hlavním „úrazem“ je zde 

vysoký podíl vlastního kapitálu, jenž je velmi drahým způsobem financování. Vysoký 

ukazatel má většinou negativní dopady na rentabilitu podniku. Držení vlastních zdrojů 

zvyšuje náklady např. úroků spojených s držbou takového aktiva.  
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Ukazatel Celková zadluženost byl vypočten poměrem cizího kapitálu k celkovým 

aktivům. Z našeho výsledku z výše uvedené tabulky vyplývá, že podnik je víceméně 

nezávislý na cizích zdrojích.  

Doba splácení dluhů je ukazatelem zadluženosti, vyjadřující za jak dlouhou dobu       

je podnik schopen splatit své dluhy. Za příznivé období se považují 3 roky.                 

Dle provedených výpočtů bylo zjištěno, že maximální doba splácení dluhu činila půl 

roku a to v prvním roce sledování. V dalších letech se doba splácení dluhu snížila, 

dokonce v roce 2009 a 2011 vykazovala zápornou hodnotu. Doba splácení dluhů je jen 

hrubý nástin skutečné situace a to z toho důvodu, že se počítá s položkami k datu 

31.12.. V měsíci prosinec většinou dochází k úhradě převážné většiny závazků. Vliv má 

na to také nadbytek krátkodobého finančního majetku nad cizími zdroji.  Z výsledků 

provedených výpočtů je patrné, že podnik hradil své závazky téměř okamžitě, tedy 

dlouhou dobu ještě před termínem splatnosti. 

3.4.4  Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity obecně vyjadřují schopnost podniku přeměnit svůj majetek            

na finanční prostředky, které se použijí k úhradě závazků. V níže uvedené tabulce jsou 

provedeny výpočty jednotlivých druhů ukazatelů likvidity v čase. 

 
Tabulka 18  Ukazatele likvidity v letech 2008 – 2012 [%] 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Běžná likvidita se ve sledovaném období 2008 - 2012 pohybovala na minimální úrovni 

7,53 a maximálně 16,59. Je tedy zřejmé, že se jedná o drahé financování,                 

které informuje o vysoké hodnotě čistého pracovního kapitálu. 

Pohotová likvidita se přepočtením doporučují hodnoty maximálně o jednu čtvrtinu 

nižší, než běžná likvidita. Ukazatel vyjadřuje, že podnik váže relativně stabilní množství 

zásob, avšak hodnota tohoto ukazatele nesmí klesnout, v návaznosti na ukazatele běžné 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 2012

Běžná likvidita   10,02 8,35 7,53 16,34 16,59
Pohotová likvidita 7,17 6,37 7,02 13,50 15,41
Okamžitá likvidita 4,33 3,99 1,68 10,24 7,72
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likvidity, o více než uvedenou jednu čtvrtinu. I hodnoty tohoto ukazatele jsou podstatně 

vyšší, než je doporučováno v odborné literatuře. 

Okamžitá likvidita v případě sledovaného podniku je nutné upravit doporučované 

hodnoty v poměru k ostatním ukazatelům. Obecně vysoké hodnoty, tak jak je               

to z tabulky zřejmé, zejména v letech 2011 a 2012, svědčí o neefektivním využívání 

finančních prostředků podniku. 

             

Graf 5  Ukazatele likvidity v procentech v letech 2008-2012[%] 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Z uvedeného grafu č. 5 je patrné, že se nejedná o extrémní situace v porovnání 

s jednotlivými ukazateli. Uvedený podnik v konečném důsledku z pohledu likvidity lze 

označit za velmi stabilní společnost. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2008 2009 2010 2011 2012

Ukazatele likvidity

Běžná likvidita   Pohotová likvidita Okamžitá likvidita



60 
 

3.5  Analýza soustav ukazatelů 

3.5.1  Kralickův test 

Dle výpočtové metody jsou v níže uvedené tabulce č. 19 zobrazeny výsledky daného 

podniku.   

 
Tabulka 19  Ukazatele Quick test v letech 2008 – 2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Kvóta vlastního kapitálu je v uvedeném podniku nadprůměrná v porovnání 

s klasifikační stupnicí hodnocení. Výsledek značí o dlouhodobé finanční stabilitě 

podniku a samostatnosti. Také výsledek hodnocení ukazatele Doba splácení dluhu 

z Cash flow dopadl na výbornou. Vybraný podnik se jeví jako finančně stabilní             

a solventní společnost. Ukazatel Cash flow v procentech tržeb s ukazatelem rentability 

celkového kapitálu ROA, jež analyzují výnosovou situaci podniku, už však tak výborné 

výsledky nevykazují.  

V tabulce č. 20 se uvádí hodnocení ukazatele Kralickova testu. Výsledek lze hodnotit, 

dle vypočteného průměru klasifikace na úrovni velmi dobře až dobře. 

