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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá především finanční analýzou podniku Delap, s.r.o. Hlavním 

úkolem je zhodnotit finanční zdraví podniku a v případě zjištění problémových oblastí 

navrhnout opatření pro zlepšení jejich situace. Analýza je zhotovena na základě 

účetních dat za období 2010-2013 pomocí vybraných metod, které byly pro toto 

posouzení určeny. 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis mainly deals with the financial analysis of the company Delap, Ltd. The 

main task is to evaluate the financial health of the company and in a case of detection of 

problem areas to propose measures to improve their situation. The analysis is made on 

the basis of accounting data for the period 2010-2013 using the selected methods, which 

were designed for this assessment.  
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy je ekonomika stále ovlivněna dozvuky krize, je nutné, aby každý 

podnik dbal na správné hospodaření. Na trhu navíc panuje velká konkurence, a proto 

musí společnosti hledat různé nástroje, kterými by upevnili na trhu své postavení. Aby 

toho mohl podnik dosáhnout, musí na sobě neustále pracovat a zlepšovat své slabé 

stránky. Podkladem pro tuto činnost je mimo jiné finanční analýza. 

 

Pomocí finanční analýzy můžeme zjistit, jaká je likvidita podniku, jestli je podnik 

schopen uhradit své závazky v době jejich splatnosti a zda je podnik finančně stabilní. 

Finanční analýza slouží jako zpětná vazba. Můžeme srovnat současný stav s minulým a 

určit, v jakých oblastech podnik uspěl a kde je naopak do budoucna zapotřebí nějakých 

změn.  

 

Finanční analýza patří mezi základní disciplíny v podniku a měla by být součástí práce 

každého manažera, který chce správně řídit společnost. Finanční analýzu nevyužívají 

pouze manažeři, ale i široká veřejnost, která má co dočinění s daným podnikem. Jsou to 

např. banky, investoři, stát a obchodní partneři. Manažeři využívají finanční analýzu 

především při tvorbě finančních plánů a při plánování nových investic. Banky a 

investoři se pomocí finanční analýzy rozhodují, zda do podniku vložit své prostředky a 

stát pomocí ní provádí kontrolu podniků. Obchodní partneři nejvíce sledují, zdali 

podnik hradí své závazky v době splatnosti. 

 

Zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní data. Mezi nejčastěji používané 

patří - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow. 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace ve společnosti Delap, s.r.o. 

se sídlem v Chotěboři. Založena byla v roce 1991. Firma se primárně zaměřuje na 

výrobu kamenných obkladů a mozaikových omítek a s touto činností působí na trhu 

zhruba deset let.  
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CÍLE A METODIKA TVORBY PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy Delap, s.r.o. 

pomocí vybraných metod finanční analýzy za období let 2010 až 2013. Posléze pomocí 

výsledků finanční analýzy formulovat návrhy, které povedou ke zlepšení problémových 

oblastí a následně celkové situace podniku.  

 

Vzhledem k rozsáhlosti finanční analýzy a uskutečnění hlavního cíle práce je potřeba 

splnit určité dílčí části. V první části bakalářské práce jsou to teoretické poznatky, kde 

budou vybrané metody vysvětleny. Druhá část je praktická, ve které dojde k představení 

společnosti a vyhodnocení finančního stavu pomocí ukazatelů. Mezi vybrané ukazatele 

patří analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů a v 

neposlední řadě také soustava ukazatelů, která je zaměřena na finanční zdraví podniku. Pro 

odhalení slabých a silných stránek bude použita SWOT analýza. Závěrem práce je třetí 

část, která bude obsahovat celkové shrnutí a případné návrhy na zlepšení současného 

stavu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části budou vysvětleny základní informace, které se týkají finanční 

analýzy. Budou zde rozebrány vybrané metody, které budou použity v praktické části. A 

následně i základní dokumenty potřebné pro vypracování analýzy. 

1.1 Význam finanční analýzy 

Hlavním úkolem finanční analýzy je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci 

podniku a její vývoj, zjistit příčiny jejího stavu, posuzovat jaká by mohla být finanční 

situace v budoucnu, připravit dokumenty, které by mohly stávající finanční situaci 

zlepšit a v neposlední řadě zajistit další prosperitu podniku (7). 

 

Finanční analýza podniku je metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, kdy 

dochází k třídění získaných dat a jejich následnému poměřování a určování jejich 

vývoje. Tento proces zvyšuje vypovídací schopnost zpracovaných dat a tím se zvyšuje 

jejich informační význam (1). 

 

Finanční situace podniku zobrazuje veškeré podnikové aktivity, kterými se podnik na 

trhu představuje. Do finanční analýzy se nepromítá jen objem a kvalita výroby, ale také 

na jaké úrovni je marketing, obchodní činnost společnosti a inovační aktivita (5). 

 

„Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku (10, str. 9).“ Pro zpracování finanční analýzy jsou nezbytná účetní 

data, která sama o sobě vypovídají pouze přesné hodnoty peněž k určitému časovému 

okamžiku, teprve po podrobení finanční analýze mohou vypovídat o finančním zdraví 

podniku (10). 

 

Díky finanční analýze máme přehled, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, které 

jeho cíle se mu podařilo splnit a kde naopak neuspěl, proto je finanční analýza nedílnou 

součástí finančního řízení (2). 
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Finanční analýza by měla patřit k dovednostem každého manažera, neboť díky ní může 

rozhodovat o investicích a financování, ale také slouží pro informování vlastníků, 

věřitelů a dalších zájemců (8). 

 

Informace, které firmy poskytují investorům, musí být transparentní a relevantní. A lze 

očekávat, že s tím, jak narůstá úloha kapitálových trhů v získávání zdrojů pro podniky, 

vzroste i nutnost větší informační otevřenosti podniků (8). 

 

1.2 Postup při finanční analýze 

Postup finanční analýzy závisí na tom, zda se jedná o analýzu interní či externí. Pokud 

se jedná o zpracování externí, je zapotřebí zjistit informace o společnosti, jaký je její 

předmět podnikání, kolik má zaměstnanců atd. (2). 

 

Další část zpracování je stejná jak pro externí, tak interní analýzu a jedná se o analýzu 

vývoje odvětví, ve kterém podnik působí (2). 

 

A následujícím společným krokem je analýza účetních výkazů a porovnání jednotlivých 

výsledků s oborovými průměry (2). 

 

1.3 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy je nutné získat účetní data, které tvoří východisko pro 

kvalitní zpracování a dosažení správných výsledků (2). „V České republice je struktura 

účetních výkazů závazně upravena vyhláškou Ministerstva financí ČR, která vychází ze 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a z postupů účtování (17, str. 24).“ Účetní výkazy 

je možné rozdělit do dvou skupin: 

 výkazy finančního účetnictví – neboli externí výkazy, slouží zejména externím 

uživatelům a podávají informace o struktuře majetku, o tvorbě a užití 

hospodářského výsledku, pohybu peněžních toků atd., 

 výkazy vnitropodnikového účetnictví – podnik si je může upravit dle svých 

potřeb (17). 
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Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou data účetní závěrky (která je 

převážně tvořena výkazy finančního účetnictví, protože mají na rozdíl od těch 

vnitropodnikových veřejný charakter), a to – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o 

peněžních tocích (cash flow) (8). 

 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkaz, který podává přehled o majetkové a kapitálové 

struktuře podniku. Základem rozvahy je bilanční rovnice, kdy se aktiva musejí rovnat 

pasivům. Můžeme rozlišovat několik druhů rozvahy – zahajovací, počáteční, konečná a 

mimořádná, a to podle časového okamžiku, ke kterému je sestavována (11). Rozvaha se 

dělí na levou a pravou stranu, přičemž na levé straně jsou aktiva společnosti a na pravé 

pasiva společnosti (4). 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik obdržel za veškeré své činnosti za dané účetní 

období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady můžeme 

definovat jako peněžní částky, které podnik musel v daném období na získání výnosů 

vynaložit. Výsledek hospodaření je pak rozdíl mezi náklady a výnosy podniku. Výnosy, 

náklady a výsledek hospodaření tvoří obsah účetního výkazu zisku a ztráty (2).  

 

Nevýhodou výkazu zisku a ztráty je to, že nezobrazuje skutečný hotovostní příjem za 

dané účetní období. Jednak kvůli tomu, že nemuselo v daném období dojít k inkasu 

peněžních částek a dalším důvodem je například to, že se do výkazu zahrnují i náklady, 

které vůbec nejsou hotovostním výdajem (4). 

1.3.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Přehled o peněžních tocích není povinnou součástí účetní závěrky, přesto je stále častěji 

sestavován, neboť představuje významné údaje o peněžních příjmech a výdajích účetní 

jednotky. Slouží především jako podklad pro posouzení likvidity podniku. Peněžní tok 

představuje informace o platební schopnosti podniku a o její finanční situaci (9). 

 

Struktura výkazů CF se zpravidla člení na tři části: 

  z provozní činnosti, 
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  z investiční činnosti, 

 z finanční činnosti (5). 

 

Pro finanční analýzu není většinou žádný účetní výkaz bez úprav absolutně použitelný. 

Dnešní účetní výkazy jsou sice dostatečně podrobné, avšak je potřeba vzít v úvahu, že 

každý podnik pracuje v jiné oblasti a i účetní výkazy referují o jiných skutečnostech. 

Účetní výkazy pracují s údaji z minulosti. Proto tyto údaje použité pro dnešní 

ohodnocení nemusí být již aktuální. Je tedy zapotřebí ověřit, zda v podniku nedošlo 

k nějaké významné reorganizaci, která by mohla finanční analýzu zkreslit (4). 

