




ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti NEKR SERVIS s. r.o. 

v období  2003  –  2006  pomocí  vybraných  metod  finanční  analýzy.  Kromě  finanční 

analýzy je provedena i SWOT analýza, která určuje silné a slabé stránky, nedostatky a 

příležitosti společnosti NEKR SERVIS s.r.o. a navrhuje možná řešení, která povedou ke 

zlepšení finanční situace této společnosti v následujících letech.

ABSTRACT  
The diploma thesis focuses on the analysis of the financial situation of NEKR SERVIS 

s.r.o. company for the years 2003- 2006 through the use of selected methods of financial 

anylysis. In addition to the financial analysis also a SWOT analysis was undertaken to 

illustrate  the strengths,  weaknesses,  shortcomings and opportunities  of the company. 

Finally  this  thesis  suggests  possible  solutions  for  the  improvement  of  the  financial 

situation of this company in the coming years.
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ÚVOD

Náplní  mé  diplomové  práce  je  rozbor  finančního  hospodaření  podniku,  tj. 

komplexní  posouzení  současné  finanční  a  ekonomické  situace  vybraného  podniku, 

kterým je v tomto případě společnost NEKR SERVIS  s. r.o. 

Hospodaření s finančními prostředky je v současné době pro podnik důležitou 

zbraní  v konkurenčním boji.  Trendem dnešního  vysoce konkurenčního prostředí je 

neustálá snaha o snižování nákladů. Finanční situaci podniku je třeba neustále sledovat 

a hodnotit. Jednou z možností jak hodnotit finanční situaci podniku je finanční analýza, 

která  představuje  významnou  součást  komplexu  finančního  řízení  podniku,  neboť 

zajišťuje  zpětnou  vazbu  mezi  předpokládaným  efektem  řídících  rozhodnutí  a 

skutečností.  Základem  a  východiskem  ekonomických  úvah  je  účetnictví.  Finanční 

analytik musí dobře znát účetnictví. Musí brát v úvahu skutečnost, že do účetnictví není 

možné  promítnout  vlivy  nepeněžních  faktorů,  jako  např.  obchodní  jméno  a  pověst, 

kvalifikace zaměstnanců, atd. Analýza účetních výkazů vychází z dat charakterizujících 

okamžité  hodnoty silně  proměnných  veličin.  Aby měla  finanční  analýza  vypovídací 

schopnost,  je  nezbytné  zajistit  srovnatelnost  údajů  účetních  výkazů  téhož  podniku 

v čase.  Tzn.,  že  podnik  v průběhu  roku  nesmí  měnit  postupy  účtování,  způsoby 

oceňování, odepisování, atd. Mezi roky lze tyto postupy měnit pouze výjimečně, a to 

pouze  za  účelem  věrnějšího  obrazu  skutečnosti.  Finanční  analýza  používá  položky 

účetních výkazů a údaje z dalších zdrojů jako ukazatele. Tyto ukazatele jsou stavové 

(položky pasiv a aktiv), rozdílové (čistý pracovní kapitál, čistý peněžní majetek, čisté 

pohotové  prostředky),  tokové  (cash-flow,  položky  výkazu  zisků  a  ztrát,  změny 

stavových  a  rozdílových  ukazatelů  za  období),  nefinanční,  stejnorodé  (tempo  růstu, 

indexy růstu, procento růstu), nestejnorodé (doby obratu, počet obrátek za období, atd.). 

Výběr ukazatelů je dán cílem analýzy.  
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1.  VYMEZENÍ  PROBLÉMU  A  CÍLE  PRÁCE  A  METODY 

ZPRACOVÁNÍ

K tomu, abychom mohli dobře zhodnotit  finanční situaci podniku, musíme mít 

nezbytně k dispozici základní informace o analyzovaném podniku. Na základě těchto 

informací  je  možno  pomocí  vybraných  metod  finanční  analýzy  ohodnotit  finanční 

situaci zkoumaného podniku.

1.1. Charakteristika analyzovaného podniku  

1.1.1. Obecné údaje o společnosti

Obchodní firma: NEKR SERVIS s.r.o.

Sídlo: U Hřbitova 9 

Držovice, 796 07

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

E-mail: http://nekr.kom.cz/

Identifikační číslo: 25504819

Založení / Vznik: 7.10.1997

Spisová značka: C 28247 vedená u rejstř. soudu v Brně 

Předmět činnosti:

-  obchodní živnost, koupě zboží za   

účelem jeho dalšího prodeje a prodej

-  zprostředkovatelská činnost, mimo  

činnosti vyžadující zvláštní povolení

- zámečnictví

- zednictví

- kovoobráběčství

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Podíl na základním kapitálu: 50 % - Pavel Nezval

50 % - Jiří Krepl
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Firma  NEKR  SERVIS  s.r.o.  v čele  s ředitelem  ing.  Josefem  Augustinem  je 

společnost s ručením omezeným, která byla založena 7.10.1997 se sídlem v Držovicích, 

U  hřbitova  9.  Firma  se  od  svého  vzniku  zabývala  servisem  a  částečně  i  kusovou 

výrobou hydraulických válců. Další její činností je výroba přídavných zařízení a prodej 

náhradních dílů stavebních a zemních strojů. 

Vlivem každoročního  nárůstu  zakázek  došlo   ke  strategickému  rozhodnutí  – 

nutnosti  výstavby   nového  obchodního  a  výrobního  areálu  firmy  v  Prostějově  - 

Držovicích v těsné blízkosti dálnice Brno - Olomouc. Koncem roku 1999 byla otevřena 

první  výrobní hala,  kam byla  přesunuta veškerá administrativa  a  výroba přídavných 

zařízení.  V roce 2001 byla  otevřena další část stavby  - prodejna a výrobně-servisní 

středisko hydraulických válců.

Nové výrobní prostory a kvalitní  odborníci  zaručují  výrobu všech velikostí  a 

druhů přídavných zařízení:  lopaty podkopové, horové,  nakládací,  svahovací,  drapáky 

nakládací i kopací. Další produkce firmy - hydraulické válce, umožňuje vývoj a výrobu 

speciálních přídavných zařízení dle přání zákazníka, jako jsou např. nakládací lopaty s 

hydraulickým  přidržovačem,  čelisťové  lopaty,  kombinované  nakládací  lopaty, 

vysokovýklopné  lopaty  atd.  Pro značnou  různost  byly  vytvořeny typové  řady podle 

účelu  jejich  použití  se  širokou nabídkou užitých  materiálů  a  komponentů  při  jejich 

výrobě, od základních otěrových materiálů až po vysoce kvalitní HARDOX 400 a 500. 

Stejně  tak  osazení  pro zubové lopaty je  provedeno od běžných zubových prvků po 

velmi  kvalitní  systémy  CATERPILLAR a  především  ESCO SUPER "V" pro nejtěžší 

pracovní prostředí.

Přednostním  zájmem  firmy  je  dodávat  zákazníkům  potřebná  zařízení  v  co 

nejvyšší kvalitě při použití jakostních materiálů a v přijatelných cenách na stavební a 

zemní  stroje  všech  známých  (i  méně  známých)  značek,  jako jsou:  ATLAS,  BROYT,  
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CASE,  CATERPILLAR,  JCB,  KAISER,  KOBELCO,  KOMATSU,  LIEBHERR,  

MENZIMUCK, MF, O&K, SENNEBOGEN, UDS, UNC, UNEX, VOLVO, ZEPPELIN 

atd...  Firma  je  schopna  vyrobit  potřebné  zařízení  podle  vlastní  dokumentace  nebo 

zaměření přímo na stroji v terénu. Stálými obchodními partnery firmy jsou například: 

KUHN Bohemia, KOHLSCHEIN, VOLVO stavební stroje, Lasselsberger Horní Bříza, 

a další.

V roce 2004 se firmě podařilo vyřídit certifikát ISO 9001/2001.

1.1.2. Výrobní sortiment

Předmětem činnosti společnosti NEKR SERVIS s.r.o. je  obchodní živnost, koupě 

zboží  za  účelem  jeho  dalšího  prodeje  a prodej;  zprostředkovatelská  činnost,  mimo 

činnosti  vyžadující  zvláštní  povolení; zámečnictví;  zednictví  a   kovoobráběčství. Do 

jejího výrobního sortimentu patří podkopové lžíce, nakladačové lopaty, horové lopaty, 

srovnávací lopaty, profilové lžíce, rychloupínače, drapáky, dozerové rippery, speciální 

aplikace  jako  např.  vlečné  korečkové  lopaty  či  lopaty  pro  cukrovary,  dále  vyrábí 

hydraulické  válce,  zuby a  otěrové  materiály.   Dále  firma  nabízí   i  veškeré   služby 

související s jejím nabízeným zbožím.

Podkopové lžíce:

- zubové, hladké, velkoobjemové, skalní, řetězové, roštové, drenážní, rozrývací hroty a 

adaptéry hladkého břitu

Nakladačové lopaty:

- zubové, hladké, velkoobjemové, skalní, vysokovýklopné, bočně výklopné a 

kombinovaná lopata 4 v 1 

Horové lopaty: 

- pevné a čelisťové

Srovnávací lopaty:

- hydraulické, hydraulické zakrytované, srovnávací pevné
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Obrázek č. 1 : certifikát ISO 9001:2001 společnosti NEKR SERVIS s.r.o. 

Profilové lžíce:

- pevné a hydraulicky naklápěné

Rychloupínače:
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- pružinové, mechanické, hydraulické a nakladačové rychloupínací desky

Drapáky:

- nakládací, kopací, prodlužovací nádstavce a rotátory

Dozerové rippery jednonožové

Speciální aplikace:

- adaptér na nůžky nebo kladivo, prodloužení ramene, vlečné korečkové lopaty, lopaty 

pro cukrovary

Obrázek č. 2 : výrobky společnosti NEKR SERVIS s.r.o. 

podkopové lžíce  nakladačové lopaty

horové lopaty  srovnávací lopaty

profilové lžíce  rychloupínače

drapáky dozerové rippery
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speciální aplikace  hydraulické válce

zuby otěrové materiály

1.1.3. Organizační členění 

Na následujícím schématu je zobrazeno organizační členění společnosti NEKR 

servis, s.r.o.  v rozdělení dle jednotlivých středisek společnosti.

Obrázek č. 3: Organizační schéma společnosti NEKR SERVIS, s.r.o.

Zdroj: www stránky firmy NEKR SERVIS s.r.o. http://nekr.kom.cz
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1.1.4. Zaměstnanci společnosti

Podle  počtu  zaměstnanců  se  podnik  NEKR  SERVIS  s.r.o.  řadí  mezi  malé 

podniky.  V následující  tabulce  je  zachycen  vývoj  počtu  zaměstnanců  a  mzdových 

nákladů v období 2003 – 2006.

Tabulka č. 1 : Počty zaměstnanců a výše osobních nákladů v období let 2003 - 2006

Stav zaměstnanců a náklady na ně 2003 2004 2005 2006
zaměstnanc
i průměrný
  přepočtený 35 38 35 33
  stav
  zaměstnanců
   
  z toho členů 2 2 2 2
  řídících orgánů
osobní 
náklady celkové 8837 9340 9932 10856
   
  z toho členů 1128 1147 1334 810
  řídících orgánů     

1.2.Vymezení problému a stanovení cílů DP

Cílem mé diplomové práce je provedení základní strategické analýzy a podrobné 

analýzy stavu a vývoje finanční situace společnosti NEKR SERVIS, s. r.o. s použitím 

vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných poznatků vyhodnotit finanční 

zdraví  společnosti,  zjistit  její  silné a  slabé stránky a  nedostatky v oblasti  finančního 

řízení a navrhnout taková řešení, která budou mít za následek zlepšení finanční situace a 

zkvalitnění finančního řízení ve společnosti NEKR SERVIS, s. r.o.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Historie finanční analýzy sahá do USA, kde se nejprve zaměřovala pouze na 

absolutní změny ve výkazech, později se začala zabývat i otázkou likvidity, rentability a 

hospodárnosti. V Německu se finanční analýza označovala jako tzv. bilanční analýza a 

v České republice se touto oblastí poprvé začal zabývat profesor Pazourek.

Uživatelé finanční analýzy ( např. manažeři,  investoři nebo dozorčí orgány) ji 

využívají  k posouzení  celkové finanční  situace podniku.   Hlavním cílem zpracované 

finanční analýzy je zjistit finanční zdraví firmy a zavčas najít slabé stránky finančního 

hospodaření  podniku,  které  by  v budoucnu  mohly  firmě  způsobit  různé  problémy. 

Kromě slabých stránek je třeba specifikovat i silné stránky, na kterých by naopak mohla 

firma v budoucnu stavět základy svého podnikání. Na základě finanční analýzy podnik 

přijímá  nejrůznější  ekonomická  rozhodnutí.  Výsledky  finanční  analýzy  využívá 

management  podniku  pro  rozhodování  ve  finančních  oblastech,  např.  při  alokaci 

finančních prostředků na výzkum,  vývoj,  investice  apod.  nebo při  rozhodování    o 

rozdělení zisku,  či o běžné nebo budoucí potřebě získávání kapitálu. Finanční analýza 

dále slouží managementu jako podklad pro kontrolu rozpočtů, kalkulací apod. Finanční 

analýza se tedy používá hlavně pro:

a) ekonomická rozhodování a posouzení - úrovně hospodaření podniku,

- bonity a úvěruschopnosti dlužníka.

b) posouzení finanční situace - finanční výkonnost (rentabilita a aktivita),

- finanční pozice (likvidita – solventnost, 

  finanční stabilita, zadluženost). 

Finanční  analýza  zajišťuje  zpětnou  vazbu  mezi  předpokládaným  efektem 

řídících  rozhodnutí  a  skutečností.  Je  úzce  spojena  s finančním  účetnictvím,  které 

poskytuje data a informace pro finanční rozhodování formou finančních výkazů:

- rozvahy,

- výkazu zisků a ztrát,

- přehledu o peněžních tocích (tj. Cash Flow).
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Dalším  zdrojem  informací  pro  finanční  analýzu  jsou  data  z vnitropodnikového 

účetnictví, peněžního a kapitálového trhu, ekonomické statistiky apod. 1 2               

Zdroje informací pro finanční analýzu se tedy dělí na:

a) zdroje finančních informací:

- z účetních výkazů finančního a vnitropodnikového účetnictví, výroční zprávy,

- vnější finanční informace, roční zprávy emitentů,

- veřejně obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných papírů, burzovní 

zpravodajství apod..

b) kvantifikované nefinanční informace:

- ekonomická  a  podniková  statistika,  podnikové  plány,  cenové  a  nákladové 

kalkulace, další podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt, zaměstnanost 

apod.).

c) nekvantifikované informace:

- zprávy  vedoucích  pracovníků,  auditorů,  komentáře  manažerů,  odborný  tisk, 

nezávislá hodnocení a prognózy.

Podstatou  finanční  analýzy  je  výpočet  různých  ukazatelů,  které  mají  dobrou 

vypovídací  schopnost  ve  vztahu  ke  zkoumané  ekonomické  realitě.  Vyjadřují  se 

v procentech,  peněžních  jednotkách  nebo  v bezrozměrném  vyjádření.  Existují  dvě 

základní rozborové techniky:

- poměrová analýza (ukazatelé rentability,  likvidity,  aktivity,  zadluženosti,  tržní 

hodnoty),

- procentuální rozbor (verikální a horizontální analýza).

Postup ve finanční analýze je následující:

- shromáždění potřebných vstupních dat,

- výběr metod analýzy ve vazbě na její cíl,

- zpracování analýzy,

1 Sedláček,  J.  Účetní  data  v rukou  manažera.  2.  vyd.  Brno:  Computer  Press,  2001.  212  s.  ISBN 
80-7226-562-8.
2  VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
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- výpočet ukazatelů,

- srovnání s odvětvovými průměry,

- analýza časových trendů,

- analýza vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy,

- interpretace výsledků,

- návrh opatření ve finančním plánování a řízení.

Přestože se finanční analýza skládá ze dvou částí:

- interní analýza,

- externí analýza.

            Pro zpracování mé diplomové práce je rozhodující analýza externí. Tato analýza 

využívá veřejně přístupná data (účetní výkazy, výroční zprávy, články v public relations 

apod.). 3 4 5     

„Externí finanční analýza poskytuje uživateli informace o celém podniku, ale 

zároveň je poskytuje i externím subjektům, tj. bankám, investorům a obchodním 

partnerům.“  6                  

                                                                                      

2.1. Metody finanční analýzy

    Rozlišujeme zpravidla dva přístupy k hodnocení hospodářských jevů:

a) fundamentální analýzu

   Tato analýza využívá kvalitativní informace bez algoritmizovaných výpočtů.. 

Rozbory jsou založeny na znalostech  vzájemných souvislostí  mezi  ekonomickými  a 

mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků apod.

3 Sedláček,  J.  Účetní  data  v rukou  manažera.  2.  vyd.  Brno:  Computer  Press,  2001.  212  s.  ISBN 
80-7226-562-8.
4  BLAHA, Z. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví podniku. 2. vyd. Praha: Management 
Press, 1996. 159 s. ISBN 80-85603-80-2.
5  VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
6 KONEČNÝ, M.  Finanční analýza a plánování.  9. vyd.  Brno: Zdeněk Novotný,  2004. 102 s. ISBN 
80-214-2564-4
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b) technická analýza

  Tato  metoda  využívá  narozdíl  od  fundamentální  metody  matematické, 

matematicko-statistické a další  algoritmizované metody ke zpracování ekonomických 

dat kvantitativního charakteru, zejména tzv. elementární a vyšší metody.7 

2.1.1. Elementární (základní) metody finanční analýzy

Elementární metody finanční analýzy jsou založeny na základních aritmetických 

operacích  s ukazateli.  Ve  většině  případů  je  finanční  analýza  zpracovaná  těmito 

metodami  zcela dostačující  a v praxi velmi rozšířená.  Je jednoduchá a nenáročná na 

zpracování, nelze ji však použít ve všech situacích. Tato analýza totiž nemusí odrážet 

pravdivý  obraz  skutečnosti,   je  třeba,  aby  analýzu  prováděl  odborník,  který  situaci 

rozumí a dokáže analýzu správně interpretovat. Elementární metody finanční analýzy 

lze následovně rozdělit:

a) analýza absolutních (stavových a tokových) ukazatelů,

- horizontální analýza (tzv. analýza trendů)

- vertikální analýza (tzv. procentní rozbor)

b) analýza rozdílových ukazatelů,

- čistý pracovní kapitál

- čisté pohotové prostředky

- čistý peněžně pohledávkový fond

c) analýza cash flow,

d) analýza poměrových ukazatelů,.

e) analýza soustav ukazatelů 8                                                                                   

2.1.2. Vyšší metody finanční analýzy

Mezi vyšší metody finanční analýzy patří matematicko-statistické metody, které 

jsou  náročnější  než  elementární  metody,  protože  vyžadují  náročnější  matematické 

úvahy  a  postupy.  Jejich  výhodou  je,  že  mohou  zahrnovat  více  souvislostí  mezi 

7  Sedláček,  J.  Účetní  data  v rukou  manažera.  2.  vyd.  Brno:  Computer  Press,  2001.  212  s.  ISBN 
80-7226-562-8.
8 SŮVOVÁ,H.a kol.  Finanční analýza v řízení podniku,v bance a na počítači. 1 vyd. Praha:Bankovní 
institut,a.s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0.
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zkoumanými veličinami. Na správnost logických a racionálních ekonomických úvah má 

vliv kvalita  zkoumaných dat.  Důležité  je i   kvalitní  zpracování  dat a dobré znalosti 

podstaty vyšších metod finanční analýzy.

Mezi tyto metody lze zahrnout:

- bodové a intervalové odhady ukazatelů,

- statistické testy odlehlých dat,

- empirické distribuční funkce,

- regresní a korelační analýza,

- autoregresní modelování,

- analýza rozptylu apod.  9          

2.1.3. Nestatistické metody

Vznik nestatistických metod byl dán především hranicemi použitelnosti metod 

statistických a matematických. Jejich zavádění do praxe je rychlé a je vedeno hlavně 

snahou získat určité výhody na kapitálových trzích. Mezi tyto metody se řadí:

- metody založené na teorii matných množin,

- expertní systémy,

- neuronové sítě apod. 

