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Anotace                                                                                                                  
 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením finan�ního zdraví spole�nosti ABC s. r. o. 

Pro ú�ely posouzení  byly použity n�které metody finan�ní analýzy, jejichž výsledky byly 

použity pro návrhy na zlepšení finan�ní situace spole�nosti v dalším období.   

 

Annotation  
 

This Master´s thesis deals with current financial strategies of the company "ABC s. r. o. ". 

For the appraisals was used various financial methods of the financial analysis. The results 

was used then for the suggestion on the field of the improving financial situation in the 

next period. 

 

 

 

Klí�ová slova 
 

finan�ní analýza, finan�ní struktura, pom�rová analýza, ukazatele likvidity, ukazatele 

rentability, platební schopnost, provozní ukazatele, p�idaná hodnota, rozvaha, výkaz zisku 

a ztrát, závazky 

 

Keywords  
 

financial analysis, financial structure, ratio analysis, liquidity ratios, profitability ratios, 

solvency, operating ratios, value added, Balance Sheet, Profit and Loss Account, liabilities 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Bibliografická citace  
 
 

VELECKÝ, R. Posouzení finan�ního zdraví firmy. Brno: Vysoké u�ení technické v Brn�, 

Fakulta podnikatelská, 2008. 90 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Ivana Groligová, CSc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

�estné prohlášení 
 

 

Prohlašuji, že p�edložená diplomová práce je p�vodní a zpracoval jsem ji sám. Prohlašuji, 

že citace uvedených pramen� je úplná, že jsem v práci neporušil autorská práva ve smyslu 

zákona �. 121/2000 Sb. , o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

 

 

V Brn� dne 19. 5. 2008                                                                 

 

 

                                                                                ……………………………… 

                                                                                                 podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Pod�kování  
 

 

Cht�l bych na tomto míst� v�ele pod�kovat vedoucí diplomové práce Ing. Ivan� Groligové, 

CSc. za velmi cenné rady a p�ipomínky p�i zpracování diplomové práce.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LICEN�NÍ SMLOUVA 
POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 

 
uzav�ená mezi smluvními stranami: 

 
1. Pan/paní 

Jméno a p�íjmení: Bc. Roman Velecký 

Bytem: Merhautova 143, 613 00 Brno 

Narozen/a (datum a místo): 10. 2. 1973 v Karviné 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké u�ení technické v Brn� 

Fakulta podnikatelská 

se sídlem Kolejní 2906/4, 612 00, Brno 

jejímž jménem jedná na základ� písemného pov��ení d�kanem fakulty: 

Doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph. D.  

(dále jen „nabyvatel“) 

 
 

�l. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. P�edm�tem této smlouvy je vysokoškolská kvalifika�ní práce (VŠKP): 

 
x diplomová práce 
 
 (dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Posouzení finan�ního zdraví firmy  
  Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Ivana Groligová, CSc.  
  Ústav: Ekonomiky 
  Datum obhajoby VŠKP:  
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

x tišt�né form�  –  po�et exemplá�� 1 

x elektronické form� –  po�et exemplá�� 1 

 
2. Autor prohlašuje, že vytvo�il samostatnou vlastní tv�r�í �inností dílo shora popsané a specifikované. 

Autor dále prohlašuje, že p�i zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a 
p�edpisy souvisejícími a že je dílo dílem p�vodním. 