 

1.4 Uživatelé finanční analýzy 

O to, jaká je finanční situace podniku, se zajímá mnoho subjektů. Uživatelé finanční 

analýzy přichází do kontaktu s podnikem z mnoha různých důvodů, ale všichni mají 

jedno společné a to, že potřebují vědět jaký je finanční stav společnosti, aby mohli řídit 

ať už daný podnik, či ekonomiku státu. Uživatele můžeme rozdělit do dvou oblastní – 

interní a externí (3). 

 

Interní uživatelé: 

 manažeři, 

 investoři, 

 zaměstnanci. 

 

Externí uživatelé: 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři, 

 stát a jeho orgány, 

 konkurenti (3). 

 

Manažeři 

Manažeři využívají finanční analýzu pro dlouhodobá i operativní finanční řízení 

podniku. Znalost finanční situace jim umožňuje se správně rozhodovat při získávání 
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finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při rozdělování 

disponibilního zisku apod. Při zpracování finančního plánu na další období jim finanční 

analýza také významně pomáhá, protože odkrývá silné a slabé stránky hospodaření 

podniku (3). 

 

Investoři 

„Investoři využívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a 

kontrolního (3, str. 28).“ Investiční hledisko je důležité při rozhodování o budoucích 

investicích. Kontrolní hledisko probíhá ze strany investora, jak podnik nakládá 

s vloženými prostředky, toto hledisko je důležité u akciových společností (3). 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci se zajímají o prosperitu podniku, finanční a hospodářskou stabilitu, kvůli 

udržení pracovního místa a zachování měsíčního příjmu (8). 

 

Banky a jiní věřitelé 

Banky požadují co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby mohly posoudit 

jeho bonitu. Bonita podniku je hodnocena na základě finanční analýzy. Banka hodnotí 

majetek podniku, jeho finanční zdroje a jaké jsou stávající a budoucí výsledky 

hospodaření (3). 

 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zajímají především o to, zda je podnik schopný hradit splatné 

závazky. Dodavatelé sledují solventnost, likviditu a zadluženost. Odběratelé mají zájem 

o příznivou finanční situaci svého dodavatele, aby nedošlo k bankrotu dodavatelova 

podniku a případnému ohrožení výroby z nedostatku materiálu (8). 

 

Stát a jeho orgány 

Stát zaujímá pozici kontrolora, proto se o finanční analýzu zajímá z mnoha důvodů. 

Např. kontrole plnění daňových povinností, získání přehledu o podnicích, kterým byla 

přidělena státní zakázka, kvůli statistice atd. (7). 
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Konkurenti 

Konkurenti se zajímají o finanční situaci ostatních podniků hlavně za účelem srovnání. 

Podnik, který by finanční údaje zkresloval nebo zatajoval, se vystavuje nebezpečí, že 

ztratí dobrou pověst a tím i konkurenceschopnost (3). 

1.5 Metody finanční analýzy 

„Ve finančním hodnocení podniků se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako 

nástroj finančního managementu nebo ostatních uživatelů (1, str. 7).“ Finanční analýzu 

je možné rozdělit na dvě navzájem propojené části: 

 

a) Kvalitativní, tzv. fundamentální analýza 

Metodou je komparativní analýza, která je z velké části založena na slovním hodnocení. 

Využívá velké množství kvalitativních údajů, a pokud využívá kvantitativní informace, 

dochází k vyhodnocení bez použití algoritmických metod. Patří sem např. SWOT 

analýza, Argentiho model, BSC a další (1). 

 

b) Kvantitativní, tzv. technická analýza 

Využívá matematické, statistické a další algoritmizované metody, kde výsledky jsou 

zpracovány kvantitativně, ale zároveň jsou vyhodnocovány i kvalitativně. Podle dat, 

která se pro analýzu používají a účelu, ke kterému slouží, se rozlišuje: 

 

1) analýza absolutních dat (stavových i tokových): 

 horizontální analýza, 

 vertikální analýza. 

 

2) analýza rozdílových ukazatelů: 

 analýza fondů. 

 

3) analýza poměrových ukazatelů: 

 rentabilita, 

 aktivita, 

 zadluženost a finanční struktura, 

 likvidita, 

 provozní činnost. 
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4) analýza soustav ukazatelů: 

 pyramidové rozklady,  

 souhrnné ukazatele (1). 

 

1.6 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů a k procentnímu 

rozboru jednotlivých částí. Ke srovnání vývoje v časových řadách se používá 

horizontální analýza a k vyjádření procentních podílů výkazů vertikální analýza (2). 

1.6.1 Horizontální analýza 

O horizontální analýzy se mluví také jako o analýze po řádcích, jedná se o tzv. analýzu 

trendů. Vyhodnocují se absolutní i relativní změny a to pomocí jednotlivých položek 

účetních výkazů, které se mění z hlediska času. Ze změn, které vyhodnotíme, je možné 

odhadnout budoucí vývoj příslušných ukazatelů, ovšem za podmínek, kdy se podnik 

v budoucnu bude chovat stejně jako v minulosti (13).  

Horizontální analýzu lze vypočítat pomocí dvou vzorců: 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎=𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1               

a 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎= 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 ∗ 100 [ % ]             (13) 

 

1.6.2 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy se jedná o analýzu struktury neboli tzv. procentní rozbor. 

Vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek účetních výkazů k vybrané základně, 

která tvoří 100%. Pokud pro analýzu použijeme výkaz zisku a ztráty, vezmeme za 

základnu hodnotu celkových výnosů a v případě účetního výkazu použijeme za 

základnu hodnotu celkového majetku. Pomocí vertikální analýzy je možné sledovat 

vývoj v podniku za delší časové období a případně ho srovnat s konkurencí (13). 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢= 
Hodnota dílčího ukazatele

Velikost absolutního ukazatele
   (13) 
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1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, jinak nazývány jako fondy finančních prostředků, slouží k analýze 

a řízení finanční situace společnosti, obzvláště její likvidity. Fond finančních prostředků 

je určitým souhrnem stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva. V podstatě 

je to rozdíl mezi určitými položkami krátkodobých aktiv a určitými položkami 

krátkodobých pasiv, čímž se vytvoří tzv. čistý fond (1). 

Nejčastěji se dělí na: 

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (1). 

 

1.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Je nejčastěji používaným finančním fondem. Početně jej můžeme vyjádřit jako rozdíl 

mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr). Na 

čistý pracovní kapitál je možno nahlížet ze dvou různých pohledů a to z manažerova, 

kdy dochází k vymezení čistého pracovního kapitálu z pohledu aktiv a z pohledu 

vlastníka, který udává, kolik dlouhodobých pasiv připadne na financování běžné 

činnosti, tedy oběžných aktiv (14). 

 

Manažerský pohled: 

ČPK = Oběžná aktiva – Cizí kapitál (krátkodobé dluhy) (14) 

 

Vlastníkův pohled: 

ČPK= Dlouhodobá pasiva – Stálá aktiva (14) 

1.7.2 Čisté pohotové prostředky 

Tento fond se používá pro hodnocení likvidity jen velmi ostražitě, používá se hlavně pro 

sledování okamžité likvidity. „Mezi pohotové peněžní prostředky se u tohoto fondu zahrnuje 

pouze hotovost a peníze na běžných účtech (14, str. 109).“ 

 

ČPP = Pohotové peněžní prostředky – Okamžitě splatné závazky (14) 
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1.7.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Tento ukazatel se snaží úpravou odstranit nedostatky čistého pracovního kapitálu. Čistý 

peněžně-pohledávkový finanční fond totiž nezahrnuje oběžná aktiva, která jsou málo 

likvidní či dlouhodobě nelikvidní (14). 

 

ČPM= (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé závazky (14) 

1.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele určují vzájemný vztah mezi dvěma položkami z účetních výkazů. 

„Aby měl takto vypočtený poměrový ukazatel určitou vypovídací schopnost, musí 

existovat mezi položkami uvedenými do poměru vzájemná souvislost (15, str. 47).“ Při 

výběru musíme vždy uvážit, čeho chceme pomocí analýzy docílit (15). 

 

Ukazatele mohou být uspořádány do dvou druhů soustav, a to pyramidové a paralelní. U 

pyramidového uspořádání se určitý ukazatel považuje za nejdůležitější a tvoří vrchol 

pyramidy. U paralelního uspořádání jsou si všechny ukazatele rovny a pro určení 

finančního zdraví jsou ukazatele rovnocenné (8). 

1.8.1 Ukazatele rentability 

Je jedním z nejdůležitějších ukazatelů sledovaných v praxi, informují o efektu, jakého 

bylo dosaženo vloženým kapitálem. Spočítat lze takřka jakoukoliv možnost, vždy 

bychom se však měli zamyslet, zda je mezi veličinami ve vzorci racionální vztah (16). 

 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům a vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál 

vložený do podniku. V čitateli se může vyskytovat více ukazatelů, např. zisk před 

úhradou všech úroků a daní (EBIT), zisk před zdaněním (EBT), zisk po zdanění (EAT) 

a další. Variabilita možností ukazuje, že záleží na účelu, kterému má analýza sloužit a 

tomu musíme přizpůsobit výběr indikátoru (1). 

 

ROI=  
zisk před zdaněním + nákladové úroky 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
   (1) 
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Rentabilita celkových vložených aktiv 

Tento ukazatel je klíčovým měřítkem rentability. Měří produkční sílu podniku, to 

znamená, zda podnik efektivně využívá svůj majetek k dosažení zisku. Do čitatele je 

možno dosadit několik ukazatelů, avšak nejkomplexnějším ukazatelem je zisk před 

zdaněním a nákladovými úroky. Pokud bude ROA vyšší než 10 %, dle odborné 

literatury to znamená, že se jedná o dobrý výsledek (8). 

 

ROA= 
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (8) 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého do podniku akcionáři či vlastníky. Pokud bude 

ukazatel růst, znamená to zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení objemu vlastního 

kapitálu vloženého do podniku nebo pokles úročení cizího kapitálu. Pokud by byl 

ukazatel trvale nižší než výnosnost cizích papírů garantovaných státem, investoři by do 

takového podniku přestali investovat a podnik by směřoval k zániku (14). 

