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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá finanční restrukturalizací stavebního podniku. Na 
konkrétním podniku je ukázána možnost jak pomocí finanční restrukturalizace zlepšit 
finanční zdraví tohoto podniku, a tím i jeho konkurenceschopnost, která je vzhledem 
k současné situaci na stavebním trhu zcela klíčová. Za pomocí metod finanční analýzy 
je vyhodnocen současný stav finančního zdraví a finančního řízení podniku. Na základě 
těchto závěrů jsou navržena nápravná opatření v rámci finanční restrukturalizace, 
jejichž účinnost je na závěr opět ověřena pomocí finanční analýzy. 

Klíčová slova 
finanční restrukturalizace, finanční analýza, finanční zdraví, finanční řízení  

Abstrakt 
This thesis deals with a financial restructuring of the construction company. On the 
concrete company it is shown how the financial restructuring can help to improve the 
financial health of this company and so its competitiveness, which is, considering the 
current situation on the construction market, absolutely crucial. Using the methods of 
financial analysis the current state of financial health and financial management is 
evaluated. Based on these results some corrective actions within the financial 
restructuring are proposed. The efficiency of these actions is in the end verified again 
using the financial analysis. 

Keywords 
financial restructuring, financial analysis, financial health, financial management 
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1. Úvod 

Celosvětová finanční krize způsobila svými přímými či nepřímými dopady úpadek 
mnoha podniků a dokonce celých sektorů podnikání. Důsledky této krize, alespoň 
minimálně, pocítili všichni. Stavební sektor je právě jednou z oblastí, které byly 
zasaženy nejvíce. Pokles poptávky zapříčinil přesycení trhu a obrovskou konkurenci. 
Ceny stavebních prací jsou sražené téměř na úroveň vstupních nákladů. Pro stavební 
podniky je proto velmi obtížné udržet základní smysl podnikání, tedy vytváření zisku 
pro majitele. U malých a středních podniků je to spíše boj o samotnou existenci. 

Stavební podniky se musí neustále zdokonalovat a přizpůsobovat se nárokům trhu, 
aby udržely krok s konkurencí. Jednou z nejnáročnějších oblastí je oblast finančního 
řízení, které řídí veškeré náklady podniku, strukturu i zajištění potřebného kapitálu, 
pořizování i nakládání s majetkem a další klíčové oblasti. Podniková finanční 

restrukturalizace představuje možnost provedení účinných změn a opatření v oblasti 
finančního řízení, které povedou k jeho celkovému zlepšení. Lepší finanční řízení 
znamená pro podnik lepší finanční zdraví, které zajistí podniku nejen jeho další 
existenci v podobě větší finanční stability, ale také větší ziskovost výroby. Podnik se 
tak stane více konkurenceschopným. 
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2. Metodika a cíle práce 

Cílem této práce je analyzovat u konkrétního podniku již fungující finanční řízení, za 
pomoci metod finanční analýzy a na základě výsledných závěrů provést finanční 
restrukturalizaci. 

Práci lze rozdělit do čtyř tematických částí. První část je teoretická, druhá část popisuje 
konkrétní stavební podnik spolu s provedenou finanční analýzou tohoto podniku, ve 
třetí části jsou popsány konkrétní návrhy a opatření v rámci finanční restrukturalizace 
a v poslední, čtvrté, části je ověřena účinnost těchto opatření opět pomocí metod 
finanční analýzy. 

První teoretická část je shrnutím teoretických podkladů z odborné literatury 
a poskytuje odborný základ pro další oddíly. Definuje základní pojmy finanční 

restrukturalizace a stavebního podniku. Dále popisuje základní majetkovou 
a kapitálovou strukturu podniku a finanční řízení. Na závěr této části jsou popsány 
použité metody finanční analýzy. 

Ve druhé části je popsán vybraný stavební podnik MODOS spol. s.r.o. a provedena 
podrobná finanční analýza na základě účetních výkazů z období mezi roky 2008 až 
2012. Tyto výkazy jsou součástí zpráv nezávislého auditora a výročních zpráv 
společnosti volně dostupných ve sbírce listin v obchodním rejstříku. Závěry druhé 
části, tedy především odhalené nedostatky ve finančním řízení, slouží jako podklady po 
vypracování třetí části. Ta obsahuje konkrétní návrhy a opatření v rámci finanční 
restrukturalizace rozdělené podle jednotlivých bodů. Tato opatření jsou vyčíslena 
a zahrnuta od účetních výkazů, za předpokladu, že byla provedena na začátku roku 
2012. Tyto změněné výkazy jsou opět ve čtvrté části podrobeny finanční analýze, čímž 

je ověřena jejich účinnost.  

Třetí část obsahuje i další spíše obecná doporučení, která ještě podpoří účinnost 
navržené finanční restrukturalizace, nelze je však bez dalších informací vyčíslit. Tato 

doporučení tudíž nejsou součástí základního restrukturalizačního návrhu a proto 
nejsou ve čtvrté části vyhodnoceny pomocí finanční analýzy. 
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3. Finanční restrukturalizace 

Restrukturalizace je obvykle chápána jako proces, při kterém dochází ke změně 
struktury určitého organizmu. Změny na vyšší úrovni, jako je například národní 
hospodářství, označujeme jako restrukturalizaci makroekonomickou. Pokud dochází 
k těmto změnám na úrovni podniků, jedná se o restrukturalizaci mikroekonomickou. 

Podnikovou restrukturalizaci, jak se často označuje mikroekonomická 
restrukturalizace, lze chápat ve dvou významech. Jednak je to proces neustálého 
přizpůsobování vnitřní struktury podniku měnícímu se okolí, nebo se jedná 
o radikální, systémově ucelenou a komplexní změnu struktury určité organizační 
jednotky. 

První pojetí je označováno jako obranná restrukturalizace, jak uvádí J. Veber1 změnu 

základní struktury, která se v případě podniků dotýká změny výrobní náplně, zdrojů 
organizace, jejich provázanosti a využití, a může být doprovázena změnami 
organizační architektury. Nelze na ni pohlížet jako na ojedinělou záležitost, ale 
pravidelnou součást manažerských aktivit, které mají za cíl zajistit prosperitu a rozvoj 
podniku. 

Druhé pojetí je označováno jako strategická restrukturalizace. Podniková 
restrukturalizace v tomto pojetí představuje proces celkových změn v podniku 
založený na realizaci vhodných restrukturalizačních opatření. Jedná se o rozsáhlé 
strategické změny, které dramaticky ovlivní budoucí aktivity podniku. Strategická 
restrukturalizace by měla vycházet ze zvolené podnikatelské strategie podniku, tedy 
z jeho dlouhodobého strategického plánu.  

Všeobecně se může restrukturalizace týkat vícero oblastí, od výrobní (změna struktury 

výrobně technické základny), přes organizační (změna struktury právních forem 
a vnitřního uspořádání pravomoci a zodpovědnosti), až po oblast finanční (změna 
struktury aktiv a pasiv). 

 [6. s. 4 až 5, 7. s. 7 až 10] 

Tato práce je zaměřena na podnikovou, obrannou restrukturalizaci zabývající se 
především oblastí finanční, tedy navržení takových změn a opatření, aby došlo ke 
zlepšení finančního zdraví řešeného podniku bez narušení dlouhodobých 
strategických plánů podniku. 

 

 

 

                                                           
1
 Veber, J. a kol.: Managament. Základy, prosperita, globalizace. Praha, Managament Press, 2000. 

ISBN 80-7261-029-5 
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4. Charakteristika stavebního podniku 

Stavební podnik je právnická osoba podnikající, vedle množství dalších subjektů, na 
stavebním trhu, kde vystupuje v roli zhotovitele a dodavatele a jeho hlavní činností je 
stavební výroba. Na rozdíl od klasické průmyslové výroby má stavební výroba řadu 
charakteristických rysů a odlišností. Právě tyto odlišnosti často mnohem více ohrožují 
základní poslání každého podniku, kterým je dosáhnutí co nejvyšší efektivnosti 
vloženého kapitálu, které je podmíněno ziskovostí výroby.  

 [1. s. 8] 

Základní vlastností typickou pro stavební výrobu, ať už jsou výsledkem ucelené 
stavební objekty, nebo části stavebních objektů formou dodávek stavebních prací, je 
zakázkový charakter výroby. Každá zakázka je individuální, vypracovaná většinou 

pro konkrétního zákazníka (investora), podle konkrétní předem vypracované 
projektové dokumentace.  

Neméně důležitým faktorem je, že hotové produkty jsou stacionární a přesouvá se 
výroba. Výrobní kapacity jsou tedy přesouvány na místo výstavby dané zakázky. Čas 
nutný na tyto přesuny vyvolává prostoje a s tím spojené nedokonalé využití výrobních 
kapacit, které tím pádem nedosahují takových hodnot jako u stacionární průmyslové 
výroby. Vedle nutnosti vybudování patřičného zázemí pro výrobní kapacity prodražují 
a komplikují stavební výrobu také často nedokonalé či ztížené pracovní podmínky. 

Často působí jak na straně dodavatele, tak na straně objednatele více subjektů. 
Složitost výsledného díla ať do množství druhů potřebných prací, časového sladění 
jednotlivých postupů či délky výrobního cyklu vede ke zvýšené náročnosti 
organizace celé výroby.  

 [1. s. 10] 

Vysoké zastoupení materiálových nákladů zvyšuje nároky na provozní kapitál, ale také 
na řízení zásob materiálů. Cílem je udržení optimálního stavu zásob, který zajišťuje 

plynulost výroby, ale zabraňuje zbytečnému plýtvání provozního kapitálu. V této 
souvislosti se o stavebních podnicích hovoří jako o materiálově intenzivních.  

Pro stavební výrobu jsou velmi často nezbytné velmi nákladné stroje a zařízení. Tento 
fakt činí stavební podniky také investičně náročné. Zvláště při investicích do strojů 
musí management podniku velmi dobře naplánovat a zajistit dostatečné využití jejich 
výrobních kapacit. V opačném případě stroje nedosahují dostatečné rentability a jejich 
provoz se může stát pro podnik výrazně ztrátovým.  

 [1. s. 9] 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že stavební výroba má sezónní charakter a 
v důsledku toho, že často probíhá v otevřeném prostoru, má na ni silný vliv počasí. 
Jeho nepřízeň může znamenat pozastavení některých prací a vznik neplánovaných 
prostojů. Ty mohou narušit plnění časového harmonogramu prací, prodloužit délku 
výstavby, a tím vznik penále za nedodržení termínu dokončení stavby. Druhým ještě 
závažnějším rizikem je již zmíněné nedostatečné využití výrobních kapacit. 
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Výše zmíněná specifika vyžadují zvýšenou pozornost při plánování, řízení a organizaci 

výroby. Splnění základních funkcí, kterými jsou obstarávání výrobních faktorů (nákup 
materiálu, řízení zásob a zajištění kvalifikované pracovní síly), pořizovaní hmotného 
majetku (stroje a zařízení) a samotné zhotovování, tedy dodávky stavebních prací, 
vyžaduje mimo jiné i důsledné finanční řízení. Bez něho i při obstarání dostatečného 
počtu zakázek nedojde k jejich zhodnocení a k tvorbě zisku.  

 [1. s. 12] 
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5. Majetková a kapitálová struktura podniku 

Každý podnik potřebuje ke svému podnikání spolu s kvalifikovaným personálem 
výrobní prostředky. Konkrétní složení těchto prostředků tvoří majetek podniku, jehož 
jednotlivé položky jsou označovány jako aktiva. Na pořízení těchto aktiv jsou potřebné 
finanční zdroje, tedy kapitál, někdy též označovaný jako zdroje krytí neboli pasiva. 
Výkaz, který zachycuje jak strukturu majetkové, tak kapitálové části, se nazývá 
rozvaha. Platí v ní základní princip, že hodnota aktiv se musí rovnat hodnotě pasiv. 

5.1. Majetková struktura podniku 

Majetek podniku tedy tvoří soubor všech věcí, pohledávek a jiných majetkových 
hodnot, které patří podnikateli a slouží jeho podnikání. Aktiva dělíme do dvou 

základních skupin, které lze odlišit podle doby užívání, než se vrátí do původní peněžní 
formy. První skupinou je dlouhodobý (neoběžný) majetek, někdy označovaný také jako 
investiční majetek. Druhou skupinou je pak oběžný majetek neboli oběžná aktiva. 

Dlouhodobý majetek slouží podniku dlouho dobu (delší než jeden rok) a tvoří 
podstatu jeho majetkové struktury. Měl by podniku zajišťovat základní výrobní faktory 
podniku, tedy není získáván za účelem dalšího prodeje. Pro tento majetek je 
charakteristické, že se nespotřebovává najednou, nýbrž se postupně opotřebovává 
a znehodnocuje. Tento pokles hodnoty je úměrně přenesen do nákladů formou odpisů. 
Jelikož je pořízení dlouhodobého majetku kapitálově velmi náročné a tento kapitál je 
navíc v majetku dlouho vázán, rozhodování o jeho pořízení je jedním z nejdůležitějších 
strategických rozhodnutí, při nichž se využívá nástrojů investičního rozhodování. 

Dlouhodobý majetek se dále dělí na: 

Dlouhodobý nehmotný majetek – např. patenty, licence, software 

Dlouhodobý hmotný majetek – movitý a nemovitý majetek 

Dlouhodobý finanční majetek – kapitálové účasti v jiných podnicích, cenné papíry 

Pro oběžný majetek je typické že jedna forma tohoto majetku přechází v jinou. Na 
rozdíl od dlouhodobého majetku je doba, než se některá forma přemění znovu na 
peníze, velmi krátká. O této době se hovoří jako o době obratu. Ta se využívá také jako 
klíčový ukazatel podniku. Kratší doba obratu znamená logicky větší zisk. 

Oběžný majetek můžeme dále rozdělit na: 

Zásoby – např. materiál, nedokončená výroba, zboží, výrobky 

Pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek – např. peníze v pokladně a bankovních účtech 
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Obr. č. 1 Koloběh oběžných aktiv 

 [5. s. 48]   

Všechna aktiva mají větší či menší míru likvidnosti, tedy schopnosti přeměnit se 
rychle a bez větších ztrát na peněžní prostředky. Nejlikvidnější jsou tedy samotné 
peníze a nejméně likvidní formou je dlouhodobý nehmotný majetek. Aktiva v rozvaze 
jsou také seřazena podle likvidity, od nejméně likvidních aktiv nahoře po nejvíce 
likvidní dole. Pokud poměřujeme výši splatných závazků s likvidními aktivy, jedná se 
o likviditu podniku, tedy schopnost podniku hradit včas své závazky. Obecně platí, že 
vyšší likvidita znamená nižší nebezpečí platební neschopnosti, ale snižuje ziskovost 

podniku. Cílem managementu je tedy dosáhnout nastavením majetkové struktury 
optimální likvidity ale současně i rentability podniku. 

 [5. s. 46 až 49] 

5.2. Kapitálová struktura podniku 

Kapitálová struktura podniku upravuje strukturu zdrojů, z nichž majetek podniku 
vznikl. Pokud byl kapitál vložen samotným podnikatelem (majitelem) nebo byl 
vytvořen vlastní činností, jedná se o kapitál vlastní. V případě, že kapitál do podniku 
vloží věřitel, jedná se o kapitál cizí. Tuto kapitálovou část zachycuje pravá část rozvahy 
nazvaná pasiva.  

Úkolem managementu podniku je zajistit dostatek kapitálu pro provoz a rozvoj 

podniku, ale právě jen tolik, kolik potřebuje. Pokud by byl kapitálu nedostatek, hrozí 
podkapitalizování podniku a s tím spojená platební neschopnost. Naopak při přebytku 
kapitálu dochází k překapitalizování, kapitál není dostatečně využíván, což je velmi 
nehospodárné. Při určování velikosti kapitálu je nutné zvážit velikost podniku, stupeň 
mechanizace, rychlost obratu kapitálu, organizaci odbytu. 
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Vlastní kapitál, tedy kapitál patřící majiteli, je nositelem podnikatelského rizika. Je to 

vlastně ukazatel jakési míry finanční jistoty. Vlastní kapitál tvoří následující složky: 

Základní kapitál – jedná se o peněžní nebo nepeněžní vklad společníků do 
společnosti. V případě kapitálových společností (např. s.r.o., a.s.) je výše 
základního kapitálu předepsána zákonem. 

Kapitálové fondy – tato část kapitálu kryje majetek, který byl získán bezúplatně. 

Fondy ze zisku – jedná se o fondy tvořené z nerozděleného zisku, jejichž výše je 
určená buďto zákonem (např. zákonný rezervní fond), nebo stanovami 
společnosti. Jsou jakousi pojistkou proti nepředvídatelným rizikům v podnikání, 
tedy především slouží ke krytí případných ztrát. 

Nerozdělený zisk – jedná se o zisk po zdanění, který nebyl rozdělen mezi 

majitele, ale slouží k dalšímu podnikání. V rozvaze je uveden kumulovaný od 
začátku podnikání jako nerozdělený zisk minulých let. Tuto položku snižuje 
případná ztráta běžného účetního období. V případě větších ztrát vzniká položka 
Neuhrazená ztráta z minulých let. 

Pro cizí kapitál je charakteristické, že podnik musí vložený kapitál po určité době 
vrátit věřiteli, v jeho případě existuje určitá lhůta splatnosti. Podle této lhůty lze 
rozlišit krátkodobý cizí kapitál se splatností do jednoho roku a dlouhodobý cizí kapitál, 
se splatností delší než jeden rok. Existuje velké množství forem financování cizím 
kapitálem. U krátkodobého cizího kapitálu se jedná především o: 

Krátkodobé bankovní úvěry.  

Dodavatelské úvěry (v rozvaze závazky z obchodních vztahů) – zboží, nebo 
služby jsou dodány na úvěr.  

Zálohy přijaté od odběratelů (někdy označovány jako odběratelský úvěr). 

Nevyplacené mzdy a platy. 

Nezaplacené daně. 

Výdaje příštích období – náklady, které budou zaplaceny až v budoucnu. 

V případě dlouhodobého cizího kapitálu podnik nejčastěji využívá: 

Dlouhodobé bankovní úvěry. 

Leasing (finanční, operativní nebo zpětný). 

Vydané podnikové obligace a dlužní úpisy. 
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Rezervy – jsou určeny k financování mimořádných výdajů v budoucnosti. Jsou 

vytvářeny na vrub nákladů na rozdíl od rezervních fondů, které jsou tvořeny ze 
zisku. 

 [5. s. 50 až 56] 

Cizí kapitál není většinou věřiteli poskytován zadarmo. Za poskytnutí kapitálu podnik 
musí platit úroky a také náklady spojené s jeho získáním (např. bankovní poplatky), 
jedná se o tzv. náklady kapitálu. Všeobecně platí, že dlouhodobý cizí kapitál je dražší 
než krátkodobý cizí kapitál, který je často poskytován zdarma (např. dodavatelské 
úvěry, nezaplacené mzdy). Z pohledu věřitele je totiž delší doba vázanosti více 
riziková, a proto požaduje větší zhodnocení v podobě vyššího úroku. Z tohoto pohledu 
je logické, že nejdražší je vlastní kapitál, kde návratnost ani výše rentability nejsou 
zaručeny a kde majitelé v roli věřitelů vyžadují za toto riziko vyšší zhodnocení. Dalším 
faktorem znevýhodňující vlastní kapitál je také daňový štít, který snižuje náklady na 

cizí kapitál, protože úroky z úvěrů jsou daňově uznatelným nákladem. 

Optimalizace kapitálové struktury tedy spočívá v minimalizaci těchto nákladů na 
kapitál. Pokud podnik vydělává víc, než ho stojí úroky z úvěrů, využívá tím efektu 
finanční páky, která zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu (viz. kap. 7. Finanční analýza 
podniku a její metody). Využívání cizího kapitálu je tedy při dosažení určité míry 
výnosnosti podniku výhodné. Je však také důležité mít na paměti, že cizí kapitál 
zvyšuje zadluženost podniku, a tím snižuje finanční stabilitu. S rostoucím cizím 
kapitálem se zvyšuje věřitelské riziko, a tím i cena tohoto kapitálu.  