3. Dílo je chrán�no jako dílo dle autorského zákona v platném zn�ní. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 
 

�lánek 2 
Ud�lení licen�ního oprávn�ní 

 
                                                           
* hodící se zaškrtn�te 
 



7 
 

1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávn�ní (licenci) k výkonu práva uvedené dílo 
nevýd�le�n� užít, archivovat a zp�ístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným ú�el�m v�etn� 
po�izovaní výpis�, opis� a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosv�tov�, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu. 
3. Autor souhlasí se zve�ejn�ním díla v databázi p�ístupné v mezinárodní síti   

�  ihned po uzav�ení této smlouvy 
�  1 rok po uzav�ení této smlouvy  
�  3 roky po uzav�ení této smlouvy 
�  5 let po uzav�ení této smlouvy 
�  10 let po uzav�ení této smlouvy 
(z d�vodu utajení v n�m obsažených informací) 

4. Nevýd�le�né zve�ej�ování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona �. 111/ 1998 Sb., 
v platném zn�ní, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k n�mu povinen a oprávn�n ze zákona. 

 
 

�lánek 3 
Záv�re�ná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve t�ech vyhotoveních s platností originálu, p�i�emž po jednom vyhotovení obdrží 

autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se �ídí autorským zákonem, 

ob�anským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném zn�ní a pop�. 
dalšími právními p�edpisy. 

3. Licen�ní smlouva byla uzav�ena na základ� svobodné a pravé v�le smluvních stran, s plným 
porozum�ním jejímu textu i d�sledk�m, nikoliv v tísni a za nápadn� nevýhodných podmínek. 

4. Licen�ní smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami. 
 
 
 
V Brn� dne 19. 5. 2008 
 
 
                                                                                   NESOUHLASÍM  
 
………………………………………..   …………………………………… 
Nabyvatel       Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

OBSAH  
 
Úvod, vymezení problému, cíl práce............................................................................................................... 10 
1. Teoretická �ást............................................................................................................................................. 12 

1.1. Finan�ní analýza a její uživatelé........................................................................................................... 12 
1.1.1. Úloha finan�ní analýzy.................................................................................................................. 12 
1.1.2. Uživatelé finan�ní analýzy ............................................................................................................ 13 
1.1.3. Postup finan�ní analýzy................................................................................................................. 14 

1.2 Základní metody finan�ní analýzy ........................................................................................................ 15 
1.2.1 Analýza absolutních ukazatel� ....................................................................................................... 15 
1.2.2 Vertikální analýza – procentní rozbor ............................................................................................ 15 
1.2.3 Bilan�ní pravidla vertikální analýzy............................................................................................... 15 
1.2.4 Horizontální analýza – analýza trend� ........................................................................................... 16 
1.2.4 Analýza rozdílových a tokových prost�edk� .................................................................................. 16 

1.2.4.1 �istý pracovní kapitál .............................................................................................................. 16 
1.2.4.2 Cash Flow................................................................................................................................ 17 

1.3 Provozní ukazatele................................................................................................................................. 17 
1.4 Analýza pom�rových ukazatel�............................................................................................................. 18 

1.4.1 Ukazatele likvidity.......................................................................................................................... 18 
1.4.1.1 Celková (b�žná) likvidita............................................................................................................. 18 

1.4.1.2 Pohotová (rychlá) likvidita ...................................................................................................... 18 
1.4.1.3 Okamžitá likvidita ................................................................................................................... 19 

1.5 Ukazatele aktivity.................................................................................................................................. 19 
1.5.1. Obrat celkových aktiv.............................................................................................................. 20 
1.5.2. Doba obratu aktiv .................................................................................................................... 20 
1.5.3. Doba obratu zásob ................................................................................................................... 20 
1.5.4. Doba obratu pohledávek.......................................................................................................... 21 
1.5.5. Doba obratu závazk� ............................................................................................................... 21 

1.6. Ukazatele zadluženosti ................................................................................................................. 22 
1.7. Ukazatele rentability - výnosnosti ................................................................................................ 24 
1.8 Soustavy pom�rových ukazatel� ........................................................................................................... 27 

1.8.1 Pyramidové soustavy ukazatel�...................................................................................................... 27 
1.8.2 Altman�v index finan�ního zdraví - formule bankrotu (Z – skóre)................................................ 28 
1.8.3 Index bonity.................................................................................................................................... 29 
1.8.4 Indexy IN........................................................................................................................................ 29 