 

ROE= 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (14) 

 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým kritériem pro hodnocení 

úspěšnosti podnikání, neboli jak velký objem zisku je schopen vyprodukovat z 1 Kč 

tržeb. Ziskovou marži je vhodné porovnat s dalšími podobnými podniky. V odborné 

literatuře není uvedeno, kolik by měl tento ukazatel dosahovat, ale čím vyšší, tím lepší 

(2). 

ROS= 
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
   (2) 

1.8.2 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele vypovídají, jak úspěšně management podniku využívá aktiva. Pokud má 

firma velké množství aktiv, které nevyužívá, vznikají jí nadbytečné náklady. Pokud má 

ale aktiv nedostatek, není schopna realizovat potenciální zakázky a přichází tím o 
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možný zisk. Výsledky je vhodné srovnat s oborovým (odvětvovým) průměrem, ve 

kterém daný podnik působí (16). 

Tento ukazatel je možno vyjádřit ve dvou modelech: 

 obrátkovost (rychlost obratu) – kolikrát dojde k obratu aktiv za dané období, 

během kterého bylo dosaženo tržeb, které byly užity v ukazateli; 

 doba obratu – za jak dlouho (počet dní) dojde k jedné obrátce (16). 

 

Obrat aktiv 

Měří, jak efektivně se využívá majetek podniku (celková aktiva). Ukazuje, kolikrát se 

obrátí celková aktiva za rok. Obrat aktiv by měl být minimálně na úrovni 1. Doporučené 

jsou hodnoty v intervalu <1,6-3>. Vhodné je ale především provést odvětvové srovnání 

(8). 

Obrat aktiv= 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
   (8) 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

„Měří efektivnost využívání budov, strojů, zařízení a jiných dlouhodobých majetkových 

částí a udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok (8, str. 108).“ Tento 

ukazatel je velmi důležitý při rozhodování o nových investicích (8).  

 

Obrat dlouhodobého majetku= 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
   (8) 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel popisuje, jaká je úroveň běžného provozu. Informuje o počtu dní, po které 

firma váže zásoby v podniku do doby jejich spotřeby nebo prodeje (5). 

 

Doba obratu zásob= 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑥 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
  (5) 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak dlouho musí podnik od prodeje čekat, než obdrží platby 

od svých odběratelů. Ukazatel se srovnává s dobou splatnosti faktur a odvětvovým 
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průměrem. Čím je doba obratu pohledávek delší, tím znamená větší potřebu úvěrů a tím 

i vyšší náklady (2). 

Doba obratu pohledávek= 
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑥 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
   (2) 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel udává, za jak dlouho je firma schopna splácet své závazky. Ukazuje nám 

platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Platí, že doba obratu závazků by měla 

být delší než doba obratu pohledávek. Preferujeme, aby měl vyrovnanou hodnotu (1). 

 

Doba obratu závazků= 
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑥 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
   (1) 

1.8.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená, že podnik k financování svých aktiv používá cizí zdroje. U 

velkých podniků není možné, aby byly financovány pouze z vlastních nebo pouze cizích 

zdrojů. Pokud by podnik využíval výhradně vlastní kapitál, zbytečně snižuje celkovou 

výnosnost vloženého kapitálu. Naopak při financování pouze z cizích zdrojů by bylo 

velmi obtížné je získat a zákon tuto situaci ani nepřipouští. Podstatou analýzy 

zadluženosti je najít optimální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem (14). 

 

 Celková zadluženost 

Tento ukazatel se vypočte jako podíl celkových závazků k celkovým aktivům. Věřitelé 

preferují větší podíl vlastního kapitálu, který vytváří větší bezpečnostní polštář proti 

ztrátám v případě, že by došlo k likvidaci společnosti. Vlastníci naopak preferují vyšší 

ukazatel zadluženosti, aby znásobili své výnosy (1). 

 

Celková zadluženost= 
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (1) 

 

Koeficient samofinancování 

Ukazatel poukazuje na míru financování celkových aktiv penězi vlastníků. Doplňuje 

indikátor celkové zadluženosti. Pokud podnik preferuje konzervativní financování, 
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upřednostňuje vysoký podíl vlastního kapitálu. Opačný případ, kdy podnik preferuje 

vyšší míru zadluženosti, se nazývá progresivním financováním (3). 

 

Koeficient samofinancování = 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (3) 

 

Úrokové krytí 

Výše ukazatele udává, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje úrokové platby. 

Doporučený interval je v rozmezí <3-6>, za rozhraní investice a spekulace je tedy 

považována hodnota ukazatele 3 (8).  

 

Úrokové krytí = 
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
   (8) 

1.8.4 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele měří schopnost podniku uhradit své závazky. „Aby byla účetní jednotka 

solventní, musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. v takové formě, 

který je rychle přeměnitelná na peníze (15, str. 50).“ Dílčí ukazatele likvidity poměřují 

to, čím je možné zaplatit s tím, co je nutné zaplatit (15). 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolik Kč krátkodobě likvidního majetku připadá na 1 Kč 

krátkodobých závazků (6). V praxi je ukazatel velmi používaný. Doporučená hodnota 

intervalu je <1,6 – 2,5>, čím je vyšší, tím je větší pravděpodobnost, že podnik dostojí 

svým závazkům (8). 

Běžná likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
   (2) 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel je konstruován tak, aby vyloučil nejméně likvidní část oběžných aktiv a to 

zásoby z ukazatele běžné likvidity. Doporučené hodnoty by se měly pohybovat 

v rozmezí <1 – 1,5>. Pokud je pohotová likvidita menší než 1, znamená to, že podnik 

by nebyl schopen uhradit své závazky bez prodeje svých zásob (8). 
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Pohotová likvidita = 
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
   (2) 

 

Okamžitá likvidita 

Její součástí jsou jen nejlikvidnější položky z rozvahy. Udává, kolikrát pokrývá finanční 

majetek krátkodobé cizí zdroje. Doporučený interval je alespoň 0,2 (14). 

 

Okamžitá likvidita = 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (15) 

 

1.8.5 Provozní ukazatele 

Uplatňují se ve vnitřním řízení a jsou zaměřeny na to, co se děje uvnitř podniku. 

Napomáhají managementu k řízení. Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, 

především o tokové náklady. Správné řízení nákladů má za následek hospodárné 

vynakládání jejich jednotlivých druhů (1). 

 

Nákladovost výnosů 

Znázorňuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Hodnoty by měly mít sestupnou 

tendenci (14). 

Nákladovost výnosů = 
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
      (14) 

 

Vázanost zásob na výnosy 

Určuje, jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. Hodnota by měla být co nejnižší (1). 

 

Vázanost zásob na výnosy = 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
     (1) 

 

Mzdová produktivita 

Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Tento ukazatel by měl mít 

rostoucí tendenci (14). 

Mzdová produktivita = 
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝑀𝑧𝑑𝑦
     (14) 
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1.9 Analýza soustav ukazatelů 

Tyto soustavy vznikly kvůli nevýhodě poměrových ukazatelů, jsou zaměřeny pouze na 

jednu oblast finanční situace a neposuzují tak finanční situaci daného podniku 

komplexně. Proto se v posledních letech stále častěji při finanční analýze stávají její 

součástí soustavy ukazatelů (15). 

 

1.9.1 Pyramidové rozklady 

Pyramidový rozklad je založen na rozložení vrcholového ukazatele na jednotlivé dílčí 

ukazatele, kde vrcholový ukazatel by měl vyjadřovat základní cíl účetní jednotky. 

Nejčastěji se rozkládají ukazatele rentability celkového kapitálu a ukazatel rentability 

vlastního kapitálu. Hlavní smysl rozkladu je, že se snaží určit množství změn dílčích 

ukazatelů na změnu ukazatele vrcholového (15). 

Vzorem těchto soustav je DU PONT diagram. Levá strana diagramu odvozuje ziskovou 

marži a pravá strana pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, 

které sčítá a představuje obrat celkových aktiv (1). 

 

 

Obrázek 1: Pyramidový rozklad ROE (Zdroj: Převzato z (17, str. 151)) 

1.9.2 Souhrnné ukazatele 

V literatuře se souhrnné ukazatele člení na dvě skupiny: 

 bonitní modely – „Snaží se pomocí jednoho syntetického ukazatele, který 

nahrazuje analytické ukazatele různých vypovídacích schopností, vyjádřit 
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finanční situaci, resp. pozici podniku (1, str. 81).“ Do této skupiny patří např. 

Index bonity; 

 bankrotní modely – Identifikují možný blížící se bankrot společnosti. Jsou to 

jakési systémy včasného varování, které poukazují na ohrožení finančního 

zdraví podniku. Lze sem zařadit např. model Altmanovo Z-skóre nebo Indexy 

IN (1). 

Bankrotní modely: 

Index IN05 

Byl aktualizován v roce 2005 a zohledňuje testy na datech, které byly provedeny v roce 

2004. Tento index je posledním v řadě. Výhodou toho modelu je, že zahrnuje jak pohled 

věřitele, tak i vlastníka a můžeme ho využít jako hodnotící kritérium pro „ex post“ a 

zároveň i pro „ex ante“ (1). 

 

Vzorec pro výpočet indexu IN05: 

 

IN05 = 0,13xA + 0,04xB + 3,97xC + 0,21xD + 0,09xE  (1) 

 

Kde: 

A = aktiva/cizí kapitál, 

B = EBIT/nákladové úroky, 

C = EBIT/celková aktiva, 

D = celkové výnosy/celková aktiva, 

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry (1). 