Zlaté pravidlo financování tedy doporučuje poměr vlastního a cizího kapitálu 60:40 
až 50:50. Tento poměr je však velmi závislý na odvětví, ve kterém podnik pracuje 
(u průmyslových odvětví převládá vlastní kapitál, u peněžních podniků cizí kapitál), 
struktuře majetku (čím více vlastní podnik dlouhodobého majetku, tím by měl mít více 

vlastního kapitálu), úrokové míře bank, výnosnosti podniku (podnik s vysokou 
výnosností si může dovolit vyšší míru cizího kapitálu), stabilitě tržeb a zisku 
a v neposlední řadě také na subjektivním postoji majitele.  

 [5. s. 56 až 59 a 4. s. 115 až 127] 
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6. Finanční řízení podniku 

Při pohledu na podnik a podnikání jsou patrné dvě stránky. Jednak věcná, kterou 
představuje fyzická podstata podnikání, tedy zhmotnění vize podnikatele do 
konkrétního projektu, který je rozvíjen pomocí hmotných statků a pracovní síly. 
Druhou tvoří peněžní stránka podnikání, tedy přeměna a tok peněz od počáteční 
investice přes financování provozu až po prodej výstupů. Lze hovořit o hodnotovém 
řetězci, v jehož rámci dochází, při tvorbě výsledného produktu, ke zhodnocení 
vstupního kapitálu. Vzniká tak přidaná hodnota, která je odměnou pro investora za 
riziko a náklady spojené s investicí do daného podniku.  

Finanční řízení tedy spočívá ve výběru optimální varianty získávání zdrojů 
financování a jejich použití v rámci stanovených finančních cílů podnikání. Jeho 
základním cílem by mělo být zachování finančního zdraví podniku.  

 [4. s. 11] 

Pojem finančního zdraví podniku vychází z jeho základních cílů, tedy jednak snahy za 
všech okolností přežít, a také docílit co nejlepších výsledků hospodaření, 
tj. maximalizovat rozdíl mezi výnosy a náklady podniku.  

Podmínku samotného přežití podnik splňuje, pokud nedochází k nepříznivému vývoji 
peněžních toků, které by mohly ohrozit jeho existenci. Je nutné, aby podnik neměl 
problémy se schopností včas splácet své závazky, podmínkou je tedy perspektiva 
dlouhodobé likvidity, tj. zachování schopnosti hradit splatné závazky i v budoucnu. 
Dlouhodobou likviditu významně ovlivňuje poměr mezi cizími a vlastními zdroji 
v celkové finanční struktuře podniku. Menší podíl cizích zdrojů znamená menší 
zatížení fixními platbami a signalizuje menší zranitelnost podniku při výkyvech 

výsledků hospodaření směrem dolů.  

Dlouhodobá likvidita však není jedinou podmínkou finančního zdraví. Aby byl podnik 
atraktivní pro potencionální investory, kteří by podniku svěřili svůj kapitál, musí mít 

investoři jistotu, že tento podnik dokáže jimi svěřený kapitál svou činností zhodnotit, 
tedy vytvořit svým podnikáním dostatečný zisk. Čím větší je výnosnost (rentabilita) 
kapitálu vloženého do podnikání, tím pevnější je finanční zdraví podniku. 

Finančně zdravé podniky mají větší šanci, že získají bez problémů a za lepších 
podmínek externí zdroje financování jak formou bankovních úvěrů, tak úspěšným 
prodejem podnikových obligací čí emisí nových akcií, a tím velmi efektivně rozšíří svou 
činnost.  

Pokud má podnik rostoucí problémy v peněžních tocích a zároveň klesá jeho výsledek 
hospodaření, jeho finanční zdraví je chatrné, lze označit takový stav jako finanční 

tíseň, který bez větších zásahů a změn v činnosti a financování může vést až k úpadku 
podniku. 

 [2. s. 15 až 17] 
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Z požadavků na finanční zdrav podniku lze odvodit základní cíle finančního řízení: 

Růst tržní hodnoty podniku (v případě akciových společností maximalizace 
tržní ceny akcií). 

Stálá platební schopnost a likvidita podniku. 

Finanční manažeři řeší čtyři základní na sebe navazující úkoly finančního řízení: 

Získání potřebného podnikového kapitálu, určení jeho výše a optimální 
struktury. 

Rozhodování o struktuře podnikového majetku. 

Určení reinvestiční, daňové a dividendové politiky s ohledem na zásady 

opatrnosti (tvorba rezerv). 

Finanční plánování, záznam a vyhodnocování skutečných dat v porovnání 
s plánem, průběžná finanční analýza podniku, návrhy a uskutečnění nápravných 
opatření.  

 [5. s. 320 a 4. s. 11] 

Finanční řízení je možné chápat jako jakýsi soubor finančních rozhodnutí. Prvním 
typem jsou strategická rozhodnutí, tedy taková, která vyžadují velké množství peněz 
a jejichž zavedení přináší velké změny pro celý podnik. V této souvislosti hovoříme 
o dlouhodobém strategickém managementu (popř. o dlouhodobém finančním řízení) 
vycházejícím z podnikové strategie a jeho dlouhodobých cílů. Tato rozhodnutí zahrnují 
oblast dlouhodobých investic a dlouhodobých finančních rozhodnutí, například o 

finanční struktuře. Druhým typem jsou operativní rozhodnutí, tedy zásahy menšího 
rozsahu vyžadující menší množství peněz a s menším dopadem na podnik. Jedná se o 
oblast krátkodobého finančního řízení. Na rozdíl od předchozího typu je možné jeho 
výsledky poměrně přesně vypočítat.   

Pro oba typy rozhodnutí jsou společné dva faktory, které je ovlivňují. Prvním je faktor 
času, tedy časového nesouladu mezi uskutečněním rozhodnutí a jeho následků na 
ekonomiku podniku. Například zavedení nového výrobku může vyvolat náklady, které 
se pokryjí až v budoucích tržbách. Druhým faktorem je faktor rizika. Jedná se 
o možnost, že dopady finančních rozhodnutí nebudou takové, jak byly naplánovány. 
Představuje tedy i možnost ztráty investovaných prostředků. 

Synek [5. s. 321] uvádí všeobecná pravidla pro finanční rozhodování, která lze 
z těchto faktorů odvodit: 

Preferuje se vždy větší výnos před výnosem menším. 

Preferuje se vždy menší riziko před rizikem větším. 

Za větší riziko je požadován větší výnos. 
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Preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou 

později (za předpokladu možnosti investování prostředků, tak aby přinesly 
kladný výnos). 

Motivací investování do určitého projektu je očekávání většího výnosu, než by 
přineslo investování do jiného projektu, ovšem s přihlédnutím na míru rizika. 

Vzhledem k zaměření této práce na obrannou podnikovou restrukturalizaci, která má 
za cíl spíše operativní kroky a opatření na zlepšení finančního zdraví než zásadní 
strategické změny, bude dále podrobněji probráno pouze krátkodobé finanční řízení. 

6.1. Krátkodobé finanční řízení 

Jak již bylo uvedeno, lze podnik chápat jako hodnotový řetězec, kde jsou vstupní 

investice v podobě hmotného, nehmotného i finančního kapitálu postupně přeměněny 
na výsledný produkt, jehož prodejem vzniká přidaná hodnota. Z finančního pohledu je 
to tedy přeměna vstupního kapitálu do peněžních toků plynoucích po prodeji produktu 
od zákazníka. Hovoříme o obratovém cyklu peněz. Je zřejmé, že náklady a výnosy, 
které vznikají během tohoto procesu, se často nekryjí s příjmy a výdaji. Existuje tu 
časový nesoulad mezi inkasem a platbami. 

Obratový cyklus peněz tedy můžeme chápat jako čas, kdy jsou peníze vázané ve 
výrobním procesu a nemůžou být využity k jinému účelu. Jeho délka je tak určená 
dobou, po kterou jsou peněžní prostředky vázané ve formě výrobních zásob (doba 
obrat zásob), které jsou prodejem přeměněny na pohledávky a tato doba končí až 
dobou inkasa za prodané zboží. Jedná se tedy o dobu do prodeje zásob navýšenou 
o dobu obratu (splatnosti) pohledávek. Naopak délku obratového cyklu peněz snižuje 

doba obratu (splatnosti) závazků. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛ě𝑧 = 𝐷𝑂𝑍𝐴𝑆 + 𝐷𝑂𝑃 − 𝐷𝑂𝑍 

 [5. s. 326 a 4. s. 144] 

Pokud tuto dobu vázanosti vynásobíme denními náklady, dostaneme množství peněz, 
které podnik potřebuje pro udržení výrobního procesu, tzv. kapitálovou potřebu 
peněz na oběžný majetek. 

𝐽𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

360
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𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 =  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛ě𝑧 × 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

 [5. s. 327] 

Krátkodobé finanční řízení především řídí a optimalizuje prostředky vázané 
v krátkodobých aktivech a pasivech, tedy optimalizaci a řízení zásob, peněžních 
prostředků, pohledávek, závazků a zajištění případného financování těchto 
krátkodobých aktiv. 

Optimalizace zásob má za cíl minimalizaci nákladů na pořízení a skladování zásob při 
zachování plynulosti výrobního procesu. Při plánování zásob musí být pamatováno i 
na mimořádné situace, jakou jsou výpadky dodávek. Snižovat náklady spojené 
s pořízením a skladováním zásob tedy nelze zcela absolutně. 

Řízení pohledávek je zcela klíčovou činností krátkodobého finančního managementu. 
Bez řádného řízení pohledávek se i vysoce ziskový podnik může dostat do druhotné 

platební neschopnosti. Vedle zajištění co nejdůvěryhodnějších klientů musí být 
obchodní a cenová politika nastavena tak, aby motivovala zákazníky k včasné platbě 
(např. skonto). Nesplacené nebo nedobytné pohledávky pak řešit prodejem či 
postoupením pohledávky. Obecně platí, že za cenu určitého snížení hodnoty 
pohledávky lze urychlit tok peněz. 

Pokud nastane disproporce mezi krátkodobou kapitálovou potřebou a tvorbou zdrojů 
na financování krátkodobých podnikových potřeb, je nezbytné tyto zdroje vytvořit 
prostřednictvím krátkodobého závazku, který může mít podobu kontokorentního 
úvěru, klasického bankovního úvěru, obchodního úvěru atd. Úkolem krátkodobého 
finančního řízení je vytvoření co nejlepších obchodních a platebních podmínek s co 
nejdelším odkladem splatnosti. Jak již bylo řečeno, závazky z obchodního styku 
představují pro podnik velmi výhodný zdroj financování, přesto jejich nadměrná výše 
může pro podnik znamenat riziko ohrožení jeho finanční stability. 

Podnik musí mít vždy k dispozici dostatek peněžních prostředků, jejich přebytek však 
pro podnik znamená nehospodárnost. Je tedy nutné výši těchto peněžních prostředků 
regulovat. Využívají se k tomu krátkodobé finanční instrumenty, do kterých se 
případné volné peněžní prostředky investují a naopak v případě jejich nedostatku se 
tyto instrumenty mohou opět prodat a přeměnit na peníze. 

 [4. s. 145 až 151] 
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7. Finanční analýza podniku a její metody 

Finanční analýza podniku je nejčastější aplikací finanční analýzy, tedy činností 
zabývající se rozborem finanční situace zkoumaného subjektu. A to ať už jde, jako 
v tomto případě, o podnik, celé odvětví či celý stát. Finanční analýza podniku posuzuje 
jeho finanční zdraví, a to různými metodami, přičemž hlavním zdrojem informací jsou 
pochopitelně účetní výkazy. Cílem je určení slabých stránek podniku, které by mohly 
firmě v budoucnu způsobit problémy, a stejně tak určit silné stránky, kterých může 
podnik v budoucnu využít. 

Existují dvě pojetí finanční analýzy podniku: 

Externí finanční analýza, která vychází ze zveřejněných a jiným způsobem 
veřejně dostupných finančních, zejména účetních, informací. Využívají ji externí 

subjekty z řad potencionálních investorů, věřitelů, dále obchodní partneři, ale 
i konkurenční podniky, kteří mají zájem získat co nejvíce podkladů pro ověření 
efektivnosti investic do podniku (obchodní příležitosti) a míry rizika s touto 
investicí spojenou. Zkoumají tedy podnik spíše z pohledu bonity podniku. 

Interní finanční analýza, která je vlastně synonymem pro rozbor hospodaření 
podniku. Při tomto pojetí finanční analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré 
údaje z informačního systému podniku, tj. informace nejen z finančního 
účetnictví, ale také údaje z manažerského a nákladového účetnictví, 
z podnikových kalkulací, plánů apod. Toto pojetí využívají interní subjekty jako 
vrcholový management podniku, vlastníci nebo akcionáři. Ohniskem jejich zájmu 
je hlavně budoucnost podniku.  

 [2. s. 14 a 16] 

V případě finanční analýzy bohužel ještě nedošlo k sjednocení terminologie používané 
ve finanční analýze. Stejně tak chybí úprava pomocí norem a standardů jako je tomu 

například u finančního účetnictví, které je upravené Mezinárodními účetními 
standardy a direktivami Evropské unie. Dochází proto k nejednotnosti při klasifikaci 
základních pojmů a stejně tak i metod finanční analýzy. 

Za nejrozšířenější způsob členění metod však lze považovat základní členění na 
fundamentální a technickou analýzu: 

Fundamentální finanční analýza je zaměřená především na vyhodnocování 
kvalitativních údajů o podniku, přičemž základní metodou tohoto typu analýzy je 
odborný odhad založený na hlubokých empirických i teoretických znalostech 

analytika. Informace kvantitativní povahy se také do analýzy zahrnují, na rozdíl 
od technické analýzy však zpravidla nejsou zpracovány pomocí 
algoritmizovaného matematického aparátu. 

Technická finanční analýza se zabývá především kvantitativním zpracováním 
ekonomických dat s použitím matematických, matematicko-statistických a 
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dalších algoritmizovaných metod, přičemž výsledky zpracování jsou následně 

kvantitativně ale i kvalitativně vyhodnocovány.  

 [2. s. 43 a 44] 

Metody technické analýzy, které budou v následujících odstavcích probrány, lze opět 
rozdělit na dva základní typy: 

Elementární metody, které lze, ještě dále rozčlenit: 

 Analýza extenzivních ukazatelů: 

horizontální analýza (analýza trendů)  

procentní (vertikální) analýza  

 Analýza fondů finančních prostředků: 

čistého pracovního kapitálu 

čistých pohotových prostředků 

čistých peněžně pohledávkových fondů 

 Analýza poměrových ukazatelů: 

ukazatelů likvidity 

ukazatelů rentability 

ukazatelů finanční stability 

ukazatelů aktivity 

 Analýza soustav ukazatelů  

 [2. s. 44] 

Vyšší metody jsou v současné době reprezentovány především matematicko-
statistickými metodami, které jsou poměrně složité a náročné na výpočet, proto 
je jejich plný rozvoj spojen až s rozšířením možností výpočetní techniky. V praxi 
je zřejmě nejčastěji používána metoda regresní a diskriminační analýzy a výpočet 
korelačních koeficientů. V poslední době se však stále více dostávají ke slovu také 
nestatické metody, které respektují skutečnost, že vstupní údaje jsou často 

neurčitého charakteru, tzn. že se často musí pracovat s odhady, prognózami 
a predikcemi. Jako příklady těchto metod lze uvést neuronové sítě, fraktální 
geometrii a teorii deterministického chaosu.  

 [2. s. 64 a 65] 
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7.1. Elementární metody technické analýzy 

7.1.1. Analýza extenzivních ukazatelů 

7.1.1.1. Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza porovnává změny položek jednotlivých účetních výkazů v časové 
posloupnosti, přičemž lze z těchto změn odvodit i pravděpodobný vývoj příslušných 
ukazatelů v budoucnu. Zde je však vyžadována vysoká míra opatrnosti, se kterou je 
třeba posoudit, zda se podnik v budoucnu bude chovat stejně jako v minulosti. 

K dosažení dostatečné vypovídací schopnosti této metody finanční analýzy je nutné 
splnit základní předpoklady: 

Dostatečně dlouhá řada časová řada vstupních údajů (minimálně 3 období) 

Musí být zajištěna srovnatelnost údajů v časové řadě, tzn. že nedošlo k výrazným 
změnám v metodice finančního účetnictví ani k výrazným změnám v konkrétním 
podniku (změna velikosti podniku, změna předmětu činnosti atd.). Pokud 
k takovým změnám došlo, musí se na ně brát při vyhodnocování analýzy velký 
ohled. 

Vyloučení všech náhodných jevů působících na vývoj určité položky 
(např. rozsáhlé opravy vlivem přírodní katastrofy). 

Do odhadů budoucího vývoje jsou zahrnuty objektivně předpokládané změny 
(např. procento inflace, změny regulovaných cen atd.).  

 [2. s. 54 a 55] 

Horizontální analýza vyhodnocuje buďto absolutní změnu ukazatele v jednotkách 
měny, v níž vede podnik účetnictví, nebo procentní změnu ukazatele, která se dá 
použít i při mezipodnikovém srovnání.  

Základní vztahy pro výpočet absolutní a procentní změny jsou: 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

 

procentní změna =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

 [2. s. 55] 

7.1.1.2. Procentní (vertikální) analýza 

Tato metoda finanční analýzy, jež bývá někdy označována jako strukturální analýza, 
spočívá ve vyjádření procentního podílu jednotlivých položek k zvolené základně. Jako 
základ představující 100% procentního podílu je volena pro rozbor položek rozvahy 
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výše celkových aktiv, pro rozbor výkazu zisku a ztrát velikost celkového obratu, tedy 

výnosy celkem.  

 [2. s. 58] 

7.1.2. Analýza fondů finančních prostředků 

Jedná se o výpočet a analýzu čistých fondů, tedy určitých položek aktiv očištěných 
o závazky z nich plynoucích, v tomto případě čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 
prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond.  

 [2. s. 60] 

7.1.2.1. Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál lze vyjádřit rozdílem hodnot oběžných aktiv a krátkodobých 

pasiv, tedy vlastně oběžná aktiva očištěná od těch závazků podniku, které bude nutné 
v nejbližší době splatit, tedy: 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

 [2. s. 60] 

  

Obr. č. 2 Čistý pracovní kapitál  

 [2. s. 61] 

Při výpočtu však musíme brát v úvahu rozdílnost úpravy položek v účetnictví a úpravy 

pro použití ve finanční analýze. Následkem těchto rozdílů nejsou do výpočtu zahrnuty 
dlouhodobé pohledávky, přestože v rozvaze figurují jako položka oběžných aktiv, 
naopak do oběžných aktiv je v těchto výpočtech zahrnuto i časové rozlišení na straně 
pasiv. Do krátkodobých závazků jsou přiřazeny i krátkodobé bankovní úvěry a časové 
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rozlišení na straně pasiv. Tyto úpravy platí i pro další ukazatele, jako jsou například 

ukazatele likvidity. 

Jedná se tedy o významný indikátor platební schopnosti podniku a zcela logicky platí, 
že čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měl být (při dostatečné likvidnosti 
jeho složek) i schopnost podniku hradit své finanční závazky. Naopak záporná hodnota 
ukazuje na problém s platební schopností podniku a jedná se o tzv. nekrytý dluh, tedy 
situaci, kdy by dlouhodobé zdroje byly nižší než stálá aktiva, část stálých aktiv by byla 
kryta krátkodobými zdroji. Tím vzniká nebezpečí, že kvůli splácení krátkodobých 
závazků bude nutné rozprodávat stálá aktiva, čímž by byla likvidována sama podstata 
podnikání.  