 
Tabulka 20  Hodnocení RGV a.s. v letech 2008-2012 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

  

Ukazatel Quick test 2008 2009 2010 2011 2012

Kvóta vlastního kapitálu 93% 91% 89% 95% 94%

Doba splácení dluhu z CF 0,81 0,59 0,37 0,45 2,15

cash flow =

VH+odpisy+změna stavu rezerv

Cash flow v tržbách 9% 13% 6% 13% 3%
ROA 5% 11% 26% 9% 0%

9 779 1 9927 426 13 031 34 343

Hodnocení firmy 2008 2009 2010 2011 2012

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1

Doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1

Cash flow v tržbách 2 1 3 1 4

ROA 4 3 1 3 4

průměr 2,00 1,50 1,50 1,50 2,50



 

3.5.2  Altmanova formule bankrotu (Z

Tabulka 21
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů)

Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje dle výše uvedené tabulky č. 21 vysoké 

hodnoty a nachází se nad hranicí tzv. šedé zóny, alespoň z

Lze konstatovat, že podnik dosahuje uspokojivé finanční výsledky. V

letech hodnota ZETA  skóre však mírně klesla a to do hodnot tzv. šedé zóny. Jedná se    

o zónu nevyhraněných výsledků, i přesto nelze hovořit o vážné finanční situaci.          

Ke snížení hodnoty ZETA skóre došlo z

V závěru je možné tedy výsledky interpretovat jako příznivé a sledovanému podniku 

není tedy nutné nic vytknout. Avšak i přesto je nutné se v

celkových aktiv a jejich výnosnost. 

Dle grafického zpracování č. 6 je zřejmé, že společnosti se dařilo n
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Tabulka 21  Altmanova formule bankrotu v letech 2008
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů)

omu, že společnost vykazuje dle výše uvedené tabulky č. 21 vysoké 

hodnoty a nachází se nad hranicí tzv. šedé zóny, alespoň z počátku sledovaného období. 

Lze konstatovat, že podnik dosahuje uspokojivé finanční výsledky. V

skóre však mírně klesla a to do hodnot tzv. šedé zóny. Jedná se    

o zónu nevyhraněných výsledků, i přesto nelze hovořit o vážné finanční situaci.          

Ke snížení hodnoty ZETA skóre došlo z důvodu poklesu hospodářského výsledku. 

y výsledky interpretovat jako příznivé a sledovanému podniku 

není tedy nutné nic vytknout. Avšak i přesto je nutné se v dalších letech zaměřit na výši 

celkových aktiv a jejich výnosnost.  

Dle grafického zpracování č. 6 je zřejmé, že společnosti se dařilo nejlépe v

Graf 6  Altmanův model finančního zdraví  
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zisk před zdaněním/aktiva 3,107 0,21 0,41 1,00
tržní hodnota VK/cizí zdroje 0,420 2,31 1,80 1,10

0,998 0,96 1,15 4,93

3,93 3,87 7,72

2009 2010 2011

Altmanův index

ZETA skóre

 
letech 2008-2012  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

omu, že společnost vykazuje dle výše uvedené tabulky č. 21 vysoké 

počátku sledovaného období. 

Lze konstatovat, že podnik dosahuje uspokojivé finanční výsledky. V posledních dvou 

skóre však mírně klesla a to do hodnot tzv. šedé zóny. Jedná se    

o zónu nevyhraněných výsledků, i přesto nelze hovořit o vážné finanční situaci.          

důvodu poklesu hospodářského výsledku. 

y výsledky interpretovat jako příznivé a sledovanému podniku 

dalších letech zaměřit na výši 

ejlépe v roce 2010. 

 

2011 2012
0,44 0,61
0,07 0,00
0,36 0,07
0,32 0,32
0,93 1,00

2,12 2,00

2012
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(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

3.5.3  Index IN05 

 
Tabulka 22  Index IN05 za období 2008-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Dle vypočtených hodnot indexu IN05 v tabulce č. 22 bylo zjištěno, že se společnost 

nachází nad hranicí svých možností a po celé období tvoří hodnotu. Největší podíl tvoří 

proměnná aktiva/cizí kapitál. Odpovídá to faktu, že aktiva jsou hrazena cizím kapitálem 

jen minimálně a pro věřitelské riziko stejně jako z hlediska vlastníka je to tedy 

akceptovatelné.  

Váha 2008 2009 2010 2011 2012
A aktiva/cizí kapitál 0,13 1,80 1,49 1,22 2,42 2,19
B EBIT/nákladové úroky 0,04 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
C EBIT/aktiva 3,97 0,27 0,53 1,28 0,46 0,09
D Výnosy/aktiva 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E

Oběžná aktiva/krátkodobé závazky 
+ krátkodobé bankrotní úvěry

0,09 0,90 0,75 0,68 1,47 1,49

IN05 3,33 3,13 3,54 4,71 4,13

Proměnná
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4  CELKOVÉ ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE 

 A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1  Souhrnné hodnocení finanční analýzy 

V rámci podrobně zpracované finanční analýzy bylo zjištěno, v čem podnik vyniká       

a v čem má naopak nedostatky. Společnost RGV a.s. patří mezi elektro-montážní firmy 

se stabilním postavením na trhu. Přílivem potenciálních konkurenčních subjektů           

je nutné neustále o své místo na trhu bojovat. Proto podnik v roce 2012 re-certifikoval 

integrovaný systém managementu jakosti EN ISO tak, aby vyhovoval přáním                

a požadavkům zákazníka.  