 

Výsledná klasifikace podniku se provede dle následujících hodnot: 

 IN > 1,6  podnik má uspokojivou finanční situaci, 

 0,9 < IN ≤ 1,6  „šedá zóna“ neurčitých výsledků, 

 IN ≤ 0,9  firma má vážné finanční problémy (1).  

 

Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre poskytuje komplexní hodnocení finanční situace podniku a dokáže 

předpovídat, zda se do budoucna jedná o prosperující firmu, či adepta na bankrot (16). 
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Altmanova formule Z-skóre vychází z analýzy v 60. a 80. letech u několika podniků 

prosperujících i zbankrotovaných (1). 

 

Altmanova formule bankrotu pro s.r.o.: 

 

Z=0,717 × X1 + 0,847 × X2 + 3,107 × X3 + 0,420 × X4 + 0,998 × X5     (18) 

Kde X jsou:  

 

X1 - Čistý pracovní kapitál / celková aktiva,  

X2 - Nerozdělený zisk / celková aktiva,  

X3 - EBIT / celková aktiva,  

X4 - Vlastní kapitál / celkové dluhy,  

X5 - Celkový obrat / celková aktiva (18). 

 

Situace firmy: 

 Z > 2,9  finančně zdravá firma, 

 1,2 < Z ≤ 2,9  „šedá zóna“ neurčitých výsledků, 

 Z ≤ 1,2  firma je ohrožena bankrotem (18). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující kapitole dojde k využití teoretických poznatků. Bude zde představena 

firma Delap, s.r.o. a následně pomocí vybraných ukazatelů zpracována finanční analýza 

podniku za období 2010 – 2013, která bude vycházet z účetních výkazů. Poté bude 

provedena interpretace výsledků.  

2.1 Charakteristika společnosti 

Název firmy: Delap, s.r.o. 

Sídlo: Sokolohradská 8, 583 01 Chotěboř 

Datum vzniku společnosti: 18. 11. 1991 

Základní kapitál: 160 000 Kč 

Internetové stránky: http://www.delap.cz 

 

2.2 Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 1991 pod názvem THERMAL CENTRUM, spol. s r. o. 

Od počátku svého působení se zaměřovala na používání energeticky úsporných 

materiálů. V letech 2001-2002 odkoupila patent na výrobu kamenných tapet. Společně 

s maďarským autorem se poté spolupodíleli na rozvoji dalších výrobků – kamenných 

obkladů s obchodním označení DELAP. V tomto období současně vyvinuli vlastní 

metodu na barvení křemičitého písku jako základní surovinu pro výrobu jak kamenných 

obkladů, tak mozaikových omítek. V roce 2009 se obchodní název firmy změnil na 

Delap, s.r.o. 

2.3 Předmět podnikání 

 hostinská činnost,  

 řeznictví a uzenářství, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

2.4 Portfolio výroby 

Mezi 4 hlavní produkty firmy Delap, s.r.o. patří: 

 Ohebný kamenný obklad Delap  
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Je to speciální ohebný obklad pro venkovní i vnitřní použití. Základní surovinou 

je křemičitý písek.  

 Dekorativní omítka – Delap mozaika 

Delap Mozaika je dekorativní omítka ze speciálního lepidla a barevného 

křemičitého písku. Je vhodná pro konečnou povrchovou úpravu. Je možné ji 

dodávat jak jednobarevnou tak v celé řadě barevných kombinací.  

 Strukturální akrylátové omítky 

Struktural je dekorativní tenkovrstvá vodou ředitelná omítka. Používá se na 

fasády, stěny, sloupy apod. Dále jako povrchový a dekorativní prvek pro interiér 

i exteriér.  

 Barevný křemičitý písek 

Pro výrobu jsou použity přírodní křemičité písky a nejkvalitnější barevné 

pigmenty.  

 

K prodeji je poskytována kompletní zákaznická a poradenská činnost, včetně dodání a 

aplikace produktů. 

2.5 Organizační struktura 

Jedná se o velmi malý podnik, kde kromě majitelů a zároveň i jednatelů společnosti 

pracují na plný úvazek pouze dva zaměstnanci. Firma také zaměstnává několik 

brigádníků, které je možno zavolat při větším množství objednávek ve stejný čas nebo 

při výrobě časově náročné zakázky. 

Jednatelé společnosti: 

 Jaroslav Strnad  - ve funkci od 4. 6. 2007 do 26. 2. 2015 

 František Hegyi – ve funkci od 25. 8. 2009 do 26. 2. 2015 

 Zdeněk Koreček – ve funkci od 26. 2. 2015 

 

2.6 Vyhodnocení společnosti pomocí SWOT analýzy 

Silné stránky 

Společnost vyrábí výrobky, které jsou originální a na českém trhu naprosto ojedinělé, 

což je pro firmu velmi dobré v rámci konkurence. Zároveň jsou také schopni zakázku 

zpracovat velmi rychle, v některých případech i na počkání. 
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Slabé stránky 

Energetická náročnost výrobku a nedostatečná prostorová kapacita jsou hlavními 

problémy podniku. Dále také závislost na počasí při sušení výrobku, kvůli absenci 

vlastní sušírny. Několikrát se také již potýkali s problémem při dovozu surovin, protože 

dováží suroviny z velkých vzdáleností a několikrát se stalo, že suroviny nedorazily 

včas. Také je problém s reklamací materiálu, kvůli velké vzdálenosti. 

 

Příležitosti 

Velkou příležitostí pro firmu by byla možnost vývozu do zahraničí, kterou by majitelé 

rádi uskutečnili. Dále také celkové rozšíření nabídky firmy a rozšíření výrobků po 

stávajícím výzkumu. 

 

Hrozby 

Společnost je závislá na světových cenách ropy, což se promítá jak na ceně při dovozu 

surovin, tak při doručení zboží zákazníkovi. Pokud by došlo k nárůstu cen ropy, muselo 

by dojít k celkovému zdražení zboží. Velkou obavu mají z možné konkurence a 

neustálého zvyšování světových cen materiálu pro výrobu. 

 

2.7 Finanční analýza společnosti 

2.7.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V následující části je podrobně zpracována horizontální a vertikální analýza z dat 

poskytovaných rozvahou (tedy analýza aktiv a pasiv) a výkazu zisku a ztráty. Hodnoty 

jsou uvedeny jak v absolutních číslech, tak procentuálním vyjádření. 

 

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza zobrazuje vývoj jednotlivých položek aktiv. Absolutní změny jsou 

uvedeny v tis. Kč a relativní změny jsou uvedeny v procentech vzhledem 

k předchozímu období. 
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Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Absolutní změna v tis. Kč Procentuální změna 

Položka 
2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

Aktiva celkem -772 -149 317 -33,23 -9,61 22,61 

Stálá aktiva -91 -56 -92 -17,91 -13,43 -25,48 

DNH 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

DHM -91 -56 -92 -17,91 -13,43 -25,48 

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

Oběžná aktiva -681 -93 409 -37,52 -8,20 39,29 

Zásoby -379 58 410 -50,40 15,55 95,13 

Dlouhodobé pohledávky 105 -83 50 0,00 -79,05 227,27 

Krátkodobé pohledávky -87 -26 -69 -46,03 -25,49 -90,79 
Krátkodobý finanční 

majetek -320 -42 18 -36,61 -7,58 3,52 

Časové rozlišení 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

 

 

Z analýzy vyplývá, že je zde patrný kolísavý trend. Příčinou růstu celkových aktiv je 

zvyšování položek oběžných aktiv. U oběžných aktiv, došlo v roce 2013 k nárůstu 

téměř o 40 % oproti roku 2012. Tato změna byla způsobena výrazným zvýšením zásob, 

kdy se zásoby v roce 2013 zvýšily o 95 %. Tento zvrat je zapříčiněn zlepšením situace 

po globální ekonomické krizi, kdy se zvyšují objednávky, avšak na druhou stranu 

přílišné zásoby znamenají nadměrné provozní náklady. Také se velmi zvýšily 

dlouhodobé pohledávky kvůli špatné solventnosti odběratelů, kde meziroční změna 

roku 2013 oproti roku 2012 vzrostla o více než 200 %, což značí zvýšení objednávek a 

tržeb z vlastní výroby. V roce 2013 došlo k poklesu dlouhodobého hmotného majetku o 

více než 20 %, což způsobily odpisy majetku. U krátkodobého finančního majetku 

došlo v roce 2013 oproti roku 2012 k nepatrnému růstu, čímž si firma zajišťuje 

průběžnou schopnost hradit své závazky.  
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Graf 1: Vývoj aktiv 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Absolutní změna v tis. Kč Procentuální změna 

Položka 
2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

Pasiva celkem -772 -149 317 -33,23 -9,61 22,61 

Vlastní kapitál 147 87 83 68,69 24,10 18,53 

Základní kapitál 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

VH minulých let 38 147 87 0,00 386,84 47,03 

VH běžného úč. období 109 -60 -4 286,84 -40,82 -4,60 

Cizí zdroje -919 -236 234 -43,58 -19,83 24,53 

Rezervy 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky -892 -161 165 -44,60 -15,97 19,48 

Krátkodobé závazky 73 -75 69 66,97 -41,21 64,49 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

 

Z horizontální analýzy pasiv je viditelné, že mají podobný vývoj jako aktiva – tedy 

kolísavá tendence. Došlo k nárůstu cizích zdrojů v roce 2013 oproti roku 2012 o 25 %. 

Toto způsobila především změna krátkodobých a dlouhodobých závazků, které rostly 

v důsledku nesplacených pohledávek z obchodních vztahů. V roce 2013 narostly 

dlouhodobé závazky o 20 % a u krátkodobých závazků bylo zvýšení ještě patrnější a to 
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o více než 60 %. Bankovní úvěry a výpomoci společnost vůbec nevyužívá a vše 

financuje z vlastních zdrojů. Ke skokové změně došlo také u výsledku hospodaření za 

běžné účetní období, kdy v roce 2011 dojde k nárůstu o více než 280 %, to značí opětné 

zvýšení tržeb po globální krizi, v roce 2012 dojde k poklesu o 40 % a v roce 2013 

dochází ke zlepšení, kde je pokles necelých 5 %. 