1.9 Nová hodnotová kritéria pro m��ení výkonnosti podniku – EVA......................................................... 31 
2. Charakteristika spole�nosti a zdroje informací pro finan�ní analýzu .......................................................... 34 

2.1 Základní údaje, historie a sou�asnost .................................................................................................... 34 
2.2 Výrobní program ................................................................................................................................... 35 
2.3 Postavení na trhu a konkurence ............................................................................................................. 36 



9 
 

2.4 SWOT analýza ...................................................................................................................................... 36 
2.5 Zdroje informací pro finan�ní analýzu .................................................................................................. 37 

2.5.1 Rozvaha .......................................................................................................................................... 37 
2.5.2 Výkaz zisk� a ztráty ....................................................................................................................... 39 
2.5.3 Výkaz cash flow ............................................................................................................................. 41 
2.5.4 Výro�ní zpráva ............................................................................................................................... 42 
2.5.5 Ostatní zdroje informací ................................................................................................................. 42 

3 Vlastní �ešení........................................................................................................................................... 43 
3.1 Finan�ní analýza.................................................................................................................................... 43 

3.1.1 Analýza stavových veli�in....................................................................................................... 43 
3.1.2 Analýza tokových veli�in ........................................................................................................ 51 
3.1.3 Analýza cash flow ................................................................................................................... 54 
3.1.4 Bilan�ní pravidla v praxi ......................................................................................................... 54 
3.1.5 Analýza rozdílových ukazatel�................................................................................................ 55 
3.1.6 Analýza ukazatel� rentability .................................................................................................. 58 

3.1.6.1  ROI - ukazatel rentability vloženého kapitálu ........................................................................ 58 
3.1.6.2 ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv........................................................... 59 
3.1.6.3 ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu ......................................................................... 59 

3.1.7 Analýza ukazatel� likvidity ..................................................................................................... 60 
3.1.8 Analýza ukazatel� aktivity ...................................................................................................... 64 
3.1.9 Analýza ukazatel� zadluženosti............................................................................................... 67 
3.1.10 Testování finan�ního zdraví – výpo�et souhrnných ukazatel� ................................................ 68 

3.1.10.1 Altman�v index finan�ního zdraví (Z – skóre) .............................................................. 68 
3.1.10.2 IN TEST......................................................................................................................... 70 
3.1.10.3 Tafler�v bankrotní model............................................................................................... 73 
3.1.10.4 Index bonity ................................................................................................................... 75 
3.1.10.5 Kralick�v rychlý test ...................................................................................................... 77 
3.1.10.6 Srovnání s oborem ......................................................................................................... 79 

4. Návrhy na opat�ení ke zlepšení finan�ní situace ..................................................................................... 82 
5. Záv�r........................................................................................................................................................ 85 
6. Seznam použitých zdroj� ........................................................................................................................ 89 
7. Seznam tabulek........................................................................................................................................ 90 
8. Seznam graf� ........................................................................................................................................... 92 
9. Seznam použitých zkratek a symbol�...................................................................................................... 93 
10. Seznam p�íloh...................................................................................................................................... 94 

 

 

 

 



10 
 

Úvod, vymezení problému, cíl práce 
 
Hlavním úkolem finan�ní analýzy, nástroje na �ízení spole�nosti, je komplexní posouzení  

sou�asné finan�ní a ekonomické situace spole�nosti za pomoci specifických postup� a 

metod. Finan�ní analýza poukazuje nejen na silné stránky spole�nosti, ale zárove� pomáhá 

odhalit p�ípadné poruchy ve finan�ním hospoda�ení. Zdroje informací pro její sestavení 

jsou ú�etní výkazy, které umož�ují nastínit budoucí vývojové trendy. Výsledky a poznatky 

slouží p�edevším pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie a její realizaci pro plánování 

samotné finan�ní situace, tj. pro plánování pen�žních p�íjm� a výdaj� (pen�žních tok�) 

v r�zných �asových horizontech.  