2.2. Analýza absolutních ukazatelů

K nejjednodušším  nástrojům  hodnocení  ekonomické  situace  podniku  patří 

horizontální  a  vertikální  analýza  finančních  ukazatelů  hospodaření  podniku.  Tyto 

analýzy umožňují  uživateli  získat a porovnávat absolutní údaje z účetních výkazů ve 

vzájemných  souvislostech.  V České  republice  jsou  firmy  povinny  zveřejňovat  po 

ukončení a zpracování účetního období finanční výkazy v plné nebo zkrácené podobě 

za daný a předchozí kalendářní rok. 

9 SEDLÁČEK,  J.  Účetní  data v rukou manažera.  2.  vyd.  Brno:  Computer  Press,  2001. 212 s.  ISBN 
80-7226-562-8.
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2.2.1. Horizontální analýza (trendová)

Aby mohla být provedena  věrohodná analýza trendů, je zapotřebí mít k dispozici 

dostatečně  dlouhou  časovou  řadu  finančních  údajů  a  výkazů.  Časové  řady  jsou 

v ekonomice  považovány  za  velmi  silný  indikátor  kvality  vývoje  a  v řadě  případů 

mohou být používány k predikcím budoucího vývoje, neboť v sobě obsahují informaci 

o vývoji hospodářské situace podniku. Účetní výkazy podniku (např. rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, cash flow, výroční zpráva) obsahují jak údaje týkající se běžného roku, tak 

údaje z předcházejících let. Z dostatečně dlouhých časových řad může analytik detailně 

zkoumat průběh změn a odhalovat dlouhodobé trendy významných finančních položek. 

Porovnání  jednotlivých  položek  výkazů  v čase  se  provádí  po  řádcích, 

horizontálně.  Při  jejím hodnocení  nesmí  být opomenuto,  že  změny různých položek 

výkazů  spolu  navzájem  souvisejí,  a  že  se  musí  brát  v úvahu  jak  změny  absolutní 

(odečtení hodnoty položky současného roku od hodnoty položky předešlého roku), které 

zobrazují celkovou změnu v peněžních jednotkách, tak i změny procentní (procentuální 

změna jednotlivých položek). Běžně se používá i metoda, která je kombinací obou výše 

uvedených postupů a lze ji využít např. u hodnocení struktury nákladů v jednotlivých 

letech. Interpretace výsledků horizontální analýzy musí brát v úvahu inflaci, která může 

výsledky  významně  zkreslit.   Horizontální  analýza  porovnává  ukazatele  v čase  a  je 

vyjádřena rozdílem (o kolik se ukazatel změnil + / -) nebo v % (o kolik % se ukazatel 

změnil + / -). 10

               

Změna v procentech:                          [částka (t) – částka (t-1)] * 100

výpočet = -------------------------- ----------

              částka (t-1)

Změna absolutní:               výpočet = [částka (t) – částka (t-1)] 

10 BLAHA, Z. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví podniku. 2. vyd. Praha: Management 
Press, 1996. 159 s. ISBN 80-85603-80-2.
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2.2.2. Vertikální analýza (procentní)

Pro snadnou srovnatelnost účetních výkazů s předchozím obdobím a možnost 

srovnávat   několik  společností  různé  velikosti,  je  vhodné  analyzovat  účetní  výkazy 

pomocí  procentního vyjádření,  nazvaného procentní  rozbor komponent.  Výkazy  lze 

potom označit  jako  výkazy se  společným jmenovatelem.  Vertikální  analýza  se  tedy 

zabývá stupňovitým rozborem jednotlivých složek tvořících jeden souhrnný finanční 

ukazatel.  Srovnávají  se jednotlivé dílčí  údaje s údaji  souhrnnými,  např.  v rozvaze se 

jednotlivé  položky  vyjadřují  jako  procentní  podíl  na  celkovém  souhrnu  aktiv  nebo 

pasiv. Tím je vyjádřena struktura celkového údaje (majetku nebo zdrojů).

Máme-li  k dispozici  údaje  firmy  za  dva  nebo  více  roků,  lze  identifikovat 

nejzávažnější změny komponent. Vertikální analýza tedy umožňuje sledovat změny ve 

struktuře jednotlivých položek finančních výkazů v čase. Obdobně je možné vedle sebe 

pomocí této techniky srovnávat různé podniky. Významnou výhodou vertikální analýzy 

je její nezávislost na meziroční inflaci a z toho plynoucí srovnatelnost výsledků analýzy 

z různých let. 

Nejjednodušší  podobou vertikální  analýzy  je  tedy  její  procentuální  vyjádření 

struktury daného ekonomického ukazatele. Lze ji provádět z řady různých hledisek:

- z hlediska variabilních a fixních nákladů,

- z hlediska kalkulačního vzorce, 

- podle procesů apod.11                             

                                                               

2.3. Analýza poměrových ukazatelů

Poměrové ukazatele patří k nejčastěji využívaným nástrojům finanční analýzy. 

Vyjadřují  vzájemný  vztah  mezi  dvěmi  položkami  účetních  výkazů  pomocí  jejich 

poměrů. Je však nutné mít na paměti, že lze mezi sebou srovnávat jen ty položky, mezi 

kterými  existuje  určitá  souvislost.  Díky  poměrovým  ukazatelům  můžeme  provádět 

analýzu  časového  vývoje,  jsou  vhodným  nástrojem  mezipodnikového  srovnávání  a 

mohou být také využity jako vstupní údaje ekonomických matematických modelů.      

11 SEDLÁČEK, J.  Účetní  data v rukou manažera.  2. vyd.  Brno: Computer Press,  2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
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Rozlišujeme poměrové ukazatele:

- procentní, kdy se  porovnává  podíl určité jednotlivé položky na celku,

- porovnávací.

Procentní ukazatele jsou ve většině případů počítány automaticky na rozdíl od 

porovnávacích ukazatelů, které počítáme  jen  v případě potřeby. Důležitý je i fakt, že 

velikosti  vypočítaných  hodnot  ukazatelů  nelze  srovnat  s pevnou,  doporučenou  nebo 

optimální hodnotou poměrového ukazatele. Je to pouze pravděpodobnostní hodnota a 

nelze u ní stanovit přesná měřítka.  

Poměrové  ukazatele  se  dělí  podle  jednotlivých  oblastí  finanční  analýzy  

následujícím zůsobem:

- ukazatele rentability, 

- ukazatele zadluženosti,

- ukazatele likvidity,

- ukazatele aktivity,

- provozní ukazatele a ukazatele produktivity

- ukazatele tržní hodnoty, (tj. ukazatele spojené s kapitálovým trhem).

- ostatní ukazatele 12 13           

                                                                            

2.3.1. Ukazatelé rentability (ziskovosti)

Ukazatelé  rentability  poměřují  zisk  dosažený podnikáním s veličinami  zdrojů 

podniku,  které  byly  k vytvoření  zisku  použity.  Cílem každého  podniku  je  dosažení 

maximálního  zisku.  Míra  úspěchu  se  zjišťuje  právě  pomocí  poměrových  ukazatelů 

rentability. 

a) Rentabilita dlouhodobého (investovaného) kapitálu ( Return on Investment = ROI)

12 SŮVOVÁ,H.a kol.  Finanční analýza v řízení podniku,v bance a na počítači. 1 vyd. Praha:Bankovní 
institut,a.s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0.
13 KONEČNÝ, M.  Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 102 s. ISBN 
80-214-2564-4
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Tento  ukazatel  poskytuje  informace  o  výnosnosti  kapitálu.  Vyjadřuje,  jakou 

účinnost má celkový vložený kapitál do firmy bez ohledu na zdroj financování, dále 

měří  hrubou produkční sílu  firmy odpočtem daní  a nákladových úroků. Doporučená 

hodnota tohoto  ukazatele  se  pohybuje  v rozmezí  12–15%. Pokud ukazatel  přesahuje 

hodnotu 15 %, je na tom podnik z hlediska rentability vloženého kapitálu velmi dobře. 

Vzhledem k tomu, že se při výpočtu nebere v úvahu daň ani úroky, je tento ukazatel 

vhodný pro srovnávání různě zdaněných a zadlužených podniků. Do čitatele lze dosadit 

několik variant zisku (provozní,  před zdaněním, po zdanění,  atd.),  přičemž záleží  na 

tom, k jakému účelu bude analýza sloužit. Veličina EBIT je rovna přibližně provoznímu 

zisku.

ROI = (EBIT / celkový kapitál) * 100    [%]  14

b) Rentabilita celkových vložených prostředků (Return on Assets = ROA)

Ukazatel ROA se udává v % a poměřuje zisk po zdanění s celkovými aktivy bez 

ohledu  na  to,  zda  se  jedná  o  zdroje  vlastní  nebo  cizí.  Hodí  se  pro  hodnocení 

vrcholového  managementu,  protože  hodnotí  schopnost  efektivního  financování  a 

optimalizace  zdanění. Hodnota  ukazatele  ROA by měla  být  nižší  než hodnota ROI. 

Doporučená standardní hodnota tohoto ukazatele se pohybuje  kolem 9%. 

ROA = (Zisk po zdanění ( EAT) / celková aktiva) * 100     [%]  15

.

c) Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity = ROE) 

Ukazatel ROE hodnotí výnosnost kapitálu, kterou do podniku vložili jeho 

vlastníci a je tedy významný hlavně pro akcionáře. Hodnota ukazatele by měla být vyšší 

než výnosnost jiných investičních příležitostí (např. vklady na termínovaných účtech 

apod.), protože potom je pro akcionáře nevýhodné vlastnit ve společnosti podíl. 

Doporučená standardní hodnota tohoto ukazatele je 15%.  Zároveň by mělo platit, že 
14 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 252 
s. ISBN 978-80-247-1911-5.
15 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
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ROE > ROA, což vyjadřuje kladné působení finanční páky. Kladné působení je dále 

podmíněno tím, že ROA > úroky z úvěru. 16 

ROE = (EAT / vlastní kapitál) * 100    [%]

d) Finanční páka (Financial leverage, financial gearing)

Finanční  páka  udává  poměr,  v jakém jsou  cizí  kapitál  (dluhy)  a  preferenční 

(prioritní) akcie použity k financování podniku. Obvykle se měří poměrem celkového 

kapitálu  k vlastnímu  kapitálu.  Účelem  finanční  páky  je  zvyšovat  míru  výnosnosti 

vlastního kapitálu (za předpokladu, že míra zhodnocení vloženého kapitálu podnikem je 

vyšší  než  úroková  míra  z cizího  kapitálu  zmírněná  navíc  úsporou na  dani,  která  je 

ušetřena vlivem toho, že úroky se zahrnují do nákladů). Je nutno však mít na paměti, že 

současně zvyšuje riziko podnikání (je to zřejmé především v době recese). Podnik je 

tedy financován vlastními nebo cizími zdroji. Jako cenu za použití cizího kapitálu platí 

úroky  nebo  jiné  výdaje  na  jeho  získání.  Použití  cizího  kapitálu  působí  jako  páka, 

pomocí níž management podniku zvedá výnosnost vlastního kapitálu, zároveň s tím se 

však zvyšuje i jeho rizikovost. Finanční páka je založena na faktu, že cizí kapitál je 

obvykle levnější než vlastní kapitál.

FINANČNÍ PÁKA = (aktiva celkem / vlastní kapitál) * 100    [%]

e) Rentabilita tržeb (Return on Sales = ROS)

Ukazatel ROS se používá při měření výnosnosti podniku. Udává, jak velký zisk 

připadne na 1Kč obratu. Je nutné si uvědomit, že vysoká hodnota tohoto ukazatele  není 

vždy ten nejlepší výsledek. Například nízká hodnota ROS při dosažení rychlého obratu 

zásob a vysokého absolutního objemu tržeb je lepší než jeho vysoká hodnota při nízkém 

obratu zásob a nízké absolutní částce tržeb.

16 HANUŠOVÁ,  H.  a  KOCMANOVÁ,  A.  Účetnictví.  1.  vyd.  Brno:  PC-DIR,  1998.  230  s.  ISBN 
80-214-1270-4.
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ROS = (EAT / tržby) * 100    [%]   17

f) Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on Capital Employed = ROCE)

Rentabilita  dlouhodobého  kapitálu  podává  informace  o  výnosnosti 

dlouhodobého kapitálu ,  překapitalizaci či  podkapitalizaci podniku. Zjistíme tak,  jestli 

je pro podnik efektivní nebo neefektivní financovat dlouhodobými zdroji oběžná aktiva. 

Nejvhodnější při výpočtu tohoto ukazatele je použít čistý zisk před úroky.

ROCE = (EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) * 100    [%]  19

2.3.2. Ukazatelé provozní 

Ukazatelé  provozní  (výrobní)  umožňují  managementu  sledovat  efektivnost 

provozních aktivit firmy. Jsou založeny na tokových veličinách. 

a) Produktivita práce z     přidané hodnoty  

Tento  ukazatel  vyjadřuje,  jaká  část  přidané  hodnoty  připadá  na  jednoho 

zaměstnance. Vypočítáme ji jako podíl přidané hodnoty a počtu zaměstnanců. Měla by 

platit podmínka, že ukazatel poroste v čase.

produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet zaměstnanců  19

b) Produktivita z     výkonů  

Produktivita  výnosů  vyjadřuje,  kolik  výkonů  v tisících  Kč  přinese  jeden 

zaměstnanec  společnosti.  Podnik  se  snaží  o  dosažení  co  nejvyšší  hodnoty  tohoto 

ukazatele, neboť vyšší hodnota ukazatele zvyšuje prosperitu podniku. 

17 BLAHA, Z. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví podniku. 2. vyd. Praha: Management 
Press, 1996. 159 s. ISBN 80-85603-80-2.
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produktivita z výkonů = výkony / počet zaměstnanců  18

c) Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita udává podíl přidané hodnoty na 1Kč vyplacených mezd. 

Ukazatel by měl růst v čase.

mzdová produktivita = přidaná hodnota / mzdové náklady 20

d) Průměrný výdělek

Tento ukazatel vyjadřuje průměrný výdělek 1 zaměstnance za rok. Produktivita 

práce by měla v čase růst rychleji než průměrný výdělek.

průměrný výdělek = (mzdové náklady + odměny) / počet zaměstnanců  20

2.3.3. Ukazatelé zadluženosti

Vedle  stanovení  celkové  výše  potřebného  kapitálu  je  neméně  důležitým 

aspektem  finančního  řízení  podniku  i  volba  správné  skladby  zdrojů  financování 

podnikových činností,  tzv. finanční struktura. Ukazatelé zadluženosti  poměřují  cizí  a 

vlastní zdroje na financování aktiv firmy. S vyšší zadlužeností roste finanční páka. Je 

třeba mít  na paměti,  že  příliš  velká páka zvyšuje  finanční  riziko akcionářů,  protože 

podnik je příliš zatížen splácením úroků a může se tím snadno dostat  do nepříznivé 

finanční situace.

a) Celková zadluženost

Ukazatel  celkové  zadluženosti  je  v podstatě  vztah  mezi  cizími  zdroji  a 

celkovými  aktivy  a   bývá  často  nazýván  jako  ukazatel  věřitelského  rizika,  protože 

18 SEDLÁČEK, J.  Účetní  data v rukou manažera.  2. vyd.  Brno: Computer Press,  2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
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v případě likvidace podniku roste riziko věřitelů  přímo úměrně růstu jeho zadlužení. 

Proto věřitelé  preferují  nízkou hodnotu  tohoto  ukazatele.  Vlastníci  naopak potřebují 

větší finanční páku, aby znásobili své zisky. Pokud však hodnota zadluženosti přesahuje 

50 %, věřitelé již váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. Maximální 

doporučená  hodnota  tohoto  ukazatele  je  70  %.  V podrobnějším  členění  můžeme 

ukazatel zadluženosti ohodnotit následovně:

0,3 – nízký

0,3 – 0,5 – průměrný

0,5 – 0,7 – vysoký

0,7 - rizikový

celková zadluženost = (cizí zdroje / aktiva)*100     [%]  19

b) Koeficient samofinancování

Koeficient samofinancování je doplněk k ukazateli zadluženosti. Hodnota součtu 

obou  ukazatelů  je  rovna  1.  Oba  ukazatelé  informují  o  finanční  struktuře  podniku. 

Vložení  kapitálu  do  základního  kapitálu  do  jakéhokoli  typu  společnosti  je  spojeno 

s vyšším rizikem, než jeho uložení do peněžního ústavu nebo státních obligací, avšak 

s vyšší výnosností. Ideální hodnota tohoto ukazatele je do 50 %.

koeficient samofinancování = (vlastní kapitál / aktiva)*100     [%]  21

c) Doba splácení dluhů

Tento ukazatel vyjadřuje, po kolika letech je podnik schopen splatit své dluhy 

při stávající výkonnosti. Doporučená hodnota tohoto ukazatele činí u finančně zdravých 

podniků  3  roky,  u  průmyslové  výroby  4  roky,  u  řemeslné  živnosti  5  roků,  u 

velkoobchodu 6 roků a u maloobchodu 8 roků.

doba splácení dluhů = (cizí zdroje – finanční majetek) / provozní CF 20

19 VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
20 KONEČNÝ, M.  Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 102 s. ISBN 
80-214-2564-4
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d) Úrokové krytí

Úrokové  krytí  vyjadřuje  skutečnost,  kolikrát  převyšuje  zisk  placené  úroky. 

Pokud by se tento ukazatel  rovnal hodnotě 1, znamenalo by to, že společnost by ze 

zisku platila pouze úroky. Bankovní standarty doporučují hodnotu tohoto ukazatele 3, 

hodnota  v intervalu  6  –  8  však  také   vyjadřuje  finančně  zdravý  podnik.  Pokud  se 

hodnota úrokového krytí pohybuje pod hranicí 2, pak i celková zadluženost ve výši 0,3 

může být pro podnik velmi vysoká.

úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 21

e) Dlouhodobá zadluženost

Dlouhodobá zadluženost  podává informaci  o  tom,  jaká část  aktiv  podniku je 

financována dlouhodobými dluhy.

dlouhodobá zadluženost = (dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva)*100     [%] 22

f) Běžná zadluženost

Běžná zadluženost oproti  dlouhodobé zadluženosti  informuje o tom, jaká část 

aktiv podniku je financována krátkodobým cizím kapitálem.

běžná zadluženost = (krátkodobý cizí kapitál / celková aktiva)*100     [%]  22

g) Ukazatel dlouhodobého krytí stálých aktiv  

Ukazatel vyjadřuje, jak jsou stálá aktiva kryta dlouhodobým kapitálem.

dlouhodobé krytí stálých aktiv= (vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál) / 

                                                                       celková aktiva*100     [%]  22

21 VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
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2.3.4. Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé  likvidity  vyjadřují  schopnost  podniku  proměnit  majetek  na 

prostředky, které je možné použít na úhradu závazků, tedy schopnost podniku hradit své 

krátkodobé závazky. Obecně se ukazatelé likvidity vyjadřují jako:  čím možno platit / 

co  nutno  platit.Podnik  je  tedy  plně  likvidní,  když  má  dostatečnou  výši  peněžních 

prostředků. S likviditou úzce souvisí i solventnost, které podnik dosáhne, pokud má část 

majetku vázanou ve formě, kterou může platit, tedy ve formě peněz.

Při výpočtu ukazatelů likvidity je důležitá také míra jistoty, kterou požadujeme 

od měření. Podle toho dosazujeme do čitatele výše uvedeného zlomku aktiva s různou 

likvidností,  přičemž nejlikvidnější jsou peníze v hotovosti a naopak nejméně likvidní 

jsou stálá aktiva. Ukazatelé likvidity se vypočítávají z položek rozvahy, kde jsou aktiva 

řazena dle stupně likvidity.  Pro zajištění likvidity je vhodné, aby zdroje financování, 

kterými je majetek financován, neměly kratší trvání než sám majetek, tj. dlouhodobé 

zdroje  by  měly  být  použity  pro  financování  stálých  aktiv,  krátkodobé  zdroje  pro 

financování oběžných aktiv.  24 23  

a) Běžná likvidita (likvidita 3. stupně)

Vypovídací  schopnost  tohoto  ukazatele  je  vyšší  než  vypovídací  schopnost 

čistého pracovního kapitálu. Problémem je, že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv 

z hlediska jejich likvidity, je tedy citlivý na strukturu zásob a jejich správné ocenění, a 

nepřihlíží ani ke struktuře krátkodobých závazků a jejich splatnosti.

Platí,  že  čím  je  hodnota  tohoto  ukazatele  vyšší,  tím  je  platební  schopnost 

podniku lepší.   Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 2 – 3. 