 

 

Graf 2: Vývoj pasiv 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 3: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Položka 2010 2011 2012 2013 

Stálá aktiva 21,87% 26,89% 25,75% 15,65% 

DNH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

DHM 21,87% 26,89% 25,75% 15,65% 

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

Oběžná aktiva 78,13% 73,11% 74,25% 84,35% 

Zásoby 32,37% 24,05% 30,74% 48,92% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 6,77% 1,57% 4,19% 

Krátkodobé pohledávky 8,14% 6,58% 5,42% 0,41% 

Krátkodobý finanční majetek 37,62% 35,72% 36,52% 30,83% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Vertikální analýza udává, jaké je procentní zastoupení vybrané položky vůči celkovým 

aktivům. Z tabulky je patrné, že největší podíl na celkových aktivech mají oběžná 
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aktiva, která v roce 2013 dosahují 84 %. Ze stálých aktiv je zastoupen pouze 

dlouhodobý hmotný majetek, který svého maxima dosáhl v roce 2011 ve výši 27 % a 

v roce 2013 poklesl na pouhých 16 % vlivem odpisů. Nejvyšší zastoupení ve skladbě 

oběžných aktiv mají zásoby, které dosahují nejvyšší hodnoty v roce 2013 a to téměř    

50 %. U dlouhodobých pohledávek bylo dosaženo vrcholu v roce 2011, kdy dosahovali 

7 % po zlepšení situace po ekonomické krizi a firma dosahovala větších zisků z prodeje 

než v přechozím roce.  

 

Graf 3: Struktura aktiv 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 4: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Položka 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál 9,21% 23,28% 31,95% 30,95% 

Základní kapitál 6,89% 10,32% 11,41% 9,31% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy 0,69% 1,03% 1,14% 0,93% 

VH minulých let 0,00% 2,45% 13,20% 15,82% 

VH běžného úč. období 1,64% 9,48% 6,21% 4,83% 

Cizí zdroje 90,79% 76,72% 68,05% 69,11% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 86,10% 64,99% 60,41% 58,87% 

Krátkodobé závazky 4,69% 11,73% 7,63% 10,24% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Následuje vertikální analýza pasiv, která zpravuje o tom, jaké je procentní zastoupení 

vybrané položky vzhledem k celkovým pasivům. Z tabulky se lze vyčíst, že kromě roku 

2013, kdy došlo k nepatrnému poklesu, se podíl vlastního kapitálu zvyšuje. Cizí zdroje 

tvoří v roce 2013 70 % pasiv. Přestože došlo oproti roku 2010 k výraznému poklesu, 

podnik stále nedodržuje zlaté pravidlo vyrovnávání rizika, podle něhož by měly vlastní 

zdroje převyšovat zdroje cizí. Z cizích zdrojů jsou nejvyšší položkou dlouhodobé 

závazky, které mají tendenci klesat a v roce 2013 dosahují svého minima ve výši téměř 

60 %. Dlouhodobé cizí zdroje jsou sice dražší než krátkodobé cizí zdroje, avšak jsou 

méně rizikové, čemuž dává podnik přednost. 

 

 

Graf 4: Struktura pasiv 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza zobrazuje vývoj vybraných položek z výkazu zisku a ztráty. 

Absolutní změny jsou uvedeny v tis. Kč a relativní změny v procentuálním vyjádření 

vzhledem k předchozímu období. 
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Tabulka 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Absolutní změna v tis. Kč Procentuální změna 

Položka 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Tržby za prodej zboží 737 -667 -215 28,35% -19,99% -8,76% 

Obchodní marže 332 -96 57 67,48% -11,65% 7,83% 

Výkony 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Výkonová spotřeba 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Přidaná hodnota 332 -96 57 67,48% -11,65% 7,83% 

Osobní náklady 109 18 31 24,89% 3,29% 5,49% 

Provozní VH 132 -77 -10 253,85% -41,85% -9,35% 

Nákladové úroky 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek 

hospodaření za účetní 

období 109 -60 -4 286,84% -40,82% -4,60% 
Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 134 -74 -10 285,11% -40,88% -9,35% 

 

Z výsledků horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrný jejich kolísavý 

charakter. K největšímu nárůstu zisku došlo v roce 2011 oproti roku 2010, kdy došlo 

k růstu tržeb za prodej zboží téměř o 30 %, také se zvedla obchodní marže o 70 % a tím 

se zvýšil i výsledek hospodaření před zdaněním o 280 %. Pozitivní změnou je také 

zvýšení přidané hodnoty v roce 2011 vzhledem k roku 2010 o 70 %. V roce 2012 došlo 

k poklesu všech těchto ukazatelů, což způsobil pokles tržeb za prodej zboží, který se 

snížil o 20 %. Kvůli přijetí nového zaměstnance a zvýšení mezd došlo k nepatrnému 

zvýšení osobních nákladů, které mají stále rostoucí charakter. Jelikož firma nevyužívá 

žádný úvěr, tak jsou nákladové úroky po celou dobu na nule. Níže je uvedeno grafické 

znázornění vybraných položek z výkazu zisku a ztráty. 
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Graf 5: Vývoj vybraných položek z VZZ 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

2.7.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

V této části bude vypočítán čistý pracovní kapitál, který je považován za nejdůležitější 

rozdílový ukazatel a pro firmu má největší vypovídací hodnotu. A dalším neméně 

důležitým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky. Zdrojem dat pro výpočet byla 

rozvaha společnosti. 

Tabulka 6: Čistý pracovní kapitál v tisících Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 1706 952 934 1274 

Čisté pohotové prostředky 765 372 405 354 

 

Při pohledu na zjišťované hodnoty lze pozorovat u čistého pracovního kapitálu klesající 

charakter s růstem na konci sledovaného období. Nejvyšší čistý pracovní kapitál byl 

v roce 2010, kdy po odečtení všech krátkodobých závazků byl ve společnosti oběžný 

majetek ve výši 1 700 000 Kč. V dalším roce došlo kvůli snížení zásob a zvýšení 

krátkodobých dluhů k poklesu ukazatele. V roce 2013 se likvidita podniku opět zlepšila 

a to především kvůli opětnému nárůstu zásob. Ve všech letech firma disponuje volným 

kapitálem (tzv. „finanční polštář“), který by mohl v případně nepříznivé události firmě 

umožnit pokračování v jejích aktivitách. 

Čisté pohotové prostředky se používají pro sledování okamžité likvidity. Do 

pohotových peněžních prostředků byly zahrnuty pouze peníze v hotovosti a na běžných 
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účtech. Nejvyšší hodnoty dosahuje opět v roce 2010, kdy má podnik k dispozici téměř 

800 000 Kč. Poté má ukazatel kolísavý charakter.  

 

2.7.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato část se zabývá poměrovými ukazateli, kterými lze porovnávat či měřit efektivitu 

hospodaření s finančními prostředky společnosti. 

 

Ukazatele rentability 

Poměřují zisk dosažený firemními aktivitami s celkovou výší zdrojů, jichž bylo užito 

k jeho dosažení. 

Tabulka 7: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

ROA 2,02% 11,67% 7,63% 5,64% 

ROE 17,76% 40,72% 23,88% 15,63% 

ROS 1,46% 4,41% 4,01% 3,38% 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv je jedním z nejdůležitějších ukazatelů 

rentability a udává, jak efektivně byl využit majetek ve společnosti. Doporučená 

hodnota ukazatele je minimálně 8 %. Této hodnoty podnik dosáhl pouze v roce 2011, 

kdy je ROA více než 11 % a v roce 2012 se k doporučené minimální hodnotě velmi 

přibližuje. V ostatních letech, tedy rok 2010 a 2013 nedosahuje společnost 

požadovaných hodnot, neboť nakládání s majetkem firmy nebylo optimální. Zejména se 

zásobami, kterých měla společnost přebytek. 

Rentabilita vlastního kapitálu je důležitá především pro vlastníky (akcionáře, investory 

apod.), kteří podle ní zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Doporučený 

interval je minimálně 2 %. Firma Delap, s.r.o. je ve všech sledovaných letech vysoko 

nad doporučenou hodnotou, proto je vhodný pro investici. 

Rentabilita tržeb udává, kolik procent má podnik čistého zisku tržeb. Minimální 

doporučená hodnota je 6 %. Ve všech zkoumaných letech tohoto minima firma 

nedosáhla. Stejně jako u předchozích ukazatelů došlo v roce 2011 k výraznému 

zlepšení, ale poté v následujících dvou letech měl ukazatel klesající charakter, což se 

nedá označit za úplně příznivou situaci. 
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Graf 6: Ukazatele rentability za období 2010-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují o tom, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich 

má podnik více než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady. Jestliže jich má 

nedostatek, musí se vzdát mnoha výhodných příležitostí a přichází o výnosy. 

Tabulka 8: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů a (21)) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv (krát) 1,12 2,15 1,90 1,43 

Obrat dlouhodobého majetku (krát) 5,12 8,00 7,40 9,13 

Doba obratu zásob (dny) 104,12 40,24 58,11 123,32 

Doba obratu pohledávek (dny) 26,17 22,33 13,21 11,58 

Doba obratu závazků (dny) 7,48 14,02 16,18 22,14 

Oborový průměr - obrat aktiv 0,94 0,9 1,02 0,92 

 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv by měl být v intervalu <1,6 – 3>. Hodnoty společnosti 

splňují interval pouze v letech 2011 a 2012. V roce 2013 se tento výsledek bohužel už 

nepodařilo zopakovat, společnost nehospodařila se svým majetkem dostatečně 

efektivně. Ovšem při porovnání s odvětvovým průměrem je patrné, že si podnik nevede 

špatně a hodnoty za celé sledované období jsou vyšší než průměrné hodnoty v daném 

oboru. 
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Obrat dlouhodobého majetku má kolísavý charakter. Udává, kolikrát se obrátí 

dlouhodobý majetek v tržby za rok. V posledním sledovaném roce 2013 se obrátí 

9,13krát. 