 

Základem finan�ní analýzy jsou tzv. pom�rové finan�ní ukazatele. Máme – li zhodnotit 

finan�ní situaci podniku, musíme komplexn� posoudit vybrané pom�rové ukazatele. 

Finan�ní situace podniku je souhrnným vyjád�ením úrovn� všech jeho podnikových 

aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje. Do finan�ní analýzy se promítá objem a 

kvalita výroby, úrove� marketingové a obchodní �innosti, inova�ní aktivita a další 

podnikové �innosti. Finan�ní situaci je tedy nutno chápat jako komplexní vícekriteriální 

model skládající se z mnoha díl�ích charakteristik a jejich vazeb. Finan�ní analýzu lze 

rozd�lit na t�i na sebe postupn� navazující fáze: diagnóza základních charakteristik 

(indikátor�) finan�ní situace, hlubší rozbor p�í�in zjišt�ného stavu, identifikace hlavních 

faktor� nežádoucího vývoje a návrh opat�ení.  

 

Finan�ní údaje jsou d�ležitým zdrojem informací o podniku, odrážejí úrove� podniku a 

jeho konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjekt�, tak jak to vyplývá 

ze složitosti vztah� podniku. Pro vlastníky kapitálu, kte�í se rozhodují o vložení svých 

pen�žních prost�edk� za ú�elem jejich co nejv�tšího zhodnocení p�i respektování 

p�im��ené míry rizika, je finan�ní analýza d�ležitá pro porovnání dosahovaných 

výsledk� s jinými podniky nebo obory podnikání. Dostávají také odpov�	 na otázku, zda 

je dosahovaná úrove� zhodnocení vložených pen�žních prost�edk� dosta�ující nebo mají 

investovat n�kde jinde. Výsledky finan�ní analýzy také investor�m signalizují, zda je 

spole�nost finan�n� zdravá a nebo spole�nosti hrozí riziko úpadku. V��itel�m a bankám 

pak slouží výsledky finan�ní analýzy ke sledování p�ípadných rizik spojených se 

splácením závazk�. Pro tyto uživatele finan�ní analýzy jsou d�ležité zejména ukazatele 

likvidity, zadluženosti a souhrnné ukazatele finan�ního zdraví. Finan�ní analýza pak 
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pomáhá t�mto subjekt�m p�i rozhodování, zda v�bec poskytnou spole�nosti úv�r, p�ípadn� 

poskytnutí dalších úv�r�.       

 
Cílem diplomové práce je provedení finan�ní analýzy konkrétní obchodní spole�nosti, 

spo�ívající ve vyhodnocení finan�ního zdraví spol. ABC a na základ� této analýzy vyvodit 

p�íslušné záv�ry a p�ípadné návrhy na opat�ení ve finan�ním �ízení za ú�elem zlepšení 

finan�ní situace podniku a tím zlepšení konkuren�ní pozice na trhu. Pro ú�ely diplomové 

práce budeme analyzovat období p�edchozích t�í let. Výsledkem pak bude komplexní 

finan�ní analýza, která m�že být nástrojem pro investi�ní rozhodování potenciálních 

investor�, kte�í mají zájem bu	 do spole�nosti majetkov� vstoupit anebo spole�nost jako 

celek koupit jako významnou investici do budoucna.  