Pro zhodnocení finanční situace podniku dle provedených závěrů jednotlivých dílčích 

analýz pomocí rozdílových, poměrových a soustav ukazatelů mohu konstatovat fakt,   

že se společnost jevila po celé období jako stabilní. Společnost tak lze kvalifikovat jako 

finančně nezávislou.  

Dle zpracované analýzy stavových ukazatelů lze hovořit, jak jsem již v analytické části 

uvedla, o konzervativním způsobu financování. Provedené analýzy stavových ukazatelů 

vyjadřují strukturu majetku a jejich vývoj uvedený v procentech a čase. Bilanční 

pravidlo tzv. zlaté bilanční pravidlo říká, že dlouhodobý majetek by měl být financován 

dlouhodobým kapitálem. Oběžný majetek má být tedy kryt pouze krátkodobým 

kapitálem. V případě uvedeného podniku tomu tak není. Vlastní kapitál po celé období 

několikanásobně převyšuje cizí zdroje financování. Společnost disponuje poměrně        

s vysokým podílem oběžných aktiv nad dlouhodobým majetkem. Je patrné, že podnik 

používá svůj dlouhodobý kapitál i k financování oběžných aktiv, tedy krátkodobý 

majetek je kryt dlouhodobými zdroji financování. Tento výsledek však nelze 

kvantifikovat přímo negativně, protože zde vyvstává problém s vymezením kapitálu.     

V případě vymezení aktiv dlouhodobého majetku je třeba se zaměřit na skutečnosti 

aktiv ve vlastnictví podniku. Dlouhodobý nehmotný majetek nezahrnuje například 

vybudované dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy a kvalifikované zaměstnance, 

které lze těžko kvantifikovat. Také dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje aspekty, 

k nimž se k ohodnocení aktiv zcela nepřihlíží. U hmotného majetku jsou to zejména 
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zůstatkové ceny aktiv, které se vypočítávají na základě metody odpisování a díky tomu 

tak vzniká problém s reálným ohodnocením. Tím pádem povoluje svým odběratelům 

delší lhůty splatnosti a poskytuje dodavatelský úvěr zdarma. Vertikální analýza 

vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů. Jednotlivé členění aktiv sděluje 

informace, z nichž lze odvodit, do čeho firma investovala svůj kapitál.  

V návaznosti na výsledky zpracovaných analýz a porovnání s odvětvovým průměrem 

v tabulce č. 23 mohu konstatovat, že společnosti se po celé sledované období dařilo    

nad očekávání velmi dobře. Hodnoty ukazatele rentability lze hodnotit jako uspokojivé. 

Nejlepších hodnot společnost dosahovala v roce 2010, kdy několikanásobně 

převyšovala průměr v odvětví. Tohoto výsledku se jí podařilo dosáhnout zvýšením 

hospodářského výsledku a to díky značnému přílivu výhodných zakázek,                 

které si „vysoutěžila“ ve výběrovém řízení. Rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita 

celkových aktiv v porovnání s odvětvovým průměrem po celé období vykazuje poměrně 

nízké hodnoty. Jako jeden z uváděných ukazatelů právě rentabilitu tržeb lze hodnotit 

pozitivně. Oproti odvětví se rentabilita tržeb drží mírně nad průměrem, což lze hodnotit 

pozitivně. I přes pokles rentability celkových aktiv a rentability vlastního kapitálu        

se společnosti dařilo rentabilitu tržeb udržet v optimální výši. Porovnáním s oborovým 

průměrem za období 2008 – 2012 jsem zjistila, že ukazatele rentability u uvedeného 

podniku jsou v podobném trendu stejně jako odvětví. Vzhledem k tomu, že hodnoty 

nenesou v sobě riziko podnikání, nejsou ani měřítkem úspěšnosti podniku.               

Tyto výsledky je nutné porovnat navíc s náklady na obětované příležitosti. 

Co se týká ukazatelů aktivity, mohu výsledky obratovosti hodnotit jako standardní tedy 

v optimální výši. Doba obratu aktiv a zásob se chová taktéž průměrně. Avšak doba 

obratu inkasa pohledávek se nekontrolovatelně navýšila v roce 2012. Podnik prodává 

materiál za hotové, ale i formou dodavatelského úvěru. Veškeré poskytované služby 

jdou taktéž na prodej formou dodavatelského úvěru na fakturu (invoice). Prodej 

materiálu za hotové je jen malý zlomek inkasovaných tržeb. Splatnost vystavených 

faktur za materiál si podnik stanovil 14 dnů a splatnost faktur za služby 30 dnů. 