 [2. s. 60 a 61] 

Z pohledu manažera je výhodné držet čistý pracovní kapitál jako jakýsi finanční 
polštář. Jedná se o kapitál, který je zbaven povinnosti krýt krátkodobé závazky, může 

tedy být použit například ke krytí ztráty v důsledku mimořádné události, aniž by 
ohrozil plynulost výroby. Na druhou stranu z pohledu vlastníka se jedná o kapitál, 
který je krytý dlouhodobými zdroji, jež jsou zpravidla dražší než zdroje krátkodobé 
a je tedy jeho snahou tato zdroje omezit na minimum. Tento konflikt manažera 
s vlastníkem podniku musí být vyřešen vhodným kompromisem. Výše čistého 
pracovního kapitálu pak ukazuje, jakou strategií financování se podnik ubírá. 

Existuje několik základních strategií financování, které určuje výše trvale vázaných 
oběžných aktiv (část aktiv vždy není přeměněna na peníze, čímž je vázán kapitál) 
v porovnání s pracovním kapitálem: 

Strategie umírněného financování drží čistý pracovní kapitál na úrovni výše 
trvale vázaných aktiv. Trvale vázaná oběžná aktiva, která mají spíše charakter 
dlouhodobých aktiv, jsou kryta dlouhodobými zdroji, čímž je dodrženo tzv. zlaté 

pravidlo financování. 

O agresivní strategii financování lze hovořit v případě, že hodnota čistého 
pracovního kapitálu je nižší než trvale vázaných oběžných aktiv. Snižování 
čistého pracovního kapitálu sice financování značně zlevňuje, ale spolu s tím se 
zvyšuje i finanční riziko. 

V případě, že je čistý pracovní kapitál vyšší než trvale vázaná oběžná aktiva, 
firma tedy využívá krátkodobé financování jen na pokrytí výkyvů dočasných 
hodnoty oběžných aktiv, hovoříme o konzervativním financování. Tato 
strategie je velmi bezpečná, ale v porovnání s agresivním financováním velmi 
drahá.  

 [2. s. 62 a 63] 

Při vyhodnocování ukazatele čistého pracovního kapitálu, stejně jako je tomu 
u poměrových ukazatelů likvidity, je nutné brát v potaz možnost zkreslení tohoto 
ukazatele vlivem neočištění oběžných aktiv o méně likvidní nebo zcela nelikvidní 
položky jako jsou například nedobytné pohledávky, obtížně prodejné zásoby atd. 
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U firem, které řádně vytvářejí opravné položky pohledávek, je toto riziko menší. Lze 

tedy říci, že u velkých firem, které podléhají auditu účetní závěrky a jsou v tomto 
směru kontrolovány, je toto riziko méně pravděpodobné než u malých firem.  

 [2. s. 60] 

 

Obr. č. 3 Základní strategie financování pracovního kapitálu.  

 [5. s. 331] 

7.1.2.2. Čisté pohotové prostředky 

Jedná se o tvrdší ukazatel likvidity podniku, než byl čistý pracovní kapitál, protože 
bere v úvahu pouze nejlikvidnější oběžná aktiva. Na druhou stranu tento ukazatel 
zohledňuje pouze splatné závazky, tedy závazky splatné k aktuálnímu datu a starší.  

Základní vztah pro výpočet čistých pohotových prostředků tedy je: 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 [2. s. 63] 

Nevýhodou tohoto ukazatele je nemožnost jeho použití externími analytiky, kterým 
chybějí vstupní údaje, jež nejsou dostupné z veřejně dostupných údajů, jakou jsou 
například účetní závěrky. 

7.1.2.3. Čistý peněžně pohledávkový fond  

Představuje určitý mezistupeň mezi předchozími ukazateli. Měl by eliminovat výše 
zmíněné zkreslení způsobené méně likvidními složkami oběžného majetku. 
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Vztah pro výpočet čistého peněžně pohledávkového fondu je tedy: 

Č𝑃𝑃𝐹 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑁𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 [2. s. 63] 

7.1.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Jedná se o výpočet ukazatelů v podobě koeficientů nebo procentních údajů poměrem 
údajů v čitateli a jmenovateli. 

7.1.3.1. Ukazatelé likvidity  

Jsou jedny z nejdůležitějších ukazatelů finanční analýzy, protože posuzují trvalou 
platební schopnost podniku, která je jednou ze základních podmínek jeho existence.  

Na základě základního tzv. zlatého pravidla financování, které tvrdí, že každé aktivum 
by mělo být financováno zdrojem s dobou splatnosti, která odpovídá době efektivního 
využívání příslušného aktiva, byly sestaveny ukazatele stupně krytí: 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑒𝑚 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

𝑆𝑡𝑢𝑝. 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡. 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ. 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑖 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

 [2. s. 74] 

U obou ukazatelů platí, že čím vyšší je výsledná hodnota ukazatele, tím pro podnik 
lépe. Doporučené minimální hodnoty těchto ukazatelů 75% až 100% odpovídají silně 
agresivnímu financování s nulovým pracovním kapitálem.  

 [2. s. 75] 

Poměrové ukazatele krátkodobé likvidity podobně jako ukazatel čistého pracovního 
kapitálu pracují s oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, konkrétně s jejich 
poměrem. Jsou založeny na předpokladu, že podnik musí mít dostatek oběžných aktiv 
na pokrytí svých krátkodobých závazků, ukazují, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 
krátkodobé závazky. Existují tři varianty těchto ukazatelů určené pro různé stupně 
naléhavosti. 

Prvním stupněm je ukazatel běžné likvidity: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

 [2. s. 75] 

Opět je nutné upozornit, že pokud nedojde k očištění oběžných aktiv od méně 
likvidních složek, jako jsou nedobytné pohledávky, neprodejné zásoby atd., může 
dojít ke znehodnocení vypovídací hodnoty tohoto ukazatele a rovněž 

k nadhodnocení likvidity podniku. 
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Druhým stupněm je ukazatel pohotové likvidity: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

 [2. s. 76] 

Jedná se o tvrdší kritérium platební schopnosti, ve výpočtu tohoto ukazatele jsou 
totiž oběžná aktiva očištěna o nejméně likvidní části majetku, tedy zásoby, stejně 
jako časové rozlišení na straně aktiv a pohledávky za upsaný základní kapitál. Je 
doporučeno v rámci zachování vypovídací hodnoty vyloučit z krátkodobých 
pohledávek, které jsou upraveny o opravné položky, všechny pohledávky po 
určité době splatnosti. Tuto možnost však mají pouze interní analytici, externí se 
musí spolehnout na řádné tvoření opravných položek pohledávek. 

Třetím stupněm je ukazatel peněžní (hotovostní) likvidity: 

𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

 [2. s. 77] 

Do čitatele zlomku jsou zahrnuty peníze v hotovosti, peníze na bankovních 
účtech (běžné účty a terminované účty se splatností 3 měsíce) a krátkodobý 
finanční majetek. 

Pro všechny tři ukazatele platí, že výsledná vysoká hodnota je příznivá pro věřitele 
podniku, nemusí to však platit pro manažery a především vlastníky podniku. Znamená 
to, že značná část majetku je vázaná v podobě prostředků, které přinášejí jen nízký, 
nebo vůbec žádný úrok, což může mít negativní dopad na celkovou rentabilitu 

podniku. Musí se tedy zvolit kompromis mezi rizikem a hospodárností. 

7.1.3.2. Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele posuzují schopnost podniku vytvářet nové zdroje za pomoci 
investovaného kapitálu. Jak již bylo, řečeno jedná se spolu s likviditou o základní 
předpoklad finančního zdraví podniku. 

Základní vztah určující rentabilitu jako zisk z investovaného kapitálu: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 [2. s. 82] 

Jmenovatel zlomku může být dosazen pouze jako vlastní kapitál, jehož rentabilita 
zajímá vlastníky podniku, nebo jako celkový investovaný kapitál, tedy celková pasiva 
podniku, jehož rentabilitou se zabývá management podniku.  
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Do čitatele zlomku můžou být dosazeny různé formy zisku, které se liší mírou jeho 

„očištění“. Jedná se o členění výkazu zisku a ztrát používané v USA, které neodpovídá 
členění v ČR ani v SR.  

 [2. s. 82] 

Zisk před odpisy, úroky a daněmi (EBITDA) odpovídá celkovým výnosům. 

Zisk před úroky a daněmi (EBIT) odpovídá výsledku hospodaření z běžné 
činnosti očištěné o nákladové úroky. 

Zisk před zdaněním (EBT) odpovídá výsledku hospodaření za účetní období 
před zdaněním.  

Zisk po zdanění (EAT) odpovídá výsledku hospodaření za účetní období po 
zdanění.  

 

Obr. č. 4 Grafické znázornění jednotlivých modifikací zisku  

 [4. s. 165] 

Je možné sestavit různé kombinace těchto čitatelů a jmenovatelů, které potom logicky 
hodnotí různý ekonomický význam. V dalších odstavcích budou uvedeny ty 

nejběžnější: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑅𝑂𝐸) =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 

 [2. s. 84] 

Jedná se o klíčový ukazatel hodnocení úspěšnosti investic vlastníků podniku. 
Proto je dosazován zisk po zdanění, protože daň ze zisku, kterou je třeba odvést 
před rozdělením zisku, není součástí příjmu vlastníka. Rentabilita vlastního 
kapitálu by měla vyjít vyšší než je míra výnosů státních dluhopisů navýšená 

o rizikovou prémii, jež je běžná v daném oboru podnikání. V případě stavebnictví 
se pohybuje okolo 10%. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
× 100 

 [2. s. 84] 

Tento ukazatel je sestaven tak, aby ukazoval jakousi „hrubou“ rentabilitu 
podniku, tj. jaké výnosy je podnik schopný vyprodukovat na pokrytí nákladových 
úroků svého financování. Stanovuje tedy jakousi mezní úrokovou míru, po kterou 
může podnik přijmout úvěr. Tím, že dosazovaný zisk není z logiky věci zatížen 
daní z příjmů, je vhodný i pro mezipodnikové srovnání podniků působících 
v zemích s různými daňovými režimy. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑗𝑚ě𝑛í (𝑅𝑂𝐼) =
𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑡)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 [2. s. 85] 

přičemž 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚ů (𝑡) = 1 −
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
 

 [2. s. 83] 

Ukazatel stanovuje „čistou“ rentabilitu firmy, podobně jako předchozí ukazatel, 
tentokrát se však jedná o zisk po zdanění. Tento ukazatel je vhodný pro 
akcionáře, kteří jsou zároveň v pozici vlastníka. 

Je nutné upozornit, že efektivní sazba daně z příjmů se nerovná sazbě daně 
z příjmů stanovené zákonem. 

7.1.3.3. Ukazatele finanční stability a analýza finanční páky 

Smyslem těchto ukazatelů je posouzení finanční struktury podniku, tedy posouzení 
poměru vlastních a cizích zdrojů. Především u velkých podniků se reálně nevyskytuje 
případ podniku, který by financoval svůj majetek pouze svým kapitálem, opačná 
situace je rovněž nemožná kvůli zákonem stanovené povinné výši základního kapitálu. 
Míra tohoto poměru mezi vlastními a cizími zdroji podniku se nazývá mírou 
zadluženosti.  

Základní pravidla financování tvrdí, že by podíl vlastního kapitálu měl být stejný nebo 
vyšší než podíl cizího kapitálu na celkových zdrojích. Toto pravidlo je založeno na 
hodnocení věřitelského rizika, které s rostoucím poměrem cizího kapitálu roste, 
protože spolu s rostoucím podílem na financování podniku roste i podíl na 
podnikatelském riziku. Zvláště věřitelé jako jsou banky sledují míru tohoto 

věřitelského rizika a vyšší míra zadluženosti může být i důvodem neschválení úvěru. 

 [2. s. 86 a 87] 

Neplatí však obecně, že vysoká míra zadlužení je vždy špatná a musí vést k finanční 
tísni podniku. Míra zadluženosti je jedinečná, pro každý podnik specifická skutečnost, 
pro niž neexistuje jednoduché a obecně platné řešení. Rozhodujícím faktorem pro 
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určení optimální finanční struktury jsou náklady kapitálu, které v případě optimální 

finanční struktury musí být minimální. Vlastní zdroje jsou zpravidla dražší než zdroje 
cizí. A to vzhledem k faktu, že dividendy, které jsou odměnou vlastníků, coby 
poskytovatelů kapitálu, jsou zdaňovány daní z příjmů, kdežto nákladové úroky jako 
daňově uznatelný náklad snižují základ daně z příjmu. Často se tedy stává, že vysoké 
zadlužení je pro podnik výhodné, dochází k tzv. pozitivnímu efektu finanční páky, který 
bude popsán dále.  

 [2. s. 87 a 88] 

Na základě těchto skutečností lze definovat několik základních poměrových ukazatelů 
finanční stability: 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

 [2. s. 88] 

Pokud se podnik drží základního pravidla financování, tedy podíl cizích zdrojů 
a podíl vlastních zdrojů na celkovém kapitálu podniku je stejný, pak tento 
ukazatel vychází 50%. Z pohledu věřitele je menší hodnota vždy lepší, z pohledu 
majitele podniku to nemusí platit vždy, jak bylo popsáno výše. Cizí zdroje jsou do 
tohoto vzorce dosazovány včetně časového rozlišení na straně pasiv. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

 [2. s. 89] 

Jedná se o doplňkový ukazatel k předchozímu ukazateli, z pohledu věřitelů je 
tedy žádoucí co nejvyšší výsledná hodnota. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
× 100 

 [2. s. 89] 

Tento ukazatel udává poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům, tj. kolik procent 
cizích zdrojů je pokryto zdroji vlastními. 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 [2. s. 89] 

Velmi důležitý ukazatel posuzující přiměřenost zadlužení poměrem zisku před 
úroky a zdaněním s nákladovými úroky, tedy kolikrát je podnik schopný svým 

ziskem pokrýt nákladové úroky. Za kritickou úroveň ukazatele je považována 
hodnota 3,00 a nižší, optimální hodnotou je 8,00. 

Předchozí ukazatele až na poslední určují spíše míru zadlužení, ne však jeho 
přiměřenost pro daný podnik. Je nutné posoudit již výše zmíněné působení finanční 
páky, tedy zda je zvyšování zadlužení pro podnik výhodné či nikoli. Základní 
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předpoklad je, že výnosy celkového vloženého kapitálu musí být větší než výše úroků 

placených za použití cizího kapitálu, pak je zadlužení výhodné. 

Rozkladem ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) dostaneme trojici 
následujících ukazatelů: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼 ×
𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
×

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 [2. s. 91] 

Rentabilita celkového vloženého jmění je tedy navyšována nebo snižována 
součinem dvou posledních ukazatelů, které lze označit jako tzv. ziskový účinek 
finanční páky, na úroveň rentability vlastního kapitálu. Pokud vychází větší než 
1,00, je rentabilita celkového vloženého jmění navyšována, působení finanční 
páky je kladné a zadlužování je pro majitele firmy výhodné. V případě, že ziskový 

účinek finanční páky vychází menší než 1, je tomu naopak.  

 [2. s. 92] 

7.1.3.4. Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele posuzují vázanost kapitálu v jednotlivých složkách majetku podniku, 
a to výpočtem obratovosti těchto jednotlivých složek. Základní vztah určující 
obratovost lze definovat takto: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
 

 [2. s. 95] 

Do čitatele se dosazují v případě stavebních podniků, které neobchodují se 
zbožím, tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Sledovanou složku aktiv 
mohou tvořit zásoby, pohledávky, závazky nebo celková aktiva. Prakticky tento 
ukazatel stanovuje, kolikrát se například zásoby přemění ve sledovaném období 
na jiné formy oběžných aktiv.  

Další ukazatel vyjadřuje za jakou dobu, určeno ve dnech, dojde k obratu sledované 
složky aktiv. Jeho obecná podoba je určena takto2: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 =
360

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
 

 [2. s. 95] 

V případě, že jsou sledovanou položkou zásoby, značí vysoká hodnota obratovosti 

a nízká doba obratu vysokou intenzitu využívání zásob, neplatí to však absolutně. 
Velmi nízká doba obratu zásob může značit také jejich nedostatek z hlediska zajištění 

                                                           
2
 Existuje i varianta tohoto vzorce, do níž se dosazuje do čitatele 365 dní. 
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plynulé výroby, a tím ohrožení provozu podniku. Správné finanční řízení musí zajistit 

optimální relaci mezi hospodárností a zajištění plynulosti výroby. 

Všeobecně platí, že doba obratu pohledávek by měla být co nejmenší, a stejně tak je 
velmi užitečné sledovat, zda je doba obratu pohledávek menší než doba obratu 
závazků. Pokud by se tak nedělo, peníze na úhradu závazků by odcházely dříve než by 
docházelo k úhradám pohledávek, což by mohlo způsobit problémy s likviditou 
podniku. 

7.1.4. Analýza soustav ukazatelů 

7.1.4.1. Du Pont diagram 

Jedná se o soustavu ukazatelů, která v jednom grafu či jedné tabulce stručně a 
přehledně znázorňuje hned několik charakteristických rysů podniku najednou a 

umožní tak znázornění vzájemných souvislostí mezi likviditou, strukturou financování 
a rentabilitou podniku. Nejpoužívanější jsou tzv. pyramidové struktury poměrových 
ukazatelů, z nichž nejznámější je Du Pont diagram. 

 

Obr. č. 5 Du Pont diagram  

 [2. s. 103] 

Podstatou Du Pont diagramu je zobrazení závislosti rentability vlastního kapitálu 
(ROE) na ziskovém rozpětí, obratu celkových aktiv, poměru celkových aktiv 
k vlastnímu kapitálu. Diagram existuje v různých podobách a může být sestavován na 
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základě zisku po zdanění nebo před zdaněním. Diagram má dvě základní části. Levá 

strana diagramu znázorňuje tvorbu ziskového rozpětí, pravá strana diagramu pracuje 
s rozvahovými položkami. Z diagramu je velmi dobře patrné výše popsané působení 
finanční páky na rentabilitu podniku.  

 [2. s. 102 až 104] 

7.1.4.2. Ekonomické normály 

Ekonomický normál sleduje souvislosti mezi určitými ukazateli pomocí soustavy 
nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst daného ukazatele mezi dvěma 
obdobími. Stanovené modelové pořadí nerovnic označujeme jako ekonomický normál. 
Ekonomické normály vycházejí z logické podstaty, že dynamika vstupů musí být vyšší 
než dynamika výstupů. Cílem tohoto ukazatele je tedy posoudit rozvoj podniku. 

Index jednotlivých ukazatelů stanovíme jako: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
(ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1)

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1
 

Ekonomický normál I: 

𝐼 𝑧𝑖𝑠𝑘 > 𝐼 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 > 𝐼 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů > 𝐼 𝑚𝑎𝑡. 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 > 𝐼 𝑚𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 > 𝐼 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐. 

Ekonomický normál II: 

𝐼 𝑧𝑖𝑠𝑘 > 𝐼 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 > 𝐼 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

Ekonomický normál III: 

𝐼 𝑧𝑖𝑠𝑘 > 𝐼 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 > 𝐼 𝐷𝐻𝑀 > 𝐼 𝑚𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 > 𝐼 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů 

Je důležité upozornit na fakt, že výsledná opačná nerovnost nemusí nutně znamenat 

negativní vývoj podniku, vždy je potřeba provést hlubší rozbor. Často ji totiž může 
způsobit jednorázová akce či opatření, která negativně ovlivňují výsledky ukazatelů, 
a tím i vývoj podniku, pouze krátkodobě. 

7.2. Komplexní ukazatele finančního zdraví podniku 

Tyto ukazatele jsou výsledkem snahy nalézt jediný syntetický ukazatel, v němž by se 
soustředily všechny silné i slabé stránky finančního zdraví podniku a jehož výše by 
jednoznačně signalizovala schopnost či neschopnost podniku zabránit úpadku. 

Umožňují tedy jasnou a poměrně jednoduchou předpověď budoucího vývoje podniku 
na rozdíl od klasických ukazatelů finanční analýzy, které monitorují pouze dílčí 
aspekty finančního zdraví podniku a tudíž by jich pro předpověď budoucího vývoje 
bylo potřeba velké množství, při kterém se celkové zhodnocení spíše zamlžuje 
a komplikuje. 
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Existují dva přístupy a z nich plynoucí modely těchto ukazatelů: 

Bankrotní modely, které řeší otázku, zda podnik do nějaké doby zbankrotuje. 