 

Finan�ní situace spol. ABC je zhodnocena pomocí tradi�ních metod finan�ní analýzy i 

podle nov�jších p�ístup� aplikovaných ve finan�ní analýze. Z tradi�ních metod jsem použil 

vertikální a horizontální rozbor finan�ních výkaz� v�etn� analýzy pom�rových ukazatel�.  
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1. Teoretická �ást 

 

1.1. Finan�ní analýza a její uživatelé  

 

1.1.1. Úloha finan�ní analýzy  
 

Jedním z cíl� finan�ního �ízení podniku je poskytnout managementu podniku dostatek 

kvalitních informací pro r�zná operativní, taktická i strategická rozhodnutí a dále posoudit 

minulý, sou�asný i budoucí stav hospoda�ení podniku. Finan�ní analýza p�edstavuje 

významný nástroj, pomocí kterého je t�chto finan�ních cíl� dosahováno. Finan�ní analýza 

p�edstavuje hodnocení minulosti, sou�asnosti a p�edpokládané budoucnosti finan�ního 

hospoda�ení spole�nosti. Cílem je rozpoznat finan�ní zdraví spole�nosti, identifikovat 

slabiny, které by v budoucnu mohly vést k problém�m a ur�it silné stránky, které by mohly 

být základem do budoucna. Finan�ní analýza m�že odhalit i skryté rezervy a iniciovat 

k hledání nových možností pro zvyšování výkonnosti podniku. Prost�ednictvím návrhu 

opat�ení pomáhá k dosažení podnikových cíl� a m�že taky sloužit jako podklad pro 

strategické plánování rozvoje spole�nosti. Využití finan�ní analýzy nespo�ívá pouze ve 

výpo�tu �íselné hodnoty ukazatele. Podstatn� d�ležit�jší je správný pohled na ukazatel. Je 

nutné v�d�t, kterou stránku podnikatelské �innosti daný ukazatel charakterizuje, jaké vlivy 

je pot�eba zohlednit p�i posuzování jeho �íselné hodnoty a pak teprve správn� interpretovat 

výsledek. To je pak základem stanovení ur�itých opat�ení, která zajistí odstran�ní p�í�in, 

ale i d�sledk� chybného �ízení spole�nosti. [12] 

 

Za hlavní funkce finan�ní analýzy se obecn� považují: 

 

• komplexní posouzení finan�ní situace podniku a ur�ení p�í�in zjišt�ného stavu 

• upozorn�ní na možnost úpadku a hledání východisek z krizí 

• návrhy na zlepšování finan�ní situace podniku 

• poukazování na správné využívání majetku spole�nosti 

• hodnocení r�zných variant finan�ních strategií 

• efektivní využívání a �ízení finan�ních zdroj� 

• zkvalitn�ní finan�ního rozhodování 
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1.1.2. Uživatelé finan�ní analýzy  
 

O výsledky finan�ní analýzy se vedle managementu spole�nosti zajímají také akcioná�i 

spole�nosti, banky, v��itelé z obchodního styku, odb�ratelé, zam�stnanci a �ada dalších 

subjekt�. Uživatelé finan�ní analýzy se v zásad� neliší od skupiny uživatel� ú�etních 

informací. Jedná se zejména o: 

 

• podnikový management 

• vlastníky spole�nosti 

• zam�stnance spole�nosti 

• v��itelé z obchodního styku 

• banky  

• odb�ratelé 

• stát a jeho orgány  

• držitelé dluhových cenných papír� 

• potenciální investory 

• konkurenci  

• ostatní subjekty (nap�. analytici, poradci, noviná�i, široká ve�ejnost) 

 

Uvedený vý�et uživatel� finan�ní analýzy m�že být ješt� rozd�len na externí a interní 

uživatele. Mezi externí uživatelé lze za�adit banky, v��itelé z obchodního styku, 

potencionální investo�i, konkurence a apod. Tento typ uživatel� �erpá informace pouze 

z ve�ejn� dostupných zdroj�, jako jsou nap�. sbírky ve�ejných listin, které jsou založené u 

každé obchodní spole�nosti na obchodním rejst�íku, který je veden místn� p�íslušným 

krajským soudem a p�ístup k t�mto listinám je možný prost�ednictvím mezinárodní sít� 

Internet. Z t�chto zboj� je možné získat nap�. ú�etní záv�rky. Snaha každé obchodní 

spole�nosti je maximální transparentnost takových ú�etních výkaz�. K interním uživatel�m 

finan�ní analýzy zcela ur�it� pat�í podnikový managament a zam�stnanci spole�nosti. 