V případě věrného zákazníka a to zákazníka, skupiny E. ON a MND,  se u větších 

zakázek jedná o splatnosti až 60 dnů. Jiní zákazníci větších podniků si stanovují vlastní 

platební podmínky, které v mnoha případech znamenají delší splatnost,                       
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než je standardní délka u věrných zákazníků. U několika zakázek, především realizace 

investičních staveb, zákazníci požadují vystavení faktur za dílčí plnění, na nichž jsou 

uvaleny pozastávky v průměrné výši 5 – 10 %. Rok 2012 se s výsledky ukazatele doba 

inkasa pohledávek vymyká z průměru a to až pětinásobně.  

Čistý pracovní kapitál se nachází po celé období v optimální výši. Cílem podniku není 

minimalizovat pracovní kapitál, ale nalezení optimální výše tak, aby udržovala podnik 

na stabilní úrovni. Případné neplánované výdaje plynoucí z provozování hlavní činnosti 

podniku by do budoucna neměly ohrozit jeho činnost. Zvýšení pracovního kapitálu 

v roce 2010 nemá s výší hospodářského výsledku co dočinění. Samotné zvýšení 

pracovního kapitálu nemá žádný vliv na výši zisku. V důsledku zvýšením zisku došlo 

v podniku ke zvýšení množství zásob i pohledávek. Vyšší podíl pracovního kapitálu 

pojednává o konzervativním způsobu financování, což je méně rizikové.  

Ukazatelé zadluženosti vypovídají o tom, že společnost má ve vlastnictví větší, než 90% 

podíl majetku. Cizí kapitál je jen zbývající částí 10 %, jímž je kryt převážně oběžný 

majetek a to zásoby a pohledávky. Doba splácení dluhů se odvíjí zejména od hodnoty 

cizích zdrojů, která je v uvedeném podniku na minimální hranici. V porovnání 

s odvětvovým průměrem činí kvóta vlastního kapitálu v prvních letech až trojnásobek. 

V dalších letech došlo k poklesu.  

Ukazatelé likvidity se dle porovnání s odvětvím drží velmi vysoko nad průměrem.       

Na likviditu má podstatný vliv výše oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Z analýzy 

je patrné, že podnik hradí svá oběžná aktiva z dlouhodobých zdrojů financování. 

Oběžná aktiva v uvedeném podniku představují velké množství krátkodobých 

pohledávek. Vysoký podíl likvidity pak pojednává o stabilitě podniku, ale přesto          

se podnikatelská činnost může jevit jako méně zisková, či nezisková. 

Dle provedených soustav ukazatelů Kralickův test, Altmanův index a Index IN05       

lze o podniku jako takovém hovořit pozitivním slova smyslu. Jedná se o podnik, jenž 

tvoří hodnotu a prostřednictvím zpracovaných dílčích analýz lze řízení společnosti 

hodnotit jako zdravý podnik. 
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Tabulka 23  Porovnání výsledků s odvětvovým průměrem     

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů)                         

Rok RGV a.s. Odvětví 
2008 5,90 21,45
2009 11,75 24,39
2010 29,14 18,62

2011 9,20 13,33
2012 -0,52 9,15
2008 6,85 9,11
2009 13,33 11,75
2010 32,14 9,84
2011 11,69 6,18
2012 2,33 4,44

2008 7,12 6,02
2009 11,61 7,77
2010 6,50 8,15
2011 12,63 5,57
2012 2,33 2,33
2008 0,96 1,51

2009 1,15 1,51
2010 4,94 1,21
2011 0,93 1,11
2012 1,00 1,02
2008 92,76 31,63
2009 91,28 37,48

2010 89,35 41,16
2011 94,62 42,63
2012 94,05 44,10
2008 7,22 78,52
2009 8,72 79,00
2010 10,65 79,95

2011 5,38 80,83
2012 5,95 80,41
2008 10,02 0,26
2009 8,35 0,39
2010 7,53 0,36
2011 16,34 0,47
2012 16,59 0,36

2008 7,17 1,33
2009 6,37 1,52
2010 7,02 1,60
2011 13,50 1,83
2012 15,41 1,90
2008 4,33 1,45

2009 3,99 1,62
2010 1,68 1,79
2011 10,24 2,00
2012 7,72 2,12
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4.2  Návrhy na zlepšení 

Z provedených dílčích finančních analýz jednotlivých ukazatelů a v porovnání 

s odvětvovým průměrem jsem zjistila, že společnosti RGV a.s. se víceméně po celou 

dobu své existence dařilo dobře. V posledním roce, však došlo k výraznému poklesu 

všech finančních ukazatelů. Rok 2010 mohu hodnotit v porovnání s odvětvím velmi 

pozitivně. Podnik vykazoval až nadstandardní výsledky, což bylo dáno zejména 

vysokým přílivem zakázek. V následujícím roce 2011 byl zaznamenán výrazný pokles, 

což bylo zapříčiněno silným konkurenčním tlakem. Poslední rok 2012 se v účetních 

výkazech projevil další pokles, který byl dán zejména tím, že společnost                      

již u významných zakázek nedodávala materiál, jednalo se tedy jen o výkony bez 

materiálu. V roce 2012 byl pokles zaznamenán i v celém odvětví, lze tedy hovořit         

o tzv. globálním poklesu. Konstatuji tedy fakt, že společnost se žádným způsobem 

nevymyká průměru. Podnik stejně jako v odvětví zaznamenal u veškerých ukazatelů 

v roce 2012 výrazný pokles. Tuto skutečnost, i přestože se nejedná jen o problém 

jedince, nelze brát na lehkou váhu.  