Bonitní modely se zabývají spíše kvalitou finančního zdraví podniku.  

 [2. s. 145] 

Oba dva modely vycházejí z předpokladu, že blížící se úpadek podniku se projevuje již 
několik let dopředu drobnými odlišnostmi ve vývoji, které jsou typické pro podniky 
ohrožené úpadkem. Základní rozdíl těchto modelů spočívá v tom, že bankrotní modely 
vychází ze skutečných údajů, kdežto bonitní modely jsou založeny zčásti na 
teoretických poznatcích a zčásti na pragmatických poznatcích získaných zobecněním 
dílčích údajů. 

Typickým představitelem bankrotních modelů je Altmanovo Z-skóre. Tento model je 

vypracován na základě vývoje podniků, které ve sledovaném období prosperovaly 
nebo zbankrotovaly. Jeho cílem bylo tedy odlišit podniky s velkým nebezpečím úpadku 
od těch, kterým toto nebezpečí nehrozí.  

 [2. s. 145] 

Základní rovnice tohoto modelu, tzv. rovnice důvěryhodnosti, nebo také Z-skóre: 

𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1,0𝑋5 

kde 

𝑋1 =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑋2 =
𝑍𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑣ý𝑑ě𝑙𝑘𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑋3 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑋4 =
𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢
 

𝑋5 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 [2. s. 146] 

Jak uvádí Mrkvička [2. s. 147], pro naplnění ukazatelů Altmanova modelu se 

doporučují tyto vstupy z účetních výkazů: 

EBIT = Výsledek hospodaření za účetní období + Daň z příjmů + Nákladové úroky 

Tržby = Veškeré výnosy podniku 



39 

 

Tržní hodnota vlastního kapitálu = 5 x (VH za účetní období + Odpisy DNM a 

DHM) 

Účetní hodnota dluhu = Cizí zdroje – Rezervy 

Zadržené výdělky = Fondy ze zisku + VH minulých let + VH běžného 
účetního období 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Dlouhodobé pohledávky – Krátkodobé 
závazky – Krátkodobé bankovní úvěry – Krátkodobé finanční výpomoci 

Pokud je výsledná hodnota vyšší než 2,99, je podnik finančně stabilní, zatímco 
s výslednou hodnotou nižší než 1,8 je velmi pravděpodobný úpadek podniku. Pro 
výsledné hodnoty mezi 2,99 a 1,8 neexistuje žádná statisticky průkazná prognóza. 

 [2. s. 146] 

Typickým představitelem bonitních modelů je Kralickův Quicktest. Je dán dvěma 
základními ukazateli, které hodnotí finanční stabilitu a výnosovou situaci, do nichž 
jsou dosazovány hodnoty jednotlivých koeficientů podle zadaného algoritmu. 

 [2. s. 153] 

 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑒 =
𝐹𝑆 + 𝑉𝑆

2
 

kde 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝐹𝑆) =
𝑅1 + 𝑅2

2
 

 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣é 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑒 (𝑉𝑆) =
𝑅3 + 𝑅4

2
 

 [2. s. 153] 
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Koeficient Vztah  Hodnota koeficientu  Počet bodů 

 R1 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
  0,3 a více  4 

    0,2 - 0,3  3 
    0,1 - 0,2  2 
    0,0 - 0,1  1 
    0,0 a méně  0 

 R2 
𝐷𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚−𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
  3 a méně  4 

    3 – 5  3 
    5 – 12  2 
    12 – 30  1 
    30 a více  0 

 R3 
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
  0,15 a více  4 

    0,12 – 0,15  3 

    0,08 – 0,12  2 
    0,00 – 0,08  1 
    0,00 a méně  0 

 R4 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
  0,1 a více  4 

    0,08 – 0,1  3 
    0,05 – 0,08  2 
    0,00 – 0,05  1 
    0,00 a méně  0  

 [2. s. 153] 

V případě finančně zdravého podniku vychází výsledná hodnota vyšší než 3, hodnota 1 
a méně znamená chatrné finanční zdraví podniku. 
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8. Popis řešeného podniku 

8.1. Základní informace 

 
Obchodní firma: MODOS, spol. s.r.o. 

IČO: 00576832 

DIČ: CZ00576832 

Sídlo: Masarykova 885/34, Olomouc, 772 00 Olomouc 

Datum vzniku: 14. 1. 1991 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč 

Tab. 1 Obrat a počet zaměstnanců firmy MODOS spol. s.r.o. v jednotlivých letech 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat firmy [tis. Kč] 223 041 266 894 207 018 205 986 232 416 

Průměrný počet zaměstnanců 106 107 95 101 81  

 [zdroj: vlastní tvorba] 

8.2. Představení společnosti 

Stavební firma MODOS spol. s r.o. byla založena v roce 1991. 

Nosným výrobním programem firmy je realizace stavebních prací v oblasti 
dopravního, mostního, vodního, ekologického, průmyslového a inženýrského 

stavitelství. 

V současné době firma MODOS spol. s r.o. disponuje vlastním dostatečným vybavením 
v oblasti dopravy, mechanizace, pažení a bednění, drobné mechanizace a ostatních 
výrobních prostředků potřebných pro zhotovení stavebních děl tohoto zaměření. Ve 
firmě pracuje cca 100 pracovníků na potřebné profesionální úrovni, jejichž odbornosti 
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a zkušenosti jsou zárukou provedení rychlého a kvalitního stavebního díla. Součástí 

pracovního týmu jsou i autorizovaní inženýři pro technologie, které firma realizuje. 
Firma je tedy schopna na přání zákazníka zajistit komplexnost stavebního díla včetně 
projektové dokumentace. 

Firma MODOS spol. s r.o. je držitelem certifikátů řady ČSN EN ISO 9001, 
ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.  

 [8] 

8.3. Stavební díla zhotovované společností 

Stavební firma MODOS spol. s.r.o. provádí svá díla v následujících oblastech 
stavitelství: 

Oblast dopravního stavitelství – výstavba komunikací, chodníků, zpevněných 
ploch, parkovišť, cyklostezek, opěrných zdí a staveb souvisejících s dopravním 
stavitelstvím. 

Oblast mostního stavitelství – výstavba betonových mostů, propustků a staveb 

souvisejících s mostním stavitelstvím. 

Oblast ekologického stavitelství – výstavba skládek tuhého komunálního odpadu 
a zakonzervování stávajících skládek. 

Oblast průmyslového stavitelství – realizace monolitických železobetonových 
konstrukcí a skeletů. 

Oblast inženýrského stavitelství – výstavba infrastruktury včetně přeložek 

inženýrských sítí a jejich nová výstavba. 
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9. Finanční analýza firmy MODOS spol. s r.o. 

Finanční analýza firmy MODOS spol. s r.o. byla provedena pro hodnocené období, tedy 
roky 2008 až 2012, na základě veřejně dostupných podkladů. Jednalo se o zprávy 
nezávislého auditora a výroční zprávy společnosti vystavené ve sbírce listin 
v obchodním rejstříku. Cílem je zhodnotit finanční zdraví podniku v tomto období 
a určit nedostatky v jeho finančním řízení. 

9.1. Analýza extenzivních ukazatelů – horizontální 
a vertikální analýza 

Prvním krokem finanční analýzy firmy MODOS spol. s r.o. je analýza extenzivních 

ukazatelů. Byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a také výkazu 
zisku a ztráty podniku. V hodnoceném období je tak sledován vývoj hodnot 
jednotlivých položek a také jejich struktura (podíl) v jednotlivých výkazech.  

9.1.1. Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

U aktiv podniku můžeme zaznamenat poměrně prudký nárůst až do roku 2010, kdy 
majetek podniku dosáhl nejvyšší hodnoty, poté majetek firmy klesal. Přesto za celé 
hodnocené období hodnota majetku firmy vzrostla. Konkrétně se aktiva firmy v roce 
2012 oproti roku 2008 navýšily o 20,124 mil. Kč. 

Tab. č. 2 Vývoj aktiv firmy MODOS spol. s.r.o. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva [tis. Kč] 70 489 79 029 105758 95 658 90613 

Dlouhodobý majetek [tis. Kč] 6 210 4 931 6 035 4 944 3 752 

Oběžný majetek [tis. Kč] 56 943 67 653 93 332 87 996 85 954 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Z tabulky č. 2 je patrné, že dlouhodobý majetek má jen velmi malý podíl na celkových 
aktivech, jeho podíl se navíc v průběhu hodnoceného období zmenšuje. Jak ukazuje 
tabulka č. 3 vertikální analýzy, z podílu necelých 8 % celkových aktiv se jejich podíl 
potupně sníží na pouhá 4 %. Hodnota dlouhodobého majetku je prakticky 
zanedbatelná. Podíl dlouhodobého hmotného majetku je velmi nízký a za hodnocené 
období jeho hodnota s drobnými výkyvy ve výsledku poklesla. Lze tedy tvrdit, že 

dlouhodobý hmotný majetek, který by měl být u stavební firmy základním výrobním 
faktorem, není dostatečně obnovován. Tento fakt lze vysvětlit financováním 
dlouhodobého majetku, kde firma využívá finančního leasingu a tím pádem takto 
financovaný majetek nevstupuje do rozvahy. Druhým velmi důležitým faktorem jsou 
důsledky finanční krize pro stavební trh. Podnik se tedy patrně spíše straní velkých 
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investicí a čeká na příznivější období. Dlouhodobý finanční majetek byl v roce 2009 

zcela zlikvidován, patrně byl firmou vyhodnocen jako nevýhodný. 

 

Graf č. 1 Vývoj jednotlivých složek aktiv firmy MODOS spol. s r.o.  

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Podíl oběžných aktiv je oproti tomu velmi vysoký a v průběhu hodnoceného období 
ještě narůstá. Hodnota a podíl zásob svědčí o zásobování „just in time“ – pokud netrpí 
plynulost provozu a je organizačně dobře podchyceno, je toto řešení z finančního 
hlediska výhodné. Zajímavá je, pro stavebnictví vcelku neobvyklá, nulová hodnota 
nedokončené výroby, která svědčí o typu zakázek firmy (délka výrobního cyklu 
nepřesahuje 1 rok). Podíl krátkodobých pohledávek je podle mého názoru v normě, až 
na roky 2008 a 2010, kdy jsou hodnoty vyšší. Podnik neeviduje dlouhodobé 
pohledávky. Jako nevyhovující hodnotím vysoký podíl finančních účtů v oběžném 
majetku. Firma tyto prostředky využívá na financování výroby především u projektů 

financovaných z prostředků EU, kde je výrazně delší odklad plateb. Patrně si tak firma 
také vytváří zdroj peněžních prostředků, které bude moci využít, jak již bylo zmíněno 
výše, až nastane lepší situace na stavebním trhu. Faktem však zůstává, že je to velmi 
nehospodárné. Velmi nízká hodnota výnosových úroků svědčí o velmi nízkém 
zhodnocení. 

Tab. č. 3 Vertikální analýza aktiv podniku MODOS spol. s r.o. 

AKTIVA 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

DM 6 210 8,810 4 931 6,239 6 035 5,706 4 944 5,168 3 752 4,141 

DNM 32 0,045 43 0,054 23 0,022 2 0,002 0 0,000 

DHM 4 404 6,248 3 864 4,889 6 012 5,685 4 942 5,166 3 752 4,141 

DFM 1 774 2,517 1 024 1,296 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

OA 56 943 80,783 67 653 85,605 93 332 88,251 87 996 91,990 85 954 94,858 

Zás. 185 0,262 262 0,332 251 0,237 135 0,141 159 0,175 

DP 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

KP 34 248 48,586 13 051 16,514 42 618 40,298 27 572 28,824 31 064 34,282 

FM 22 510 31,934 54 340 68,760 50 463 47,716 60 289 63,026 54 731 60,401 
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AKTIVA 
CELKEM 70 489 100,000 79 029 100,000 105 758 100,000 95 658 100,000 90 613 100,000 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Poměr vlastního a cizího kapitálu, až na rok 2010, odpovídá zlatým finančním 
pravidlům, tedy poměru 1:1. Tento poměr je přesto i ve zmíněném roce 2010 pořád 
v normě a z hlediska finančního řízení vyhovující. V roce 2008 došlo ke změně 
vlastnické struktury. Jeden ze společníků byl vyplacen a celková hodnota základního 
kapitálu poklesla. To se velmi negativně projevilo na výsledných peněžních tocích toho 
roku. Hodnota základního kapitálu následně v průběhu celého hodnoceného období 
zůstává na stejné úrovni, tedy 1 mil. Kč.  Hodnota fondů ze zisku, jejichž výši určuje 
obchodní zákoník a vnitřní podnikové předpisy, odpovídá hodnotě základního 
kapitálu. Naprostou většinu vlastního kapitálu tvoří výsledek hospodaření z minulých 
let. Za hodnocené období zaznamenává tato složka vlastního kapitálu zpočátku velmi 
prudký a poté postupně mírnící se nárůst. Byl zde totiž ve všech případech převeden 

celý hospodářský výsledek daného účetního období. Velmi negativně lze hodnotit 
velmi výrazný pokles HV daného účetního období. Konkrétně se mezi roky 2008 
a 2012 jedná o pokles o 11,4 mil. Kč, tedy cca 91%. 

Tab. č. 4 Vývoj pasiv firmy MODOS spol. s.r.o. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková pasiva [tis. Kč] 70 489 79 029 105 758 95 658 90 613 

Vlastní zdroje [tis. Kč] 35 421 42 362 44 935 48 267 49 324 

Cizí zdroje [tis. Kč] 34 710 36 237 60 601 46 933 41 137 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

 

Graf č. 2 Vývoj jednotlivých složek pasiv firmy MODOS spol. s r.o. 

 [zdroj: vlastní tvorba] 
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Z cizích zdrojů mají nejvýraznější podíl krátkodobé závazky. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o zdroj kapitálu, který v naprosté většině případů není zatížen úroky, je tento 
stav ideální. Zbytek cizích zdrojů tvoří prakticky jen závazky dlouhodobé. V případě 
tohoto podniku se jedná o závazky plynoucí z finančního leasingu, kterým firma 
financuje stroje a dopravní prostředky. Rezervy nejsou tvořeny. Velmi zajímavá 
a neobvyklá je nulová hodnota bankovních úvěrů. V tomto případě závisí hodně na 
úhlu pohledu, zda je to pro podnik z pohledu finančního řízení špatné či nikoli. 

Tab. č. 5 Vertikální analýza pasiv podniku MODOS spol. s r.o. 

PASIVA 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

VK 35 421 50,250 42 362 53,603 44 935 42,489 48 267 50,458 49 324 54,434 

ZK 1 000 1,419 1 000 1,265 1 000 0,946 1 000 1,045 1 000 1,104 

FzZ 662 0,939 662 0,838 662 0,626 662 0,692 662 0,731 

VH ML 21 299 30,216 33 760 42,718 40 700 38,484 43 273 45,237 46 605 51,433 

VH ÚO 12 460 17,677 6 940 8,782 2 573 2,433 3 332 3,483 1 057 1,166 

CZ 34 710 49,242 36 237 45,853 60 601 57,302 46 933 49,063 41 137 45,399 

DZ 5 024 7,127 4 188 5,299 13 767 13,017 9 617 10,054 7 942 8,765 

KZ 29 686 42,114 32 049 40,553 46 834 44,284 37 316 39,010 33 195 36,634 

Búv 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

PASIVA 
CELKEM 70 489 100,000 79 029 100,000 105 758 100,000 95 658 100,000 90 613 100,000 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

9.1.2. Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Celkový trend položky výroby, až na rok 2008 zastoupený pouze tržbami z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, je klesající. Propad tržeb mezi roky 2008 a 2012 je 
25,5 mil. Kč, tedy cca 13 %. Tento vývoj však odpovídá celorepublikovému průměru, 
kdy po období prosperity dopadly na stavební trh důsledky finanční krize. Po roce 
2009, do kterého tržby rostly, následuje jejich pokles, u kterého nelze očekávat 
v nejbližších období výrazné zlepšení.  

Velmi pozitivní je ale postupný nárůst přidané hodnoty. Jedinou výjimkou je rok 2010, 
kdy se z výše popsaných důvodů výrazně propadly tržby a podnik nestačil upravit své 
náklady. Z vývoje je patrná soustavná snaha podniku o snížení výrobní spotřeby, která 
se ukazuje jako velmi efektivní. Bohužel takto vytvořená přidaná hodnota je však ve 
stále větší míře spotřebována na osobní náklady, a tím zůstává stále menší prostor pro 
tvorbu zisku. Zatímco počet zaměstnanců se postupně spíše snižuje a podíl nákladů na 
SZP je stále stejný, podíl mzdových nákladů na celkových výnosech výrazně roste. 

Tento nepoměr mezi mzdovými náklady a náklady na SZP je způsobený využíváním 
dohod o provedení práce, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u externích. Ze strany 
podniku je to snaha o nižší odvody SZP a patrně i o snížení daňového základu, a tím 
pádem nižší platby daní z příjmů. Důsledkem však je snižující se hospodářský 
výsledek. 
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Tab. č. 6 Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztrát 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby z pr. výr. a sl. [v tis. Kč] 203 454 222 049 174 167 166 586 175 884 

Výrobní spotřeba [v tis. Kč] 138 518 149 776 113 671 101 983 90 321 

Spotřeba m. a en. [v tis. Kč] 53 260 40 450 48 571 39 848 37 851 

Služby [v tis. Kč] 85 258 109 326 65 100 62 135 52 470 

Přidaná hodnota [v tis. Kč] 62 935 72 273 60 496 64 603 85 563 

Osobní náklady [v tis. Kč] 44 797 62 355 54 025 56 267 80 784 

Mzdové náklady [v tis. Kč] 35 200 53 481 44 347 47 321 71 323 

Náklady na SZP [v tis. Kč] 8 901 8 298 9 052 8 298 8 634 

EAT [v tis. Kč] 12 459 6 939 2 573 3 332 1 057 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Podíl daní a poplatků, odpisů a opravných položek DM zůstává stále na podobné 
úrovni. Firma netvoří žádné opravné položky k pohledávkám ani nemá pohledávky po 
splatnosti. Podíl ostatních provozních nákladů se taktéž pohybuje přibližně na stejné 
úrovni. Poměrně zajímavý je vývoj podílu výnosových úroků. Ten v průběhu 
hodnoceného období klesá, přestože hodnota peněžních prostředků na peněžních 
účtech roste. V každém případě lze říct, že je jejich hodnota vzhledem k hodnotě 
finančních účtů nedostatečná.  