Nejdetailn�jší informace z této skupiny má jist� podnikový management, mén� detailní 

informace mají pak zam�stnanci.  [4]   

 

Pro ilustraci popíšu z každé skupiny jednoho uživatele. Z interních uživatel� stojí za 

zmínku podnikový management, který využívá informace poskytované finan�ním 
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ú�etnictvím p�edevším pro dlouhodobé a operativní �ízení podniku. Tyto informace 

umož�ují vytvo�ení zp�tné vazby mezi �ídícím rozhodnutím a jeho praktickým d�sledkem. 

Znalost finan�ní situace podniku umož�uje managementu správn� se rozhodovat p�i 

získávání finan�ních zdroj�, p�i zajiš
ování optimální majetkové struktury v�etn� výb�ru 

vhodných zp�sob� financování, p�i alokaci disponibilních pen�žních prost�edk�, p�i 

rozd�lování disponibilního zisku apod. Finan�ní analýza, která odhaluje silné a slabé 

stránky finan�ního hospoda�ení podniku, umož�uje manažer�m p�ijmout pro p�íští období 

správný podnikatelský zám�r rozpracovaný ve finan�ním plánu.  

 

Z externích uživatel� nelze opominout bankovní sektor, tedy banky, které podnik žádá o 

úv�ry k financování r�zných investic. I když banky pat�í ke skupin� externích uživatel�, 

kte�í mají podstatn� mén� informací o finan�ním zdraví podniku, tak z praxe víme, že 

banky požadují pro ú�ely úv�rového �ízení mnoho informací, zejména finan�ních, a lze 

�íci, že provád�jí tém�� hloubkové prov��ení finan�ních výkaz�, tzv. due diligence.  [12]  

 

1.1.3. Postup finan�ní analýzy 
 

Postup finan�ní analýzy zahrnuje tyto kroky: 

 

• výpo�et pom�rových ukazatel� za sledovaný podnik 

• srovnávání pom�rových ukazatel� s odv�tvovými pr�m�ry – tzv. komparativní 

analýza 

• hodnocení pom�rových ukazatel� v �ase 

• hodnocení dalších ukazatel�, nap�. ukazatel EVA 

• návrhy na opat�ení – prezentace silných a slabých stránek ekonomiky podniku  
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1.2 Základní metody finan�ní analýzy 
 

1.2.1 Analýza absolutních ukazatel� 
 

Absolutní ukazatele jsou obsaženy v ú�etních výkazech a dávají nám prvotní p�edstavu o 

rozm�ru jednotlivých jev�. Rozd�lujeme je na stavové a tokové veli�iny. Stavové veli�iny 

nalezneme v rozvaze a dávají nám p�ehled o stavu ur�ité položky k ur�itému dni. Naopak 

tokové veli�iny nám poskytují informaci o tom, kolik bylo které veli�iny dosaženo za 

ur�ité období. Tokové veli�iny jsou obsaženy ve výkazu zisku a ztráty a dále ve výkazu 

pen�žních tok� (Cash Flow, CF).  

 

1.2.2 Vertikální analýza – procentní rozbor  
 

P�i vertikální analýze sledujeme vždy jen jedno období a zkoumáme, jak se na ur�ité 

hlavní veli�in� podílely díl�í veli�iny. Tento typ analýzy je také nazýván jako technika 

procentního rozboru, která vypo�ítává procentní podíl jednotlivých složek rozvahy na 

aktivech (pasivech) a položek výkazu zisku a ztráty na výnosech.   