Pokud bude dosaženo hodnoty nižší než 1, vypovídá to o snížené likviditě a pro podnik 

je to nepříznivá situace. Ani vysokou hodnotu ukazatele nemůžeme však automaticky 

považovat  za  pozitivní.  Hodnoty  musíme  posuzovat  v širších  souvislostech.  Vysoký 

podíl běžných aktiv většinou znamená  nižší rentabilitu, což také není příznivý stav.
22 SEDLÁČEK, J.  Účetní  data v rukou manažera.  2. vyd.  Brno: Computer Press,  2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
23 VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
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běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 24

b) Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)

Rozdíl mezi běžnou a pohotovou likviditou spočívá v tom, že pohotová likvidita 

vylučuje z oběžných aktiv zásoby, popř. nedobytné pohledávky. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele  se pohybuje v intervalu 1 – 1,5.  Z analytického hlediska je vhodné 

porovnat hodnoty tohoto ukazatele s jinými podniky, v čase nebo s běžnou likviditou. 

Pokud je jeho hodnota výrazně nízká, může to ukazovat na nadměrnou velikost zásob 

ve struktuře aktiv. Hodnota menší než 1 je nepřijatelná pro banky, protože se podnik při 

této  hodnotě nachází  v prvotní  platební  neschopnosti.  Ukazatel  pohotové likvidity je 

důležitý pro krátkodobé věřitele pro posouzení finanční situace podniku .

pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky  26

c) Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně)

Okamžitá  likvidita  je  zjišťována  při  interních  vnitropodnikových  analýzách, 

externí  uživatelé  nemají  pro  výpočet  tohoto  ukazatele  potřebné  údaje.  Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele  se  pohybuje  v intervalu  0,2 – 0,5;   vyšší  hodnota než 0,5 

vyjadřuje to špatné hospodaření podniku s kapitálem. 

okamžitá likvidita = pohotové finanční prostředky / krátkodobé závazky  25         

2.3.5.  Ukazatelé aktivity

Ukazatelé  aktivity  poskytují  důležité  informace  pro  management  a  vlastníky 

podniku.  Vyjadřují  schopnost  manažerů  řídit  položky  pracovního  kapitálu  a  měří 

rychlost  obratu jeho jednotlivých složek,  čímž se hodnotí  vázanost kapitálu  v těchto 
24SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 
212 s. ISBN 80-7226-562-8.
25 RŮŽIČKOVÁ,  P.  Finanční  analýza,  metody,  ukazatele,  využití  v  praxi. 1.vyd.  Praha:  GRADA 
Publishing, 2007.ISBN 978-80-2471386-1
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položkách.  Ukazatelé  obratu  se  vyskytují  zpravidla  ve  dvou  formách:  v obrátkách 

(kolikrát se za rok daná položka využije při podnikání) a dobou obratu (počet dní, za 

které se položka jednou obrátí -je používanější).Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší 

(rychlejší), tím více je podnik schopen zabezpečit výkony s menším objemem majetku.

a) Obrat celkových aktiv

Obrat celkových aktiv vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv za daný časový 

interval  (nejčastěji  za  rok).  Doporučená  hodnota  tohoto  ukazatele  se  pohybuje 

v intervalu  1,6  –  3.  Pokud  se  ukazatel  dostane  pod  hodnotu  1,5,  je  třeba  prověřit 

možnosti  efektivního  snížení  celkových aktiv.  Pokud je  hodnota ukazatele  nižší  než 

oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva.

obrat celkových aktiv = tržby / aktiva celkem   26   

b) Obrat stálých aktiv

Obrat  stálých  aktiv  měří  využití  stálých  aktiv.  Je  významný  především  při 

rozhodování,  zda si má podnik pořídit  další  produkční investiční  majetek.  Vyjadřuje 

velikost tržeb vyprodukovanou na 1 Kč majetku.  Pokud se jeho hodnota nachází pod 

oborovým průměrem, je vhodné zvýšit tržby nebo odprodat část aktiv.

 obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva  28       

c) Obrat zásob

Pomocí  tohoto  ukazatele  zjišťujeme  intenzitu  využití  zásob,  tj.  kolikrát  jsme 

během jednoho roku prodali a uskladnili určité množství zásob. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele  závisí  na oboru výroby a  zpravidla  souvisí  s oborovým průměrem. 

Nízký obrat zásob svědčí o jejich nízké likviditě.

26 PAVLÍKOVÁ, A., CHUDÝ, A., DVOŘÁK, P. Finanční řízení v praxi. 1. vyd. Praha: Newton Group, 
1998. 467 s.  ISBN 80-85603-80-2.
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obrat zásob = tržby / zásoby   27                     

Od ukazatele můžeme odvodit dobu obratu zásob, která udává dobu, po kterou je 

kapitál vázán v určité formě zásob. Ukazatel můžeme analyzovat dle jednotlivých druhů 

zásob, u zásob výrobků je tento ukazatel indikátorem likvidity, protože udává počet dní, 

za  které  se  zásoba  změní  v hotovost  nebo  pohledávku.  Platí  zde,  že  čím  vyšší  je 

obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím je to lepší pro podnik.

doba obratu zásob = 360/ obrat zásob  29

d) Doba obratu obchodních pohledávek

Doba obratu obchodních pohledávek stanovuje průměrný počet dní, který uplyne 

od  prodeje  formou  obchodního  úvěru  až  po  přijetí  peněz.  Tento  ukazatel  musí  být 

v podniku  pečlivě  sledován,  jeho  podcenění  může  pro  podnik  znamenat  finanční 

problémy. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 36 dní. 

doba obratu obch. pohledávek = obchodní pohledávky / (celkové tržby / 360) 29

e) Doba obratu obchodních závazků

Doba obratu obchodních závazků udává dobu, po kterou firma odkládá platbu 

závazků vůči svým dodavatelům. Doba obratu obchodních dluhů by měla být větší než 

doba obratu pohledávek.

doba obratu obchod. závazků = závazky z obch. styku / (celkové tržby / 360) 28 

27 SEDLÁČEK, J.  Účetní  data v rukou manažera.  2. vyd.  Brno: Computer Press,  2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
28 SOLAŘ, J., BARTOŠ, V. Rozbor výkonnosti firmy. 2. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. 173 
s. ISBN 80-214-2515-6.
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2.4. Analýza rozdílových ukazatelů

Rozdílové ukazatele  často označujeme jako finanční  fondy.  Fond ve finanční 

analýze znamená shrnutí určitých absolutních ukazatelů nebo představuje rozdíl mezi 

konkrétními absolutními ukazateli. Takový rozdíl se pak označuje jako čistý fond. 

Rozdílové ukazatele dělíme:

a) fondy finančních prostředků: - čistý provozní (pracovní kapitál),

- čisté pohotové prostředky,

- čisté peněžně-pohledávkové fondy

b) ukazatele vypočítané ze zisku a z přidané hodnoty 29

2.4.1. Čistý pracovní kapitál 

Čistý  pracovní  kapitál  (net  working  capital)  je  nejčastěji  používaným 

rozdílovým  ukazatelem.  Jeho  hodnotu  získáme  po  odečtení  součtu  krátkodobých 

závazků a krátkodobých bankovních úvěrů od oběžných aktiv. Čím vyšší je hodnota 

čistého  pracovního  kapitálu,  tím  snadněji  firma  hradí  své  finanční  závazky  (při 

dostatečné likvidnosti složek oběžných aktiv). Pokud je výsledkem záporná hodnota, 

jedná  se  o  tzv.  nekrytý  dluh.  Ke  zvýšení  čistého  pracovního  kapitálu  dochází 

zvyšováním  oběžných  aktiv  nebo  snižováním  krátkodobých  závazků  a  naopak  ke 

snižování  čistého  pracovního  kapitálu  dochází  snižováním  oběžných  aktiv  nebo 

zvyšováním krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál  se vyjadřuje v absolutních 

hodnotách  a  doporučuje  se  ho  hodnotit  v kontextu  s poměrovými  ukazateli  pro 

hodnocení platební schopnosti. Čistý pracovní kapitál je částí oběžného majetku, která 

je  financována  vlastními  a  cizími  dlouhodobými  zdroji  (dlouhodobým  kapitálem). 

Můžeme  ho  chápat  jako  určitou  finanční  rezervu,  která  slouží  firmě  pro  případ 

mimořádných výdajů, jako manévrovací prostor pro činnost finančního manažera. Jde o 

část oběžných aktiv, která není zatížena nutností brzkého splacení.

Hodnota čistého pracovního kapitálu nemusí však odrážet skutečnou situaci, a to 

z toho důvodu, že oběžná aktiva,  z nichž se vypočítává,  obsahují  také málo likvidní 

29 HANUŠOVÁ,  H.  a  KOCMANOVÁ,  A.  Účetnictví.  1.  vyd.  Brno:  PC-DIR,  1998.  230  s.  ISBN 
80-214-1270-4.
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nebo zcela nelikvidní položky (nedobytné pohledávky, neprodejný materiál apod.), a že 

je ovlivněn použitými metodami oceňování, především majetku.

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje

nebo

Čistý pracovní kapitál = (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) – stálá aktiva

2.4.2. Čisté pohotové prostředky

Čisté pohotové prostředky získáme, když od pohotových finančních prostředků 

(součet  prostředků  na  účtech  pokladny  a  banky  nebo  součet  prostředků  na  účtech 

pokladny a banky, šeky, směnky, cenné papíry s krátkou dobou splatnosti, krátkodobé 

vklady,  zůstatky  nevyčerpaných  neúčelových  úvěrů  –  tato  možnost  je  však  pro 

externího analytika neproveditelná) odečteme okamžitě splatné závazky, které můžeme 

zjistit  z výročních  zpráv  firem.  Ukazatel  vypovídá  o  okamžité  likviditě  splatných 

krátkodobých závazků. 

Čisté  pohotové  prostředky  =  pohotové  finanční  prostředky  –  okamžitě  splatné 

závazky 30

2.4.3. Čistý peněžní majetek

Tento  ukazatel  se  nazývá  také  čistý  peněžně  pohledávkový  fond.  Je  určitým 

kompromisem mezi ukazateli ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv vylučuje nelikvidní oběžná 

aktiva,  např.  nedobytné  nebo dlouhodobé pohledávky,  neprodejné zásoby nebo další 

aktiva s nízkým stupněm likvidity. Čistý peněžní majetek zjistíme, když od oběžných 

aktiv odečteme zásoby a krátkodobé závazky.

Čistý peněžní majetek = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – 

závazky33

30 SEDLÁČEK, J.  Účetní  data v rukou manažera.  2. vyd.  Brno: Computer Press,  2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
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2.5. Analýza CASh flow

Cash flow představuje skutečný pohyb (tok) peněžních prostředků podniku za 

určité období jeho činnosti.  Je východiskem pro řízení likvidity firmy.  Jeho hodnotu 

získáme odečtením  výdajů od příjmů firmy v daném období.

Předpokladem pro sledování  peněžních toků je rozvaha,  která  zachycuje stav 

peněžních  prostředků  k určitému  časovému  okamžiku.  Pohyb  peněžních  prostředků 

podniku lze však sledovat i v samotném výkazu cash flow, který lze odvodit pomocí 

změn  položek  rozvahy  a  VZZ.  Hlavním  smyslem  tohoto  výkazu  je  poskytnout 

uživatelům informace o schopnosti podniku vytvářet peněžní prostředky (a ekvivalenty) 

a o jejich užití.  Vzájemným propojením rozvahy,  výkazu zisku a ztrát  a výkazu CF 

vznikne  tříbilanční  systém,  který  umožňuje  odděleně  vykázat  zdroje  peněžních 

prostředků a jejich užití. 

Existují dvě metody zjištění cash flow:

-  metoda  přímá,  která  může  být  založena  na  sledování  skutečných  příjmů  a  výdajů 

peněžních  prostředků  (tzv.  čistá  přímá  metoda)  nebo  transformací  výnosově 

nákladových dat na příjmově výdajové (tzv. nepravá přímá metoda)

-  metoda  nepřímá,  která  upravuje  výsledek  hospodaření  na  peněžní  tok.  Nepřímá 

metoda  je  v podnicích  využívána  častěji.  Její  výhodou  je,  že  přehledně  zachycuje 

transformaci výsledku hospodaření na čisté peněžní toky. 31 

2.6. Analýza soustav ukazatelů

Na základě soustav ukazatelů, které jsou hierarchicky uspořádanými soustavami, 

je možné zhodnotit  celkovou finanční situaci podniku. V praxi se označují také jako 

modely finanční analýzy nebo analytické systémy.

Rozeznáváme:

31SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
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a) Soustavy  hierarchicky  uspořádaných  ukazatelů:  jedná  se  o  tzv.  pyramidovou 

soustavu,  která  pomocí  rozkladu  identifikuje  logické  a  ekonomické  vazby  mezi 

ukazateli.  Mezi  základní  požadavky  na  pyramidové  soustavy  patří  existence 

syntetického ukazatele a matematické vazby mezi ukazateli v pyramidě.

b) Účelové výběry ukazatelů, které se dělí:

bonitní modely (diagnostické): komparativně analytické modely.  Jejich výhodami 

je,  že  umožňují  přehlednost  a  názornost  výstupů  analýzy  a  že  umožňují 

kombinování  kvalitativních  a  kvantitativních  ukazatelů.  Nevýhodou  je  naopak 

subjektivní vnímání expertů nebo  klientů.  Pomocí bodového hodnocení se snaží 

stanovit bonitu hodnoceného podniku. Patří zde: SWOT analýza, metoda kritických 

faktorů úspěšnosti, Argentiho model, Kralickuv quicktest, Tamariho model a index 

bonity.   

bankrotní  modely  (predikční):  jejich  výhodou  je  reálnost  výchozích  dat,  naopak 

nevýhodou  vysoká specifičnost dat jednotlivých firem v rámci odlišných odvětví. 

V České  republice v aplikaci bankrotních modelů brání absence dostatečně dlouhé 

časové  řady,  problém platnosti  dat  a dynamicky se měnící  sociálně-ekonomické 

prostředí.  Tyto  modely  odpovídají  na  otázku,  zda  podnik  do  určité  doby 

zbankrotuje.  Rozeznáváme bankrotní  modely  jednorozměrné  a  vícerozměrné.  Do 

jednorozměrných modelů patří: Beaver, Zmijewski, Deakin, Marais, Ohlson, Bleier. 

Do vícerozměrných modelů patří: Altmanův Z-scóre model, model Zeta, Tafflerův 

model, index IN.

2.6.1. Altmanův index finančního zdraví (= Z-skóre)

Cílem tohoto ukazatele je odlišit firmy,  které zbankrotují,  od těch, u nichž je 

pravděpodobnost bankrotu poměrně  vysoká.  Tento index sestrojil  E.I.  Altman,  který 

vypracoval  regresní  rovnici,   kde  na  bázi  diskriminační  analýzy  určil  váhy  pro 

jednotlivé  poměrové  ukazatele.  Z původních  22  poměrových  ukazatelů  se  index 

zredukoval na 5 nejvýznamnějších.
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Z-skóre = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998 x5

Jednotlivé proměnné x1 – x6 získáme pomocí vztahů:

x1 = ČPK / aktiva celkem x2 = kumul. neroz. zisk min. let / aktiva celkem

x3 = EBIT / aktiva celkem x4 = vlastní kapitál / celkové dluhy

x5 = tržby / aktiva celkem

Pokud je Z-skóre:

> 2,9 – uspokojivá finanční situace,

1,2 < Z < 2,9 – „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků,

< 1,2 – podnik je ohrožen vážnými finančními problémy. 32

2.6.2. Index IN 01

Tento index je nazýván také „index důvěryhodnosti  českého podniku“. Tento 

model obsahuje ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.

IN 01 = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,92 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5

x1 = aktiva celkem / cizí zdroje x2 = EBIT / nákladové úroky

x3 = EBIT / aktiva celkem x4 = výnosy / aktiva celkem

x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)

Pokud je index IN 01:

> 1,77 – podnik tvoří hodnotu,

< 0,75 – podnik spěje k bankrotu,

0,75 < IN 01 < 1,77 – „šedá zóna“. 35

32 RŮŽIČKOVÁ,  P.  Finanční  analýza,  metody,  ukazatele,  využití  v  praxi. 1.vyd.  Praha:  GRADA 
Publishing, 2007.ISBN 978-80-2471386-1
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2.6.3. Model ekonomického normálu

Podstata  metody  ekonomického  normálu  spočívá  ve  sledování  tempa  růstu 

vybraných  ukazatelů  a  jejich  srovnávání.  Ekonomický  normál  vychází  ze  soustavy 

nerovnic indexů. Pro úspěšný rozvoj podniku se vyžaduje, aby byl:

- růst osobních nákladů pomalejší než růst majetku,

- růst investičního majetku pomalejší než růst tržeb,

- růst zásob pomalejší než růst tržeb,

- růst výkonové spotřeby pomalejší než růst tržeb, 

- růst přidané hodnoty rychlejší než růst tržeb,

- růst zisku rychlejší než růst přidané hodnoty.

Obrázek č. 4: Vzorec pro výpočet ekonomického normálu 33

zásoby < tržby > výkonová spotřeba

hosp. výsl. > přidaná hodn. > tržby > DHIM > osobní nákl.

33 SEDLÁČEK, J.  Účetní  data v rukou manažera.  2. vyd.  Brno: Computer Press,  2001. 212 s. ISBN 
80-7226-562-8.
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ

3.1. Stručné hodnocení současného stavu NEKR SERVIS s. r.o.

Společnost NEKR servis, s.r.o. vykazuje po celé sledované období 2003 – 2006 

zisky. Pokud se však zaměříme na vývoj velikosti zisku v tomto období, zjistíme, že do 

roku 2005 zisk roste, kdežto v roce 2006 dochází k jeho výraznému snížení. Z výkazu 

zisku a ztrát je patrné, že nedošlo k navýšení tržeb za prodej zboží, zatímco náklady 

vynaložené na prodej zboží jsou vyšší. Dále je z výkazu zisku a ztrát naprosto patrné, že 

obchodní marže z prodeje zboží je záporná. Ta je způsobená tím, že není přeúčtován 

nákup zboží, který následně není prodán jako zboží, ale je použitý jako materiál na další 

výrobu výrobků. V letech 2003 - 2005 roste výkonová spotřeba pomaleji než výkony, a 

tím se zvyšuje  přidaná  hodnota.  V roce 2006 dochází  k opačnémum trendu,  tzn.,  že 

výkonová spotřeba rostla rychleji než výkony, takže přírůstek přidané hodnoty je nižší 

než  v předešlých  letech.  Také  osobní  náklady   rostou  v roce  2006  rychleji  než 

v předchozích  letech.  Odpisy se  v roce  2006 oproti  letem 2003-2005 zdvojnásobily. 

Příčinou zvýšení odpisů je nákup hmotného investičního majetku v roce 2006. Všechny 

uvedené  změny  se  promítají  do  provozního  hospodářského  výsledku,  který  v letech 

2003 -2005 roste, v roce 2006 oproti roku 2005 dochází k poklesu. Jeho hodnota je však 

stále kladná.

Změny, které zaznamenáme v roce 2006 ve výkazu zisku a ztrát, jsou částečně 

odrazem změn v rozvaze.  V roce 2006 byl nakoupen ve velké míře investiční majetek, 

což způsobilo  vysoký  nárůst  stálých  aktiv  oproti  předchozímu období.  Rok 2006 je 

oproti  letem  2003  -  2005  výrazně  jiný,  dochází  k extrémnímu  nárůstu  zásob, 

pohledávek  a  krátkodobých  závazků.  Ostatní  fondy  v roce  2006  vzrostly  jen  díky 

nerozdělenému zisku předešlých let.  Následující analýzy by měly zjistit, zda se jedná o 

pozitivní či negativní trend  a vyvodit závěry pro následující roky. 