 

Graf č. 3 Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztrát 

 [zdroj: vlastní tvorba] 
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Poněkud spornou je položka nákladových úroků. Jejich hodnota je v roce 2008 a 2009 

nulová a v roce 2010 se zvýšila na poměrně vysokou hodnotu téměř 800 tis. Kč. Jelikož 
nedošlo k žádné účetní operaci, která by tuto změnu mohla zapříčinit, patrně jde o 
změnu účetní metodiky. Také původ těchto úroků je sporný, protože podnik nemá 
mimo finančního leasingu jiný závazek s tak vysokým úrokovým zatížením.3 

Tab. č. 7 Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát4 

  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

Výroba 201 453 90,321 222 049 83,197 174 167 84,131 166 586 80,872 175 884 75,676 

TDMaM 1 081 0,485 1 235 0,463 433 0,209 40 0,019 525 0,226 

OPV 30 0,013 23 0,009 0 0,000 6 0,003 0 0,000 

VS 138 518 62,104 149 776 56,118 113 671 54,909 101 983 49,510 90 321 38,862 

SMaE 53 260 23,879 40 450 15,156 48 571 23,462 39 848 19,345 37 851 16,286 

Služby 85 258 38,225 109 326 40,962 65 100 31,447 62 135 30,165 52 470 22,576 

PH 62 935 28,217 72 273 27,079 60 496 29,223 64 603 31,363 85 563 36,815 

OsN 44 797 20,085 62 355 23,363 54 025 26,097 56 267 27,316 80 784 34,758 

MzN 35 200 15,782 53 481 20,038 44 347 21,422 47 321 22,973 71 323 30,688 

NSZP 8 901 3,991 8 298 3,109 9 052 4,373 8 298 4,028 8 634 3,715 

DaP 706 0,317 801 0,300 580 0,280 472 0,229 552 0,238 

ODaOP 1 148 0,515 792 0,297 1 308 0,632 1 486 0,721 1 503 0,647 

OPN 1 659 0,744 1 522 0,570 1 209 0,584 1 433 0,696 1 292 0,556 

VHPČ 15 598 6,993 8 038 3,012 3 776 1,824 4 991 2,423 1 950 0,839 

VÚ 304 0,136 247 0,093 135 0,065 29 0,014 60 0,026 

NÚ 0 0,000 0 0,000 796 0,385 727 0,353 587 0,253 

VHFČ 154 0,069 117 0,044 -861 -0,416 -961 -0,467 -752 -0,324 

VHBČ 12 422 5,569 6 502 2,436 2 351 1,136 3 237 1,571 957 0,412 

VHÚO 12 459 5,586 6 939 2,600 2 573 1,243 3 332 1,618 1 057 0,455 

VHÚO 
PZ 15 799 7,083 8 701 3,260 3 192 1,542 4 148 2,014 1 321 0,568 

 [zdroj: vlastní tvorba]  

9.2. Analýza fondů finančních prostředků 

Analýza peněžních fondů jasně dokazuje nadměrné zastoupení krátkodobého 
finančního majetku v aktivech. Čistý pracovní kapitál a čistý peněžně-pohledávkový 
fond vycházejí ve velmi vysokých hodnotách. Vzhledem k tomu, že podnik drží 
minimální stav zásob, jelikož využívá metodu zásobování „just in time“ a také 

vzhledem k tomu, že neeviduje žádné nedobytné pohledávky, hodnota ukazatelů se 
příliš neliší. O podniku můžeme říct, že je financován velmi konzervativně.  
                                                           
3
 Úroky finančního leasingu by ale měly být standardně zahrnuty ve splátkách odváděných leasingové 

společnosti, které jsou účtovány jako ostatní služby, a ne zvlášť. Patrně se jedná o specifický postup firmy jak 
splátky z finančního leasingu účtovat a mít tak přehled o jejich navýšení důsledkem úroků. 
4
 Tato analýza posuzuje podíl jednotlivých položek na celkových výnosech podniku. 
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Tab. č. 8 Vývoj čistého pracovního kapitálu a čistého peněžně-pohledávkového fondu 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK [v tis. Kč] 34 235 41 619 52 667 52 940 53 514  

% z oběžných aktiv 53,26 56,17 52,81 58,36 61,61 

ČPPF [v tis. Kč] 34 050 41 357 52 416 52 805 53 355 

% z oběžných aktiv 52,97 55,81 52,56 58,21 61,42 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Vysoká hodnota těchto ukazatelů znamená pro podnik značnou finanční stabilitu. 
I kdyby nastala mimořádná situace s velkým finančním dopadem na podnik, neměla by 
být ohrožena jeho schopnost hradit své závazky. Jak již bylo řečeno, čistý pracovní 
kapitál tvoří část oběžného majetku, který je krytý dlouhodobými zdroji a které jsou 

zpravidla dražší než zdroje krátkodobé. V tomto případě jsou to dokonce převážně 
zdroje vlastní, které jsou považovány za nejdražší. Je tedy zjevné, že finanční stabilita 
podniku je tu na úkor jeho rentabilitě. 

 

 

Graf č. 4 Grafické znázornění čistého pracovního kapitálu pro roky 2008 a 2012 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

9.3. Analýza poměrových ukazatelů 
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Jak bylo řečeno, zlaté pravidlo financování tvrdí, že každé aktivum by mělo být 
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příslušného aktiva. Dlouhodobá aktiva by tedy měla být financována dlouhodobými 

zdroji. 

Tab. č. 9 Ukazatele stupně krytí stálých aktiv 

 2008 2009 2010 2011 2012 

USKSA vlastním kapitálem 570,4 859,1 744,6 976,3 1 314,6 

USKSA dlouhodobými zdroji 651,3 944,0 972,7 1 170,8 1 526,3 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Hodnoty ukazatelů stupně krytí stálých aktiv vlastním kapitálem a dlouhodobými 
zdroji vycházejí obrovské. Potvrzují výsledky předcházející analýzy peněžních fondů, 
tedy že podnik je financován velmi konzervativně a náklady kapitálu jsou tak zbytečně 
vysoké. 

Tab. č. 10 Ukazatele krátkodobé likvidity 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 2,14 2,28 2,12 2,40 2,61 

Pohotová likvidita 1,89 2,08 1,98 2,33 2,57 

Peněžní likvidita 0,75 1,67 1,07 1,59 1,64 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Pochopitelně i ukazatele likvidity vycházejí velmi vysoké, a to i pohotová a peněžní 
likvidita. Vedle velké hodnoty peněžních prostředků tu hraje roli také způsob 
zásobování, jaký firma využívá. Velmi malá hodnota zásob spojená s metodou 

zásobování „just in time“ znamená pro podnik menší množství méně likvidního 
oběžného majetku a způsobuje menší rozdíly mezi běžnou a pohotovou likviditou. 
Navíc firma neeviduje žádné nedobytné pohledávky ani pohledávky po splatnosti, 
o oběžném majetku podniku lze hovořit jako o velmi likvidním. 

9.3.2. Ukazatele rentability 

Finanční stabilita jde v případě tohoto podniku na úkor rentability. Toto tvrzení 
jednotlivé ukazatele rentability jednoznačně potvrzují. Na rozdíl od předchozích 
ukazatelů je jejich vývoj klesající. Nejvýznamnější propad je zaznamenán u ukazatele 
rentability vlastního kapitálu, kde se kombinuje efekt klesajícího zisku a narůstajícího 
vlastního kapitálu především kvůli výsledku hospodaření z minulých let. Jedná se o 

nejvýznamnější ukazatel, protože souvisí se samým smyslem podnikání, tedy 
zhodnocení investice majitelů. Je ale zjevné, že tuto základní úlohu podnik plní stále 
v menší míře.  
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Tab. č. 11 Vývoj jednotlivých typů ukazatelů rentability a ziskového rozpětí podniku 

 2008 2009 2010 2011 2012 

(Rentabilita vlastního kapitálu) 

ROE 0,352 0,164 0,057 0,069 0,021 

(Rentabilita aktiv) 

ROA 0,177 0,088 0,024 0,035 0,012 

(Rentabilita celkového vloženého jmění) 

ROI 0,177 0,088 0,030 0,041 0,017 

(Rentabilita celkového inves. kap.) 

ROCE 0,308 0,149 0,046 0,060 0,020 

ZR po zdanění 0,061 0,031 0,015 0,020 0,006 

ZR před zdaněním 0,078 0,039 0,018 0,025 0,008 

Provozní ZR před zdaněním 0,078 0,039 0,023 0,029 0,011 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

 

Graf č. 5 Vývoj jednotlivých typů ukazatelů rentability podniku 

 [zdroj: vlastní tvorba] 
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hlavním problémem jsou, přes velmi optimistický nárůst přidané hodnoty, zvyšující se 
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Graf č. 6 Vývoj jednotlivých typů ukazatelů ziskového rozpětí podniku 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

9.3.3. Ukazatel finanční stability a analýza finanční páky 

Z předchozího plyne, že, ukazatele finanční stability posuzují kapitálovou strukturu 
podniku. Poměr vlastního cizího kapitálu odpovídá zlatým pravidlům financování, tedy 
ideálnímu poměru 1:1. Podniku tedy rozhodně nehrozí předlužení, podnik tak má 
velký podíl na podnikatelském riziku a proto nepředstavuje pro věřitele velké riziko. 
Z tohoto pohledu by nemělo být získání úvěru od banky nijak problematické. Problém 
nastává u ukazatele úrokového krytí, jež se v roce 2012 kvůli klesajícímu zisku přiblížil 
kritické hodnotě 3,00. Ideální hodnota tohoto ukazatele je 8,00. Je tedy patrné, že 
klesající zisk tu také představuje problém. 

Tab. č. 12 Vývoj ukazatelů finanční stability podniku a ukazatele ziskového účinku FP 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel věřitelského rizika 0,50 0,46 0,58 0,50 0,46 

Koeficient samofinancování 0,50 0,54 0,42 0,50 0,54 

Ukaz. míry fin. samostatnosti 1,01 1,16 0,74 1,02 1,19 

Ukazatel úrokového krytí —  — 5 5,01 6,71 3,25 

Ukazatel ziskového účinku FP 1,99 1,87 1,88 1,69 1,27 

 [zdroj: vlastní tvorba]  

Předchozí ukazatele ukazovaly spíše mírů zadlužení, ale velmi důležité je posouzení 
přiměřenosti tohoto zadlužení pro daný podnik. Tedy zda je vlivem finanční páky další 

zadlužování výhodné či nikoli. Z vývoje ukazatele ziskového účinku finanční páky 
vyplývá, že tato výhodnost postupně klesá. Z konstrukce tohoto ukazatele je zřejmé, že 
je to kvůli nákladovým úrokům, které nejsou v prvních dvou letech evidovány a dále 
zvětšujícím se podílem vlastního kapitálu. Pro podnik je tedy stále méně výhodné 

                                                           
5
 V roce 2008 a 2009 podnik neeviduje žádné nákladové úroky. 
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využívat kapitál cizí a měl by lépe využívat kapitál vlastní dosažením větší ziskovosti 

výroby. 

9.3.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatel obratovosti celkových aktiv zobrazuje jejich využití, tedy jaká hodnota tržeb 
je vytvořena danou hodnotou celkových aktiv. Doporučená hodnota tohoto ukazatele 
se pohybuje mezi hodnotou 3,00 a 1,60. Jak ukazuje tab. č. 13, v roce 2008 je hodnota 
velmi blízko u hranice, která znamená nedostatek aktiv a v roce 2010 se naopak blíží 
k hranici, vyjadřující nadbytek celkových aktiv. Přestože se hodnota v roce 2012 
zvýšila, je proti roku 2008 zjevný pokles využití celkových aktiv. Velmi podobně lze 
přistupovat i k ukazateli obratu dlouhodobého hmotného majetku. Jeho hodnota 
vychází velmi vysoká díky nízkému podílu dlouhodobého hmotného majetku na 
celkových aktivech.  Pokles tohoto ukazatele znamená větší citlivost na snížení tržeb 

vlivem fixních nákladů jako například v roce 2010. Z porovnání roku 2008 a 2012 
vyplývá přibližně stejné využití dlouhodobého hmotného majetku. Poklesu tržeb 
odpovídá poklesu hodnoty dlouhodobého majetku. Je však důležité upozornit na 
rozpor ve výsledných hodnotách v porovnání s předchozím ukazatelem doby obratu 
celkových aktiv, který za hodnocené období poklesl. Tento fakt opět ukazuje na 
přebytek oběžných aktiv, v tomto případě konkrétně na vysokou hodnotu finančních 
účtů. 

Tab. č. 13 Ukazatel obratu a doby obratu celkových aktiv, DM a pohledávek a závazků 

 2008 2009 2010 2011 2012 

UO celkových aktiv 2,89 2,81 1,65 1,74 1,94 

DO celkových aktiv 124,73 128,13 218,60 206,72 185,47  

UO DHM 46,20 57,47 28,97 33,71 46,88 

DO DHM 7,79 6,26 12,43 10,68 7,68 

UO pohledávek 5,94 17,01 4,09 6,04 5,66 

DO pohledávek 60,66 21,16 88,09 59,58 63,58 

UO závazků 5,86 6,13 2,87 3,55 4,28 

DO závazků 61,42 58,75 125,26 101,42 84,20 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Velmi optimisticky vycházejí hodnoty ukazatelů obratu pohledávek a závazků. Až na 
rok 2010 vycházejí doby obratu pohledávek poměrně nízké vzhledem k charakteru 

zakázek, které firma provádí, kde velká část z nich je financována ze zdrojů EU a doba 
prodlení platby je tak větší. Důležité je, že doba obratu pohledávek vychází, až na rok 
2008, výrazně vyšší než doba obratu závazků. Pro podnik to znamená pozitivní 
peněžní tok a úsporu na potřebě pracovního kapitálu. Výsledné hodnoty ukazatelů 
tedy svědčí o velmi dobrém platební a inkasní politice podniku. Důležitým faktorem 
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však také je charakter zakázek, které podnik realizuje. Jedná se o veřejné zakázky, kdy 

jsou zadavatelem většinou obce nebo přímo stát a kde je riziko neuhrazení pohledávek 
velmi nízké a také doby splatnosti je ve větší míře dodržována. 

9.4. Analýza soustav ukazatelů 

9.4.1. Du Pont diagram 

 

Obr. č. 6 Du Pont diagram 

 [2. s. 103]  

Du pont diagram velmi názorně zobrazuje vliv jednotlivých vstupních činitelů na 
výslednou hodnotu patrně nejdůležitějšího ukazatele rentability, tedy rentability 
vlastního kapitálu. Je tu také patrný vliv již zmíněné finanční páky. Analýzou tohoto 
diagramu můžeme poměrně jednoduše určit, která z položek rozvahy a výkazu zisku 
a ztráty zapříčinila již zmíněný pokles hodnoty rentability vlastního kapitálu. 

Hodnota finanční páky, tedy poměru celkových aktiv a vlastního kapitálu, celkově klesá 
hlavně kvůli vlastnímu kapitálu. Vlastní kapitál totiž narůstá rychlejším tempem než 
celková aktiva, poměr cizího a vlastního kapitálu tak klesá. Je však zjevné, že na 

výslednou hodnotu rentability vlastního kapitálu má daleko větší vliv hodnota 
rentability aktiv. Vzhledem k tomu, že celková aktiva se poměrně výrazně navýšila 
(hlavně díky oběžnému majetku), ale tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
naproti tomu v průběhu hodnoceného období poklesly, obrat celkových aktiv 
zaznamenal pokles. Největší vliv na výsledné hodnotě ukazatele rentability aktiv má 
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však ziskové rozpětí, tj. poměr zisku a tržeb. Kombinace poklesu tržeb a velmi 

výrazného poklesu hodnot zisku vedly k propadu ziskového rozpětí a nejvíce tak 
ovlivnily pokles rentability aktiv, a tím i rentability vlastního kapitálu. Analýza Du Pont 
diagramu tedy potvrzuje výsledky předchozích ukazatelů, které poukazují především 
na pokles tržeb, ziskovosti výroby a nedostatečné využívání aktiv, kde je většina 
vázaná v podobě peněžních prostředků. 

Tab. č. 14 Tabulkový rozklad Du Pont diagramu a jeho vývoj v jednotlivých letech. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 0,352 0,164 0,057 0,069 0,021 

ROA 0,177 0,088 0,024 0,035 0,012 

Celková aktiva/VK 1,990 1,866 2,354 1,982 1,837 

Cizí zdroje/VK 0,990 0,866 1,354 0,982 0,837 

Ziskové rozpětí 0,061 0,031 0,015 0,020 0,006 

Obrat celkových aktiv 2,886 2,810 1,647 1,741 1,941 

Tržby [v tis. Kč] 203 454 222 049 174 167 166 586 175 884 

Zisk [v tis. Kč] 12 459 6 939 2 573 3 332 1 057 

Cizí zdroje [v tis. Kč] 35 068 36 667 60 823 47 391 41 289 

Vlastní kapitál [v tis. Kč] 35 421 42 362 44 935 48 267 49 324 

Celková aktiva [v tis. Kč] 70 489 79 029 105 758 95 658 90 613  

 [zdroj: vlastní tvorba]  

9.4.2. Ekonomické normály 

Ekonomické normály posuzují vývoj podniku. Předpokladem je, že výstupy musí růst 
progresivněji než vstupy, čímž se zajistí rozvoj podniku. Bohužel až na přelom roku 
2010 a 2011 podnik nesplňuje podmínky ekonomických normálů. I v tomto období 
však podmínky nejsou splněny úplně kvůli velmi progresivnímu růstu mzdových 
nákladů. Vedle indexu mzdových nákladů je třeba ještě zmínit index celkových nákladů 
a index zisku, které mimo zmíněný přelom roku 2010 a 2011 jako vstupní indexy 
výrazně převyšují hodnoty indexů výstupních a zabraňují tak splnění ekonomických 
normálů. Analýza ekonomických ukazatelů tedy potvrzuje tvrzení uvedených u 
předchozích ukazatelů a svědčí o nedostatečném rozvoji podniku. 

Tab. č. 15 Tabulka ekonomických normálů pro roky 2008 až 2012 

Ekonomický normál I I zisk > I tržby > I náklady > 
I mat. 

náklady 
> 

I mzdov. 
náklady 

> 
I počet 
prac. 

2008/2009 -0,443 < 0,091 < 0,246 > -0,241 < 0,519 > 0,009 

2009/2010 -0,629 < -0,216 < -0,211 < 0,201 > -0,171 < -0,112 
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2010/2011 0,295 > -0,044 > -0,010 > -0,180 < 0,067 > 0,063 

2011/2012 -0,683 < 0,056 < 0,145 > -0,050 < 0,507 > -0,198 

            Ekonomický normál II I zisk > I tržby > I zásoby 

      
2008/2009 -0,443 < 0,091 < 0,416 

      2009/2010 -0,629 < -0,216 < -0,042 

      2010/2011 0,295 > -0,044 > -0,462 

      2011/2012 -0,683 < 0,056 < 0,178 

      

            
Ekonomický normál III I zisk > I tržby > I DHM > 

I mzdov. 
náklady 

> 
I počet 
prac.  

 
2008/2009 -0,443 < 0,091 > -0,123 < 0,519 > 0,009 

 
 2009/2010 -0,629 < -0,216 < 0,556 > -0,171 < -0,112 

 
 2010/2011 0,295 > -0,044 > -0,178 < 0,067 > 0,063 

 
 2011/2012 -0,683 < 0,056 > -0,241 < 0,507 > -0,198 

 
  [zdroj: vlastní tvorba] 

9.5. Komplexní ukazatele 

Úkolem komplexních ukazatelů je hodnocení podniku jako celku, a to pouze jedním 
ukazatelem. Zatímco tzv. bankrotní ukazatele posuzují, zda podniku hrozí 
v následujícím období úpadek, bonitní modely posuzují jeho finanční zdraví. 

Z výsledků uvedených komplexních ukazatelů je zřejmé, že podniku rozhodně úpadek 
v následujících období nehrozí. Pro upřesnění podniky, jejichž výsledná hodnota 
Altmanova Z-skóre je nad 2,99, jsou považovány za finančně velmi stabilní a nehrozí 
jim úpadek ani v delším časovém horizontu. Podobně je tomu u Tafflerova modelu, kde 

finančně stabilním podnikům vychází hodnota vyšší než 0.  

Výsledky Kralickova Quicktestu, který je zástupcem bonitních modelů, jasně ukazují na 

vysokou finanční stabilitu ale také postupně se horšící výnosovou situaci, tedy 
ziskovost výroby a rentabilitu. Výsledná situace hodnocená nad 3 body je známka 
velmi dobrého podniku, naopak hranice 1 bodu znamená po finanční stránce špatný 
podnik. Podnik tedy nelze ani v roce 2012, kdy hodnoty vycházejí jako nejméně 
příznivé, označit jako špatný. Přesto je nutné upozornit, že pokud porovnáme roky 
2008 a 2012, výsledné hodnoty všech zmíněných komplexních ukazatelů se postupně 
horší. 