 

1.2.3 Bilan�ní pravidla vertikální analýzy 
 

Management každého podniku, aby dosáhl dlouhodobé finan�ní rovnováhy a stability 

v delším �asovém horizontu, by se m�l �ídit zpravidla následujícími pravidly: 

 

1. zlaté bilan�ní pravidlo financování – platí, že je nutno sla	ovat �asový horizont 

trvání majetkových ú�astí s �asovým horizontem finan�ních zdroj�, to znamená, že 

dlouhodobý majetek by m�l být financován z dlouhodobých vlastních zdroj� nebo 

dlouhodobých cizích zdroj�     

2. zlaté pravidlo vyrovnání rizika – zabývá se pouze vztahy na stran� pasiv a 

vyžaduje, aby hodnota vlastních zdroj� p�evyšovala hodnotu cizích zdroj�, 

v krajním p�ípad� se mají rovnat 
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3. zlaté pari pravidlo – jde o vztah dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu, 

pravidlo doporu�uje, aby byl dlouhodobý majetek financován p�evážn� z vlastních 

zdroj�, ne vždy tomu tak je, nebo
 podnik využívá ve svém podnikání i cizích 

zdroj�, proto se tyto dv� položky rovnají jen v krajním p�ípad� 

 
4. zlaté pom�rové pravidlo – uvádí, že pro udržení dlouhodobé rovnováhy, by tempo 

r�stu investic nem�lo ani v krátkodobém �asovém horizontu p�evýšit tempo r�stu 

tržeb   

 

1.2.4 Horizontální analýza – analýza trend� 
 

Horizontální analýza porovnává jednotlivé položky v �ase, tj. meziro�ní srovnání položek. 

Je tak zjiš
ován rozdíl položky v b�žném ú�etním období oproti minulému ú�etnímu 

období a zm�na je vyjád�ena v procentech.   

 

1.2.4 Analýza rozdílových a tokových prost�edk� 
 

1.2.4.1 �istý pracovní kapitál 
 

�istý pracovní kapitál (Net Working Capital, dále jen „�PK“), p�edstavuje �ást ob�žného 

majetku, která se b�hem roku p�em�ní v pohotové pen�žní prost�edky a po splacení 

krátkodobých závazk� m�že být použita k uskute�n�ní podnikových zám�r�. P�edstavuje 

tedy �ást ob�žného majetku, která je finan�n� kryta dlouhodobými zdroji. Matematicky je 

ukazatel �PK vyjád�en takto: 

 

�PK = Ob�žná aktiva – krátkodobé závazky (10) 

 

anebo 

 

�PK = Dlouhodobé zdroje (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) – stálá aktiva 
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Výše �PK je ur�ena skladbou bilance podniku. Pokud má mít podnik zajišt�nu likviditu, 

tak krátkodobá aktiva mají být vyšší než krátkodobé závazky. Jinak �e�eno dlouhodobé 

zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobé závazky, mají p�evyšovat dlouhodobá fixní aktiva. 

Jestliže se dlouhodobým kapitálem financuje krátkodobý ob�žný majetek, je podnik 

p�ekapitalizován. Opa�n�, jestliže se krátkodobý cizí kapitál podílí na krytí dlouhodobého 

(fixního) majetku, je podnik podkapitalizován. Tento jev je mnohem nebezpe�n�jší. �PK 

má bezprost�ední vliv na likviditu podniku a charakterizuje p�ebytek ob�žných aktiv nad 

krátkodobými pasivy a tedy platební schopnost podniku. Výše a r�st �PK charakterizují 

finan�ní a investi�ní �innost podniku a celkovou úsp�šnost jeho �ízení.  