I přes dobré výsledky finanční analýza poukazuje na několik problémových oblastí, 

jimiž jsou: 

� rentabilita celkových aktiv a vlastního kapitálu 

� doba inkasa pohledávek a splatnosti závazků 

� vysoký podíl zásob 

Dle výpočtových metod finanční analýzy jsem odkryla nedostatky, jež se vedení 

společnosti nevědomky dopouští. V návaznosti na tyto negativní dopady je vhodné     

do budoucna přistoupit k odstranění nedostatků, jež vycházejí z finanční analýzy. 

Z finanční analýzy stavových ukazatelů a ukazatelů zadluženosti je zřejmé, že podnik 

disponuje s velkým procentem vlastních zdrojů. Na straně druhé má podnik přebytek 

oběžného majetku nad dlouhodobým majetkem. Tato situace není ovšem ideální. 

Obecně je známo, že vlastní kapitál je dražší, než kapitál cizí.  U uvedeného podniku   

to potom tedy znamená, že společnost využívá svůj majetek neefektivně. Vlastníci 

upřednostňují konzervativní způsob financování právě proto, že se nechtějí pouštět      
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do vysokého rizika. Ovšem i z vlastního kapitálu lze očekávat nějaký výnos. Ne však 

tak značný. Vzhledem k tomu, že podnik disponuje vysokým podílem vlastního 

kapitálu, je zřejmé, že oběžná aktiva jsou kryta z části dlouhodobými zdroji. Toto má 

negativní dopad na rentabilitu vlastního kapitálu. Do budoucna navrhuji technické 

zhodnocení formou rekonstrukce. Vedení společnosti by mělo uvažovat, o kompletní 

výměně oken a zateplení kancelářských budov, přestavbě či modernizaci kotelny           

a vytápění. V návaznosti na toto rozhodnutí se vše projeví ve výkazu rozvahy, ale          

i v návaznosti na úsporu tepla ve výkazu zisku a ztráty. V rozvaze se dlouhodobý 

majetek na straně aktiv zvýší a naopak vlastní zdroje na straně pasiv zůstanou beze 

změny. Tímto krokem bude podnik blíže bilančnímu pravidlu sladěnosti zdrojů 

majetku. Oběžný majetek potom bude kryt převážně z cizích zdrojů. Toto technické 

zhodnocení bude mít i podstatný vliv na hospodářský výsledek a to proto, že režijní 

náklady na spotřebu energií klesnou, což bude mít za následek při stávajících tržbách 

zvýšení provozního výsledku hospodaření. 

Negativní hodnocení mají ukazatelé aktivity a to zejména ukazatel „doba inkasa 

krátkodobých pohledávek“, která je neúměrně vysoká a výrazně převyšuje dobu 

splatnosti krátkodobých závazků. Management firmy je nucen platit své závazky včas    

a to z důvodu inkasováním pokut v případě nezaplacení závazku. Společnost ve svých 

smlouvách v odstavci platební podmínky uvádí taktéž výši pokut z prodlení, avšak toto 

neinkasuje. Důvodem jsou dobré obchodní vztahy s obchodními partnery.               

Tento momentální stav by do budoucna mohl jednoduše vést k platební neschopnosti. 

Společnost již využívá možnosti zveřejnění dlužníka na webových stránkách 

www.rgv.cz , ale toto ve vztahu k pohledávkám není účinné. Proto navrhuji,              

aby společnost přijala další aktivní a účinné opatření a to zejména formou prevence. 

Doporučuji preventivní opatření zajistit pověřením jednoho pracovníka, jež se bude 

výhradně zaměřovat na stav pohledávek ověřováním platební schopnosti odběratelů. 