Doba obratu zásob měla zpočátku klesající charakter a od roku 2012 začala opět růst. U 

tohoto ukazatele preferujeme klesající tendenci. Podnik váže zásoby zbytečně dlouhou 

dobu, a to je neproduktivní. 

Doba obratu závazků je v prvních dvou sledovaných letech nižší než doba obratu 

pohledávek, firma však upřednostňuje stav opačný. Nicméně v roce 2012 dochází ke 

změně, kdy doba obratu závazků začíná převyšovat dobu obratu pohledávek.  

 

 

Graf 7: Ukazatele aktivity – obrat celkových aktiv za období 2010-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku, měří, v jakém 

rozsahu používá podnik k financování dluhy. 

Tabulka 9: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 90,79% 76,72% 68,05% 69,11% 

Koeficient samofinancování 9,21% 23,28% 31,95% 30,89% 

Úrokové krytí 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Z tabulky lze vyčíst, že zadluženost firmy se v průběhu sledovaného období snižuje. 

V roce 2010 je firma z 90 % financována z cizích zdrojů. Příčinou vysoké zadluženosti 

je hlavně závazek vůči dodavatelům. Tento závazek postupně klesá a tím i celková 

zadluženost firmy, nicméně společnost neustále překračuje doporučený limit 

zadluženosti, který je v rozmezí 40-60 %. 

Koeficient samofinancování má v čase kromě posledního roku stoupající charakter. 

Společně s celkovou zadlužeností by nám měl výsledek udávat hodnotu 100 %. V roce 

2011 dochází ke zvýšení, protože se společnost nepotýká s tak velkými pohledávkami 

za svými odběrateli a sama je schopna lépe hradit své závazky. V roce 2013 je vidět 

nepatrný pokles kvůli opět se zvyšujícím závazkům za dodavateli. 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát dosažený zisk převyšuje zaplacené úroky. 

Doporučené hodnoty by měly být v intervalu 3 až 6. V případě společnosti Delap, s.r.o. 

tomu tak není, protože nedisponuje žádným úvěrem. 

 

 

Graf 8: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity charakterizují, zda je podnik schopen dostát svým závazkům. 

V tabulce 10 lze porovnávat výsledné hodnoty podniku s oborovým průměrem. 
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Tabulka 10: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů a (21)) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita (L3) 16,65 6,23 9,73 8,24 

Pohotová likvidita (L2) 9,75 3,60 5,50 3,05 

Okamžitá likvidita (L1) 8,02 3,04 4,79 3,01 

Oborový průměr - L3  1,72 1,77 2,00 1,73 

Oborový průměr - L2 1,50 1,57 1,83 1,61 

Oborový průměr - L1 0,40 0,44 0,27 0,29 

 

U běžné likvidity neboli likvidity 3. stupně je patrné, že je mnohonásobně vyšší než 

odvětvový průměr ve všech sledovaných letech. Také je vyšší než doporučený interval, 

který je v rozmezí <1,6 – 2,5>. Zde ovšem není na škodu, že je běžná likvidita vyšší. 

Čím je vyšší, tím je větší pravděpodobnost, že společnost dostojí svým závazkům. 

Likvidita 2. stupně, jinak také pohotová likvidita by se měla pohybovat v rozmezí <1 – 

1,5>. Ani zde se podnik nevejde do doporučeného intervalu a opět převyšuje i oborový 

průměr. Pohotová likvidita má velmi kolísavou tendenci. Avšak v celém sledovaném 

období je firma schopna bez problému uhradit své závazky, aniž by musela prodat své 

zásoby.  

Okamžitá likvidita, jinak označována jako likvidita 1. stupně udává informace o tom, jak 

by byla firma solventní, pokud by prodala nejen své zásoby, ale také pohledávky. 

Doporučený interval je alespoň 0,2. Zde jsou výsledku podniku opět mnohem vyšší než 

doporučená hodnota i odvětvový průměr, i když mají opět kolísavý trend. 

Dle těchto ukazatelů je možné se domnívat, že celková schopnost dostát včas svým 

závazkům je u společnosti Delap, s.r.o. na velmi dobré úrovni.  

 



 

44 

 

 

Graf 9: Ukazatele likvidity 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Provozní ukazatele 

Pomocí provozních ukazatelů se sleduje, jak hospodárně podnik vynakládá 

s jednotlivými druhy nákladů. 

Tabulka 11: Provozní ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Nákladovost výnosů 0,99 Kč 0,96 Kč 0,97 Kč 0,97 Kč 

Vázanost zásob na výnosy 0,29 Kč 0,11 Kč 0,16 Kč 0,34 Kč 

Struktura nákladů (osobní náklady) 17,16% 17,33% 22,04% 25,28% 

Struktura nákladů (odpisy) 0,00% 2,88% 2,18% 3,90% 

 

Z tabulky výše uvedené lze vyčíst, že hodnoty jsou oproti roku 2010 nižší, ale nemají 

v čase klesající tendenci, jakou by měly mít. Nejlépe je na tom podnik v roce 2011, kdy 

na 1 koruně výnosů vydělá 4 haléře. V roce 2012 a 2013 je situace stejná a podnik na 1 

koruně výnosů vydělává 3 haléře, což je o něco méně než v roce 2011. Tato situace byla 

zapříčiněna nižšími tržbami. 

Vázanost zásob na výnosy je opět nejlepší v roce 2011. V následujících letech hodnota 

stoupá, což se nedá označit za úplně příznivou situaci. V roce 2013 je hodnota poměrně 

vysoká, kdy zásoby dosahují 34 haléřů na 1 korunu výnosů. Stoupající tendence 

v posledních dvou letech je způsobena zvyšujícími se zásoby na skladě. 

V ukazatelích struktury nákladů je možno sledovat rostoucí charakter podílů 

jednotlivých položek nákladů na nákladech celkových. Jediná hodnota, která klesla 
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směrem dolů, byla struktura odpisových nákladů v roce 2012, kdy byly odpisy nižší než 

v roce 2011. Poté byl ukazatel opět rostoucí povahy. 

 

2.7.4 Soustavy ukazatelů 

V této části hodnoceny dva bankrotní modely – Altmanův index Z-skóre a index 

důvěryhodnosti IN05. 

Altmanův index Z-skóre 

Altmanův index neboli indikátor bankrotu, vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým 

doplňujícím faktorem při finanční analýze. 

Tabulka 12: Altmanův model Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

0,717 × ČPK/A 0,53 0,44 0,48 0,53 

0,847 × NZ/A 0,00 0,02 0,11 0,13 

3,107 × EBIT/A 0,06 0,36 0,24 0,18 

0,42 × VK/CZ 0,04 0,13 0,20 0,19 

0,998 × T/A 1,12 2,15 1,90 1,43 

Z- skóre 1,75 3,10 2,92 2,45 

 

V roce 2010 se firma nachází v tzv. „šedé zóně“, kde nelze jednoznačně určit stav 

finanční situace podniku. V letech 2011 a 2012 dosáhla společnost uspokojivého 

výsledku, dle kterého měla být finanční situace v následujících letech dobrá. Ovšem 

v roce 2013 hodnota klesla a podnik se opět ocitl v tzv. „šedé zóně“. Nicméně pokud si 

společnost udrží minimálně stejné výsledky, v blízké budoucnosti by společnosti neměl 

bankrot hrozit. 
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Graf 10: Altmanův index Z- skóre 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Index IN05 

 Opět se jedná o bankrotní model, který se taktéž skládá z několika částí a hodnotí 

finanční situaci podniku. 

Tabulka 13: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 
Období 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 
0,13 × A/CZ 0,14 0,17 0,19 0,19 
0,04 × EBIT/NÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 
3,97 × EBIT/A 0,08 0,46 0,30 0,22 
0,21 × CV/A 0,24 0,45 0,40 0,30 
0,09 × OA/Krát. 

závazky 1,50 0,56 0,88 0,74 

IN05 1,96 1,65 1,77 1,45 

 

Výsledky indexu důvěryhodnosti ukazují, že hodnoty v prvních třech sledovaných 

letech předpovídají uspokojivou finanční situaci, kdy jsou hodnoty vyšší než 1,6. 

Ovšem v posledním roce dochází k poklesu hodnoty a podnik se ocitá v tzv. „šedé 

zóně“ nevyhraněných výsledků a není možné jednoznačně určit situaci společnosti. 

Index IN05 se shoduje s výsledky Altmanova indexu Z-skóre. 
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Graf 11: Index IN05 2010 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

 

2.8 Souhrnné hodnocení finanční analýzy 

Na základě finanční analýzy provedené pro rok 2010, 2011, 2012 a 2013, lze 

formulovat následující souhrnné hodnocení výsledků firmy Delap, s.r.o. 

 

Z horizontální a vertikální analýzy lze vyčíst změny v celkové hodnotě aktiv a pasiv. 

Hlavní vliv na hodnotu celkových aktiv mají oběžná aktiva, která ve sledovaném období 

neustále rostou. Po celou dobu tvoří oběžná aktiva tři čtvrtiny celkové hodnoty aktiv a 

nejvyšší položkou oběžných aktiv jsou zásoby. Zbylou třetinu celkových aktiv tvoří 

stálá aktiva, která mají v posledních dvou sledovaných letech klesající trend. Je to 

způsobeno tím, že investice do nového majetku tvoří pouze odpisy. U struktury pasiv 

dochází k vysoké disproporci mezi vlastním a cizím kapitálem. I když v roce 2011 došlo 

k velkému poklesu cizího kapitálu a kromě posledního roku má klesající tendenci, pořád 

se cizí kapitál pohybuje okolo hodnoty 70 %. Tímto podnik nedodržuje zlaté pravidlo 

financování, kdy vlastní kapitál má být vyšší než cizí zdroje. 