3.2. Základní strategická analýza firmy

V současné době je pro firmu nejdůležitější uspět v konkurenčním boji a upevnit 

své postavení na trhu. K tomu, aby mohla firma na trzích svůj vliv posílit a neustále si 
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udržovat  přední místo, potřebuje zjistit, jaké faktory toto postavení ovlivňují. Jedná se 

o faktory, které působí uvnitř firmy a o faktory, které působí na firmu zvenčí. Aby firma 

mohla tyto faktory bezpečně určit, je vhodné podrobit firmu SWOT analýze. Jedná se o 

analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v činnosti organizace. Slabé a 

silné stránky jsou vnitřní  charakteristiky podniku,  které  může top management  svou 

činností ovlivňovat. Příležitosti a hrozby jsou považovány za vnější faktory , kterých 

organizace může využít nebo se jich může vyvarovat. Strategické řídící aktivity musí 

směrovat  k potlačování  slabých stránek,  s předstihem identifikovat  možná ohrožení  , 

zhodnocovat silné stránky a pružně reagovat na objevené příležitosti.34 

3.2.1. SWOT analýza

SWOT analýza představuje tedy silný nástroj určený k celkové analýze vnitřních 

a vnějších činitelů a zároveň zahrnuje postupy technik strategické analýzy. Její název je 

zkratkou slov z angličtiny:

- Strengths = přednosti / silné stránky,

- Weaknesses = nedostatky / slabé stránky,

- Opportunities = příležitosti,

- Threats = hrozby. 

SWOT analýza vychází z předpokladu, že organizace bude strategicky úspěšná, 

jestliže  bude  maximalizovat  přednosti  a  příležitosti  a  minimalizovat  nedostatky  a 

hrozby. SWOT analýza poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a 

budoucí pozice jejich organizace,  informuje o tom, které interní nebo externí oblasti 

nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým činnostem a vede ke 

zlepšení výkonnosti organizace. 35 

34 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 252 
s. ISBN 978-80-247-1911-5.
35 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 252 
s. ISBN 978-80-247-1911-5.
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Tabulka č. 2 : Schéma SWOT analýzy

 S - silné stránky
W - slabé 
stránky

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO

T - hrozby Strategie ST Strategie WT

K silným  stránkám  společnosti  NEKR  SERVIS  s.r.o.  patří,  že  dodává 

zákazníkům potřebná zařízení na  stavební a zemní stroje dle jejich potřeby, tzn. že se 

zabývá  kusovou  výrobou.  Dodává  zákazníkům  stroje všech  známých  značek  v  co 

nejvyšší kvalitě, při použití jakostních materiálů a v přijatelných cenách. Kromě toho 

nabízí i servisní služby spojené s prodejem těchto strojů a jejich částí, což je další silnou 

stránkou společnosti. Ke slabým stránkám společnosti NEKR SERVIS s.r.o. patří podle 

mého názoru skutečnost, že firma  ovládá pouze malou část trhu. Příležitostí společnosti 

je  právě trh  rozšířit  a  využít  své schopnosti  v konkurenčním boji,  který  je  v daném 

případě pro společnost hrozbou. Také zvyšující se ceny vstupů představují pro firmu 

hrozbu,  která  by  mohla  v souvislosti  s vyššími  cenami  výrobků  znevýhodnit  její 

postavení  v konkurenčním  boji.  Přehled  silných  a  slabých  stránek  společnosti  a 

vyhodnocení příležitostí a hrozeb uvádím v následující tabulce. 
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Tabulka č. 3: Schéma SWOT analýzy společnosti NEKR SERVIS  s. r.o.

 Příznivé faktory Nepříznivé faktory
V
ni
tř
ní 
fa
kt
or
y

Silné stránky Slabé stránky
 přijatelné ceny výrobků             kontrola malé části 

tuzemského trhu
 vysoká kvalita výrobků  nedostatečné proniknutí 

na zahraniční trhy

 certifikáty kvality výrobků  

 kvalifikovaní odborní pracovníci  

 široká nabídka vedlejších doplňkových 
služeb

 

 dlouhodobé úspěšné podnikání  

 neustálý vývoj nových výrobků z hlediska 
designu a technických parametrů

 

V
ně
jší 
fa
kt
or
y

Příležitosti Hrozby
 rozšiřování výroby  zvyšující se ceny vstupů

 proniknutí na zahraniční trhy  rostoucí konkurence

 zvětšení podílu na tuzemském trhu  pomalá reakce na 
nutnou modernizaci strojů

 prostřednictvím průzkumu trhu 
soustředit veškerou pozornost na zákazníka 
a snažit se vyhovět všem jeho požadavkům

 

3.2.2. Porterův model 

Tento  model  determinuje  možnosti  firem  dosáhnout  rentability  v příslušném 

odvětví.  Je  třeba  si  uvědomit,  že  jednotlivé  odvětví  nejsou  z hlediska  rentability  a 

dosahovaných zisků shodné. Rentabilita každého oboru se mění v závislosti na čase. 
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a) Konkurenti v     odvětví (konkurence mezi existujícími firmami)  

V odvětví prodeje  zařízení na stavební a zemní stroje podniká v tuzemsku velké 

množství  firem.  Pokud  se  však  týká  dodávky  zařízení  na  stavební  a  zemní  stroje 

netypických rozměrů či netypických tvarů, konkurence se velice zúží. Své postavení na 

trhu může firma udržet, popř. zlepšit jen díky servisu, který ke svým výrobkům dodává. 

Konkurenční výhodu může firma získat také díky přijatelné ceně při zachování vysoké 

kvality výrobku.

 

b) Potencionální zájemci o vstup do odvětví

Do odvětví vstupují nové firmy za výhodných podmínek pro vstup. Výhodnou 

podmínkou mohou být vysoké zisky, převis poptávky po určitém druhu zboží či služeb, 

atd.  Firmy již  existující  na tomto  druhu trhu mají  výhodu v tom,  že nemusejí  nově 

investovat do nákupu. V případě výroby a prodeje zařízení na stavební a zemní stroje se 

jedná především o potřebu kvalifikovaných pracovníků v oblasti  výroby,  výzkumu a 

vývoje,  jsou  zapotřebí   velké  výrobní   a  skladovací  plochy,  dále  jsou  zapotřebí  i 

speciální nástroje a nářadí na výrobu těchto strojů a jejich komponent a s tím spojená i 

nutnost  vložení vyššího množství kapitálu do podnikání.

c) Substituty

Pokud  se  podnik  zaměří  zcela  na  své  zákazníky  a  na  jejich  specifické 

požadavky, je velice malá pravděpodobnost existence substitutů na tomto trhu výroby a 

prodeje zařízení na stavební a zemní stroje. 

d) Odběratelé

Stálými obchodními partnery firmy NEKR servis, s.r.o. jsou například firmy: 

KUHN Bohemia,  VOLVO Stavební stroje,  KOHLSCHEIN,  TERRAMET, a další. Firma 

NEKR servis, s.r.o. se snaží maximálně vyhovět zákazníkovi, zákazník má možnost si 

zboží vyzvednout a odvést sám anebo firma NEKR servis, s.r.o. zboží doručí přímo 

zákazníkovi, neboť při přepravě některých stavebních  a zemních strojů a jejich součástí 

může docházet k problémům. 
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e) Dodavatelé

Mezi dodavateli je potřeba pečlivě vybírat, neboť pro firmu NEKR servis, s.r.o. 

je  velice  důležitá  kvalita  vstupního  materiálu,  na  kterou  se  váže  kvalita  konečného 

výrobku. Nutná je také včasná dodávka výrobního materiálu,  na kterou jsou vázány 

další výrobní procesy. Firma samozřejmě klade důraz i na cenu dodávaných materiálů, 

nekvalitní  vstupy  však  mohou  napáchat  velké  škody,  proto  je  pro  firmu  daleko 

důležitější kvalita. 

Obrázek č. 5: Porterův pětifaktorový model konkurenčních sil

3.2.3. SLEPT analýza

SLEPT analýza   je jednou z  metod pro zpracování  analýzy obecného okolí 

podniku. Tuto analýzu tvoří několik faktorů:

- Sociální faktory(změna životního stylu, vzdělanost, kultura, rodina, zaměstnání...),
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- Legislativní faktory (veškeré zákony a právní normy),

- Ekonomické faktory (stadium hospodářského cyklu, platební bilance, inflace...),

- Politické faktory (politická stabilita, státní zakázky, dotace, cla...),

- Technologické faktory (vývoj nových technologií, vybavenost firem...). 

o Sociální faktory 

Současnou situaci  v ČR ovlivňuje především stárnoucí  populace a měnící  se životní 

úroveň.  Oba  tyto  faktory  mají  vliv  na  růst  poptávky  po  bydlení,  souvisí  tedy 

s rozmachem stavebnictví a tím se zvýšenou potřebou zemních strojů a příslušenství. 

Uvedené faktory  by tedy v následujících letech mohly přinést zvýšenou poptávku po 

výrobcích firmy NEKR servis, s.r.o. 

o Legislativní faktory

Legislativní  změny  posledních  let  se  podílejí  velkou  měrou  na  úspěšnosti  firem. 

Příkladem  může  být  zavedení  mýtného,  které  se  projeví  ve  vyšších  nákladech  na 

dopravu. Dalším negativem roku 2008 je skutečnost, že nebyly schváleny slevy a úlevy 

na silniční dani, což opět zatíží nákladovou položku firmy. Naopak pozitivní změnou je 

úprava zákona č. 586/91 o dani z příjmů, kde dochází ke  snížení daně z 24% na 21 % 

od roku 2008. 

o Ekonomické faktory

Mezi ekonomické faktory ovlivňující stabilitu firmy patří např. míra inflace. Rostoucí 

náklady vstupů nutí  firmu zvyšovat  také ceny svých výstupů.  Pokud by však rostla 

konkurence,  nemůže si  firma dovolit  ceny výstupů zvyšovat  a dochází  ke snižování 

zisku  firmy.  Také  nezaměstnanost  má  vliv  na  to,  zda  je  firma  více  či  méně 

konkurenceschopná.  Tento  faktor  má  souvislost  s možností  sehnat  na  trhu  práce 

kvalifikované  pracovníky.  Firma  NEKR  servis,  s.r.o.  má  v současné  době  dostatek 

kvalifikovaných pracovníků, kteří zastávají ve firmě svou profesi již delší dobu.
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o Politické faktory

Politické  faktory  mají  přímý  dopad  na  rozhodování  a  plánování  podniku,  protože 

podnik je nucen řídit se legislativou, kterou musí zakomponovat do svých plánů. Mezi 

politické faktory patří také různé státní podpory a dotace, které mohou způsobit příliv 

nových firem do odvětví. S takovou situací musí firma počítat a neustále sledovat vývoj 

situace na trhu.  

o Technologické faktory

V současné době je nutné sledovat  nové trendy v oboru podnikání firmy. Podnik by se 

měl snažit neustále zdokonalovat svoje výrobky, a sledovat, s čím přichází na trh ostatní 

firmy,  protože jen takto může uspět na trhu konkurence. 

3.3.Finanční analýza podniku

3.3.1. Analýza absolutních ukazatelů

K nejjednodušším  nástrojům  hodnocení  ekonomické  situace  podniku  patří 

horizontální  a  vertikální  analýza  finančních  ukazatelů  hospodaření  podniku.  Tyto 

analýzy  umožňují  uživateli  vidět  absolutní  údaje  z účetních  výkazů  ve  vzájemných 

souvislostech.  V následující  části  mé  diplomové  práce  jsem  provedla  analýzu 

jednotlivých  položek  účetních  výkazů,  přičemž  jsem  vycházela  z vertikální  a 

horizontální analýzy, která je součástí příloh této práce. Pro přehlednost jsem v každé 

části této kapitoly uvádím zkrácenou verzi těchto dvou analýz.
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3.3.1.1. Horizontální analýza aktiv      

Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv za roky 2003-2006
Údaje jsou v tis. 
Kč, v% 2003 2004 2005 2006 2004 % 2005 % 2006 %

     -2003  -2004  -2005  

Aktiva celkem 9 384 11 771 14 568 21 084 2 387 25,44 2 797 23,76 6 516 44,73

Stálá aktiva 999 583 342 2 797 -416 -41,64 -241 -41,34 2 455 717,84

DNM 329 151 0 0 -178 -54,10 -151 -100,00 0 -

DHM 670 432 342 2 797 -238 -35,52 -90 -20,83 2 455 717,84
Dlouh. fin. 
majetek 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

Oběžná aktiva 8 244 10 681 14 099 17 593 2 437 29,56 3 418 32,00 3 494 24,78

Zásoby 2 506 2 544 3 266 5 827 38 1,52 722 28,38 2 561 78,41

Materiál 2 081 2 203 2 684 3 489 122 5,86 481 21,83 805 29,99
Nedokončená 
výroba 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

Výrobky 0 0 0 644 0 - 0 - 644 644,00

Zboží 425 341 582 1694 -84 -19,76 241 70,67 1 112 191,07
Dlouhodobé 
pohledávky 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
Pohledávky z 
obch.styku 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
Krátkodobé 
pohledávky 4 942 4 939 6 923 9 717 -3 -0,06 1 984 40,17 2 794 40,36
Pohledávky z 
obch.styku 4 942 4 939 6 923 9 292 -3 -0,06 1 984 40,17 2 369 34,22
Stát - daňové 
pohledávky 0 0 0 425 0 - 0 - 425 425,00
Krátkodobý 
fin.majetek 796 3 198 3 910 2 049 2 402 301,76 712 22,26 -1 861 -47,60

Peníze 205 586 452 763 381 185,85 -134 -22,87 311 68,81

Účty v bankách 591 2 612 3 458 1 286 2 021 341,96 846 32,39 -2 172 -62,81
Časové 
rozlišení 141 507 127 694 366 259,57 -380 -74,95 567 446,46

Položka dlouhodobého majetku vykazovala od roku 2003 do roku 2005 mírný 

pokles,  který byl  způsobený tím,  že nový majetek nebyl  pořizován a dříve pořízený 

majetek byl odepisován. Dalším důvodem poklesu majetku byla skutečnost, že  majetek 

byl částečně pořizován formou leasingu, a tím se  jeho hodnota neprojevila v rozvaze. 

V roce  2006  došlo  k rapidnímu  nárůstu  hodnoty  majetku,  která  byla  způsobena 

především obnovou vozového parku. Hodnota dlouhodobého majetku činila ke konci 

roku 2006 po odečtení oprávek částku 2.797 tis. Kč, což způsobilo nárůst o 717,84%. 

Během let 2003-2006 dochází k výraznému nárůstu  položky oběžných aktiv. 

Na nárůstu položky se významnou měrou podílí hlavně zásoby, jejichž velikost po celé 

zmiňované období roste. Stejně tak krátkodobé pohledávky zaznamenávají v průběhu 
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období 2003-2006 výrazný růst. Jelikož k růstu pohledávek nedocházelo tím, že by se 

navyšoval  počet  pohledávek po splatnosti,  ale  ve splatnosti,  považuji  tento trend za 

velice  pozitivní.  Pokud  spočítám  nárůst  položky  pohledávek  během  let  2003-2006, 

dochází k nárůstu o 96,62%. 

Pouze položka krátkodobý finanční majetek má kolísavý vývoj, kdy do roku 

2005 její hodnota roste a v roce 2006 klesá. Nelze  však říct, že by se nutně jednalo o 

špatný  trend. Z tabulek lze vyčíst, že dochází k poklesu peněz na běžném účtu. Pokud 

byly peníze dobře investovány a zhodnoceny, jedná se o pozitivní trend. Příliš vysoká 

hodnota   krátkodobého  finančního  majetku  svědčí  většinou  o  špatném  hospodaření 

firmy. 

Položka  časového  rozlišení  během let  2003-2006 také  kolísá.  Hodnotu  této 

položky tvoří převážně časové rozlišení leasingu. Kolísavost tedy zobrazuje skutečnost, 

že v letech 2004 a 2006 byl pořízen majetek formou finančního leasingu.

Pokud  postavíme  vedle  sebe  hodnoty  stálých  a  oběžných  aktiv  (viz  graf  1), 

vidíme, že oběžná aktiva vysoce převyšují aktiva stálá. Jedná se tedy kapitálově lehký 

podnik. 

Graf č. 1: Porovnání velikosti stálých aktiv a oběžných aktiv
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3.3.1.2. Vertikální analýza aktiv

U vertikální analýzy aktiv jsou stoprocentním základem celková aktiva firmy 

NEKR servis, s.r.o.
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Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv za roky 2003-2006

tis. Kč,  % 2003 2004 2005 2006 2003  2004  2005  2006  

Aktiva celkem 9 384 11 771 14 568 21 084 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Stálá aktiva 999 583 342 2 797 10,65 % 4,95 % 2,35 % 10,65 %

DNM 329 151 0 0 3,51 % 1,28 % 0,00 % 3,51 %

DHM 670 432 342 2 797 7,14 % 3,67 % 2,35 % 7,14 %

Dlouh.fin.majetek 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Oběžná aktiva 8 244 10 681 14 099 17 593 87,85 % 90,74 % 96,78 % 87,85 %

Zásoby 2 506 2 544 3 266 5 827 26,71 % 21,61 % 22,42 % 26,71 %

Materiál 0 0 0 3 489 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Nedok.výroba 2 081 2 203 2 684 0 22,18 % 18,72 % 18,42 % 22,18 %

Výrobky 0 0 0 644 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Zboží 425 341 582 1694 4,53 % 2,90 % 4,00 % 4,53 %

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

Pohl. z obch.styku 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Krátk.pohledávky 4 942 4 939 6 923 9 717 52,66 % 41,96 % 47,52 % 52,66 %

Pohl. z obch.styku 4 942 4 939 6 923 9 292 52,66 % 41,96 % 47,52 % 52,66 %

Stát - daň.pohl. 0 0 0 425 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Krátk.fin.majetek 796 3 198 3 910 2 049 8,48 % 27,17 % 26,84 % 8,48 %

Peníze 205 586 452 763 2,18 % 4,98 % 3,10 % 2,18 %

Účty v bankách 591 2 612 3 458 1 286 6,30 % 22,19 % 23,74 % 6,30 %

Ostatní aktiva 141 507 127 694 1,50 % 4,31 % 0,87 % 1,50 %

Položka dlouhodobý majetek  se podílí  na celkových aktivech v průběhu let 

v rozmezí  2,35%-13,27%.  Nejvyšší  podíl  měla  právě  v roce  2006,  kdy  jsem  již 

zmiňovala,  že  došlo  k obnově dlouhodobého hmotného  majetku.  Položka oběžného 

majetku se podílí na celkových aktivech daleko větším procentuelním poměrem, a to 

od 83,44 % až po 96,78%. Nejnižší poměr byl vysledován v roce 2006 a logicky se 

odvíjí  od  skutečnosti,  že  v tomto  období  došlo  k nárůstu  hodnoty  dlouhodobého 

hmotného majetku.

Nejvyšší  hodnotu dlouhodobého hmotného majetku v roce 2006 tvoří  vozový 

park, a to 74% veškerého dlouhodobého hmotného majetku. 

Nejvyšší  podíl  na  celkových  aktivech  z položek  oběžných  aktiv  mají 

krátkodobé  pohledávky,  a  to  v rozmezí  41,96%  až  52,66%.  Převážnou  část  této 

položky  tvoří  pohledávky  z obchodního  styku  a  to  téměř  100%.  Další  významnou 

položku  tvoří  zásoby ,  a  to  v rozmezí  21,61%-27,64%.  Jedná  se  tedy  o  celkem 

vyrovnaný stav v průběhu období. Kolísavou tendenci vykazuje  krátkodobý finanční 

majetek v rozmezí 8,48%-27,17.
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3.3.1.3.Horizontální analýza pasiv

Tabulka č. 6: Horizontální analýza pasiv za roky 2003-2006
Údaje jsou v tis. Kč, 
respektive v% 2003 2004 2005 2006

2004 - 
2003 %

2005 - 
2004 %

2006 - 
2005 %

Pasiva celkem 9 384 11 771 14 568 21 084 2 387 25,44 2 797 23,76 6 516 44,73

Vlastní kapitál 1 403 3 430 6 165 7 780 2 027 144,48 2 735 79,74 1 615 26,20

základní kapitál 100 100 100 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00

rezervní fond 10 10 10 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Ostatní fondy 658 1293 3319 6054 635 96,50 2 026 156,69 2 735 82,40

Výsl.hosp. minulých let 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
Výsledek 
hosp.běž.úč.obd. 635 2027 2736 1616 1 392 219,21 709 34,98 -1 120 -40,94

cizí zdroje 7 926 8 237 8 322 13 224 311 3,92 85 1,03 4 902 58,90

rezervy 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 -

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 -

Krátkodobé závazky 7 171 8 237 8 322 13 224 1 066 14,87 85 1,03 4 902 58,90
Bankovní úvěry a 
výpomoci 755 0 0 0 -755 -100,00 0 0,00 0 -

Ostatní pasiva 55 104 81 80 49 89,09 -23 -22,12 -1 -1,23

Položka  vlastního  kapitálu  má ve  sledovaném období  rostoucí  trend,  který 

souvisí s nárůstem položky ostatních fondů. Ostatní fondy jsou tvořeny nerozděleným 

hospodářským ziskem minulých let, fond byl každým rokem navyšován, neboť firma 

v průběhu  období  2003-2006  vykazovala  zisky,  což  je  možné  vysledovat  v řádku 

rozvahy -  výsledek hospodaření běžného účetního období.  