Pracovní náplní takto vyčleněného zaměstnance by mělo být monitorování jednotlivých 

odběratelů, u nichž se faktury nachází po lhůtě splatnosti. V pravidelných intervalech, 

alespoň jednou týdně informovat vedení společnosti o stavu pohledávek po lhůtě 

splatnosti. V případě nejasného doručení vystavených faktur, ověřit tuto skutečnost 

kontaktováním odběratele telefonicky a v návaznosti na to mu doručit okamžitě kopii 

faktury elektronicky a v listinné podobě, kde bude viditelně uvedeno, že se jedná           
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o kopii. Jestliže budou faktury řádně doručeny a i přesto se budou nacházet                  

po splatnosti, doporučuji upomínání odběratele nejdříve telefonicky popřípadě formou 

elektronické pošty. Bude-li pracovník neúspěšný může po konzultaci s vedením 

navrhnout sepsání splátkového kalendáře nebo sepsání dokumentu dlužníkem o uznání 

závazku, čímž se zlepší pozice věřiteli v případě soudního řízení. V případě,                 

že odběratel nebude spolupracovat a reagovat na telefonické upomínání, doporučuji 

zaslat upomínku neboli pokus o smír doporučeně prostřednictvím České pošty. Přestože 

i nadále odběratel nebude reagovat, pracovník vyzve odběratele k úhradě závazku 

prostřednictvím druhé upomínky, ve které bude uvedeno, že v případě neuhrazení 

závazku v nejbližší době bude započato vymáhání právní cestou. V případě těžce 

vymahatelných pohledávek se nabízí možnost prodeje, tedy postoupení pohledávky    

tzv. cese za úplatu, která se provádí dle Občanského zákoníku. Podnik může postoupit 

pohledávku jinému subjektu v „utajení“, respektive bez souhlasu dlužníka. Povinností 

podniku je neprodleně oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky tak, aby dlužník 

neplnil svůj závazek vůči původnímu věřiteli. Tímto se společnost „zbaví“ pohledávky, 

avšak takový odprodej pohledávek je za cenu nižší, než je nominální hodnota 

pohledávky. V tomto případě je již citelně znát ušlý zisk z pohledávky. Proto je důležité 

zajištění preventivního opatření. 

Nepodstatné, v případě vyčlenění pracovníka na vymáhání pohledávek, ale vhodné       

by bylo také uvažovat, o programovém vybavení a nastavení v systému upomínání 

neuhrazených faktur po splatnosti. Toto pravidelně a důsledně sledovat a s každou 

jednotlivou pohledávkou průběžně pracovat na jejím vymáhání.  

Dále se naskýtá další zajímavá možnost a to pojištění pohledávek. V dnešní době se     

na trhu nachází již celá řada pojišťovacích společností, jež nabízí pojištění proti 

nesolventním zákazníkům. Těm zákazníkům, kteří nehradí své závazky včas. K úhradě 

závazků odběratelů je nutná i motivace zákazníků. Z minulosti a neblahých zkušeností 

s mnohými odběrateli při proplácení faktur po termínu splatnosti by byla vhodná 

motivace například poskytnutím skonta z ceny při hrazení faktur před lhůtou splatnosti 

nebo se individuálně s jednotlivými odběrateli dohodnout dobu splatnosti faktur. Skonto 

je instrument zabraňující pozdní úhradu, proto jej doporučuji zejména u faktur 

vystavených za prodej materiálu. K této skutečnosti dále doporučuji společnosti lepší 
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využití svých aktiv a vylepšení pozice vyjednávací síly se zákazníky. To by mohlo 

pomoci k uvolnění finančních prostředků vázaných v pohledávkách a tedy                      

i k jejich následnému účelnému využití.  

Opatření ke zlepšení situace podniku je třeba uvést ve vnitřních směrnicích, odsouhlasit, 

seznámit s těmito předpisy pracovníky a uložit na dostupné místo.  

Vzhledem k tomu, že firma disponuje s vysokým obratem a dobou obratu zásob, nelze 

tvrdit, že tento vysoký stav má vliv na likviditu. Doba obratu zásob se v posledním roce 

snížila na jednu třetinu v návaznosti na počátek sledovaného období. Pokles obratu 

zásob byl dán zejména i tím, že výkaz zisku a ztráty vykazoval v posledním roce 

výrazně nižší tržby. Do budoucna doporučuji zaměřit se na optimalizaci stavu zásob, 

čehož lze dosáhnout dohodou s dodavateli na zrychlení dodávek zásob.  

Společnost dlouhodobě, a to od svého působení na trhu, spolupracuje s odběratelem 

skupiny E.ON s nímž má každoročně uzavřenou rámcovou smlouvu. Dnes lze hovořit   

o tzv. závislosti na odběrateli. Přestože u takového odběratele je předpoklad nižších 

marží, nedoporučuji další snížení objemu prací, protože jakýkoliv výkyv by mohl 

znamenat výrazný úpadek a problém. Vzhledem k tomu, že společnost navyšuje         

své tržby, které nejsou včas zaplaceny, je patrné, že podnik je existenčně závislý          

na stálých odběratelích. Pro méně významné odběratele navrhuji formu zálohových 

plateb. Část hodnoty díla tak, aby záloha pokryla materiál, zaplatit předem na základě 

vzájemné dohody s obchodním partnerem. V návaznosti na zákon o DPH lze říci,        

že zálohy jsou u mnoha podnikatelských subjektů oblíbené, protože záloha nepodléhá 

zdanění. Zaplacení zálohy se nepovažuje za uskutečnění zdanitelného plnění.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zpracování finanční analýzy společnosti RGV a.s. 

v letech 2008 – 2012 za použití jednotlivých ukazatelů a metodických pravidel           

pro výpočet. V návaznosti na zpracované dílčí analýzy stanovit návrhy na zlepšení 

finanční situace podniku.  