 

K největšímu nárůstu zisku došlo v roce 2011, kdy se zvedl prodej zboží o 30%. 

V následujících sledovaných letech došlo k poklesu tržeb a tím i k poklesu celkového 

hospodářského výsledku. Rostoucí tendenci mají osobní náklady, kdy bylo zapotřebí 

přijmout nového zaměstnance (v roce 2011 došlo k navýšení přijatých zakázek) a kvůli 
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zvýšení platového ohodnocení. Bankovní úvěry a výpomoci podnik vůbec nevyužívá, 

proto i nákladové úroky jsou po celé sledované období nulové. 

 

Analýza rozdílových ukazatelů má klesající charakter s růstem na konci sledovaného 

období. Avšak ve všech letech firma disponuje volným kapitálem, který by mohla 

v případě nepříznivé situace využít. 

 

U analýzy poměrových ukazatelů byly nejlepší hodnoty všech ukazatelů v roce 2011. 

Poté hodnoty mírně klesaly kvůli snižujícím se tržbám. Je zřejmé, že společnost 

neefektivně nakládala s majetkem, tvořila zbytečně velké zásoby, a proto ROA 

dosahovala doporučené hodnoty pouze v roce 2011. Pro investory by nicméně 

investování do podniku bylo výhodné po celé sledované období. 

 

Ve všech čtyřech letech se celková aktiva ve firmě obrátí v aktiva za rok více než 

jedenkrát. Doporučeného intervalu dosahuje obrat aktiv pouze v roce 2011 a 2012, 

v roce 2013 hodnota ukazatele poklesla. Ovšem při porovnání s oborovým průměrem 

hodnoty podniku převyšují odvětvové výsledky ve všech letech. U doby obratu zásob 

jsou preferovány klesající hodnoty v čase, což zpočátku podnik splňoval, ale v roce 

2012 začaly hodnoty opět růst a firma váže zásoby čím dál delší dobu. Doba obratu 

závazků je oproti době inkasa vyšší pouze v posledních dvou sledovaných letech, což je 

stav firmou preferovaný. Společnost by se však měla mít na pozoru, aby doba obratu 

závazků trvale do budoucna nestoupala a nedošlo tak k pochybení bonity firmy. 

 

Z výsledků ukazatele zadluženosti vyplývá, že má klesající tendenci. Na začátku 

sledovaného období (rok 2010) je společnost financována z cizích zdrojů z 90 %. Je to 

způsobeno hlavně vysokým závazkem vůči dodavatelům, který postupem času klesá. 

Ani tak se ale podnik nevleze do doporučeného limitu zadluženosti, který je maximálně 

60 %. Opačný charakter má tedy koeficient samofinancování, který má (kromě 

posledního sledovaného roku) rostoucí trend. Firma by měla zapracovat na rychlosti 

splácení svých závazků vůči dodavatelům, kvůli kterým zde dojde v posledním 

sledovaném roce k opětnému zvýšení cizích zdrojů. 
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Ve všech stupních likvidity jsou hodnoty podniku několikanásobně vyšší než 

doporučené hodnoty pro ukazatele likvidity. Převyšují také odvětvové průměry ve všech 

sledovaných letech. Proto je dle těchto výsledků možné soudit, že solventnost 

společnosti je na velmi dobré úrovni, aniž by musela prodat své zásoby či pohledávky.  

 

Provozní ukazatele odhalily, že nejvíce firma Delap, s.r.o. vydělávala v roce 2011 a to 4 

haléře na 1 korunu výnosů. Situace se nepatrně k horšímu změnila v roce 2012, kdy na 

1 koruně výnosů vydělávala 3 haléře a taktéž tomu bylo v roce 2013. Obdobně je tomu 

u vázanosti zásob na výnosy, kdy je situace nejlepší v roce 2011 a poté má ukazatel 

rostoucí tendenci, kvůli zvyšujícím se zásobám. To je spojeno s tím, že má podnik 

dodavatele i z cizích zemí a již několikrát nedoručili zásoby včas. Proto společnost 

zvyšuje zásoby, kdyby se opět tato situace vyskytla. 

 

Výsledky dosažené v analýze bankrotních modelů lze považovat za pozitivní. Dle 

těchto ukazatelů společnosti v blízké budoucnosti žádný bankrot nehrozí. Podle 

Altmanova indexu Z-skóre má podnik nejlepší výsledky v roce 2011 a 2012. V roce 

2010 a 2013 se společnost nachází v tzv. „šedé zóně“ neurčitých výsledků. Velmi 

podobně firmu hodnotí i IN05, kde v prvních třech sledovaných letech předvídá 

uspokojivou finanční situaci a až v posledním roce (2013) se nachází v „šedé zóně“. 

 

V celkovém hodnocení si lze všimnout, že nejlépe na tom firma byla v roce 2011, kdy 

docházelo k ozdravení společnosti po ekonomické krizi. Avšak v posledním 

sledovaném roce došlo ke snížení tržeb a opětnému zvýšení cizích zdrojů, což není 

nejlepší vývoj. 

 

Finanční analýza odhalila problémové, ale i kladné stránky finančního hospodaření 

společnosti. Jsou shrnuty v tabulce 14. 
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Tabulka 14: Shrnutí slabých a silných stránek finančního hospodaření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Finanční stabilita z hlediska ukazatele čistého 

pracovního kapitálu 

Klesající tržby 2012, 2013 

(důsledek ztráty trhů v Rumunsku) 

Finanční stabilita z hlediska ukazatele likvidity Celková zadluženost 

Příznivá výnosová situace (ROE) Hospodaření se zásobami 

Pohledávky jsou hrazeny v termínech splatnosti - 

dobrá bonita 

 Finanční stabilita – závazky pouze z obchodního 

styku (neplatí se nákladové úroky) 

 Závazky jsou hrazeny v termínech splatnosti 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE 

Na základě finanční analýzy provedené pro společnost Delap, s.r.o. bylo zjištěno, že 

v prvních dvou sledovaných letech se firma snažila zotavit z ekonomické recese, což se 

jí podle výsledků v roce 2011 z části povedlo. Ovšem v posledních dvou sledovaných 

letech (rok 2012, 2013) dochází k opětovnému zhoršení ukazatelů. Tento pokles je 

způsobem především tím, že společnost přišla o velkého odběratele v Rumunsku.  

 

Dalšími problémovými oblastmi, které odhalila finanční analýza, jsou řízení zásob a 

celková zadluženost firmy. Níže vypracované návrhy jsou možným řešením pro 

odstranění problémových oblastí a následného zlepšení stavu společnosti. 

 

Společnost Delap, s.r.o. musí v první řadě najít nové odběratele, aby se opět zvyšoval 

zisk a podnik se vyrovnal se ztrátou odběratele z Rumunska. Jednou z možností, jak 

motivovat zákazníky k dřívějšímu zaplacení, je nabídka skonta, tj. slev za předčasné 

zaplacení. Odbyt zboží lze rovněž posílit nabídkou obchodního úvěru směrem 

k solventním zákazníkům (nastavení platebních podmínek).  

 

Obchodní úvěr je lepší nabízet již stálým zákazníkům, kdy známe jejich platební historii 

a máme možnost si klienty rozdělit podle jejich bonity. Délka obchodního úvěru by 

měla být delší než u konkurence a také je nutné řídit se zvyklostmi v dané zemi a oboru 

podnikání. Například v Česku je průměrná doba úhrady pohledávky 48 dní. Proto pro 

českého odběratele by se měla minimální délka obchodního úvěru odvíjet od této doby 

úhrady. 

 

Klasifikace odběratelů by mohla být následující: 

 spolehliví odběratelé – skvělá platební morálka, své závazky vůči firmě Delap, 

s.r.o. hradí v daném termínu, ideální zákazníci pro nabídnutí obchodního úvěru i 

na delší období; 

 částečně spolehliví odběratelé – jejich závazek je nutné urgovat, který nicméně 

splní, nabídka obchodního úvěru je na zvážení – určitě na co nejméně dlouho 

dobu; 
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 nespolehlivý odběratelé – inkasa pohledávek neprobíhají do 180 dnů, nejsou 

vhodnými klienty pro nabídku obchodního úvěru. 

 

„Jedním z nástrojů motivace zákazníků k placení před konečným datem, a tak urychlení 

inkasa pohledávek, je nabídnutí hotovostní slevy (skonta) z hodnoty pohledávek (19, str. 

62).“ Na rozdíl od obchodního úvěru je skonto možné poskytnout všem odběratelům 

nezávisle na jejich platební morálce. Jednatelé společnosti uvedli, že mohou poskytovat 

skonto ve výši 2 – 3 %, aniž by bylo ohroženo generování marže. Na modelovém 

příkladu je možné vidět princip skonta, a proč by měl být tento nástroj pro odběratele 

atraktivní. 

Tabulka 15: Výpočet diskontu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota dodávky 70 000 Kč 

Skonto 2 % 

Výpočet 70 000*(1-0,02) 

Hodnota dodávky po diskontu 68 600 Kč 

Přepočet skonta na roční sazbu (2 / 20)*360  

Roční sazba 36 % 

 

Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že pokud by firma Delap, s.r.o. poskytla obchodní 

úvěr za podmínky „2/10, 0/30“, což znamená, že pokud odběratel zaplatí do 10 dnů, 

namísto 30, dostane skonto 2 % ze základní ceny. Odběratel by v tomto případě zaplatil 

pouze 68 600 Kč místo původních 70 000 Kč. Z čistě finančního pohledu to pro 

společnost Delap, s.r.o. nemusí být za každých podmínek nejvýhodnější, pokud 

srovnáme roční sazbu s úrokovými sazbami u peněžních ústavů, které jsou uvedeny v 

tabulce 16. V tomto případě je však nutné brát v potaz hledisko prodejní, které je zde 

prioritou.  