Znepokojujícím faktorem je, že dochází i k nárůstu cizích zdrojů, a to o 166% 

v roce 2006 ve srovnání s rokem 2003. Položka cizích zdrojů je tvořena  převážně (v 

letech 2004-2006 výhradně) krátkodobými závazky. Pozitivem je, že se jedná převážně 

o závazky ve splatnosti a v současné době nedochází k problému s likvidností. Ke konci 

roku  2006  došlo  k situaci,  kdy  dodavatelé  firmy  NEKR servis,  s.r.o.  vyfakturovaly 

k datu 31.12.2006 velké množství faktur, které způsobilo nárůst krátkodobých závazků, 

avšak bez možnosti tyto faktury v roce 2006 zaplatit. Pozitivem dále je, že byl v roce 

2004 splacen úvěr a v následujících letech firma nepocítila potřebu pořizovat úvěr další. 

Další  položkou  horizontální  analýzy  pasiv  jsou  ostatní  pasiva.  Tato  položka 

obsahuje dohadné účty a účty řešící časový soulad výdajů - nákladů a příjmů – výnosů. 
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Jedná  se  o  kolísavou  položku,  která  však  svou  velikostí  (oproti  jiným  položkám 

zanedbatelná výše) neovlivní podstatně finanční toky. 

3.3.1.4.Vertikální analýza pasiv

Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv za roky 2003-2006

v tis. Kč,  % 2003 2004 2005 2006 2003  2004  2005  2006  

Pasiva celkem 9 384 11 771 14 568 21 084 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Vlastní kapitál 1 403 3 430 6 165 7 780 15 % 29 % 42 % 37 %

Základní kapitál 100 100 100 100 1,07 % 0,85 % 0,69 % 0,47 %

rezervní fond 10 10 10 10 0,11 % 0,08 % 0,07 % 0,05 %

Ostatní fondy 658 1293 3319 6054 7,01 % 10,98 % 22,78 % 28,71 %

výsl.hosp.min.let 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

výsl.hosp.běž.úč.obd. 635 2027 2736 1616 6,77 % 17,22 % 18,78 % 7,66 %

Cizí zdroje 7 926 8 237 8 322 13 224 84,46 % 69,98 % 57,13 % 62,72 %

Ostatní aktiva 55 104 81 80 0,59 % 0,88 % 0,56 % 0,38 %

Ve  vertikální  analýze  pasiv,  která  vyjadřuje  procentuelní  podíl  jednotlivých 

položek pasiv na součtu všech pasivních položek, je patrné, že největší podíl mají cizí 

zdroje, tedy krátkodobé závazky. Podíl  položky cizích zdrojů  se pohybuje v rozmezí 

57,13% -  84,46%. Z vertikální  analýzy pasiv jsem také  zjistila,  že  na první  pohled 

stoupající  trend cizích zdrojů nemusí být nutně ve vertikální analýze také stoupající. 

Cizí zdroje měly nejvyšší podíl na celkových pasivech v roce 2003, kdy jejich výše je 

ve  srovnání  s  ostatními  roky  2004-2006  nejnižší.  Je  to  způsobeno  především 

stoupajícím  trendem  ostatních  fondů,  kde  byl  během  let  2003-2006  nahromaděn 

nerozdělený zisk.  
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Graf č. 2: Porovnání velikosti cizích zdrojů a vlastního kapitálu 
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Z grafu č.2 je  patrné, jak se vyrovnávají během let 2003-2006 cizí zdroje 

s vlastním kapitálem. Ve vyrovnávání těchto dvou položek vidím pozitivní trend, i když 

nutno říci, že v roce 2005 byla situace lepší než v roce 2006. 
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3.3.1.5. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát

Tabulka č.8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát za roky 2003-2006

tis. Kč, % 2003 2004 2005 2006 2004 % 2005 % 2006 %
     -2003  -2004  -2005  

Tržby za prodej zboží 947 1 500 2027 2027 553 58,39 527 35,13 0 0
Nákl.vyn.na pr. zboží 3 417 4 088 5 393 5 581 671 19,64 1 305 31,92 188 3,49
Obchodní marže -2 470 -2 588 -3 366 -3 554 -118 4,78 -778 30,06 -188 5,59

Výkony
27 

714
32 

794 41 342 45 010
5 

080 18,33 8 548 26,07 3 668 8,87

Výkonová spotřeba 15625 18501 24656 28907
2 

876 18,41 6 155 33,27 4 251 17,24

Přidaná hodnota 9 619
11 

705 13 320 12 549
2 

086 21,69 1 615 13,8 -771 -5,79

Osobní náklady 8 837 9 340 9 932 10 856 503 5,69 592 6,34 924 9,3

Daně a poplatky 18 18 20 45 0 0 2 11,11 25 125

Odpisy 525 511 512 1 009 -14 -2,67 1 0,2 497 97,07

Tržby z prodeje DHIM 0 0 1 688 2 403 0 - 1 688 - 715 42,36

Zůstatková cena 0 0 359 532 0 - 359 - 173 48,19

Ostatní prov. výnosy 1 188 1 663 42 82 475 39,98 -1 621 -97,47 40 95,24

Ostatní prov.náklady 413 490 54 224 77 18,64 -436 -88,98 170 314,81
Změna stavu rezerv -15 -27 235 -41 -12 -400 262 -970,4 -276 -117,5

Prov.hosp. výsl. 1 029 3 036 3 938 2 409
2 

007 205,21 902 29,71 -1 529 -38,83
Hosp.výsl.z fin.op. -136 -241 -287 -305 -105 77,21 -46 19,09 -18 6,27
Daň z příjmů 258 768 915 488 510 197,67 147 19,14 -427 -46,67

Hosp.výsl.za běž.čin. 635 2 027 2 736 1 616
1 

392 183,88 709 34,98 -1 120 -40,94

Mimořádný hosp.výsl. 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

Hosp.výsl. (+/-) 635 2 027 2 736 1 616
1 

392 183,88 709 34,98 -1 120 -40,94

Po  rozboru  horizontální  analýzy  výkazu  zisku  a  ztrát  zjišťuji,  že  během let 

2003-2006 dochází k nárůstu  tržeb za prodej zboží. Je nutno však podotknout, že v 

roce  2006 dochází  ke  stagnaci  tržeb  a  zároveň  k  nárůstu  nákladů  vynaložených  na 

prodej  zboží,  čímž  dochází  ke  zvýšení  ztráty  obchodní  marže.  Pokud  si  všimneme 

vývoje obchodní marže za roky 2003 – 2006, docházíme k tomu,  že marže nejenže 

klesá, ale je po celé období záporná. Toto je poněkud neobvyklá situace, kterou však 

firma odůvodňuje skutečností, že zboží je nakupováno na sklad, vydáváno je však nejen 

v podobě konečného zboží pro kupujícího, ale dochází i k jeho spotřebě v podobě další 

úpravy či zabudování do výrobků. Takto vyskladněné zboží nemůže firma vzhledem k 

nedokonalému  softwaru  přeřadit  do  nedokončené  výroby  a  tím  dochází  k  záporné 

obchodní  marži  na  straně  jedné  a  k  vysoké  hodnotě  výkonů  na  straně  druhé.  Ve 

výkonech je totiž zakalkulováno zboží v podobě součástky použité k výrobě výrobku. 
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Dochází potom k růstu přidané hodnoty, která vyplývá z rozdílu výkonů a výkovoné 

spotřeby. Přidaná hodnota má do roku 2005 rostoucí trend, v roce 2006 však dochází k 

poklesu hodnoty proti  předchozímu roku. Pokles není  způsoben menšími  tržbami za 

prodej výrobků, ale zvýšením výkonové spotřeby.  Projevuje se tu zdražení vstupních 

materiálů a energií, přičemž zdražení vstupů nebylo promítnuto do výstupů z důvodu 

udržení  konkurenceschopnosti  na trhu výrobků.  Dochází  také k nárůstu mezd,  které 

mají rostoucí tendenci během celého sledovaného období. V tomto případě se jedná o 

odůvodnitelnou položku související s rostoucí inflací  a skutečností,  že firma nemůže 

stagnací  mezd  riskovat  odchod kvalifikovaných  pracovníků.  Dochází  také  k nárůstu 

odpisů. Růst je spojen se zvýšeným nákupem hmotného majetku v letech 2005 a 2006, 

o kterém jsem se zmiňovala již při analýze aktiv. Během let 2005 a 2006 dochází k 

výraznému  zvýšení  položky  Tržby  z  podeje  DHIM.  Při  porovnání  ostatních 

provozních výnosů jsem však došla ke skutečnosti, že v dřívějších letech 2003 a 2004 

byly  tyto  tržby  z  prodeje  DHIM zúčtovány  a  promítnuty  právě  do  řádku  ostatních 

provozních  výnosů.  Při  součtu  obou  hodnot  (tržby  z  prodeje  DHIM  a  ostatních 

provozních výnosů) zjišťuji,  že během let  2003 – 2006 dochází  k mírnému nárůstu. 

Provozní hospodářský výsledek  má rostoucí tendenci až do roku 2005, v roce 2006 

klesá.  Vliv  na  tuto  skutečnost  má  především  růst  výkonové  spotřeby.  Od  výše 

provozního  výsledku  se  také  odvíjí  výše  daně  z  příjmů  a  tím  i  konečného 

hospodářského výsledku. 
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Graf č. 3: Porovnání nákladových položek z výkazu zisku a ztrát
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3.3.1.6. Vertikální  analýza výkazu zisku a ztrát

Ve  vertikální  analýze  je  třeba  srovnávat  hodnoty  podle  zvoleného  měřítka. 

Základem pro výpočet procentuelního podílu jednotlivých položek výkazu zisku a ztrát 

jsem zvolila  výkony,  neboť jejich podíl  na výkazu zisku a ztrát  je nejvyšší.  Druhou 

nejvyšší  hodnotu  má  výkonová  spotřeba,  která  tvoří  v letech  2003  –  2006 

v procentuelním  vyjádření  56,38%  -  64,22%  v porovnání  s výkony.  Další  velkou 

položkou (ve srovnání s výkony tvoří 24,02% - 31,89% v letech 2003 – 2006 ) jsou 

osobní  náklady, jejichž největší část tvoří hrubé mzdy zaměstnanců. Osobní náklady 

mají  v číselných  hodnotách  rostoucí  tendenci,  avšak  v procentuelním  vyjádření 

v porovnání s výkony je  tendence klesající. To znamená, že výkony rostou rychleji než 

mzdy zaměstnanců a tím roste i produktivita práce. To, že podíl výkonů a výkonové 

spotřeby tvoří významnou položku ve struktuře výkazu zisků a ztrát, ukazují i grafy č.3 

a 4. 
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Tabulka č. 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát za roky 2003-2006

tis. Kč, % 2003 2004 2005 2006 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

             
Tržby za prodej 
zboží 947 1 500 2027 2027 3,42 % 4,57 % 4,90 % 4,50 %
Nákl.vynal.na 
prodej zboží 3 417 4 088 5 393 5 581 12,33 % 12,47 % 13,04 % 12,40 %

Obchodní marže -2 470 -2 588 -3 366 -3 554 -8,91 % -7,89 % -8,14 % -7,90 %

Výkony 27 714 32 794 41 342 45 010 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Výkonová 
spotřeba 15625 18501 24656 28907 56,38 % 56,42 % 59,64 % 64,22 %

Přidaná hodnota 9 619 11 705 13 320 12 549 34,71 % 35,69 % 32,22 % 27,88 %

Osobní náklady 8 837 9 340 9 932 10 856 31,89 % 28,48 % 24,02 % 24,12 %

Daně a poplatky 18 18 20 45 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,10 %

Odpisy 525 511 512 1 009 1,89 % 1,56 % 1,24 % 2,24 %
Tržby z prodeje 
DHIM 0 0 1 688 2 403 0,00 % 0,00 % 4,08 % 5,34 %

Zůstatková cena 0 0 359 532 0,00 % 0,00 % 0,87 % 1,18 %
Ostatní provozní 
výnosy 1 188 1 663 42 82 4,29 % 5,07 % 0,10 % 0,18 %
Ostatní provozní 
náklady 413 490 54 224 1,49 % 1,49 % 0,13 % 0,50 %
Změna stavu 
rezerv -15 -27 235 -41 -0,05 % -0,08 % 0,57 % -0,09 %
Prov.hospodářský 
výsl. 1 029 3 036 3 938 2 409 3,71 % 9,26 % 9,53 % 5,35 %
Hosp.výsl.z 
fin.operací -136 -241 -287 -305 -0,49 % -0,73 % -0,69 % -0,68 %

Daň z příjmů 258 768 915 488 0,93 % 2,34 % 2,21 % 1,08 %
Hosp.výsl.za 
běž.čin. 635 2 027 2 736 1 616 2,29 % 6,18 % 6,62 % 3,59 %
Mimořádný 
hosp.výsl. 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Hosp.výsl. (+/-) 635 2 027 2 736 1 616 2,29 % 6,18 % 6,62 % 3,59 %

Graf č. 4 :  Porovnání výnosových položek z výkazu zisku a ztrát
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3.3.2. Analýza Cash Flow

Tabulka č. 10: Analýza Cash Flow za roky 2003-2006
Cash 
flow      
v tis Kč      
 text 2003 2004 2005 2006
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období  1499 796 3198 3910

 PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI     
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 893 2796 3651 2104
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 498 280 1238 184
A.1.1.  Odpisy stálých aktiv(+),odpis pohl.(+) a umoř.opr.pol. 525 593 512 1009
A.1.2. Změna st.opr.pol.,rezerv a změna st.čas.rozliš.nákl.a výn. -30 -369 628 -626
A.1.3. Zisk(ztráta)z prodeje stálých aktiv vč.oceňovacích roz. 0 -75 -37 -336
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0
A.1.5. Vyúčtované nákl.úroky(+), vyúčt.výnosové úroky(-)    3 131 135 137
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdan. 1391 3076 4889 2288
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -1922 1085 -2901 893
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-) -349 0 -2267 -2597
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní čin.(+/-) -835 1047 88 5812
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)  -738 38 -722 -2322
A.** Čistý peněžní tok z provoz.č před zdaněním a mim.pol. -531 4161 1988 3181
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kap. úroků(-) -4 -133 -139 -140
A.4. Přijaté úroky (+)      1 2 3 3
A.5. Zapl.daň z příjmů za běž.činnost a za dom. za min.ob -258 -768 -915 -488
A.6. Příjmy a výdaje spoj.s mimoř.úč.př.vč.daně z příjmů 0 0 0 0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -792 3262 937 2556
 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI      
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -577 -935 -262 -4827
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  666 75 37 410
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti     89 -860 -225 -4417
 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ     
C.1. Změna stavu dlouhodobých popř.krátkodobých závazků     0 0 0 0
C.2. Dopady změn vlastního jmění na pen.prostředky 0 0 0 0
C.2.1 Zvýšení peněž.prostř.z titulu zvýšení zákl.jmění (RF)(+) 0 0 0 0
C.2.2. Vyplacení podílu na vl.jmění společníkům (-) 0 0 0 0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vl.jmění a další vklady spol. 0 0 0 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky(+)   0 0 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 0 0

C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč.zapl.srážk.da
ně   | 0 0 0 0

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 0 0
F. Čisté zvýšení,resp.snížení peněžních prostředků -703 2402 712 -1861
R. Stav peněžních prostředků na konci období 796 3198 3910 2049
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V tabulce  č.  10 je uveden výkaz Cash flow, který je sestaven nepřímou metodou a 

vykazuje údaje za roky 2003 - 2006.  

Čistý  peněžní  tok z provozní  činnosti  v letech  2003 -  2006  má kolísavou tendenci, 

kterou způsobuje především změna stavu krátkodobých závazků z provozní  činnosti. 

Další položkou výrazně způsobující  kolísavou tendenci cash flow v letech 2003 - 2006 

jsou  výdaje  spojené  s pořízením  stálých  aktiv.   Zvlášť  v roce  2006  lze  vysledovat 

výrazné změny v položkách analýzy cash flow, a to jednak v odpisech,  kdy dochází 

k nárůstu  odpisů  v důsledku  zvýšených  výdajů  spojených  s pořízením  stálých  aktiv, 

jednak ve zvýšení stavu zásob,  a dále ve výši již zmiňovaných krátkodobých závazků. 

3.3.3.Analýza poměrových ukazatelů

3.3.3.1. Analýza ukazatelů rentability (ziskovosti)

Ukazatel ROI  -  informuje o výnosnosti dlouhodobého kapitálu.  Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 12 – 15 %. Dle tabulky č.11 vidíme, že 

v roce 2003 měla společnost NEKR servis, s.r.o. hodnotu ROI nižší, než je doporučené 

rozmezí, v roce 2004 a 2005 je tento ukazatel nad doporučenou hodnotou, zejména díky 

trojnásobně  (  v roce  2005  dokonce  čtyřnásobně)  vyšší  hodnotě  čistého  zisku  před 

zdaněním. Naopak v roce 2006 snížení čistého zisku před zdaněním a  rapidní nárůst 

celkového kapitálu způsobilo pokles ukazatele pod doporučenou hodnotu. 

Tabulka č. 11: Ukazatelé rentability

UKAZATELÉ RENTABIL 2003 2004 2005 2006
čistý zisk před zdan. EBIT 893 2795 3651 2104
čistý zisk po zdan. EAT 635 2027 2736 1616
celkový kapitál CK 9384 11771 14568 21084
vlastní kapitál VK 1403 3430 6165 7780
tržby T 29861 35948 45101 49528
ROI 9,52 23,74 25,06 9,98
ROA 6,77 17,22 18,78 7,66
ROE 45,26 59,10 44,38 20,77
ROS 2,13 5,64 6,07 3,26
ROCE 63,65 81,49 59,22 27,04
Finanční páka 668,85 343,18 236,30 271,00
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Ukazatel ROA hodnotí schopnost efektivního financování podniku. Jelikož se 

jedná  o  podíl  hospodářského  výsledku  po  zdanění  a  celkových  aktiv,  lze  u  tohoto 

ukazatele čekat podobný vývoj jako u ukazatele ROI. Jelikož jeho doporučená hodnota 

je 9%, můžeme říci, že firma NEKR servis, s.r.o. překročila tuto hodnotu v roce 2004 a 

2005 dokonce dvojnásobně, což posuzujeme jako velice pozitivní jev. Naopak v letech 

2003 a 2006 této hodnoty nedosáhla a to ze stejných, již zmiňovaných důvodů  jako u 

ukazatele ROI. 

Ukazatel  ROE hodnotí  výnosnost  kapitálu,  kterou  do  podniku  vložili  jeho 

vlastníci.Hodnota by měla být vyšší než výnosnost jiných investorských příležitostí. U 

tohoto ukazatele by mělo zároveň platit, že ROE > ROA, což vyjadřuje kladné působení 

finanční páky. Doporučená standardní hodnota tohoto ukazatele je 15%  a výše. Vidíme, 

že ve firmě NEKR servis, s.r.o. dochází ke kolísání hodnoty tohoto ukazatele v letech 

2003 – 2006. Zejména v roce 2006 dochází k velkému propadu ukazatele ROE, přesto 

však můžeme říci, po celé sledované období je ukazatel vyšší než doporučovaných 15% 

a podíl ROE/ROA je vyšší než 1, což dokazuje kladné působení finanční páky. 

Finanční páka – pokud tento ukazatel vyhodnotíme jako podíl celkových aktiv 

k vlastnímu  kapitálu,  dostaneme  poměr,  v jakém  jsou  vklady  vlastníků  použity 

k financování  podniku.  Jelikož  vytvořený  zisk  nebyl  v letech  2003 – 2006 rozdělen 

mezi vlastníky firmy, dochází k nárůstu vlastního kapitálu a tím ke snižování hodnoty 

ukazatele finanční páky. 