V první části jsem se zaměřila na stručný popis podniku, kde jsem pomocí Porterovy 

analýzy a SWOT analýzy představila současnou situaci podniku, v němž jsem finanční 

analýzu zpracovala. Druhou část práce jsem věnovala teoretickým poznatkům, kde jsem 

popsala metody finanční analýzy, na jejichž základě jsem ve třetí části analyzovala 

finanční situaci podniku a zhodnotila celkovou situaci s návrhem na opatření 

k odstranění nedostatků. V praktické části jsem vycházela z teoretických vědomostí       

a prostřednictvím výpočtových metod nezjistila žádné značné nedostatky, jimiž by se 

vedení společnosti dopouštělo. Přesto jsem odhalila negativní jevy, jež mohou 

v budoucnu ohrozit chod společnosti. Na základě výkazu rozvahy a stavových ukazatelů 

negativně hodnotím strukturu majetku a zdroje financování uvedených v rozvaze. Jako 

blížící se hrozbu vidím nedobytné pohledávky. V návaznosti na dobu obratu inkasa 

pohledávek, která je příliš dlouhá. Doporučuji tedy do budoucna zaměřit se na její 

minimalizaci. Konkrétní způsoby a metody jejich využití jsem uvedla v části návrhy      

a opatření. Vyhodnocením výsledků dílčích analýz mohu finanční situaci společnosti 

RGV a.s. označit za stabilní.  

Nevýhodou finanční analýzy je nezměřitelnost některých podstatných aspektů,        

které mají velký dopad na celou finanční situaci jímž je duševní vlastnictví a schopnosti 

zaměstnanců. Dále pak mohou vize do budoucna značně ovlivnit vývoj a chod 

společnosti. Finanční analýza poskytuje obraz úspěšnosti podniku a poukazuje              

na nedostatky, kterých se management dopouští. 

Cílem mé bakalářské práce bylo v návaznosti na zpracovanou finanční analýzu 

zhodnotit celkovou situaci společnosti RGV a.s. a z výsledků dílčích analýz navrhnout 

možná opatření. Dle mého názoru jsem vytyčených cílů dosáhla a věřím, že popsané 

návrhy a opatření najdou využití i v praxi.  
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Příloha 1. Rozvaha společnosti RGV a.s. za roky 2008 - 201264 

 

                                                 
64 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2012. s. 15-16 

POLOŽKA ROZVAHY 2 008 2009 2010 2011 2012

AKTIVA CELKEM 82 768 88 147 118 515 81 629 72 151

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 0

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 32 471 30 970 28 237 27 802 6 300

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 12 471 10 970 8 237 7 802 6 300

1.    Pozemky 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456

2.    Stavby 283 238 192 146 101

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 9 732 8 276 5 589 5 200 3 743

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 20 000 20 000 20 000 20 000 0

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 20 000 20 000 20 000 20 000 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 50 273 57 121 90 256 53 690 65 713

C.I. Zásoby 14 300 13 507 6 164 9 318 4 702

1.    Materiál 8 020 8 726 5 305 5 651 3 169

2.    Nedokončená výroba a polotovary 6 280 4 781 859 3 667 1 533

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 14 240 16 332 63 916 10 712 30 458

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 11 819 16 140 63 733 6 416 17 830

6.    Stát - daňové pohledávky 2 229 0 0 1 113 449

8.    Dohadné účty aktivní 0 6 0 0 0

9.    Jiné pohledávky 192 186 183 3 183 12 179

C.IV. Finanční majetek 21 733 27 282 20 176 33 660 30 553

1.    Peníze 160 120 210 431 329

2.    Účty v bankách 21 573 27 162 19 966 33 229 30 224

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 24 56 22 137 138

D.I. Časové rozlišení 24 56 22 137 138

1.    Náklady příštích období 24 56 22 137 138
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POLOŽKA ROZVAHY 2 008 2009 2010 2011 2012

   PASIVA CELKEM 82 768 88 147 118 515 81 629 72 151

A. VLASTNÍ KAPITÁL 76 775 80 458 105 897 77 240 67 860

A.I. Základní kapitál 33 000 33 000 33 000 3 300 3 300

1.    Základní kapitál 33 000 33 000 33 000 3 300 3 300

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 7 243 7 172 7 150 7 086 7 062

1.    Zákonný rezervní fond 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600

2.    Statutární a ostatní fondy 643 572 550 486 462

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 32 000 30 832 34 886 59 747 0

1.    Nerozdělený zisk minulých let 32 000 30 832 34 886 59 747 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 4 532 9 454 30 861 7 107 57 498