Tab. č. 16 Tabulky jednotlivých komplexních ukazatelů a jejich vývoj 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT 15 789 8 592 3 933 4 852 1 885 

Aktiva 70 489 79 029 105 758 95 658 90 613 

Tržby (výnosy) 223 041 266 894 207 018 205 986 232 416 

Tržní hodnota vlastního kapitálu 68 035 38 655 19 405 24 090 12 800 
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Účetní hodnota dluhu 34 710 36 237 60 601 46 933 41 137 

Zadržené výdělky 34 421 41 362 43 935 47 267 48 324 

Čistý pracovní kapitál 34 235 41 619 52 667 52 940 53 514 

X1 0,49 0,53 0,50 0,55 0,59 

X2 0,49 0,52 0,42 0,49 0,53 

X3 0,22 0,11 0,04 0,05 0,02 

X4 1,96 1,07 0,32 0,51 0,31 

X5 3,16 3,38 1,96 2,15 2,56 

Altmanovo Z-skóre 6,20 5,58 3,33 3,84 4,12 

      

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Zisk před zdaněním 15 799 8 701 3 192 4 148 1 321 

Aktiva 70 489 79 029 105 758 95 658 90 613 

Krátkodobé závazky 29 686 32 049 46 834 37 316 33 195 

Oběžná aktiva 56 943 67 653 93 332 87 996 85 954 

Celkové závazky 34 710 36 237 60 601 46 933 41 137 

Finanční majetek 22 510 54 340 50 463 60 289 54 731 

Provozní náklady (bez odpisů) 205 909 257 246 201 522 199 362 228 780 

X1 0,53 0,27 0,07 0,11 0,04 

X2 1,64 1,87 1,54 1,87 2,09 

X3 0,42 0,41 0,44 0,39 0,37 

X4 -0,03 0,09 0,02 0,12 0,09 

Tafflerův model 0,57 0,47 0,32 0,39 0,37 

      
Kralickův Quicktest 2008 2009 2010 2011 2012 

R1 vlastní kapitál / aktiva celkem 0,50 0,54 0,42 0,50 0,54 

R2 Dluhy celkem -peněžní prostředky / 
provozní casch flow 1,18 -0,58 -0,89 -0,93 3,80 

R3 Zisk před úroky a zdaněním / aktiva 
celkem 0,22 0,10 0,04 0,06 0,03 

R4 provozní casch flow / provozní výnosy 0,05 0,12 -0,06 0,07 -0,02 

R1 body 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

R2 body 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

R3 body 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

R4 body 1,00 4,00 0,00 2,00 0,00 

Finanční stabilita 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 

Výnosová situace 2,50 3,00 0,50 1,50 0,50 

Celková situace 3,25 3,50 2,25 2,75 2,00 

 [zdroj: vlastní tvorba] 
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9.6. Shrnutí finanční analýzy a SWOT analýza finančního 
řízení 

O podniku MODOS spol. s r.o. lze tvrdit, že je to především z pohledu finančního dobře 
řízený a stabilní podnik a jeho finanční zdraví je dobré. Z finanční analýzy vyplývá 
pouze několik nedostatků, které by potencionálně, v delším časovém horizontu, mohly 
způsobit problémy. 

Podnik se stejně jako všechny ostatní podniky podnikající na stavebním trhu musí 
potýkat s dopady finanční krize. Celkový pokles poptávky po stavebních pracích vedl 
k poklesu tržeb podniku. Je to ale důsledek vnějších vlivů, které podnik mohl jen těžko 
ovlivnit. Podle vývoje hodnot tržeb lze říci, že se podnik s touto situací vyrovnal 
poměrně dobře a tržby byly postupně stabilizovány, v roce 2012 je zaznamenán 
dokonce mírný nárůst. 

Ziskovost výroby podniku je po celém hodnoceném období zachována hlavně díky 
dobrému řízení nákladů výrobní spotřeby, jejichž podíl se podniku daří snižovat 
progresivněji, než byl pokles tržeb. Podíl přidané hodnoty tedy postupně narůstal. 
Přesto ziskovost výroby za hodnocené období poměrně výrazně poklesla, protože 
vytvořená přidaná hodnota byla ve stále větší míře spotřebována na mzdové náklady. 
Především v roce 2012 byl tento nárůst mzdových nákladů opravdu výrazný a umožnil 
tak vytvoření pouze minimálního zisku. Analýza také ukázala, že pouze část mzdových 
nákladů jsou řádné mzdy, zbytek tvořily dohody o provedení práce. Jednalo se tedy 
patrně o snahu ze strany podniku snížit základ daně z příjmů a také snížit odvody na 
SZP. 

Podniková aktiva mají poměrně nezvyklou strukturu. Dlouhodobý majetek tvoří jen 
velmi malou část celkových aktiv. Z toho pouze dlouhodobý hmotný majetek má 

výraznější hodnotu, ostatní složky dlouhodobého majetku jsou prakticky 
zanedbatelné. Nízká hodnota dlouhodobého majetku je způsobená financováním 
nákupu strojů a dopravních prostředků finančním leasingem, v jehož důsledku tento 

majetek nefiguruje v rozvaze. Z celé finanční analýzy je patrná snaha podniku 
o minimalizování velkých investic. Vzhledem k nejisté době, ve které se podnik 
nachází, je tato opatrnost patrně na místě, důležité je však mít na paměti rozvoj 
podniku a udržení kroku s konkurencí.  

Krátkodobý majetek tak tvoří většinu celkových aktiv. Zajímavá je velmi nízká hodnota 
zásob odpovídající metodě „just in time“. Z pohledu finančního řízení je tato metoda 
velmi výhodná a hospodárná. Finanční analýza také prokázala velmi dobré řízení 
pohledávek a velmi dobrou inkasní politiku podniku. Problémem je narůstající 
hodnota krátkodobého finančního majetku, který je pouze minimálně zhodnocován. 

Patrně to souvisí se snahou podniku vytvořit si jakýsi finanční polštář pro překonání 
období krize stavebního trhu a také snahou mít dostatek peněžních prostředků na 
budoucí investice v době, kdy bude situace přívětivější. Přes tyto důvody je 
prokazatelná, s touto snahou spojená, vysoká nehospodárnost, která se projevila ve 
většině ukazatelů finanční analýzy. 
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Struktura kapitálu odpovídá zlatým pravidlům financování. Poměr vlastního a cizího 

kapitálu je 1:1. Na jednu stranu je velmi dobré, že většinu cizích zdrojů tvoří 
krátkodobé závazky, které nejsou většinou zatížené úroky. Výrazně menší podíl pak 
mají dlouhodobé závazky, které představují finanční leasingy na dlouhodobý hmotný 
majetek. Bankovní úvěry nejsou zastoupeny vůbec. Věřitelské riziko je tedy minimální. 
Na druhou stranu je financování podniku velmi konzervativní. Velká část oběžného 
majetku je krytá dlouhodobými zdroji. Čistý pracovní kapitál tak vychází v obrovských 
hodnotách. Dlouhodobé zdroje, které tvoří v případě tohoto podniku převážně zdroje 
vlastní, jsou ale velmi drahé. Vysoké hodnoty likvidity a minimální věřitelské riziko 
jsou tedy na úkor hospodárnosti.  

Rentabilita podniku poměrně výrazně klesá. Snižující se rentabilita aktiv umocněná 
snižujícím se ziskovým účinkem finanční páky, spojeným také se zmíněnou strukturou 
kapitálu, má obrovský dopad na rentabilitu vlastního kapitálu. Podnik tak stále v menší 

míře plní své základní poslání, tedy zhodnocení vstupní investice majitelů. 

Tab. č. 17 SWOT analýza finančního řízení podniku MODOS spol. s.r.o. 

Silné stránky Slabé stránky 
Řízení nákladů výrobní spotřeby Řízení mzdových nákladů - klesající 

ziskovost výroby Řízení zásob metodou "just in time" 

Řízení pohledávek a závazků, inkasní a 
platební politika 

Nedostatečné využití volného kapitálu - 
kapitál není dostatečně zhodnocován 

  Nedostatečný rozvoj podniku - stagnace 

Příležitosti  Hrozby 

Dostatek kapitálu pro nové investice - 
možnost rozvoje 

Pokles poptávky po stavebních pracích, a s 
tím spojený pokles tržeb 

  Rozvíjející se konkurence 

 [zdroj: vlastní tvorba] 
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10. Návrh opatření a doporučení v rámci 
finanční restrukturalizace 

Na základě provedených závěrů z finanční analýzy a vypracované SWOT analýzy byly 
zpracovány návrhy opatření a doporučení v rámci finanční restrukturalizace 
stavebního podniku MODOS spol. s r.o. 

10.1. Navýšení zhodnocení peněžních prostředků 

Prvním krokem navrhované finanční restrukturalizace je navýšení zhodnocení 
peněžních prostředků na bankovních účtech a tím dosažení lepšího využití kapitálu. 

Ideální variantou by samozřejmě byla investice do rozšíření či modernizace výroby. 
Tato investice by bezesporu znamenala pro podnik možnost nesrovnatelně vyššího 
zhodnocení. Vzhledem k situaci na stavebním trhu je však tato varianta spojená se 
značným rizikem. Jak již bylo řečeno, vedení podniku spíše s investicemi vyčkává na 
příznivější podmínky. V souladu s touto poměrně konzervativní, ale bezpečnou 
strategií, se jeví jako nejlepší možnost investice do méně rizikových finančních 
produktů. Primárně se tedy jedná o spolehlivé uložení peněžních prostředků firmy, 
přičemž připisovaný úrok by měl pokrýt alespoň znehodnocení vlivem inflace tak, aby 
byly tyto peněžní prostředky připraveny na možné budoucí investice. Je potřeba zvolit 
optimální poměr mezi výnosem, dobou vázanosti a rizikem dané investice. 

Vzhledem k minimální výši úrokových sazeb vyhlašovaných ČNB je poměrně velký 
problém nalézt mezi nabízenými finančními produkty možnost zhodnocení pro větší 
objem firemních depozit. Nabídka bank je v současné době v této oblasti zaměřena 

spíše na osobní finance, tedy na omezenou výši vkládaných prostředků. Velmi pozitivní 
tendence je u spořících účtů, kde se často objevuje nulová výpovědní lhůta. 
U terminovaných vkladů je problémem především velmi malé zvýhodnění úrokové 
sazby oproti spořícím účtům. Toto zvýhodnění by mělo vynahradit výrazně delší 
výpovědní lhůtu. Bohužel je nutné konstatovat, že se tak u většiny nabídek bank neděje 
a nabídky terminovaných vkladů jsou většinou nevýhodné, a to i v případě 
individuálních sazeb. Ostatní finanční produkty jsou už spojeny s výrazně vyšším 
rizikem, které je u spořících a terminovaných účtů díky pojištění vkladů prakticky 
nulové, navíc ve většině případů není patřičně vyvážené možným zhodnocením. Pro 
tento účel tedy nejsou úplně vhodné. 

Za účelem dlouhodobého investování byl proto vybrán 2letý terminovaný vklad  
J&T Banky. Jedná se o privátní banku pro movitou klientelu. Většina jejich produktů je 

omezena poměrně vysokou minimální hranicí investice. V případě tohoto produktu je 
to 1 mil. Kč. Její zaměření především na investice a správu majetku umožňuje nabídku 
velmi zajímavého zhodnocení, které patrně nemá na trhu konkurenci. I když se jedná 
o menší banku, se kterou je bezesporu spojené větší riziko úpadku, než je tomu u 
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velkých bank, díky stále se zvyšující kontrole ČNB a již zmíněnému pojištění vkladů je 

riziko této investice minimální. 

Od stejné banky byl vybrán pro střednědobé investování vklad s výpovědní lhůtou 
3 měsíce. Stejně jako výše uvedený terminovaný vklad nabízí bezkonkurenční poměr 
mezi výpovědní lhůtou a úrokovou sazbou. 

Tab. 18 Navrhované rozložení peněžních prostředků do jednotlivých typů fin. produktů 

  Výpovědní Úroková Roční6 

 Částka lhůta sazba p.a. úrok 

Běžný účet Fio banka 9 918 - 0,00 % 0,1 Krátkodobé 

Běžný účet Artesa Konto 10 000 - 0,20 % 20,0 Krátkodobé 

Spořící účet Artesa Universal 10 000 - 0,90 % 90,0 Střednědobé 

Spořící účet Garance Sberbank 2 500 - 1,23 % 30,8 Střednědobé 

Vklad s výp. lhůtou  J&T Banka 10 000 3 měsíce 1,50% 150,0 Střednědobé 

Terminovaný vklad  J&T Banka 17 000 2 roky 2,20 % 374,0 Dlouhodobé 

   Vážená Ø sazba 1,28 % 664,8 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Dalším produktem, který byl pro podnik navržen, je spořící účet Garance od Sberbank. 
Jediným problémem tohoto účtu je omezená výše vkladu, na který se vztahuje výše 
uvedená velmi výhodná sazba. Při částce vyšší než 2,5 mil. Kč úroková sazba velmi 
prudce klesá. Výhodou tohoto účtu je nulová výpovědní lhůta a také fakt, že ze strany 

Sberbank není vyžadován u ní vedený běžný účet. 

Poslední spořícím účtem je účet Artesa Universal, které nabízí spořitelní družstvo 
Artesa. Opět tu vzniká potencionálně větší riziko úpadku této finanční instituce oproti 
velkým bankám, ale jako v předešlém případě jsou i tyto vklady pojištěny až do výše 
100 000 Eur. Obrovskou výhodou tohoto účtu je nulová výpovědní lhůta a stejně jako u 
běžného účtu Artesa Konto je to i na trhu bezkonkurenční úroková sazba. V případě 
běžného účtu určitě hrají roli taky neobvykle nízké poplatky, respektive většina služeb 
je zdarma. Podmínkou, stejně jako u všech spořitelních družstev, je členství ve 
družstvu a složení základního členského vkladu, který je v tomto případě, jak uvádějí 
stanovy družstva 100 Kč. 

Posledním navrhovaným finančním produktem v rámci finanční restrukturalizace je 
běžný účet od Fio banky. Byl vybrán jako doplněk předešlým produktům, jako 

zástupce produktů od větších bank. Spojuje výhody běžného účtu, který je téměř bez 
poplatků, s možnostmi, které mají pouze velké banky, jako je například velká 
dostupnost vlastních bankomatů a poboček. Tento účet je plánován jako hlavní 

                                                           
6
 Tato výše ročního úroku je spojena s předpokladem uskutečnění těchto kroků na začátku roku 2012. S tímto 

předpokladem počítá také hodnocení provedených kroků pomocí finanční analýzy, které následuje dále. 
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provozní účet odkud a kam by měla být realizována většina plateb. Je samozřejmé, že 

úroková sazba a tím pádem možné zhodnocení je u tohoto účtu prakticky 
zanedbatelné. 

10.2. Zvýšení ziskovosti výroby – redukce mzdových 
nákladů 

Dalším krokem navrhované finanční restrukturalizace musí být zvýšení ziskovosti 
výroby. Cílem tohoto kroku je zastavit klesající trend rentability podniku, především 
rentability vlastního kapitálu.  

Jak bylo uvedeno ve finanční analýze podniku MODOS spol. s r.o., klesající ziskovost 
výroby je způsobena především narůstajícími mzdovými náklady. Z následující tabulky 
č. 19 je patrné neúměrné narůstání mzdových nákladů vzhledem k počtu zaměstnanců. 

Vzhledem k tomu, že položka nákladů na SZP zůstává na skoro stejné úrovni a její výše 
neodpovídá mzdovým nákladům je zřejmé, že část mzdových nákladů tvoří vedle 
řádných mezd i mzdy na dohodu o provedení práce. Podíl těchto mezd, jak vyplývá 
z tabulky č. 19, v průběhu hodnoceného období narůstá. Jak již bylo řečeno, jedná se 
patrně o snahu podniku maximálně snížit základ daně a také odvody SZP.  

Tab. 19 Osobní náklady podniku MODOS spol. s r.o. v jednotlivých letech 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 106 107 95 101 81 

Mzdové náklady 35 200 53 481 44 347 47 321 71 323 

Náklady SZP 8 901 8 298 9 052 8 298 8 634 

Řádné mzdy 26 179 24 406 26 624 24 406 25 394  

Mzdy na dohody 9 021 29 075 17 723 22 915 45 929 

Podíl mezd na dohody  25,6 % 54,4 % 40,0 % 48,4 % 64,4 % 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Navrhované opatření tedy spočívá ve snížení nákladů na mzdy na dohody o provedení 
práce o 15%. Míra tohoto snížení byla stanovena tak, aby se celkový čistý peněžní tok 
dostal do kladných hodnot7. Je tak zabráněno úbytku peněžních prostředků a tím i 
aktiv podniku celkově. Zároveň je však tato míra limitována respektováním strategie 
podniku o co nejnižší míru zdanění. Přes poměrně velký vliv na výsledné hodnoty se 
jedná o poměrně malý zásah, kterého by nemělo být problém dosáhnout. 

                                                           
7
 Není přitom brána v úvahu výše zmíněná investice do dlouhodobého finančního majetku, změna struktury 

finančních účtů a s nimi spojené kladné a záporné peněžní toky. 
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Tab. 20 Navrhovaná úprava mzdových nákladů 

 2012 Návrh 

Mzdové náklady 71 323 64 434  Úspora: 6 889  

Mzdy na dohody 45 929 39 040 Snížení mezd na dohody o 15 % 
Podíl mezd na dohody 64 % 61% 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

10.3. Další doporučení 

Následující doporučení jsou zamýšlena jako další možnost jak ještě podpořit výsledný 
efekt výše navržených opatření, nejsou zahrnuty do základního návrhu opatření a tedy 
ani do jeho hodnocení pomocí finanční analýzy. 

10.3.1 Tvorba daňově uznatelných rezerv 

Poměrně zajímavou možností je tvorba daňově uznatelných rezerv, kterou upravuje 
zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Jedná se 
o nástroj podnikového účetnictví založený na zásadě opatrnosti, který umožňuje 
snižovat daňový základ. Tvorba rezerv na budoucí výdaje je totiž účtována do nákladů.  

V případě tohoto podniku připadá v úvahu tvorba rezerv na opravy dlouhodobého 
majetku, který může být nemovitý i movitý. Podmínkou je účelovost, tedy spojení 
rezervy s konkrétním aktivem. V případě této varianty nesmí být prostředky použity 
k nákupu dlouhodobého majetku ani k provedení pravidelných oprav v rámci údržby, 
také se nesmí jednat o opravu za účelem technického zhodnocení. V případě 

nemovitého majetku se tedy jedná o rekonstrukci, nikoli však modernizaci.  

Výše rezervy na opravu dlouhodobého majetku je určena podle konkrétního majetku 
určeného k opravě a charakteru této opravy. Výše rezervy pro zdaňovací období je 
rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, tedy době, která 
uplyne do předpokládaného termínu opravy, včetně roku zahájení tvorby rezervy 
(nepočítá se zdaňovací období, v němž je plánovaný termín opravy). Rezerva nemůže 
být tvořena pouze na jedno zdaňovací období. Maximální doba tvorby rezervy je pak 
zákonem stanovena pro jednotlivé odpisové skupiny. Například pro 2. odpisovou 
skupinu jsou to 3 zdaňovací období a pro 5. a 6. odpisovou skupinu je to 10 
zdaňovacích období. Rezerva je vedena na samostatném bankovním účtu, ze kterého 
můžou být prostředky vybrány pouze za účelem, pro který byla rezerva vytvořena. 
Rezerva je zrušena pokud se oprava nezahájí ve zdaňovacím období následujícím po 

období, kdy byl předpokládán termín opravy (rezerva se zruší v tomto období). 

 [9. § 7]  

V podniku s přebytkem peněžních prostředků jako je tento, je tvorba daňově 
uznatelných rezerv velmi dobrou možností jak snížit daňový základ, a tím vytvořit 
úsporu na odváděných daních z příjmů. Toto doporučení tak navazuje na opatření o 
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snížení mzdových nákladů, které v rámci snahy o zvýšení rentability daňový základ 

zvýšilo. Rezerva navíc může být vytvořena i jako součást prvního výše zmíněného 
opatření, takto vázané prostředky tedy mohou být převedeny na další jim podobný 
spořící nebo termínovaný účet a mohou být navíc takto zhodnocovány. Lze využít toho, 
že v tomto případě není překážkou ani delší výpovědní lhůta v řádu let, protože 
prostředky jsou účelově vázané s plánovanou opravou a nemohou být využity dříve. 