Ukazatel ROS -  měří výnosnost podniku a udává jak velký zisk připadne na 

1Kč  obratu.  Při  jeho  výpočtu  byl  použit  čistý  zisk  po  zdanění,  tzn.  EAT.  Pokud 

sledujeme vývoj tohoto ukazatele  v letech 2003 -2006 ve firmě NEKR servis, s.r.o., 

dochází  v letech  2003 –  2005 k růstu  ukazatele  ROS,  v roce  2006 došlo  k náhlému 

propadu  této  hodnoty.  Propad  byl  způsoben  vysokými  investičními  náklady  v roce 

2006, čímž došlo také k nárůstu odpisů a tím k poklesu zisku. Pokles zisku  v roce 2006 

má vliv na všechny již zmiňované ukazatele. 
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Ukazatel  ROCE -  podává  informace  o  výnosnosti  dlouhodobého  kapitálu. 

Posuzuje překapitalizaci  a podkapitalizaci  podniku.  Jedná se o informaci,  zda je pro 

firmu efektivní nebo neefektivní financovat dlouhodobými zdroji oběžná aktiva. Během 

let 2003 – 2005 má ukazatel ROCE ve firmě NEKR servis, s.r.o. kolísavou tendenci, 

v roce  2006  dochází  k výraznému  poklesu  opět  díky  nižší  hodnotě  zisku  oproti 

předchozímu období. 

Graf č. 5: Vývoj ukazatelů rentability za sledované období
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3.3.3.2. Analýza ukazatelů produktivity (provozní / výrobní)

Provozní  ukazatelé  umožňují  managementu  sledovat  efektivnost  provozních 

aktivit firmy. Ukazatelé jsou vypočítávány z tokových veličin. Jedná se o produktivitu 

práce  z přidané  hodnoty,  produktivitu  práce  z výkonů,  mzdovou  produktivitu  a 

průměrný výdělek. 

Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty vyjadřuje, jaká část přidané 

hodnoty připadá na 1 zaměstnance. Ukazatel by měl mít rostoucí tendenci. Z tabulky 

č.12 vidíme, že ukazatel má skutečně rostoucí tendenci, jen v roce 2006 dochází k mírné 
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stagnaci ukazatele, který nemusí znamenat, že by ve firmě došlo k zásadním chybám, je 

však třeba tento ukazatel nadále sledovat. 

Ukazatel  produktivity  z výkonů vyjadřuje,  jaké  množství  výkonů  (měřeno 

v Kč)  připadá  na  1  zaměstnance.  Čím  vyšší  hodnota,  tím  lepších  výsledků  firma 

dosahuje. Ukazatel by měl mít opět rostoucí tendenci, pokud chce firma prosperovat. 

Společnost NEKR servis, s.r.o. rostoucí tendence dosáhla, v roce 2006 došlo dokonce 

téměř  ke  dvojnásobnému zvýšení  produktivity  z výkonů oproti  roku 2003.  Rostoucí 

produktivita umožňuje firmě investovat větší obnos peněžních prostředků do rozvoje 

podniku.

Ukazatel mzdové produktivity vyjadřuje, jaká část přidané hodnoty připadá na 

1Kč vyplacených mezd. Ukazatel by měl mít růstovou tendenci. Tuto podmínku firma 

NEKR servis, s.r.o. splňuje v letech 2003 – 2005, v roce 2006 dochází ke snížení tohoto 

ukazatele. Došlo tedy k situaci, kdy sice podíl výkonů na 1 zaměstnance v průběhu let 

2003 – 2006 roste,  v roce 2006 však náklady na  mzdy rostou rychleji,  než přidaná 

hodnota.  V následujících  letech  je  třeba  tomuto  trendu  věnovat  větší  pozornost  a 

náklady na mzdy zvyšovat s rozvahou. 

Ukazatel  průměrného  výdělku vypočítává   průměrný  výdělek  jednoho 

zaměstnance za rok. V následující tab. č. 12 je hodnota ukazatele uvedena v tis.  Kč. 

Ukazatel by měl mít růstovou tendenci. Zároveň s tímto ukazatelem je třeba srovnávat 

produktivitu  práce  z přidané  hodnoty,  která  by  měla  růst  rychleji,  než  ukazatel 

průměrného  výdělku.  Jelikož  porovnání  není  možné  provést  pouze  z tab.č.  12,  byla 

zpracována  ještě  další  tabulka,  která  vyhodnocuje  procentní  změny  obou  ukazatelů 

v průběhu  let  2003  –  2006.  Z tabulky  č.  13  je  patrné,  že  v letech  2003-2004  roste 

produktivita práce z přidané hodnoty rychleji než průměrný výdělek, což je pozitivní 

jev, který byl v roce 2006 přerušen nepříznivým vývojem, kdy dochází k většímu růstu 

průměrného výdělku než produktivity práce z přidané hodnoty. Je třeba zamyslet se nad 

tím, co tento jev způsobilo. Pokud se jednalo pouze o neuvážené navýšení mzdových 

nákladů bez závažných důvodů, je třeba tento trend napravit  a v následujících letech 

sledovat. Pokud se jednalo o navýšení mezd v souvislosti s kvalitou a jakostí práce, či 
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došlo k  navýšení mezd z relevantních důvodů, je mimořádný pokles odůvodnitelný, 

avšak další vývoj je třeba sledovat. 

Tabulka č. 12 : Ukazatelé produktivity provozní

PROVOZNÍ UKAZATELÉ 2003 2004 2005 2006

přidaná hodnota PH 9619 11705 13320 12549

počet zaměstnanců 35 38 35 33

výkony 29861 35948 45101 49528

mzdové náklady MN 8837 9340 9932 10856

prod.práce z přid.h. 275 308 381 380

prod.práce z výkonů 853 946 1289 1501

mzdová produktivita 1,09 1,25 1,34 1,16

prům. výdělek 252,49 245,79 283,77 328,97

Tabulka č. 13 : Porovnání procentních změn

PROVOZNÍ UKAZATELÉ 2003 2004 2005 2006
prod.práce z přid.h. 275 308 381 380
změny k tis. Kč  33 73 -1
změna v %  12,00 23,70 -0,26
prům. výdělek 252,49 245,79 283,77 328,97
změny k tis. Kč  -6,70 37,98 45,20
změna v %  -2,65 15,45 15,93

Graf č. 6: Růst produktivity práce a průměrného výdělku v čase
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3.3.3.3. Analýza ukazatelů zadluženosti

Ukazatelé  zadluženosti  analyzují  vztahy mezi  cizími  a  vlastními  zdroji.  Růst 

zadluženosti  zvyšuje  i  finanční  páku,  příliš  velká  páka však  zvyšuje  finanční  riziko 

akcionářů, a podnik se snadno může dostat do nepříznivé finanční situace. 

Tabulka č. 14 : Ukazatelé zadluženosti

UKAZATELÉ ZADLUŽ. 2003 2004 2005 2006
cizí zdroje CZ 7926 8237 8322 13224
celková aktiva CA 9384 11771 14568 21084
vlastní kapitál VK 1403 3430 6165 7780
finanční majetek 796 3198 3910 2049
provozní CF -792 3262 937 2556
čistý zisk před zdan. EBIT 893 2795 3651 2104
nákladové úroky 99 129 139 140
krátkodobý cizí kap. 7171 8237 8322 13224
celková zadluženost 84,46 69,98 57,13 62,72
koef. samofinanc. 14,95 29,14 42,32 36,90
doba splácení dluhů -9,00 1,54 4,71 4,37
úrokové krytí 9,02 21,67 26,27 15,03
běžná zadluženost 76,42 69,98 57,13 62,72

Ukazatel  celkové  zadluženosti  –  udává,  nakolik  kryjí  celková  aktiva  cizí 

zdroje. Jedná se o ukazatel věřitelského rizika, neboť v případě likvidace podniku roste 

riziko věřitelů přímo úměrně růstu jeho zadlužení.  Věřitelé preferují  nízkou hodnotu 

tohoto ukazatele, vlastníci naopak preferují větší finanční páku, která vede k růstu zisku. 

V souvislosti  s důvěryhodností  v prosperitu  podniku  lze  doporučit  hodnotu  tohoto 

ukazatele  maximálně  70  %.   Do  30% se  jedná  o  nízkou  zadluženost,  30% -  50% 

znamená průměrnou zadluženost, 50% -70% znamená vysokou zadluženost a nad 70% 

se jedná již o rizikovou zadluženost. Firma NEKR servis, s.r.o. hodnotu 70% překračuje 

pouze v roce 2003, v následujících letech  dochází  ke kolísání  hodnoty mezi   57% - 

70%. Můžeme tedy říci, že celková zadluženost společnosti je vysoká a je třeba i nadále 

sledovat situaci, aby se nestala neúnosnou  a nepřivedla podnik do likvidace.  
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Ukazatel koeficientu samofinancování je doplňkový k ukazateli zadluženosti a 

udává krytí  celkových aktiv vlastními zdroji. Součet hodnot obou ukazatelů je roven 

jedné. Ideální hodnota  ukazatele koeficientu samofinancování je do 50 %. Společnost 

NEKR  servis,  s.r.o.  vykazuje  kolísavou  tendenci  tohoto  ukazatele,  a  to  v rozmezí 

15%-43%. 

Graf č. 7: Vzájemný vztah celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování za 

sledované období
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Ukazatel doby splácení dluhů vyjadřuje, po kolika letech je podnik schopen 

splatit své dluhy při stávající výkonnosti. Doporučená hodnota tohoto ukazatele činí u 

finančně zdravých podniků 3 roky, u průmyslové výroby 4 roky, u řemeslné živnosti 5 

roků, u velkoobchodu 6 roků a u maloobchodu 8 roků. Pokud by firma NEKR servis, 

s.r.o. pokračovala v trendu, který nastolila v roce 2003, zřejmě by byla již v likvidaci, 

neboť  všechny  ukazatele  zadluženosti  v roce  2003  vykazují  rizikovost  dalšího 

podnikání a neschopnost platit dluhy. V roce 2003 vychází doba splácení dluhů dokonce 

záporná, což znamená, že by podnik nebyl schopen při stávající výkonnosti své dluhy 

vůbec platit a to zejména díky zápornému provoznímu cash flow. V následujícím roce 

však  dochází  k vyrovnání  cash  flow  zásluhou  nárůstu  ziskovosti  a  tím  i  k výrazné 

změně  ukazatele  doby  splácení  dluhů,  který  v roce  2004  dosahuje  hodnoty  1,54,  v 

následujících letech  se ukazatel  ustálil  na hodnotě 4 – 5 let.  Tuto hodnotu můžeme 

z hlediska  typu  podnikání  společnosti  (průmyslová  výroba)  považovat  za  celkem 

optimální. 
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Ukazatel úrokového krytí vypočítáme podílem zisku a placených úroků. Pokud 

by byl  podíl  obou veličin  roven jedné,  společnost  by ze  zisku  platila  pouze  úroky. 

Bankovní  standarty  doporučují  hodnotu  tohoto  ukazatele  3,  u  finančně  zdravého 

podniku se hodnota pohybuje v intervalu 6 – 8. Jelikož společnost NEKR servis, s.r.o. 

nemá od roku 2004 žádné dlouhodobé úvěry a  případnou platební  neschopnost  řeší 

pouze kontokorentními úvěry,  není hodnota placených úroků nijak vysoká.  Ukazatel 

úrokového krytí se pohybuje v letech 2003 – 2006 ve výši 9% - 27%, jeho výše je tedy 

optimální. 

Ukazatel  dlouhodobé  zadluženosti  nás  informuje  o  tom,  jaká  část  aktiv 

podniku je financována dlouhodobými dluhy.  Jelikož společnost NEKR servis,  s.r.o. 

nemá v letech 2003 – 2006 žádné dlouhodobé dluhy, nemá pro výpočet tohoto ukazatele 

žádné podklady. Z tohoto důvodu nebyl ukazatel dlouhodobé zadluženosti propočítáván 

a uveden v tabulce č. 14. 

Ukazatel běžné zadluženosti  zjišťuje, jaká část aktiv podniku je financována 

krátkodobým cizím kapitálem.  Společnosti  NEKR servis,  s.r.o.  kolísá  tento ukazatel 

kolem 70%, což je dost vysoké procento. Aby podnik prosperoval, měl by dbát na to, 

aby krátkodobý cizí  kapitál  nepokrýval  stálá  aktiva,  protože by se  potom dostal  do 

problémů platební neschopnosti. Je třeba zjistit složení celkových aktiv, abychom mohli 

správně interpretovat zjištěný fakt. Složení aktiv u firmy NEKR servis, s.r.o. ukazuje 

následující graf č.8. Jelikož oběžná aktiva tvoří více než 70% celkových aktiv v letech 

2003 – 2006, nemusí se jednat o stav, který by nutně vyvolal platební neschopnost.

Graf č. 8: Poměr stálých a oběžných aktiv
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Ukazatel dlouhodobého krytí stálých aktiv  informuje o tom, jak jsou stálá 

aktiva  kryta  dlouhodobým  kapitálem.  Jelikož  firma  NEKR  servis,  s.r.o.  nemá 

dlouhodobé závazky ani dlouhodobé úvěry, nemá pro tento ukazatel náplň, a proto tento 

ukazatel nebyl propočítáván.  

3.3.3.4.Analýza ukazatelů likvidity

Ukazatelé likvidity informují o tom, jak je podnik schopný hradit své krátkodobé 

závazky. Pokud je podnik plně likvidní,  má dostatečnou výši peněžních prostředků na 

úhradu svých dluhů. Následující tabulka č.15 ukazuje souhrn vypočítaných ukazatelů 

likvidity v průběhu sledovaných let.

Tabulka č. 15 : Ukazatelé likvidity v letech 2003 - 2006

UKAZATELÉ LIKVIDITY 2003 2004 2005 2006
oběžná aktiva 8244 10681 14099 17593
krátkodobé závazky 7171 8237 8322 13224
zásoby 2506 2544 3266 5827
pohotové finan.prostř. 796 3198 3910 2049
běžná likvidita 1,15 1,30 1,69 1,33
pohotová likvidita 0,80 0,99 1,30 0,89
okamžitá likvidita 0,11 0,39 0,47 0,15

Ukazatel  běžné  likvidity informuje  o  skutečnosti,  kolikrát  pokryjí  oběžná 

aktiva  krátkodobé  závazky.  Jeho nevýhodou je,  že  nepřihlíží  ke  struktuře  oběžných 

aktiv  z hlediska  jejich  likvidity  ani  ke  struktuře  krátkodobých  závazků  a  jejich 

splatnosti. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 2 – 3. Vyšší 

hodnota ukazuje na nízkou rentabilitu podniku, hodnota nižší než 1 je velice nepříznivá 

a vypovídá o neschopnosti podniku pokrýt své závazky. Společnost NEKR servis, s.r.o. 

se pohybuje kolem hodnoty 1,3. To sice přímo neznamená ohrožení firmy, bylo by však 

zapotřebí tento ukazatel zvýšit alespoň na hodnotu 2. 
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Graf č. 9: Vývoj ukazatelů likvidity
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Ukazatel  pohotové  likvidity vylučuje  z oběžných  aktiv  zásoby  a  nedobytné 

pohledávky.  Tím  vytěsňuje  možná  rizika  skrývající  se  v neprodejných  zásobách  a 

pohledávkách,  za  které  podnik  s velkou  pravděpodobností  již  nezíská  finanční 

prostředky.  Doporučená  hodnota  tohoto  ukazatele  se  pohybuje  v intervalu  1  –  1,5. 

Vhodné je porovnat hodnoty tohoto ukazatele s jinými podniky, v čase nebo s běžnou 

likviditou.  Hodnota  pod  1  je  nepřijatelná  pro  banky  a  znamená  prvotní  platební 

neschopnost. U společnosti  NEKR servis,  s.r.o. vidíme,  že hodnota tohoto ukazatele 

skutečně leží na hranici této hodnoty. Je zapotřebí, aby se vedení podniku zamyslelo 

nad stávající situací a provedlo nějaká nápravná opatření.

Ukazatel okamžité likvidity je využíván pouze při interních vnitropodnikových 

analýzách, pro externího uživatele není možné zjistit hodnotu tohoto ukazatele, jelikož 

v tomto  případě  nelze  spoléhat  pouze  na  fakta  udávaná  v účetnictví.  Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 0,2 – 0,5. Podniku pohybující se pod 

touto  hodnotou  hrozí  platební  neschopnost.  Vyšší  hodnota  než  0,5  na  druhé  straně 

neznamená  vynikající  výsledek  firmy,  protože  se  v tomto  případě  jedná  o  špatné 

hospodaření  podniku s kapitálem.  Podle výsledků společnosti  NEKR servis,  s.r.o.  se 

společnost  dostala  do  problémů  v roce  2003,  v následujících  letech  dokázala  svoji 

bilanci napravit. V roce 2006 se však hodnota ukazatele opět dostala pod hodnotu 0,2, 

což je pro společnost alarmující skutečnost.
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3.3.3.5.Analýza ukazatelů aktivity

Ukazatelé aktivity umožňují měřit efektivnost a hospodaření podniku se svými 

aktivy.  Jsou důležitým nástrojem manažerů, kteří mohou za pomocí ukazatelů aktivit 

řídit  položky  pracovního  kapitálu  a  měřit  rychlost  obratu  jeho  jednotlivých  složek. 

Rychlost obratu složek pracovního kapitálu umožňuje zjistit  vázanost kapitálu v těchto 

položkách. Nejdůležitější položkou, se kterou se počítá u ukazatelů aktivit, jsou tržby, 

neboť  právě  pomocí  tržeb  je  podniku umožněno  zvyšovat  svůj  zisk  a  efektivně  ho 

proměňovat  v hodnoty, které jsou pro podnik důležité. 

Tabulka č. 16 : Ukazatelé aktivity v letech 2003 – 2006

UKAZATELÉ AKTIVITY 2003 2004 2005 2006

tržby T 29861 35948 45101 49528

celková aktiva CA 9384 11771 14568 21084

stálá aktiva 999 583 342 2797

zásoby 2506 2544 3266 5827

pohledávky 4942 4939 6923 9717

závazky 7171 8237 8322 13224

obrat celkových aktiv 3,18 3,05 3,10 2,35

obrat stálých aktiv 29,89 61,66 131,87 17,71

obrat zásob 11,92 14,13 13,81 8,50

doba obratu zásob 30,21 25,48 26,07 42,35

doba obratu pohledávek 59,58 49,46 55,26 70,63

doba obratu závazků 86,45 82,49 66,43 96,12

Ukazatel obratu celkových aktiv vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv za 

daný časový interval (nejčastěji za rok). Doporučená hodnota je 1,6 – 3 obrátky za rok. 

V letech 2003 – 2005 se pohybuje společnost NEKR servis, s.r.o. nad touto hodnotou, 

v roce 2006 klesl  tento ukazatel  pod hodnotu 3. Důvodem poklesu je skutečnost,  že 

společnost vložila větší množství finančních prostředků do nákupu investic a došlo také 

ke zvýšení stavu zásob skoro na dvojnásobek oproti stavu na konci roku 2005. Obě 

skutečnosti vedou k tomu, že nárůst celkových aktiv je o 1,5 násobek v roce 2006 oproti 

stavu k 31.12.2005 a zatímco nárůst tržeb za stejné období je jen 1,1 násobek. Jelikož 
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ukazatel obratu celkových aktiv počítá právě s uvedenými položkami, dochází v roce 

2006  k propadu  hodnoty  oproti  předchozím  letem.  Zároveň  však  můžeme  říci,  že 

hodnota  ukazatele  obratu  celkových  aktiv  je  i  v roce  2006 v rozmezí  doporučených 

hodnot. 

Ukazatel  obratu stálých aktiv informuje  o tom,  jak velká  je  hodnota  tržby 

vyprodukovaná  na  1,-  Kč  majetku.  Pokud  se  jeho  hodnota  nachází  pod  oborovým 

průměrem, je vhodné zvýšit tržby nebo odprodat část aktiv. Problémem současné doby 

je získat informaci o oborovém průměru. Pokud však hodnota v čase roste, jedná se o 

pozitivní trend,  který je třeba udržet.  V tabulce č. 16 můžeme vysledovat vývoj této 

hodnoty u společnosti NEKR servis, s.r.o. V roce 2005 se hodnota ukazatele dostala na 

skoro 4,5 násobek hodnoty uváděné v roce 2003. V roce 2006 však vidíme výrazný 

propad  této  hodnoty.  V uvedeném  roce  došlo  ke  zvýšenému  nákupu  investičního 

majetku  potřebného  pro  další  rozvoj  podnikatelské  činnosti.  Zároveň  v tomto  roce 

nedošlo ke snížení nebo stagnaci tržeb, zaznamenáváme také jejich růstovou hodnotu. 