Tabulka 16: Porovnání sazeb provozních úvěrů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Instituce Výše úrokové sazby (% p.a.) 

UniCredit Bank 6 – 12 

ERA 17  

Raiffeisenbank od 4,2  
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Za předpokladu zvyšování tržeb, lze očekávat i nárůst pohledávek a doby jejich inkasa. 

Proto je velmi důležité, aby společnost sledovala platební morálku svých odběratelů a 

členila je dle klasifikace výše uvedené, která rozděluje odběratele dle jejich bonity. 

Přínosem je snížení rizika vzniku nedobytných pohledávek. 

 

Jednou z možností, kterou by mohl podnik při růstu pohledávek využít pro urychlení 

inkasa, je faktoring, který spočívá v odkupu pohledávek společnosti bankou či jinou 

faktoringovou společností. V první fázi faktoringová společnost uhradí firmě Delap, 

s.r.o. 80 % z celkové výše pohledávky a zbylých 20 % si ponechá jako zádržné do doby 

uhrazení pohledávky odběratelem. Výše faktoringové sazby závisí na bance 

(faktoringové společnosti) a odvíjí se dle obratu společnosti a za další služby související 

s faktoringem. V následující tabulce je možné vidět srovnání tří bank, které nabízejí 

faktoring. 

Tabulka 17: Porovnání výše nabízených faktoringových sazeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Instituce Výše faktoringové sazby (% p. a.) 

Česká spořitelna, a.s. 0,3 – 1,5 

KB, a.s. 0,3 – 1 

ČSOB, a.s. 0,2 – 1,4 

 

Pro praktické znázornění zavedení faktoringu, je znázorněna tabulka 18 s bilancí 

podniku před zavedením faktoringu a dále je uveden výpočet, jak by faktoring ovlivnil 

bilanci podniku. 

Tabulka 18: Bilance podniku před zavedením faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování a (20)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance podniku k 31. 12. (údaje v tis. Kč) 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 361 Vlastní kapitál 448 

Zásoby 431 Závazky z obchodního styku 120 

Pohledávky z obchodního styku 98 Jiné závazky 834 

Finanční majetek 512 Bankovní úvěry 0 

Aktiva celkem 1402 Pasiva celkem 1402 
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V tabulce 19 je možné vidět výpočet nákladů na faktoring a výsledný efekt pro podnik 

v podobě úspor. V příkladu byla použita krátkodobá pohledávka z roku 2012, která byla 

vystavena společností Delap, s.r.o. odběrateli z Rumunska. Hodnota faktoringového 

poplatku 1 % byla stanovena v závislosti na průzkumu uvedeném v tabulce 17. 

Tabulka 19: Náklady na faktoring a čistá úspora pro podnik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše pohledávky přebíraná faktorem 50 895 Kč 

- zajištění ve výši 20 % 10 179 Kč 

- okamžitě proplacené pohledávky podniku ve výši 80 % 40 716 Kč 

Náklady na faktoring   

- faktoringový poplatek 1 % z hodnoty převzatých pohledávek 509 Kč 

- úrok 10 % z vyplacených finančních prostředků 4 072 Kč   

náklady celkem 4 581 Kč 

Získané prostředky   

- splacení závazků vůči dodavatelům 40 716 Kč 

 

Z tabulky jsou patrné hlavní výhody faktoringu. Firma má okamžitě k dispozici 80 % 

z celkové hodnoty pohledávky. Z hlavních složek se sníží oběžná aktiva vlivem poklesu 

pohledávek z obchodního styku o 51 tis. Kč. Naopak vůči faktorovi nám vznikne 

pohledávka ve výši 10 tis. Kč, což je 20% zajištění. Dříve inkasované peníze může 

podnik využít na dřívější úhradu svých závazků, protože se zvyšujícím se objemem 

pohledávek a jejich vysokou dobou obratu také souvisí vysoká doba obratu závazků, 

která má již nyní stoupající charakter. Tímto se podniku sníží bilanční suma a zvýší 

obratový cyklus peněz. 

Tabulka 20: Bilance podniku po zavedení faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování a (20)) 

Bilance podniku po zavedení faktoringu (údaje v tis. Kč) 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 361 Vlastní kapitál 448 

Zásoby 431 Závazky z obchodního styku 79 

Pohledávky z obchodního styku 47 Jiné závazky 834 

Pohledávky vůči faktorovi 10 Bankovní úvěry 0 

Finanční majetek 512   

Aktiva celkem 1361 Pasiva celkem 1361 
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Po zavedení faktoringu se sníží také doba pohledávek z původních 13 dnů na 6 dnů, což 

je značné zlepšení a urychlení inkasa pohledávek. Zrychlí se i obrat celkových aktiv, a 

to z původní hodnoty 1,90 na 1,96 krát. Dojde také ke snížení zadluženosti, kdy 

z původních 68 % celková zadluženost klesne na 67 %. 

 

Celková zadluženost společnosti se pohybuje nad doporučeným limitem 40-60 %. Cizí 

kapitál tvoří především dlouhodobé závazky a závazky vůči dodavatelům, které by 

společnost pomocí získání nových odběratelů a využití faktoringu mohla snížit. Tato 

opatření, jak je patrné z bilance v tabulce 20, mají dopad i na snížení celkové 

zadluženosti. 

 

Celková doba obratu zásob by mohla být snížena vyjednáváním s dodavateli o včasném 

doručení materiálu o požadované kvalitě. Avšak v tomto konkrétním případě, kdy měla 

společnost problémy jak s reklamací kvůli nekvalitě, tak doručením materiálu včas, se 

musela uchýlit k volbě nového dodavatele. Jako nejlepšího možného dodavatele 

jednatelé společnosti určili dovozce ze Slovenska, z obce Šajdíkove Humence, který je 

vyhlášen nejkvalitnějším křemičitým pískem v Evropě. Cena materiálu je nepatrně 

vyšší, podnik si však nebude muset tvořit zbytečné zásoby (kvůli kratší vzdálenosti 

dovozu) a nebude se muset obávat o kvalitu materiálu, čímž se vyhne zbytečným 

reklamacím, a to je pro vedení společnosti rozhodující.  

 

Firma se také začátkem letošního roku rozhodla, že přestane dovážet výrobky 

z Maďarska, které jim značně zvýšily stav zásob a po kterých nebyl moc velký odbyt. 

Tyto výrobky se pouze časem doprodají a další se již objednávat nebudou. Výroba 

těchto výrobků bude v případě poptávky probíhat ve firmě. Stav zásob by měl mít tedy 

postupem času klesající tendenci a tím by měly klesat i provozní náklady. Všechny tyto 

návrhy by měly kladně ovlivnit hospodářský výsledek společnosti.  

 

 

 

 



 

56 

 

ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku Delap, s.r.o. a 

navrhnout opatření, která by měla posílit slabé stránky finančního hospodaření. Práce se 

skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické. Teoretická část byla zpracována na 

základě odborné literatury. Pro část praktickou byly jako vstupní data použity účetní 

výkazy firmy za rok 2010 – 2013 a konzultace se zástupci uvedeného podniku.  

 

Praktická část je věnována samotné finanční analýze, kde je v roce 2011 viditelné 

zlepšení po ekonomické krizi, která společnost zasáhla v roce 2009 a společnost se 

nacházela v ozdravném procesu. Nicméně v posledních dvou sledovaných letech se u 

některých ukazatelů projevuje zhoršení, které je způsobeno ztrátou velkého odběratele 

z Rumunska, čímž poklesl zisk společnosti. 

 

Finanční analýza poukázala také na několik silných stránek finančního hospodaření 

společnosti, a to finanční stabilitu z hlediska čistého pracovního kapitálu, kdy ve všech 

sledovaných letech firma disponuje volným kapitálem. Dále finanční stabilitu z hlediska 

ukazatele likvidity, která několikanásobně převyšuje jak doporučené intervaly, tak 

oborové průměry, proto je možno soudit, že solventnost společnosti je dobré úrovni. V 

neposlední řadě příznivá výnosová situace a finanční stabilita podniku. 

 

Slabé stránky finančního hospodaření společnosti, které odhalila finanční analýza, jsou 

hospodaření se zásobami, celková zadluženost a již výše zmíněné klesající tržby, které 

způsobila ztráta rumunského trhu. 

 

Firma Delap, s.r.o. by se měla dle mého doporučení zaměřit na zjištěné problémové 

oblasti. Návrhem pro motivaci nových i stálých zákazníků k včasnější úhradě 

pohledávek je zavedení skonta. Významným marketingovým nástrojem k získání a 

udržení solventních klientů je rovněž nabídka obchodního úvěru. Tyto dříve inkasované 

peníze díky skontu může firma využít pro dřívější úhradu svých závazků, které mají 

rostoucí tendenci. Obchodní úvěr je možné zase odprodat faktoringovým společnostem 

a tyto peníze opět využít pro úhradu svých závazků či na novou investici. Společnost by 
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také měla provádět klasifikaci odběratelů dle jejich bonity a na jejím základě nabízet 

délku obchodního úvěru.   

 

Společnost by se měla zaměřit na náklady související s pořízením a skladováním zásob. 

Obzvláště teď, když došlo k výběru nového dodavatele, aby se předešlo problémům, 

které nastaly s dodavatelem minulým.  

 

Přínosem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace zkoumané firmy 

s využitím vybraných metod a formulace návrhů na zlepšení problémových oblastí. 

Návrhová opatření mohou být inspirací pro vedení podniku s tím, že jejich realizace do 

firemní praxe vyžaduje další diskusi. 
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