10.3.2 Financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Jak bylo uvedeno ve finanční analýze, podnik využívá k financování dlouhodobého 
hmotného majetku výhradně finanční leasing. Tato forma financování je však 
v současnosti všeobecně považována za méně výhodnou variantu oproti účelovému 
úvěru, a to hned z několika důvodů.  

Finanční leasing je rozhodně méně flexibilní formou financování. Financované aktivum 

zůstává majetkem leasingové společnosti, nelze s ním volně nakládat, nelze jej ani 
prodat. Také předčasné splacení je výrazně dražší než v případě úvěru. Do splátek je 
v případě vozidel povinně zahrnuto i havarijní pojištění, které bývá často nevýhodné. 
Pokud by si ho podnik zřizoval nezávisle, mohl by dosáhnout lepších podmínek. 
Splátky leasingové společnosti jsou sice daňově uznatelným nákladem, ale pouze za 
předpokladu, že doba nájmu bude minimálně tak dlouhá jako doba odepisování 
stanovená zákonem o daních z příjmu pro daňové odpisy a u nemovitostí minimálně 
30 let. Je tím tedy stanovená minimální délka finančního leasingu. To celé financování 
uměle prodlužuje i v případě, že to není potřeba. Logickým důsledkem je pak 
prodražení. V případě účelového úvěru lze na rozdíl od finančního leasingu majetek 
odepisovat a úroky z úvěru jsou daňově uznatelným nákladem. U finančního leasingu 
také hrozí riziko, že v případě úpadku leasingové společnosti podnik přijde o 

leasingem financovaný majetek.  

Podnikem evidované probíhající finanční leasingy jsou už téměř splacené (všechny 
končí v průběhu roku 2013), nemá tedy smysl je jakýmkoli způsobem přefinancovávat. 
Pokud by se však podnik rozhodl pro další investici, bylo by rozhodně výhodnější 
financovat ji z vlastních zdrojů nebo formou účelového úvěru. 
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11. Stanovení finanční analýzy po 
provedených opatřeních v rámci finanční 
restrukturalizace 

Po zanesení daných opatření uvedených v kapitole 10 do účetních výkazů firmy 
MODOS spol. s r.o. byla opět provedena finanční analýza za účelem posouzení účinnosti 
těchto opatření. V následujícím textu budou uvedeny nejdůležitější změny oproti 
původnímu stavu. 

11.1. Analýza extenzivních ukazatelů 

V případě horizontální analýzy je klíčový hlavně vývoj výkazu zisku a ztráty, jejíž vývoj 
nejlépe zobrazí následující graf č. 7. Je tu jasně patrný pokles osobních nákladů, který 
vytvořil v přidané hodnotě větší prostor pro tvorbu zisku. 

 

Graf č. 7 Vývoj jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Struktura aktiv a pasiv se však změnila poměrně významně. Nejvýraznější je asi 

zvýšení podílu dlouhodobého majetku z podílu 4 % na 21 % z celkových aktiv. Tato 
změna byla na úkor finančního majetku, který klesl z podílu 60 % na 45 % z celkových 
aktiv. Tento pokles nebyl tak výrazný díky většímu vytvořenému zisku, který finanční 
majetek navýšil a pokles tak zmírnil. Podíl VH účetního období se zvýšil z podílu 1 % 
na 7 % celkových pasiv. Díky tomu se také upravil poměr vlastního a cizího kapitálu, 
kde se podíl vlastního kapitálu zvýšil z 54 % na 57 %.  
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Ve výkazu zisku a ztrát provedená opatření zapříčinila pokles podílu osobních nákladů 

z 35 % na 31 % z celkových výnosů. Hospodářský výsledek za účetní období se tak 
zvýšil z podílu 0,5 % na 3 % celkových výnosů. Dalším faktorem, který pozitivně 
působil na nárůst hospodářského výsledku, bylo výrazné navýšení výnosových úroků 
a výnosů z dlouhodobého finančního majetku. 

11.2. Analýza fondů finančních prostředků 

Úbytek čistého pracovního kapitálu způsobený investicí do dlouhodobého finančního 
majetku je zmírněný přírůstkem peněžních prostředků vlivem nárůstem výsledku 
hospodaření. Jeho podíl na oběžných aktivech klesl z 62 % na 56 %, tedy hodnotu jako 
v roce 2009. Podobně je tomu i u peněžně pohledávkového fondu (rozdíl hodnot je 
minimální díky nízké hodnotě zásob). Provedená opatření tedy do jisté míry zmírňují 
nehospodárnost velmi konzervativního financování, které podnik doposud vedl. 

Tab. č. 21 Změna čistého pracovního kapitálu a čistého peněžně pohledávkového fondu 

 2012 Po úpravách 

Čistý pracovní kapitál 53 514 42 511  

% z oběžných aktiv 61,6  56,0   

Čistý peněžně pohledávkový fond 53 355 42 352  

% z oběžných aktiv 61,4 55,8 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

11.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Předchozí tvrzení podporují i ukazatelé stupně krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 
a dlouhodobými zdroji, jejichž hodnoty poklesly z extrémně vysokých hodnot na 
několikanásobně nižší, daleko snesitelnější úroveň. Je nutné zdůraznit, že i přes 
výrazný pokles jsou hodnoty stále vysoké a likvidita podniku tedy rozhodně není 
ohrožena. To dokazují i ukazatele krátkodobé likvidity. Je tu sice patrný pokles, ale 
i v případě nejkritičtějšího ukazatele peněžní likvidity jsou hodnoty stále vysoké. 

Tab. č. 22 Změna ukazatelů krátkodobé likvidity 

 2012 Po úpravách 

Běžná likvidita 2,605 2,275 

Pohotová likvidita 2,573 2,243 

Peněžní likvidita 1,641 1,311  

 [zdroj: vlastní tvorba] 
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Velmi pozitivně se provedená opatření projevila na hodnotách ukazatelů rentability. 

Nárůst je nejvýraznější u ukazatele rentability vlastního kapitálu, který je klíčový. Byl 
tak splněn hlavní smysl provedených opatření a zároveň zmírněn klíčový problém 
podniku. 

Tab. č. 23 Změna ukazatelů rentability a ziskového rozpětí podniku 

 2012 Po úpravách 

(Rentabilita vlastního kapitálu) 

ROE 0,021 0,128 

(Rentabilita aktiv) 

ROA 0,012 0,073 

(Rentabilita celkového vloženého jmění) 

ROI 0,017 0,078 

(Rentabilita celkového investovaného kapitálu) 

ROCE 0,020 0,113 

ZR po zdanění 0,006 0,040 

ZR před zdaněním 0,008 0,050 

Provozní ZR před zdaněním 0,011 0,053 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

U ukazatelů finanční stability a finanční páky došlo také ke zlepšení. Jak bylo zmíněno, 
provedená opatření měla vliv na poměr vlastního a cizího kapitálu, a to ve prospěch 
vlastního kapitálu. To se samozřejmě projevilo zlepšením ukazatelů věřitelského 

rizika. Velmi pozitivní je také opravdu velmi výrazné navýšení hodnoty ukazatele 
úrokového krytí. Zvýšení ziskovosti mělo pozitivní efekt i na ukazatel ziskového účinku 
finanční páky, kdy pro finanční páku zhoršující se poměr vlastního a cizího kapitálu byl 
vyrovnán zvýšením ziskovosti výroby. 

Tab. č. 24 Změna ukazatelů finanční stability a ukazatele ziskového účinku FP 

 2008 Po úpravách 

Ukazatel věřitelského rizika 0,46 0,43 

Koeficient samofinancování 0,54 0,57 

Ukazatel míry fin. samostatnosti 1,19 1,34 

Ukazatel úrokového krytí 3,25 16,02 

Ukazatel ziskového účinku FP 1,27 1,64 

 [zdroj: vlastní tvorba]  

Ukazatelé aktivity se až na ukazatel obratu celkových aktiv nezměnily. Dosažením 
vyššího hospodářského výsledku se zvýšila hodnota aktiv, a tak při neměnných 
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tržbách hodnota ukazatele obratu celkových aktiv poklesla z hodnoty 1,94 na hodnotu 

1,82. 

11.3. Analýza soustav ukazatelů 

Vývoj podniku, který zachycují ekonomické normály, zaznamenal určité oživení. Stále 
jsou největším problémem mzdové náklady, jejichž vývoj je hlavní příčinou nesplnění 
podmínek ekonomických normálů. Prokazatelně se však celá situace zlepšila. 

Tab. č. 25 Změna ekonomických normálů 

Ekonomický normál I I zisk > I tržby > I náklady > 
I mat. 

náklady 
> 

I mzdov. 
náklady 

> 
I počet 
prac. 

2011/2012 -0,683 < 0,056 < 0,145 > -0,050 < 0,507 > -0,198 

2011/Po úpravách 1,117 > 0,056 < 0,111 > -0,050 < 0,362 > -0,198 

 

Ekonomický normál II I zisk > I tržby > I zásoby 

2011/2012 -0,683 < 0,056 < 0,178 

2011/Po úpravách 1,117 > 0,056 < 0,178 

 

Ekonomický normál III I zisk > I tržby > I DHM > 
I mzdov. 
náklady 

> 
I počet 
prac. 

2011/2012 -0,683 < 0,056 > -0,241 < 0,507 > -0,198 

2011/Po úpravách 1,117 > 0,056 > -0,241 < 0,362 > -0,198 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

11.4. Komplexní ukazatele finančního zdraví podniku 

Jako u předchozích ukazatelů došlo provedením opatření finanční restrukturalizace k 
prokazatelnému zlepšení výsledných hodnot, a to u obou typů komplexních ukazatelů, 
tedy jak bankrotních modelů, tak i těch bonitních. Pro posouzení dopadů je rozhodující 
hlavně bonitní model Kralickův Quicktest, jenž posuzuje finanční zdraví podniku a 
jehož výsledky jsou uvedeny níže. Podnik se celkovým hodnocením přiblížil k hranici 
3,00, která odpovídá velmi dobrému finančnímu zdraví. 

Tab. č. 26 Vývoj hodnot komplexního ukazatele Kralickova Quicktestu 

Kralickův Quicktest 2008 2009 2010 2011 2012 
Po 

úpravách 

R1 vlastní kapitál / aktiva celkem 0,50 0,54 0,42 0,50 0,54 0,57 
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R2 Dluhy celkem -peněžní prostředky / 
provozní cash flow 1,18 -0,58 -0,89 -0,93 3,80 -1,07 

R3 Zisk před úroky a zdaněním / aktiva 
celkem 0,22 0,10 0,04 0,06 0,03 0,09 

R4 provozní cash flow / provozní výnosy 0,05 0,12 -0,06 0,07 -0,02 0,01 

R1 body 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

R2 body 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

R3 body 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

R4 body 1,00 4,00 0,00 2,00 0,00 1,00 

Finanční stabilita 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 

Výnosová situace 2,50 3,00 0,50 1,50 0,50 1,50 

Celková situace 3,25 3,50 2,25 2,75 2,00 2,75 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

11.5. Shrnutí finanční analýzy po provedených opatřeních 
v rámci finanční restrukturalizace 

Pomocí finanční analýzy byla posouzena účinnost navržených opatření v rámci 
finanční restrukturalizace. Výsledné hodnoty téměř u všech ukazatelů zaznamenaly 
pozitivní dopad těchto opatření. 

Díky snížení mzdových nákladů byla ve větší míře zachována přidaná hodnota, a tím 
byl vytvořen větší prostor pro tvorbu zisku. Také navýšení výnosových úroků a výnosů 
z dlouhodobého finančního majetku výrazně napomohlo tvorbě většího 
hospodářského výsledku, než tomu bylo před finanční restrukturalizací. 

Byl upraven poměr dlouhodobého a krátkodobého majetku tak, že byla investována 
část peněžních prostředků do dlouhodobého finančního majetku s účelem zvýšit jeho 
výnosnost, a tím dosáhnout větší hospodárnosti. Důsledkem je snížení čistého 
pracovního kapitálu a čistého peněžně pohledávkového fondu. Došlo tedy ke zmírnění 
konzervativnosti financování podniku, a tím i logicky ke snížení celkových nákladů 
kapitálu. 

Provedené změny se samozřejmě projevily i na ukazatelích krátkodobé likvidity 
poklesem jejich hodnoty. Přesto zůstává likvidita podniku nadprůměrně vysoká a jeho 
platební schopnost tedy není rozhodně ohrožena. 

Klíčovým dopadem navrhovaných opatření finanční restrukturalizace je výrazné 
navýšení hodnot ukazatelů rentability, především ukazatele rentability vlastního 
kapitálu, jehož zvýšení bylo hlavním cílem navrhovaných opatření. 

Výše zmíněné zvýšení výsledku hospodaření navýšilo vlastní kapitál. Poměr vlastního 
a cizího kapitálu byl tedy lehce vychýlen na úkor cizího kapitálu. To sice mělo negativní 
dopad na finanční páku, ten však byl vyrovnán zvýšením ziskovosti výroby, takže se 
ziskový účinek finanční páky ve výsledku zvýšil. Díky změně poměru vlastního a cizího 
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kapitálu se ale snížilo věřitelské riziko. Prakticky se tedy zvýšila výhodnost využití 

cizího kapitálu, ale také snížila obtížnost jeho obstarání (např. schválení úvěru). 

Lze tedy tvrdit, že navržená opatření finanční restrukturalizace jsou velmi účinná 
a mají velmi pozitivní vliv na celkové finanční zdraví podniku, jak dokazují i výsledné 
hodnoty Kralickova Quicktestu. 
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12. Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat u konkrétního podniku již fungující finanční řízení, za 
pomocí metod finanční analýzy a na základě výsledných závěrů provést finanční 
restrukturalizaci. 

Provedená finanční analýza odhalila několik důležitých skutečností, týkajících se 
finančního řízení a tím i finančního zdraví podniku MODOS spol. s r.o. Z analýzy je 
zjevné, že podnik nemá zásadní nedostatky ve finančním řízení, které by ohrožovaly 
jeho existenci. Naopak má v oblasti finančního řízení několik silných stránek. Ukázalo 
se, že podnik velmi dobře řídí náklady výrobní spotřeby, čímž si zajistil neustálý nárůst 
přidané hodnoty v průběhu celého hodnoceného období. Podnik má velmi dobrou 
platební a inkasní politiku, tedy řízení pohledávek a závazků a také řízení zásob. 
Využívá totiž velmi efektivní metody „just in time“. Přesto finanční analýza odhalila i 

několik nedostatků, které by v budoucnu potencionálně mohly způsobit podniku 
problémy.  

Pokud pomineme pokles tržeb související s celkovým poklesem poptávky po 
stavebních pracích, které podnik nemohl z větší části nijak ovlivnit, pak jsou 
nejzásadnější problémem patrně mzdové náklady, které progresivně rostou, zcela 
neúměrně tržbám, a snižují tak v průběhu hodnoceného období ziskovost na 
minimum. Stejně tak se ukázalo, že podnik je překapitalizován. Velkou část jeho 
majetku tvoří volné peněžní prostředky, které nejsou téměř zhodnocovány. Přes velmi 
vysokou míru likvidity podniku mají tyto dva nedostatky finančního řízení výrazně 
negativní vliv na rentabilitu podniku. 

V rámci finanční restrukturalizace byla navržena dvě základní opatření. Prvním bylo 

zvýšení ziskovosti výroby pomocí snížení mzdových nákladů, konktrétně části 
odpovídající mzdám na dohodu o provedení práce, a to o 15%. Druhým krokem bylo 
zvýšení zhodnocení volných peněžních prostředků na bankovních účtech, tím dosažení 
většího využití kapitálu a větší hospodárnosti. Bylo tedy vybráno jakési portfolio 

finančních produktů od terminovaného účtu přes spořící účty až po běžný účet, celé 
nastavené tak, aby podniku poskytovalo ideální poměr mezi výnosem dobou vázanosti 
a rizikem. Jelikož nabídka velkých bank byla povětšinou nevýhodná, je v návrhu 
využito také nabídek menších finančních institucí. Přestože je riziko úpadku těchto 
institucí větší než u velkých bank, riziko těchto investic je díky pojištění vkladů zcela 
minimální. 

Dále byla navržena také další spíše obecná doporučení, která již nebyla součástí 
základního restrukturalizačního návrhu, ale která by mohla ještě podpořit výsledný 
efekt navrhovaných opatření. První doporučení se týkalo tvorby daňově uznatelných 

rezerv a druhé pak upřednostnění vlastního kapitálu nebo účelového úvěru před méně 
výhodným finančním leasingem v případě financování dlouhodobého hmotného 
majetku. 

Výše zmíněné základní restrukturalizační opatření byly zahrnuty do účetních výkazů 
s předpokladem, že tato opatření byla provedena na začátku roku 2012. Takto 
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změněné účetní výkazy prošly opět finanční analýzou s cílem ověřit jejich účinnost. 

Přestože navrhovaná opatření nebyla navržena jako příliš náročná na provedení a 
jednalo se spíše o menší zásahy, finanční analýza jasně ukázala jejich vysokou 
efektivnost a pozitivní účinek na finanční zdraví podniku. Navrhovaná 
restrukturalizační opatření splnila svůj účel, kterým bylo výrazné zvýšení rentability 
podniku, především rentability vlastního kapitálu, při zachování stále poměrně vysoké 
míry likvidity podniku. Navrhovanou finanční restrukturalizaci lze tedy považovat za 
úspěšnou. 
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14. Seznam použitých symbolů a zkratek 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM Dlouhodobý nehmotný majetek 

VH Výsledek hospodaření 

ČPP Čisté peněžní prostředky 

ČPPF Čistý peněžně pohledávkový fond 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROA Rentabilita aktiv 

ROI Rentabilita celkového vloženého jmění 

ROCE Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

EBDIT Zisk před odpisy, úroky a daněmi 

EBIT Zisk před úroky a daněmi 

EBT Zisk před zdaněním 

EAT Zisk po zdanění 



75 

 

15. Seznam příloh 
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7) Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty firmy MODOS spol. s r.o. 
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16. Přílohy 

Př. 1 Rozvaha firmy MODOS spol. s.r.o. za roky 2008 až 2012 

  AKTIVA r. 2008 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM (r.2+3+31+64) 1 70 489 79 029 105 758 95 658 90 613 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 2           

B Dlouhodobý majetek (r.4+13+23) 3 6 210 4 931 6 035 4 944 3 752 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (r. 5 až 12) 4 32 43 23 2 0 

B.I.   1. Zřizovací náklady 5           

2. Aktivované náklady na vývoj 6           

3. Software 7   43 23 2   

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 12 32         

B.II Dlouhodobý hmotný majetek (r. 14 až 22) 13 4 404 3 864 6 012 4 942 3 752 

B.II.  1. Pozemky 14           

2. Stavby 15 1 526 1 457 1 387 1 318 1 248 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 2 035 2 030 4 329 3 357 2 265 

6. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  19 273 257 296 267 239 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 160 120       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 410         

9. Opravná položka k nabytému majetku 22           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (r. 24 až 30) 23 1 774 1 024 0 0 0 

B.III.1. Podílové cenné papíry a podíly v dceřiné společnosti 24           

2. 
Podílové cenné papíry a podíly ve společnosti s 
podstatným vlivem 25           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26           

4. Půjčky účtové jednotky v konsolidovaném celku 27           

5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 28 1 774 1 024       

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30           

C Oběžný majetek (r.32+39+48+58) 31 56 943 67 653 93 332 87 996 85 954 

C.I. Zásoby (r. 33 až 38) 32 185 262 251 135 159 

C.I.   1. Materiál 33 165 262 121 135 159 

2. Nedokončená výroba a polotovary 34           

3. Výrobky 35           

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 20   130     

C.II.  Dlouhodobé pohledávky (r. 40 až 47) 39 0 0 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 40           

C.III. Krátkodobé pohledávky (r.49 až 57) 48 34 248 13 051 42 618 27 572 31 064 

C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku 49 34 015 12 836 42 333 25 357 30 248 
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2. 
Pohledávky vůči dceřiné účtové jednotce a mateřské 
účtové jednotce 50           