Není tedy možné z těchto uvedených informací nějakým způsobem vyvozovat závěry, 

je  však  třeba  sledovat  vývoj  v následujících  letech,  kde  by  mělo  dojít  opět  k růstu 

ukazatele obratu stálých aktiv. 

Graf č. 10:  Vývoj procentních změn tržeb, stálých aktiv a obratu stálých aktiv
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Ukazatel  obratu zásob vypovídá  o intenzitě  využití  zásob,  tj.  kolikrát  jsme 

během  jednoho  roku  prodali  a  uskladnili  určité  množství  zásob.  Nízká  hodnota 
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ukazatele  obratu  zásob  svědčí  o  jejich  nízké  likviditě.   Čím vyšší  hodnoty  podnik 

dosáhne, tím lépe, neboť vyšší hodnota svědčí o tom, že zásoby jsou neustále v pohybu 

a neleží v nich pouze uložené peníze. V letech 2003 – 2005 společnost NEKR servis, 

s.r.o.  dosahuje  docela  dobrých  hodnot  tohoto  ukazatele,  z roce  2006  však  dochází 

k poklesu této veličiny.  Je zapotřebí  v následujících letech neustále  sledovat vývoj a 

zjistit, zda se v roce 2006 jednalo o mimořádnou situaci nebo trend neustále trvá.

Ukazatel  doby  obratu  zásob souvisí  s ukazatelem  obratu  zásob,  jen  je 

přepočítán na počet dní, po kterou je kapitál vázán ve formě zásob. Udává počet dní, za 

které se zásoba změní v hotovost nebo pohledávku. Čím vyšší  je obratovost zásob a 

kratší doba obratu zásob, tím je to lepší pro podnik. Neboť se jedná pouze o určitou 

úpravu předchozího  ukazatele,  můžeme  výsledek  stejně  interpretovat,  tzn.  že  v roce 

2006 dochází k prodloužení doby obratu zásob a je třeba v následujících letech sledovat 

trend. 

Ukazatel doby obratu obchodních pohledávek stanovuje průměrný počet dní, 

který uplyne od prodeje výkonů odběrateli  až po přijetí  peněz.  Doporučená hodnota 

tohoto  ukazatele  je  36  dní.  Ve  společnosti  NEKR  servis,  s.r.o.  se  tento  ukazatel 

v letech 2003 – 2005 pohyboval kolem hodnoty 55 dnů. V roce 2006 se doba obratu 

pohledávek prodloužila  na 70 dnů. Opět tedy můžeme říci,  že došlo k nepříznivému 

vývoji situace. 

Ukazatel  doby  obratu  obchodních  závazků podává  informaci  o  době,  po 

kterou firma odkládá platbu závazků vůči svým dodavatelům. Doba obratu obchodních 

dluhů by měla být větší než doba obratu pohledávek. Při výpočtu ukazatele jsem za 

závazky z obchodního styku započetla veškeré uvedené závazky. Pokud se podíváme na 

vývoj ukazatele v letech 2003 – 2006  u společnosti NEKR servis, s.r.o., vidíme, že 

doba  obratu  obchodních  závazků  je  opravdu  delší  než  doba  obratu  obchodních 

pohledávek. Porovnání obou ukazatelů je uvedeno v následujícím grafu č. 11.

73



Graf č. 11:  Vývoj doby obratu pohledávek a závazků
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3.3.3.6.Analýza vybraných soustav ukazatelů

Nyní je třeba vzít v potaz vzájemné souvislosti jednotlivých položek rozvahy a 

výkazu  zisku  a  ztrát,  abychom  mohli  porovnat  společnost  NEKR  servis,  s.r.o. 

s výsledky ostatních společností a zjistit tak, jak společnost NEKR servis s.r.o. v tomto 

porovnání dopadne. Při hodnocení finanční situace se v současné době využívají dva 

výpočty soustavy ukazatelů, a to Z-scóre a Index IN01. 

 Z – scóre můžeme jinak nazvat Altmanovým indexem finančního zdraví. Tento 

index  identifikuje  firmy,  které  jsou  ohroženy  bankrotem.  Při  výpočtu  je  použito  5 

nejvýznamnějších ukazatelů:

Z-skóre = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998 x5

Jednotlivé proměnné x1 – x6 získáme pomocí vztahů:

x1 = ČPK / aktiva celkem x2 = kumul. neroz. zisk min. let / aktiva celkem

x3 = EBIT / aktiva celkem x4 = vlastní kapitál / celkové dluhy

x5 = tržby / aktiva celkem
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Pokud je Z-skóre:

> 2,9 – uspokojivá finanční situace,

1,2 < Z < 2,9 – „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků,

< 1,2 – podnik je ohrožen vážnými finančními problémy. 36

Tabulka č. 17 : Altmanův index finančního zdraví v letech 2003 – 2006

Altmanův index finančního zdraví (metodika z roku 1983)

Rok Ukazatel
Čis.prac.kap. Kum.hosp.výsl. EBIT Zákl. kapitál Tržby
Aktiva celkem Aktiva celkem Aktiva celkem Dluhy Aktiva celkem

2003

Výše ukazatele 0,114 0,068 0,095 0,013 3,182

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998

Vážená hodnota 0,082 0,057 0,296 0,005 3,176
Souč.váž.hodn. 3,616

2004

Výše ukazatele 0,208 0,172 0,237 0,012 3,054

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998

Vážená hodnota 0,149 0,146 0,738 0,005 3,048
Souč.váž.hodn. 4,085

2005

Výše ukazatele 0,397 0,188 0,251 0,012 3,096

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998

Vážená hodnota 0,284 0,159 0,779 0,005 3,090
Souč.váž.hodn. 4,317

2006

Výše ukazatele 0,207 0,077 0,100 0,008 2,349

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998

Vážená hodnota 0,149 0,065 0,310 0,003 2,344
Souč.váž.hodn. 2,871

Z uvedené tabulky č. 17 vidíme, že si firma NEKR servis, s.r.o. ve výši hodnoty 

této  soustavy ukazatelů  stojí  docela  dobře.  Od roku 2003 do roku 2005 se hodnota 

ukazatele zvyšuje, což znamená, že firma zvyšuje svou schopnost hradit ve stanovených 

lhůtách  své  závazky.  V roce  2006  došlo  k určitému  poklesu  indexu,  kdy  se  firma 

dostává  do  šedé  zóny  nevyhraněných  výsledků.  V následujících   letech  je  třeba 

pravidelně sledovat situaci a docílit toho, aby index dosáhl opět hodnot předchozích let.

36 P. Růžičková, Finanční analýza
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Graf č. 12:  Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví za sledované období
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Index IN 01 je nazýván také „index důvěryhodnosti českého podniku“. Počítá s 

ukazateli rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.

Tabulka č. 18 :  Index IN 01 v letech 2003 – 2006

Index IN 01

Rok Ukazatel
Aktiva celkem EBIT EBIT výnosy ob.aktiva

Cizí zdroje nákl. úroky Aktiva celkem Aktiva celkem kr.záv.

2003

Výše ukazatele 1,184 9,020 0,095 3,182 2,594

Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090

Vážená hodnota 0,154 0,361 0,373 0,668 0,234
Souč.váž.hodn. 1,790

2004

Výše ukazatele 1,429 21,667 0,237 3,054 2,151

Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090

Vážená hodnota 0,186 0,867 0,931 0,641 0,194
Souč.váž.hodn. 2,818

2005

Výše ukazatele 1,751 26,266 0,251 3,096 2,123

Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090

Vážená hodnota 0,228 1,051 0,982 0,650 0,191
Souč.váž.hodn. 3,102

2006

Výše ukazatele 1,594 15,029 0,100 2,349 1,336

Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090

Vážená hodnota 0,207 0,601 0,391 0,493 0,120
Souč.váž.hodn. 1,212

Výpočet indexu a interpretace výsledků :

IN 01 = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,92 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5
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x1 = aktiva celkem / cizí zdroje x2 = EBIT / nákladové úroky

x3 = EBIT / aktiva celkem x4 = výnosy / aktiva celkem

x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)

Pokud je index IN 01:

> 1,77 – podnik tvoří hodnotu,

< 0,75 – podnik spěje k bankrotu,

0,75 < IN 01 < 1,77 – „šedá zóna“. 35

Hodnoty Indexu  IN 01 společnosti  NEKR servis,  s.r.o.  opět  vykazují  stejné 

výsledky vyplývající  již z předchozích výpočtů ukazatelů.  V letech 2003 – 2005  se 

výše indexu pohybuje nad hodnotou 1,77 a má rostoucí trend, což znamená, že podnik 

tvoří  hodnotu.   V roce  2006  opět  dochází  k propadu  hodnoty  indexu,  firma  NEKR 

servis, s.r.o. se dostává do „šedé zóny“, kdy sice nespěje k bankrotu, ale ani nevytváří 

hodnotu pro vlastníky. V následujících letech je třeba pečlivě sledovat nastolený trend a 

případný další propad hodnoty indexu okamžitě řešit.

Graf č. 13:  Vývoj indexu IN 01 v letech 2003 -2006
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          Metoda ekonomického normálu spočívá ve sledování tempa růstu vybraných 

ukazatelů a jejich srovnávání. 
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Tabulka č. 19 :  Metoda ekonomického normálu – výpočet jednotlivých položek v 

letech 2003 – 2006

Položka 2003 2004 2005 2006 2004/ 2005/ 2006/
     2003 2004 2005

HV celkem 893 2 795 3 651 2 104 3,13 1,31 0,58
Přid. hodnota 9 619 11 705 13 320 12 549 1,22 1,14 0,94
Tržby 29 861 35 948 45 101 49 528 1,20 1,25 1,10

HIM 999 583 342 2 797 0,58 0,59 8,1
Osobní náklady 8 837 9 340 9 932 10 856 1,06 1,06 1,09
Zásoby 2 506 2 544 3 266 5 827 1,02 1,28 1,78

Výk. spotřeba 15 625 18 501 24 656 28 907 1,18 1,33 1,17

Obrázek č. 6 Ekonomický normál 2004/2003
2004/2003        
         

1,02 < 1,2 > 1,18     
3,13 > 1,22 > 1,2 > 0,58 < 1,06

         

Obrázek č. 7: Ekonomický normál 2005/2004
2005/2004        
         

1,28 > 1,25 < 1,33     
1,31 > 1,14 < 1,25 > 0,59 < 1,06

         

Obrázek č. 8 Ekonomický normál 2006/2005
2006/2005        
         

1,78 > 1,1 < 1,17     
0,58 < 0,94 < 1,1 < 8,18 > 1,09

         

Na obrázcích č. 6-8 jsem sestavila  model  ekonomického normálu společnosti 

NEKR servis, s.r.o. za období 2003 – 2006. Tempo růstu zásob má být pomalejší než 

tempo  růstu  tržeb.  Tato  podmínka  je  dodržena  pouze  v roce  2004,  navíc  se  rozdíl 

přírůstku zásob zvyšuje v následujících letech více než růst tržeb,  což není pozitivní 

trend. Také výkonová spotřeba má růst pomaleji než tržby. I tady je podmínka splněna 
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pouze v roce 2004. Růst hospodářského výsledku byl rychlejší než růst přidané hodnoty 

pouze  v letech  2004  a  2005,  potom nastává  opačný  trend.  Přidaná  hodnota   rostla 

rychleji  než  tržby  jen  v roce  2004.  Hmotný  investiční  majetek  do  roku  2005  rostl 

pomaleji než tržby, v roce 2006 vidíme opět opačný trend vývoje této hodnoty. Osobní 

náklady rostly  naopak rychleji  než hmotný  investiční  majetek  do roku 2005,  v roce 

2006 již rostly pomaleji. Důvody odchylek od normálu u zásob a hmotného investičního 

majetku  vidím  ve  skutečnosti,  že  společnost  v tomto  období  začala  v roce  2006 

investovat  do  nákupu  investičního  majetku.  Při  srovnání  modelu  ekonomického 

normálu  za  jednotlivé  roky jsem došla  k tomu,  že  nejpříznivější  situace  byla  v roce 

2004. Pokud by společnost NEKR servis, s.r.o. pokračovala v tomto trendu i nadále, 

rostla by intenzivně. Již v roce 2005 však dochází k situaci, kdy čtyři ze šesti ukazatelů 

vykazují  odchylky  od  normálu.  V roce  2006  již  pět  ze  šesti  ukazatelů  vykazuje 

odchylky od normálu. 

3.4.  Zhodnocení  finanční situace podniku a návrh přístupu k jejímu 

zlepšení

3.4.1. Zhodnocení vývoje majetkové struktury společnosti NEKR servis, s.r.o.

Během let 2003 – 2006 dochází v majetkové struktuře firmy NEKR servis, s.r.o. 

k velkým změnám. Při přibližně stejném počtu zaměstnanců během celého sledovaného 

období došlo ke zvýšení aktiv z hodnoty 9.384 tis. Kč na hodnotu 21.084 tis. Kč, což je 

2,2  násobek původní  hodnoty.  K nejvyššímu  nárůstu  přitom došlo  v roce  2006,  kdy 

oproti roku 2005 vzrostla aktiva na 1,44 násobek. Položka stálých aktiv je v roce 2005 a 

2006  tvořena pouze dlouhodobým hmotným majetkem a v roce 2006 vzrostla na 8,17 

násobek  hodnoty  uvedené  v roce  2005.  Přitom během let  2003  –  2005  dochází  ke 

snižování hodnoty stálých aktiv. 

Oběžná  aktiva  narůstají  během  let  2003  –  2006  oproti  stálým  aktivům 

rovnoměrně.  Při  rozboru  jednotlivých  položek  je  však  zřejmé,  že  rovnoměrně 

nenarůstaly  všechny  položky  oběžných  aktiv.  Zatímco  zásoby  vzrostly  v roce  2006 

oproti  roku  2005  1,78  násobek   a  krátkodobé  pohledávky  na  1,4  násobek,  u 
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krátkodobého finančního majetku dochází v roce 2006  k poklesu na  poloviční hodnotu 

oproti roku 2005. Z uvedeného výsledku je zřejmé, že krátkodobý finanční majetek byl 

použitý k nákupu hmotného investičního majetku. Uvedenou situaci považuji za celkem 

pozitivní,  neboť  podnik  potřeboval  nezbytně  investiční  majetek  obnovit,  krátkodobý 

finanční majetek se během let 2003-2006 hromadil a neboť z dalších rozborů finanční 

situace vyplývá, že podnik je finančně zdravý, mohl si podnik tuto investici dovolit. 

Zároveň se změnou aktiv  dochází  i  ke změně pasiv,  a to stejnou měrou,  jak 

vyplývá  ze  zákonů  o  účetnictví.  V pasivech  dochází  k hlavním  změnám  v položce 

ostatních fondů, která vzrostla v roce 2006 na 1,82 násobek oproti roku 2005. Ostatní 

fondy jsou  tvořeny  především nerozděleným ziskem předešlých  období.  Dále  došlo 

k vysokému nárůstu krátkodobých cizích zdrojů, které zvýšily svoji hodnotu během let 

2005 a  2006 na  1,59  násobek.  Je  zřejmé,  že  se  krátkodobé  cizí  zdroje  podílely  na 

financování přírůstku zásob a  stálých aktiv.  Z analýzy pasiv můžeme také vysledovat 

postupný trend vyrovnávání výše vlastního kapitálu s cizími zdroji. Jedná se o pozitivní 

trend  z hlediska  zadlužení  podniku  a  rizikovosti  podnikání  (kapitál  cizí  je  postupně 

nahrazován  kapitálem  vlastním),  z hlediska  posuzování  finanční  situace  podniku 

vlastníky se však nemusí jednat  o pozitivní trend, neboť dochází k poklesu hodnoty 

finanční páky a tím i ke snížení míry výnosnosti vlastního kapitálu, neboť finanční páka 

je založena na faktu, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní. 

3.4.2. Zhodnocení vývoje nákladových položek společnosti NEKR servis, s.r.o.

Při rozboru nákladový položek v průběhu let 2003 – 2006 je patrné, že největší 

přírůstek vykazuje hodnota výkonové spotřeby. Je to způsobeno především neustálým 

růstem cen vstupního materiálu, který se stává surovinou pro výrobu výrobků a dále 

růstem cen energií,  které se nemalou měrou podílejí  na výrobě. Především zásluhou 

růstové  tendenci  výkonové  spotřeby dochází  v roce  2006  k poklesu  hospodářského 

výsledku. Společnost NEKR servis, s.r.o. přesto vykazuje i v roce 2006 zisk. Pokles 

hospodářského  výsledku  byl  nezbytný,  neboť  z důvodu  zachování 

konkurenceschopnosti firmy nebylo možné zvýšit cenu výkonů o stejnou úroveň jako 

vzrostly vstupy  potřebné na jejich výrobu.    
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3.4.3. Zhodnocení cash flow v letech 2003 -2006

V peněžních tocích jsou odraženy změny,  které byly již popsány v souvislosti 

s majetkovou a závazkovou strukturou rozvahy společnosti NEKR servis, s.r.o. Hlavní 

změny peněžního toku se týkají roku 2006, kde dochází jednak k dvojnásobnému růstu 

odpisů oproti předchozím obdobím, k vysokému nárůstu krátkodobých závazků. Dále 

dochází k velké změně stavu zásob. Do toku peněz se výrazným způsobem promítají 

výdaje spojené s pořízením stálých aktiv. Lze však říci, že v celkovém kontextu je tok 

peněz během let 2003 – 2006 celkem vyrovnaný. 

3.4.4. Zhodnocení   analýzy poměrových ukazatelů

Ukazatelé ROI, ROA, ROE i ROS vykazují během let 2003 - 2006 obdobný 

průběh. V roce 2003 mají všechny ukazetele nízkou hodnotu, která v letech 2004 a 2005 

stoupá  a  v roce  2006  opět  prudce  klesá.  Je  to  způsobeno  skutečností,  že  výpočet 

ukazatelů vychází z podílu zisku a aktiv či pasiv (ať již vlastních, cizích či celkových). 

V podílu potom vysokou roli hraje růst aktiv a tím i pasiv během let 2003 - 2005 a 

jejich  prudký  nárůst  v roce  2006.  Hospodářský  výsledek  (v  tomto  případě  po  celé 

období zisk) přitom v letech 2003 - 2005 také roste a v roce 2006 zaznamenáváme jeho 

pokles zejména z důvodu  zvýšení výkonové spotřeby zapříčiněné zdražováním vstupů 

a zvýšením odpisů, které způsobil zvýšený nákup hmotného investičního majetku v roce 

2006. Tím dochází jednak ke snížení výnosnosti dlouhodobého kapitálu ( a tím poklesu 

ukazatele  ROI  pod  doporučenou  hodnotu),  dále  ke  snížení  schopnosti  efektivního 

financování podniku ( pokles ukazatele ROA pod doporučenou hodnotu) a ke snížení 

výnosnosti kapitálu , který do podniku vložili vlastníci ( ukazatel ROE je během celého 

sledovaného období nad doporučenou hodnotou, i když v roce 2006 dochází také k jeho 

prudkému poklesu).  Pozitivně lze hodnotit podíl ukazatelů ROE/ROA, který je po celé 

sledované období nad hodnotou 1, což  dokazuje kladné působení finanční páky ( viz 

graf č.  14).  Přes fakt,  že  působení finanční  páky je kladné,  pozorujeme,  že dochází 

k poklesu  finanční  páky v letech  2003  -  2005,  což  je  situace,  kterou  příliš  nevítají 

vlastníci firmy, protože svědčí o snižování výnosnosti vlastního kapitálu. V roce 2006 

zaznamenáváme  mírný  vzestup  finanční  páky,  který  byl  způsoben  vyšším  růstem 

celkových aktiv oproti vlastnímu kapitálu.  
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Graf č. 14: Podíl ukazatelů ROE/ROA  v letech 2003 -2006
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Ukazatel  ROS vypovídá o výnosnosti  podniku. Pozitivní vývoj v roce 2003 - 

2005 vystřídal v roce 2006 pokles ukazatele, který byl způsoben vyšším tempem růstu 

nákladů  proti  výnosům.  Ukazatel  ROCE  vykazoval  nejvyšší  hodnotu  v roce  2004, 

v následujících  letech  klesá.  Udává  rentabilitu  vázaného  kapitálu  .  I  přes  klesající 

hodnotu si dovoluji tvrdit, že je rentabilita vázaného kapitálu po celé sledované období 

uspokojivá. 