B. CIZÍ ZDROJE 5 993 7 689 12 618 4 389 4 291

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 975 845 632 1 103 331

10.    Odložený daňový závazek 975 845 632 1 103 331

B.III. Krátkodobé závazky 5 018 6 844 11 986 3 286 3 960

1.     Závazky z obchodních vztahů 2 807 2 872 3 381 1 037 2 198

5.     Závazky k zaměstnancům 934 1 039 1 164 984 894

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 495 555 617 523 471

7.    Stát - daňové závazky a dotace 406 1 972 6 351 347 80

10.    Dohadné účty pasivní 376 406 473 395 317

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0 0 0 0 0

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0
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Příloha 2. Výkaz zisku a ztráty společnosti RGV a.s. za roky 2008 - 201265 

 
                                                 
65 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2012. s. 17 

č.ř. 2 008 2009 2010 2011 2012

I. Tržby za prodej zboží 01 10 716 11 271 14 225 7 806 12 862

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 9 296 9 759 11 816 6 304 9 792

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 1420 1512 2409 1502 3070

II. Výkony 04 71 060 88 443 567 562 70 518 57 247

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 69 001 89 942 571 484 67 709 59 381

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 2 059 -1 499 -3 922 2 809 -2 134

B. Výkonová spotřeba 08 45 274 53 997 505 817 38 896 24 732

1. Spotřeba materiálu a energie 09 33 066 40 260 76 883 25 268 13 849

2. Služby 10 12 208 13 737 428 934 13 628 10 883

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 27 206 35 958 64 154 33 124 35 585

C. Osobní náklady 12 17 902 19 649 22 000 20 502 18 260

1. Mzdové náklady 13 12 789 14 222 15 879 14 746 13 063

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění15 4 611 4 857 5 535 5 135 4 573

4. Sociální náklady 16 502 570 586 621 624

D. Daně a poplatky 17 423 412 474 464 392

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 2 894 3 577 3 482 2 672 2 347

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 33 300 35 309 10

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 33 300 35 309 10

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 0 0 0 0 0

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů26a 207 443 -2 -195 -27

IV. Ostatní provozní výnosy 27 9 251 36 12 35

H. Ostatní provozní náklady 28 487 437 387 469 396

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 5 335 11 991 37 884 9 533 14 262

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 7 557

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 20 000

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 43 337 120 520 21 115

N. Nákladové úroky 44 0 0 0 0 0

XI. Ostatní finanční výnosy 45 0 0 0 29 4

O. Ostatní finanční náklady 46 43 86 106 42 88

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 294 34 414 8 -12 412

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 1 140 2 297 7 224 2 434 2 037

1. splatná 51 1 029 2 427 7 436 1 963 2 809

2. odložená 52 111 -130 -212 471 -772

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 4 489 9 728 31 074 7 107 -187

XIII. Mimořádné výnosy 54 59 12 81 15

R. Mimořádné náklady 55 16 286 294 15 168

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0 0 0 0 0

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 43 -274 -213 0 -168

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům60 0 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 61 4 532 9 454 30 861 7 107 -355

Výsledek hospodaření před zdaněním 62 5 672 11 751 38 085 9 541 1 682

Položka
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Příloha 3. Přehled o peněžních tocích společnosti RGV a.s. za roky 2008 – 201266 

 

                                                 
66 NEVĚLÍK, Lubomír. RGV a.s.: Výroční zpráva k 31. 12. 2012. s. 15-20 

POLOŽKA PENĚŽNÍ TOKY 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

 P. Stav peněž. prostředků na začátku 
účetního období

21 733 27 282 20 176 33 660 30 553

 1. Hospodářský výsledek za účetní období 9 454 30 861 7 107 -355 0

 2. Účetní odpisy hm. a nehm. majetku 3 577 3 482 2 672 2 347 0

 3. Změna stavu rezerv -18 -400 0 0 0

 4. Změna stavu časového rozlišení a dohad. účtů 966 -369 -115 -1 -2 745

 5. Změna stavu zásob 793 7 343 -3 154 4 616 4 702

 6. Změna stavu krátkodobých pohledávek -2 092 -47 584 53 204 -19 746 30 458

 8. Změna stavu kr. závazků -694 1 497 0 0 -2 295

9. Změna stavu krátkodobého fin. majetku 0 0 0 0 0

 A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné 
činnosti

11 986 -5 170 59 714 -13 139 30 120

10. Změna stavu hm. a nehm. invest. majetku -2 076 -749 -2 237 -845 6 300

11. Změna stavu finančních investic 0 0 0 20 000 0

 B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti -2 076 -749 -2 237 19 155 6 300

12. Změna stavu dl.závazků (bez stř. a dl. úvěrů) -141 76 0 0 -1 479

14. Změna stavu středně a dl. úvěrů 1 139 -429 0 0 -2 249

15. Změna stavu vl. jmění z vybraných operací 0 0 -896 -896 -1 469
 C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti 998 -353 -896 -896 -5 197
 D. Čistý peněžní tok (A+B+C) 10 908 -6 272 56 581 5 120 31 223
 E. Hotovost na konci roku (P+D) 32 641 21 010 76 757 38 780 61 776