3. Ostatní pohledávky v rámci konsolidovaného celku 51           

4. Pohledávky vůči společníkům a sdružení 52           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53           

6. Stát - daňové pohledávky 54     30 1 971 611 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 233 203 203 203 205 

8. Dohadné účty aktivní 56   12 52 41   

9. Jiné pohledávky 57           

C.IV. Finanční účty (r. 59 až 62) 58 22 510 54 340 50 463 60 289 54 731 

C.IV. 1. Peníze 59 1 223 38 315 1 359 871 937 

2. Účty v bankách 60 21 287 16 025 49 104 59 418 53 794 

3. Krátkodobý finanční majetek 61           

4. Pořízený krátkodobý finanční majetek 62           

D Časové rozlišení (r. 64 až 66) 63 7 336 6 445 6 391 2 718 907 

D.I.   1. Náklady příštích období 64 7 336 6 445 6 391 2 718 907 

2. Komplexní náklady příštích období 65           

3. Příjmy příštích období 66           

  PASIVA             

  PASIVA CELKEM (r. 67+85+118) 67 70 489 79 029 105 758 95 658 90 613 

A. Vlastní jmění (r. 69+73+78+81+84) 68 35 421 42 362 44 935 48 267 49 324 

A.I. Základní kapitál (r. 70 až 72) 69 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.I.   1. Základní kapitál 70 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71           

3. Změna základního jmění 72           

A.II. Kapitálové fondy (r. 74 až 77) 73 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku (r. 79 až 80) 78 662 662 662 662 662 

A.III. 1. Zákonný rezervní fond 79 162 162 162 162 162 

2. Statutární fondy a ostatní fondy 80 500 500 500 500 500 

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let (r. 82 + 83) 81 21 299 33 760 40 700 43 273 46 605 

A.IV.1. Nerozdělený zisk z minulých let 82 21 299 33 760 40 700 43 273 46 605 

2. Neuhrazená ztráta z minulých let 83           

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 84 12 460 6 940 2 573 3 332 1 057 

B Cizí zdroje (r. 86+91+102+114) 85 34 710 36 237 60 601 46 933 41 137 

B.I. Rezervy (r. 87 až 90) 86 0 0 0 0 0 

B.I.   1. Rezervy podle zvláštních předpisů 87           

B.II.  Dlouhodobé závazky (r. 92 až 101) 91 5 024 4 188 13 767 9 617 7 942 

B.II.  1. Dlouhodobé závazky z obchodního styku 92 5 024 4 188 13 767 9 617 7 942 

B.III. Krátkodobé závazky (r. 103 až 113) 102 29 686 32 049 46 834 37 316 33 195 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 103 24 919 14 998 35 668 29 840 26 085 

2. Závazky vůči dceřiné a mateřské účtové jednotce 104           

3. Ostatní závazky v rámci konsolidovaného celku 105           
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4. Závazky vůči společníkům a sdružení 106 121 9 837 6 778 4 683 4 692 

5. Závazky vůči zaměstnancům 107 1 423 1 222 855 1 088 887 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 108 1 474 1 007 861 949 421 

7. Stát - daňové závazky 109 1 709 4 602 2 567 745 56 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110           

9. Vydané dluhopisy 111           

10. Dohadné účty pasivní 112 11 10 35 12 1 064 

11. Ostatní závazky 113 29 373 70 -1 -10 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci (r. 115 až 117) 114 0 0 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115           

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116           

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117           

C Časové rozlišení (r. 119+120) 118 358 430 222 458 152 

C.I.   1. Výdaje budoucích období 119 358 430 219 455 150 

2. Výnosy budoucího období 120     3 3 2 

Př. 2 Výkaz zisku a ztráty firmy MODOS spol. s.r.o. za roky 2008 až 2012 

Výkaz zisků a ztrát 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby z prodeje zboží 1           

Náklady na pořízení prodaného zboží 2           

Obchodní marže (r. 1 - r. 2) 3 0 0 0 0 0 

Výroba (r. 5 až 7) 4 201 453 222 049 174 167 166 586 175 884 

Tržby prodeje vlastních výrobků a služeb 5 203 454 222 049 174 167 166 586 175 884 

ZS vnitropodnikových zásob 6 -2 001         

Aktivace 7           

Výrobní spotřeba (r. 9 + r. 10) 8 138 518 149 776 113 671 101 983 90 321 

Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad. dodávek 9 53 260 40 450 48 571 39 848 37 851 

Služby 10 85 258 109 326 65 100 62 135 52 470 

Přidaná hodnota (r. 3 + 4 - 8) 11 62 935 72 273 60 496 64 603 85 563 

Osobní náklady (r. 13 až 16) 12 44 797 62 355 54 025 56 267 80 784 

Mzdové náklady 13 35 200 53 481 44 347 47 321 71 323 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14           

Náklady na sociální pojištění 15 8 901 8 298 9 052 8 298 8 634 

Sociální náklady 16 696 576 626 648 827 

Daně a poplatky 17 706 801 580 472 552 

Odpisy a opravné položky DNM a DHM 18 1 148 792 1 308 1 486 1 503 

Tržby z prodeje DNM a DHM a materiálu (r. 20 + 21) 19 1 081 1 235 433 40 525 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 933 1 163 402 40 525 

Tržby z prodeje materiálu 21 148 72 31     

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM a materiálu 
(r. 23 + 24) 22 138 23 31 0 7 



79 

 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23           

Prodaný materiál 24 138 23 31   7 

Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 25           

Ostatní výnosy z hospodářské činnosti 26 30 23   6   

Ostatní náklady na hospodářskou činnost 27 1 659 1 522 1 209 1 433 1 292 

Převod výnosů z hospodářské činnosti (-) 28 20 091 42 769 32 006 39 207 55 824 

Převod nákladů na provozní činnost (-) 29 20 091 42 769 32 006 39 207 55 824 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti (r. 11-12-17-
19+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)) 30 15 598 8 038 3 776 4 991 1 950 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31           

Prodané cenné papíry a podíly 32           

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (r. 34 až 36) 33 35 25 0 0 0 

Výnosy z CP v dceřiné účt. jednotce a ve společnosti s 
podstatným vlivem 34           

Výnosy z ostatních dlouhodobých CP 35           

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 35 25       

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37           

Náklady z finančního majetku 38           

Výnosy z přecenění CP a z derivátových operací  39           

Náklady na přecenění CP a náklady na derivátové operace 40           

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41           

Výnosové úroky 42 304 247 135 29 60 

Nákladové úroky 43     796 727 587 

Ostatní výnosy z finanční činnosti 44           

Ostatní náklady na finanční činnost  45 185 155 200 263 225 

Převod finančních výnosů (-) 46           

Převod finančních nákladů (-) 47           

Výsledek hospodaření z finanční činnosti (r. 31-23+33+37-
37+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47)) 48 154 117 -861 -961 -752 

Daň z příjmů z běžné činnosti (r. 50 + 51) 49 3 330 1 653 564 793 241 

 - splatná 50 3 330 1 653 564 793 241 

 - odložená 51           

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (r. 30 + 48 - 49) 52 12 422 6 502 2 351 3 237 957 

Mimořádné výnosy 53 47 546 277 118 123 

Mimořádné náklady 54           

Daň z mimořádné činnosti (r. 56 + r. 57) 55 10 109 55 23 23 

 - splatná 56 10 109 55 23 23 

 - odložená 57           

Výsledek hospodaření za mimořádnou činnost (r. 53 - 54 - 
55) 58 37 437 222 95 100 

Převod podílů na výsledku hospodaření 59           

Výsledek hospodaření za účetní období (r. 52 + 58 - 59) 60 12 459 6 939 2 573 3 332 1 057 
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Výsledek hospodaření za účetní období před zdanění (+/-) 
(r. 30 + 48 + 53 - 54) 61 15 799 8 701 3 192 4 148 1 321 

Př. 3 Peněžní toky firmy MODOS spol. s.r.o. pro roky 2008 až 2012 

P 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku ÚO 25740 22 511 54 339 50 463 60 289 

  PENĚŽNÍ TOKY PROVOZNÍ ČINNOSTI   

Z VH z běžné činnosti před zdaněním (+/-) 15 799 8 702 3 192 4 149 1 321 

A.1 Nepeněžní operace ovlivňující VH z výrobní činnosti 1 690 -214 1 171 5 941 4 503 

A.1.1 

Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných stálých 
aktiv, odpis pohledávek a umořování opr. položky k 
nabytému majetku. (+) 1 148 792 1 308 1 465 1 501 

A.1.2 

Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků 
přechodných účtů aktiv a pasiv, tj. časové rozložení nákladů 
a výnosů a kurz. rozdílů s výjimkou časového rozlišení úroků 
a kurz. rozdílů aktivních a pasivních vztahujících se 
k závazkům v cizí měně z titulu pořízení invest. majetku. 1 825 950 -170 3 897 2 598 

A.1.3 
Zisk (ztráta)z prodeje stálých aktiv vč. oceň. rozdílů z kapit. 
účastí. -933 -1 163 -402 -40   

A.1.4 
Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, 
jejichž předmětem činnosti je investiční činnost.           

A.1.5 
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků a 
vyúčtované výnosové úroky. -304 -247 660 697 527 

A.1.6 Mimořádné náklady a výnosy -46 -546 -225 -78 -123 

A* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami. 17 489 8 488 4 363 10 090 5 824 

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  -5 564 23 717 -14 346 5 570 -7 772 

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) -19 167 21 208 -29 497 16 976 -4 894 

A.2.2 Změna stavu závazků z provozní činnosti (+/-) 11 644 2 587 15 141 -11 523 -2 854 

A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) 1 959 -78 10 117 -24 

A** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami. 11 925 32 205 -9 983 15 660 -1 948 

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků.     -795 -727 -587 

A.4. 
Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem 
činnosti je investiční činnost. 303 247 136 29 60 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky 
daně za minulá období. -1 964 -1 985 -1 031 -729 -1 225 

A.6. 

Příjmy a výdaje spojen s mimořádnými účetními případy, 
které tvoří mimořádný hospodářský výsledek vč. uhrazené 
splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti. 45 546 225 75 120 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 10 309 31 013 -11 448 14 308 -3 580 

  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI   

B.1. Výdaje na pořízení stálých aktiv -1 741 -261 -3 465 -372 -310 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 933 1 163 433 40 7 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 750 750 1 025     

B.* Čisté peněžní toky z investiční činnosti -58 1 652 -2 007 -332 -303 
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  ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI   

C.1 
Změna stavu dlouhodobých, popřípadě krátkodobých 
závazků -1 610 -837 9 579 -4 150 -1 675 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -11 870 0 0 0 0 

C.2.1 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z 
titulu zvýšení základního kapitálu, eventuálně reservního 
fondu včetně složených záloh na toto zvýšení.           

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům -620         

C.2.3 
Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady 
peněžních prostředků od akcionářů.           

C.2.4 Úhrada ztráty společníky           

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů           

C.2.6 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 
srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně 
finančního vypořádání se společníky v o.s. a komplementáři 
v k.s. -11 250         

C.3. 
Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, 
jejichž předmětem činnosti je investiční činnost.           

C.* Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -13 480 -837 9 579 -4 150 -1 675 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -3 229 31 828 -3 876 9 826 -5 558 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci ÚO 22 511 54 339 50 463 60 289 54 731 

Př. 4 Horizontální analýza rozvahy podniku MODOS spol. s.r.o. 

AKTIVA 2008 2009 
změna 

% 2009 2010 
změna 

% 2010 2011 
změna 

% 2011 2012 
změna 

% 

DM 6 210 4 931 -20,60 4 931 6 035 22,39 6 035 4 944 -18,08 4 944 3 752 -24,11 

DNM 32 43 34,38 43 23 -46,51 23 2 -91,30 2 0 -100,0 

DHM 4 404 3 864 -12,26 3 864 6 012 55,59 6 012 4 942 -17,80 4 942 3 752 -24,08 

DFM 1 774 1 024 -42,28 1 024 0 -100,0 0 0 n/a 0 0 n/a 

OM 56 943 67 653 18,81 67 653 93 332 37,96 93 332 87 996 -5,72 87 996 85 954 -2,32 

Zás. 185 262 41,62 262 251 -4,20 251 135 -46,22 135 159 17,78 

DP 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 

KP 34 248 13 051 -61,89 13 051 42 618 226,55 42 618 27 572 -35,30 27 572 31 064 12,67 

FM 22 510 54 340 141,40 54 340 50 463 -7,13 50 463 60 289 19,47 60 289 54 731 -9,22 

AKTIVA 
CELKEM 70 489 79 029 12,12 79 029 

105 
758 33,82 

105 
758 95 658 -9,55 95 658 90 613 -5,27 

PASIVA 2008 2009 
změna 

% 2009 2010 
změna 

% 2010 2011 
změna 

% 2011 2012 
změna 

% 

VK 35 421 42 362 19,60 42 362 44 935 6,07 44 935 48 267 7,42 48 267 49 324 2,19 

ZK 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 0,00 

KF 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 

FzZ 662 662 0,00 662 662 0,00 662 662 0,00 662 662 0,00 

VH ML 21 299 33 760 58,51 33 760 40 700 20,56 40 700 43 273 6,32 43 273 46 605 7,70 

VH ÚO 12 460 6 940 -44,30 6 940 2 573 -62,93 2 573 3 332 29,50 3 332 1 057 -68,28 

CZ 34 710 36 237 4,40 36 237 60 601 67,24 60 601 46 933 -22,55 46 933 41 137 -12,35 
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Rez. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

DZ 5 024 4 188 -16,64 4 188 13 767 228,72 13 767 9 617 -30,14 9 617 7 942 -17,42 

KZ 29 686 32 049 7,96 32 049 46 834 46,13 46 834 37 316 -20,32 37 316 33 195 -11,04 

Búv 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 

PASIVA 
CELKEM 70 489 79 029 12,12 79 029 

105 
758 33,82 

105 
758 95 658 -9,55 95 658 90 613 -5,27 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

Př. 5  Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát podniku MODOS spol. s.r.o. 

  2008 2009 
změna 

% 2009 2010 
změna 

% 2010 2011 
změna 

% 2011 2012 
změna 

% 

Výroba 
201 
453 

222 
049 10,22 

222 
049 

174 
167 -21,56 

174 
167 

166 
586 -4,35 

166 
586 

175 
884 5,58 

TVVaS 
203 
454 

222 
049 9,14 

222 
049 

174 
167 -21,56 

174 
167 

166 
586 -4,35 

166 
586 

175 
884 5,58 

TDMaM 1 081 1 235 14,25 1 235 433 -64,94 433 40 -90,76 40 525 1 213 

PH 62 935 72 273 14,84 72 273 60 496 -16,30 60 496 64 603 6,79 64 603 85 563 32,44 

VS 
138 
518 

149 
776 8,13 

149 
776 

113 
671 -24,11 

113 
671 

101 
983 -10,28 

101 
983 90 321 -11,44 

SMaE 53 260 40 450 -24,05 40 450 48 571 20,08 48 571 39 848 -17,96 39 848 37 851 -5,01 

Služby 85 258 
109 
326 28,23 

109 
326 65 100 -40,45 65 100 62 135 -4,55 62 135 52 470 -15,55 

OsN 44 797 62 355 39,19 62 355 54 025 -13,36 54 025 56 267 4,15 56 267 80 784 43,57 

MzN 35 200 53 481 51,93 53 481 44 347 -17,08 44 347 47 321 6,71 47 321 71 323 50,72 

NSZP 8 901 8 298 -6,77 8 298 9 052 9,09 9 052 8 298 -8,33 8 298 8 634 4,05 

DaP 706 801 13,46 801 580 -27,59 580 472 -18,62 472 552 16,95 

OdaOP 1 148 792 -31,01 792 1 308 65,15 1 308 1 486 13,61 1 486 1 503 1,14 

ZC prod. 
DM a M 138 23 -83,33 23 31 34,78 31 0 -100,0 0 7 n/a 

OP k P 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 

OPN 1 659 1 522 -8,26 1 522 1 209 -20,57 1 209 1 433 18,53 1 433 1 292 -9,84 

VHPČ 15 598 8 038 -48,47 8 038 3 776 -53,02 3 776 4 991 32,18 4 991 1 950 -60,93 

VÚ 304 247 -18,75 247 135 -45,34 135 29 -78,52 29 60 106,90 

OV z FČ 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 

NÚ 0 0 n/a 0 796 n/a 796 727 -8,67 727 587 -19,26 

On z FČ 185 155 -16,22 155 200 29,03 200 263 31,50 263 225 -14,45 

VHFČ 154 117 -24,03 117 -861 -835,9 -861 -961 11,61 -961 -752 -21,75 

VHBČ 12 422 6 502 -47,66 6 502 2 351 -63,84 2 351 3 237 37,69 3 237 957 -70,44 

MV 47 546 1 062 546 277 -49,27 277 118 -57,40 118 123 4,24 

MN 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 

VHMČ 37 437 1 081 437 222 -49,20 222 95 -57,21 95 100 5,26 

VHÚO 12 459 6 939 -44,31 6 939 2 573 -62,92 2 573 3 332 29,50 3 332 1 057 -68,28 

VHÚO 
PZ 15 799 8 701 -44,93 8 701 3 192 -63,31 3 192 4 148 29,95 4 148 1 321 -68,15 

 [zdroj: vlastní tvorba] 
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Př. 6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty firmy MODOS spol. s r.o. 

  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

Výroba 201 453 90,321 222 049 83,197 174 167 84,131 166 586 80,872 175 884 75,676 

TDMaM 1 081 0,485 1 235 0,463 433 0,209 40 0,019 525 0,226 

OPV 30 0,013 23 0,009 0 0,000 6 0,003 0 0,000 

VS 138 518 62,104 149 776 56,118 113 671 54,909 101 983 49,510 90 321 38,862 

SMaE 53 260 23,879 40 450 15,156 48 571 23,462 39 848 19,345 37 851 16,286 

Služby 85 258 38,225 109 326 40,962 65 100 31,447 62 135 30,165 52 470 22,576 

PH 62 935 28,217 72 273 27,079 60 496 29,223 64 603 31,363 85 563 36,815 

OsN 44 797 20,085 62 355 23,363 54 025 26,097 56 267 27,316 80 784 34,758 

MzN 35 200 15,782 53 481 20,038 44 347 21,422 47 321 22,973 71 323 30,688 

NSZP 8 901 3,991 8 298 3,109 9 052 4,373 8 298 4,028 8 634 3,715 

DaP 706 0,317 801 0,300 580 0,280 472 0,229 552 0,238 

ODaOP 1 148 0,515 792 0,297 1 308 0,632 1 486 0,721 1 503 0,647 

ZC prod. DM  
a M 138 0,062 23 0,009 31 0,015 0 0,000 7 0,003 

OP k P 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

OPN 1 659 0,744 1 522 0,570 1 209 0,584 1 433 0,696 1 292 0,556 

VHPČ 15 598 6,993 8 038 3,012 3 776 1,824 4 991 2,423 1 950 0,839 

VÚ 304 0,136 247 0,093 135 0,065 29 0,014 60 0,026 

OVFČ 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

NÚ 0 0,000 0 0,000 796 0,385 727 0,353 587 0,253 

ONFČ 185 0,083 155 0,058 200 0,097 263 0,128 225 0,097 

VHFČ 154 0,069 117 0,044 -861 -0,416 -961 -0,467 -752 -0,324 

VHBČ 12 422 5,569 6 502 2,436 2 351 1,136 3 237 1,571 957 0,412 

MV 47 0,021 546 0,205 277 0,134 118 0,057 123 0,053 

MN 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

VHMČ 37 0,017 437 0,164 222 0,107 95 0,046 100 0,043 

VHÚO 12 459 5,586 6 939 2,600 2 573 1,243 3 332 1,618 1 057 0,455 

VHÚO PZ 15 799 7,083 8 701 3,260 3 192 1,542 4 148 2,014 1 321 0,568 

 [zdroj: vlastní tvorba] 

 