3.4.5. Zhodnocení analýzy ukazatelů produktivity

Produktivita  práce  z přidané  hodnoty  má  rostoucí  trend  (  v roce  2006  došlo 

k mírnému  poklesu,  ne  však  v zásadní  míře),  což  je  pozitivní  skutečnost.  Ukazatel 

produktivity z výkonů má po celé sledované období rostoucí trend, v roce 2006 dochází 

ke  zvýšení  ukazatele  ve  srovnání  s rokem 2003 na  1,76  násobek.  Ukazatel  mzdové 

produktivity v letech 2003 - 2005 roste,  v roce 2006 zaznamenává mírný pokles. To 

vypovídá o tom, že náklady na mzdy začaly růst rychleji než přidaná hodnota. Důvodem 

zvýšených nákladů na mzdy je obava z fluktuace zaměstnanců . Tato obava se promítá i 

do vyššího průměrného výdělku, jehož největší procentuelní nárůst vidíme právě v roce 

2006 (tab. č. 13). 
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3.4.6. Zhodnocení analýzy ukazatelů zadluženosti

Ukazatel zadluženosti sice upozorňuje na možná rizika platební neschopnosti, 

neboť jeho hodnoty 57%-70% , ve kterých se pohybuje v průběhu sledovaného období, 

znamenají  vysokou  zadluženost.  Ukazatel  doby splácení  dluhů  se  na  druhou  stranu 

v letech 2005 - 2006 ustálil na celkem  optimální hodnotě 4 -5 let. V tomto období také 

sledujeme i pokles ukazatele zadluženosti,  což je pozitvní trend. Ukazatel úrokového 

krytí se pohybuje také v optimálních hodnotách 9-27%. Celkově bych situaci hodnotila 

jako uspokojivou s nutností sledovat vývoj v následujích letech.

3.4.7. Zhodnocení analýzy ukazatelů likvidity

Ukazatel  běžné  likvidity  poukazuje  na  možnost  vzniku  problémů  s placením 

závazků. Jeho hodnota se pohybuje okolo  1,3, doporučená hodnota je 2-3. I ukazatel 

pohotové likvidity informuje o možném vzniku prvotní platební neschopnosti, neboť se 

pohybuje pod doporučenou hodnotou 1. I ukazatel okamžité likvidity ukazuje na možné 

problémy zvláště v roce 2006. Z uvedených důvodů je třeba zaměřit se na další vývoj 

situace a případně provést okamžitá opatření vedoucí k nápravě.

3.4.8. Zhodnocení analýzy ukazatelů aktivity

Ukazatelé aktivity vykazují v průběhu sledovaného období optimálních hodnot, 

ukazatel  obratu  celkových  aktiv  se  během  sledovaného  období  pohybuje  nad 

doporučenou  hodnotou,  pouze  v roce  2006  došlo  k poklesu  této  hodnoty.  Ukazatel 

obratu stálých aktiv  rapidně klesl  v roce 2006 z hodnoty 131,87 Kč tržby na 1,-  Kč 

majetku  až  na  17,71  Kč  tržby  na  1,-  Kč  majetku.  Důvodem byl  nákup  hmotného 

investičního  majetku  v roce  2006.  Ukazatel  obratu  zásob  bohužel  v roce  2006 

zaznamenává  také  pokles  oproti  předešlým  letem.  Přesto  tento  ukazatel  dosahuje 

optimálních hodnot , o čemž svědčí i přepočet toho koeficientu na dobu obratu zásob, 

která  v roce 2006 stoupla  na 42 dní.  V následujících  letech  by přispělo  k prosperitě 

podniku  dobu  obratu  zachovat  nebo  snížit.  Pokud  se  týká  ukazatele  doby  obratu 

obchodních pohledávek, ukazatel v letech 2003 - 2006 vysoce překračuje doporučenou 
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dobu 36 dní. Přes  tuto skutečnost podnik NEKR servis, s.r.o. dodržuje pravidlo,  že 

doba obratu obchodních závazků má být vyšší. Rozdíl mezi dobou obratu obchodních 

závazků a dobou obratu obchodních pohledávek se pohybuje v rozmezí 11-26 dní. 

3.4.9. Zhodnocení analýzy soustav ukazatelů

Analýza soustav    ukazatelů nepropočítává jednotlivé ukazatele ale bere jejich 

výsledky v širších souvislostech. Z vývoje dvou soustav ukazatelů ( Z-scóre a index IN 

01)  vyplývá,  že  v letech  2003  -  2005  společnost  NEKR  servis,  s.r.o.  výrazně 

prosperoval a tvořil hodnotu. V roce 2006 dochází k propadu obou indexových položek 

a společnost se dostává do „ šedé zóny“ nevyhraněných výsledků. Propad byl způsoben 

zvýšením aktiv v důsledku nákup hmotného investičního majetku a zároveň snížením 

zisku,  ke  kterému  došlu  jednak  z důvodu  neustálého  zdražování  vstupů  (došlo  ke 

zvýšení  nákladů,  ale  nedochází  ke  zvýšení  cen  za  výstupy  z důvodu  udržení 

konkurenceschopnosti  firmy)  ,  jednak  z důvodu  zvýšených  odpisů,  které  tímto 

způsobem také  zvyšují  náklady. Také z vývoje ekonomického normálu zjišťujeme, že 

již  při  porovnání  let  2005/2004  dochází  k odchylkám,  období  2006/2005  vykazuje 

pouze jednu položku, která odpovídá normálu.
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4.  NÁVRHY  NA  ŘEŠENÍ  A  ZHODNOCENÍ  OČEKÁVANÝCH 

PŘÍNOSŮ

Pokud  zhodnotím  současnou  situaci  společnosti  NEKR  servis,  s.r.o.  při 

posouzení  všech  ukazatelů,  které  byly  v této  práci  uvedeny  a  rozebrány,  musím 

konstatovat,  že  firma NEKR servis,  s.r.o.  v letech  2003 -  2005 prosperovala,  v roce 

2006 došlo ke změně mnoha faktorů, které přispěly ke klesající tendenci téměř všech 

ukazatelů.  Během let 2003 -2005 byl ve společnosti NEKR servis, s.r.o. nahromaděn 

kapitál, vzniklý především tím, že zisk vyprodukovaný v těchto letech nebyl rozdělen 

mezi  vlastníky  a  byl  odkládán  do  ostatních  fondů.  V roce  2006  pocítila  společnost 

nutnost obnovy hmotného investičního majetku, na jehož pořízení byly použity částečně 

finanční  prostředky  vyprodukované  v předchozích  letech,  další  financování  bylo 

provedeno  pomocí  krátkodobých  cizích  zdrojů,  u  kterých  došlo  k 31.12.2006 

k výraznému navýšení. Krátkodobé cizí  zdroje financovaly také nákup zásob, jejichž 

stav  byl  k 31.12.2006  téměř  dvojnásobný  ve  srovnání  se  stavem  k 31.12.2005. 

Společnost  NEKR servis  s.r.o.  má  trochu problémy s likviditou,  která  je  na  hranici 

prvotní platební neschopnosti, ukazetelé aktivity a produktivity však vykazují pozitivní 

vývoj  podnikání.  V roce  2006  dochází  ke  změnám  v hodnotě  všech  faktorů,  které 

signalizují  jistou změnu týkající  se  rozšíření  výroby a  s tím související  investice  do 

hmotného investičního majetku.   

4.1. Hrozba zvyšující se konkurence

Společnost NEKR servis, s.r.o. musí vzít v úvahu při posuzování dalšího rozvoje 

podnikání  hrozbu zvyšující se konkurence, kde navrhuji jednak investici do podpory 

výzkumu a vývoje tak, aby společnost NEKR servis, s.r.o. dodávala na trh stroje co 

nejvyšší  kvality v přijatelných cenách.  Aby docílila tohoto stavu, je třeba při výrobě 

používat jakostní materiály. Nemalou měrou se na jakosti výrobku podílí kvalita   práce 

zaměstnanců.  Z uvedeného  důvodu  je  třeba  věnovat  zaměstnancům  potřebnou  péči, 

investovat do jejich vzdělávání a zabránit jejich  fluktuaci. Ve společnosti NEKR servis 

s.r.o.  došlo  v tomto  směru  k určitému posunu,  společnost  zvýšila  náklady na  mzdy, 

čímž   chtěla  ocenit  práci  zaměstnanců  a  dát  jim najevo svůj  kladný postoj  k jejich 
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výsledkům  práce.  Tato  skutečnost  se  negativně  projevila  ve  výpočtu  některých 

ukazatelů, zejména v roce 2006, kdy průměrný výdělek roste rychleji než produktivita 

práce z přidané hodnoty.   Pokud však  výsledky beru ve vzájemných souvislostech, 

nejeví se mi uvedený fakt jako negativní faktor, nýbrž jako nutnost, která má dopomoci 

k cíli  udržet  si   konkurenceschopnost  v tomto  oboru.  Čelit  zvyšující  se  hrozbě 

konkurence  lze  i  nabídkou  doplňkových  služeb  zákazníkovi.  Jelikož  se  společnost 

NEKR servis, s.r.o. snaží zákazníkovi maximálně vyhovět jednak úpravami strojů, či 

individuálně  řešenou  výrobou  strojů  a  jejich  součástí,  a  také  právě  doplňkovými 

službami ve formě různých servisů,  či  výrobou doplňkových součástí  strojů a jejich 

zařízení, dovozem strojů a jejich součástí na místo určení apod., bojuje  ve svém oboru 

zatím proti  konkurenci dostatečně dobře. Tento trend je třeba si udržet.  Je zapotřebí 

rozšířit výrobu a zvětšit podíl na tuzemském trhu, případně se pokusit proniknout na trh 

zahraniční.  Dále  doporučuji  prostřednictvím  průzkumu  trhu  soustředit  veškerou 

pozornost na zákazníka a snažit se vyhovět všem jeho požadavkům. 

4.2. Úspora nákladů

Hospodářský výsledek byl po celé sledované období kladný, mírný pokles v roce 

2006 byl způsoben snahou o rozšíření výroby. Aby mohla být výroba rozšířena, musela 

společnost  investovat do nákupu hmotného investiční  majetku a dále také do zásob, 

které bylo zapotřebí v souvislosti s rozšiřující se výrobou  zvýšit. Z uvedeného důvodu 

došlo  k poklesu  mnoha  ukazatelů,  jak  již  bylo  uvedeno.  Také  podle  metody 

ekonomického  normálu  došlo  v roce  2006  ke  vzniku  mnoha  odchylek,  které  jsou 

odůvodnitelné  změnami,  kterými  v současné  době  společnost  NEKR  servis,  s.r.o. 

prochází. Aby se zvyšovala ziskovost podniku, bylo by dobré zaměřit se na výkonovou 

spotřebu,  která se ve sledovaném období pohybuje v průměru okolo 60% celkového 

objemu provozních nákladů. Je třeba vyvíjet neustálý tlak na snižování a optimalizaci 

nákladů,  ne  však  za  cenu  snižování  kvality  výrobků  či  služeb.  Bylo  by  potřebné 

sledovat nákladovou náročnost jednotlivých výkonů a jejich vývoj a členit náklady na 

jednotlivé výkony. Sledování vývoje těchto dílčích částí by mělo vést ke zjištění, kde je 

možno  náklady  snížit.  Bez  podrobnějšího  členění  nemá  management  potřebné 

informace k optimalizaci nákladů. 
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4.3. Řízení  pohledávek  a závazků

Společnost  NEKR servis,  s.r.o.  má  trochu  problémy  s řízením pohledávek  a 

závazků,  jak  vyplývá  z propočtu  ukazatele  doby  obratu  obchodních  pohledávek  a 

obchodních  závazků.  Ukazatel  doby obratu  obchodních  pohledávek  v letech  2003  - 

2006 vysoce překračuje doporučenou dobu 36 dní. Průměrná doba činí 60 dní, v roce 

2006 tato doba stoupla dokonce na 70 dní. Přes  tuto skutečnost podnik NEKR servis, 

s.r.o. dodržuje pravidlo, že doba obratu obchodních závazků má být vyšší. Doba obratu 

obchodních závazků se pohybuje v letech 2003 - 2005 okolo 80 dní, v roce 2006 tato 

doba  stoupla  dokonce  na  96  dní.  Rozdíl  mezi  dobou obratu  obchodních  závazků  a 

dobou obratu obchodních pohledávek se tak během let 2003 - 2006 pohybuje v rozmezí 

11-26 dní. Přesto doporučuji zaměřit  se na uvedenou oblast  a snažit  se především o 

snížení doby obratu obchodních pohledávek.

4.4. Řízení pasiv

Vertikální analýza pasiv společnosti NEKR servis, s.r.o. poukazuje na strukturu 

vlastního kapitálu, který tvoří kolem 30% celkových pasiv, v roce 2006 dokonce  37% 

celkových pasiv.  Základní kapitál přitom tvoří pouze necelé jedno procento celkových 

pasiv, v roce 2006 se jedná dokonce o 0,47% celkových pasiv. Vlastní kapitál je tvořen 

z valné většiny ostatními  fondy -  v roce 2006 tvoří  ostatní  fondy 28,71% celkových 

pasiv. Zbytek vlastního kapitálu tvoří hospodářský výsledek běžného účetního období, 

který  je  již  několik  let  jako  nerozdělený  zisk  přesunutý  právě  na  ostatní  fondy. 

Z důvodu rozšiřování výroby a možnou snahou o proniknutí na zahraniční trhy je třeba 

posoudit, zda by nebylo vhodné navýšit základní kapitál ze současných 100 tis. Kč na 1 

milion  Kč.  Navýšením  základního  kapitálu  by  se  firma  mohla  stát  výraznějším  a 

solidnějším  obchodním  partnerem,  neboť  spousta  firem  se  při  uzavírání  nových 

kontraktů  soustředí  na  rozbor  rozvahy a  výkazu zisku  a  ztrát,  které  jsou veřejnými 

listinami a tvoří součást listin uložených v obchodním rejtříku. 
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4.5. Financování podniku

Provedená  finanční  analýza   odhalila  v oblasti  financování  podniku  jisté 

nedostatky  týkající  se  především  začínající  prvotní  platební  neschopnosti.  Všechny 

ukazatelé likvidity (běžná, pohotová i okamžitá) jsou na hranici doporučených hodnot. 

Proto doporučuji zaměřit  se na oblast financování a pokusit se v následujících letech 

dostat  se  do  oblasti  doporučených  hodnot.  Ukazatelé  zadluženosti  také  prokazují 

vysokou  zadluženost,  doba  splácení  dluhů  je  na  hranici  normálu.  Společnost 

k financování používá zhruba ze 40% vlastních zdrojů. Dle zlatých pravidel financování 

je nejlépe financovat 50% kapitálem vlastním a 50% kapitálem cizím. Tento fakt bych 

doporučila  zohlednit  při  každém  dalším  rozhodování  plánovaných  dalších  investic 

společnosti. 

4.6. Marketing podniku

Oblast marketingu patří ke slabším stránkám podniku. Firma byla a je zaměřena 

více na výzkum, vývoj a samotnou výrobu a této oblasti z nedostatků zkušeností bylo 

věnováno málo  pozornosti.  Marketing neprovádí pověřený pracovník,  zabývá se jím 

jednak ekonomické oddělení společnosti a dále se jím zabývají jednatelé společnosti, 

které ovšem není možno považovat za odborníky. Funkci marketingového pracovníka 

by měl zastávat specielně vyškolený pracovník.  Jelikož se však firma NEKR servis, 

s.r.o. neřadí mezi velké firmy,  nemůže si dovolit z finančního hlediska samostatného 

odborníka, proto se nabízí možnost využití outsourcingu.  Funkci může nadále zastávat i 

někdo z ekonomického oddělení či jednatel, bylo by však zapotřebí alespoň základního 

vyškolení.  Společnost  by  se  měla  cíleně  zaměřit  na  zlepšení  marketingového  mixu, 

zejména  v období  rozšiřování  výroby,  což  znamená  rozšiřování  nabídky  výrobků  a 

služeb, získávání nových zákazníků, atd.

4.7. Logistika podniku

Společnost  by  se  měla  i  nadále  snažit  udržet  zisk  na  stejné  úrovni  jako 

v uplynulých  letech,  zvyšovat  neustále  produktivitu  práce  a  zefektivnit  všechny 
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podnikové  činnosti  (např.  snižování  výrobní  náročnosti,  hledání  alternativních 

komponentů, nových dodavatelů atd.).  V logistice je třeba vyvíjet tlak na dodavatele a 

kooperanty s cílem dodržovat dodací lhůty a získávat  co nejvýhodnější ceny,  ovšem 

pouze za předpokladu udržení dosavadní kvality výrobků. Dále je zapotřebí sledovat a 

zabezpečovat  plynulost  výroby.   Společnost  v současné  době  nevyužívá  žádných 

pravidelných ani nepravidelných analýz,  což může mít  do budoucna neblahý vliv na 

chod  společnosti,  neboť  management  není  pravidelně  informován  o  provozních 

ukazatelích  a  nemůže  tak  reagovat  na  případné  blížící  se  problémy,  které  by  byly 

analýzami včas odhaleny . Analýzy přitom mohou  sloužit nejen k odhalení chyb, ale 

slouží i jako podklad pro finanční řízení společnosti a tvorbu finančních plánů.

Věřím, že navrhovaná doporučení na zlepšení chodu firmy a zvýšení ziskovosti 

firmy mohou výrazně přispět ke zvyšování úspěšnosti podnikání, a že pomohou k tomu, 

aby  se  společnost  co  nejlépe  přizpůsobila  neustále  měnícímu  se  trhu  a  obstála 

v konkurenčním boji. 
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5. ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit  finanční situaci společnosti  NEKR 

servis s.r.o. a navrhnout  její zlepšení. Vytyčený cíl diplomové práce jsem při samotném 

zpracování finanční analýzy splnila.    Při zpracování finanční analýzy jsem vycházela 

z účetních výkazů za období 2003 -2006, které mi poskytla společnost NEKR servis, 

s.r.o.  Dalším  významným  zdrojem  informací  pro  mě  byla  odborná  literatura  a 

internetové  stránky týkající  se dané problematiky.  Na základě získaných údajů jsem 

provedla  analýzu  finančního  hospodaření  společnosti  NEKR servis,  s.r.o.  za  období 

2003 –  2006,  která  mi  umožnila  identifikovat  problematické  oblasti  a  nedostatky  a 

navrhnout  jejich  možná  řešení,  která  by  měla  vést  ke  zlepšení  stávající  situace  ve 

společnosti.

Společnost  NEKR  servis,  s.r.o.  je  výrobní  podnik  zabývající  se  výrobou 

přídavných zařízení a prodejem náhradních dílů stavebních a zemních strojů. Dále se 

zabývá i  servisem a částečně i kusovou výrobou hydraulických válců. Největší riziko, 

které v současné době bezprostředně ohrožuje rozvoj společnosti NEKR servis, s.r.o.  je 

neustále zvyšující se tlak konkurenčního prostředí. Společnost se musí bezpodmínečně 

soustředit  na  vývoj  produktů  a   především  na   přání  zákazníka.  Společnost  musí 

investovat  do  oblasti  výzkumu  a  vývoje,  neboť  jen  produkty  vysoké  kvality  a 

výborných užitných vlastností mají šanci uspět v dnešní tvrdé konkurenci. Je třeba, aby 

posílila  své postavení  na tuzemském trhu a  snažila  se  proniknout  na trh  zahraniční, 

k čemuž by měl dopomoci  rozvoj v marketingové oblasti.  Negativní trend lze sledovat 

v systému řízení pohledávek a závazků, kde je zapotřebí snížit dobu obratu obchodních 

pohledávek a obchodních závazků.  Dále je zapotřebí sledovat financování podniku, aby 

nedošlo k jeho zadlužení, neboť některé faktory ukazují na prvotní zadluženost podniku. 

Bylo by dobré  zaměřit se cíleně i na sledování nákladů a snažit se o jejich optimalizaci. 

Ke  sledování  této  oblasti  by  dopomohlo  provádění  pravidelných  analýz,  které 

společnost zatím neprovádí. Věřím, že tato diplomová práce bude pro společnost NEKR 

servis, s.r.o. přínosem a pomůže jí při jejím dalším rozvoji podnikání.
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