 

1.2.4.2 Cash Flow  
 

Cash Flow (dále jen „CF“), �esky pen�žní tok, vyjad�uje reálnou a nezkreslenou 

skute�nost. CF p�edstavuje vedle zisku komplexní kategorii, s kterou podnikový 

management pracuje každý den. CF p�estavuje z dynamického hlediska p�íliv a odliv 

pen�žních prost�edk� podniku v rámci ur�itého období, ze statického hlediska (k ur�itému 

okamžiku) p�edstavuje výsledek p�ílivu a odlivu pen�žních prost�edk�, který se jeví jako 

rozdíl mezi p�íjmy a výdaji podniku za ur�ité období. Jinými slovy znamená CF stav 

reálných pen�z (hotovostních i bezhotovostních) k ur�itému okamžiku. CF dále slouží 

k finan�nímu rozhodování v krátkém období (likvidita), dlouhém období (rentabilita a 

rozhodování o efektivnosti a návratnosti investic) a financování pot�eb z cizích a vlastních 

zdroj� (zadluženost). Informace spojené s analýzou CF jsou nezbytné pro kvalitní 

rozhodování managementu podniku, investor� (akcioná��) i v��itel� (banky). [4]  
 

1.3 Provozní ukazatele  
 

Mezi provozní ukazatele zcela ur�it� pat�í produktivita práce z p�idané hodnoty a pr�m�rná 

ro�ní mzda. U obou ukazatel� lze porovnávat tempa r�stu. Matematicky je možné 

ukazatele vyjád�it takto: [7] 

 

a) produktivita práce z p�idané hodnoty = p�idaná hodnota/po�et pracovník� 

 

b) pr�m�rná ro�ní mzda = mzdové náklady/po�et pracovník� (4) 
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1.4 Analýza pom�rových ukazatel� 
 

1.4.1 Ukazatele likvidity 
 

Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

pen�žních prost�edk� na provedení pot�ebných plateb. Likvidita závisí na tom, jak rychle 

je podnik schopen inkasovat pohledávky, zda má prodejné výrobky a zda je v p�ípad� 

pot�eby schopen prodat své zásoby.  

 

1.4.1.1 Celková (b�žná) likvidita 
 

Pro ú�ely hodnocení platební schopnosti podniku lze použít následujícího ukazatele 

celkové (b�žné) likvidity:  

 

Ukazatel celkové (b�žné) likvidity (Current Ratio) = ob�žná aktiva/krátkodobé závazky (4) 

 

 

Smysl ukazatele spo�ívá v tom, že se pom��uje objem ob�žných aktiv jako potenciální 

objem pen�žních prost�edk� s objemem závazk� splatných v blízké budoucnosti. Za 

p�im��enou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Pro úsp�šnou �innost 

podniku je rozhodující, aby krátkodobé dluhy v dob� jejich splatnosti, kryl podnik za 

takových složek, které jsou pro tento ú�el ur�eny a aby nevyužíval t�ch, které jsou ur�eny 

pro jiné ú�ely, tzn. aby nap�íklad neprodával hmotný majetek. Hlavní slabina tohoto 

ukazatele spo�ívá v tom, že �asto není spln�n hlavní p�edpoklad, že veškerá ob�žná aktiva  

bude možné v krátkém �ase p�em�nit v hotovost. �ást zásob m�že být pro výrobu již 

nepoužitelná a tak obtížn� prodejná. Ukazatel je stavového typu a m�l by být posuzován v 

�ase.  

 

1.4.1.2 Pohotová (rychlá) likvidita 
 

Nedostatek p�edchozího ukazatele eliminuje ukazatel pohotové likvidity: 
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Pohotová likvidita (Quick Ratio–Acid Test Ratio)=ob�žná aktiva–zásoby/krátkodobé 

závazky (4) 

 

P�i vyjád�ení tohoto podílu s berou v úvahu z ob�žných aktiv jen pohotové prost�edky, tj. 

pokladní hotovost, peníze na bankovních ú�tech, obchodovatelné cenné papíry, 

pohledávky v tzv. �isté výši, tj. pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám.  

Doporu�ená hodnota tohoto ukazatele by se m�la pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Výše    

ukazatele závisí na typu �innosti podniku, odv�tví, do n�hož je za�azen, na strategii 

podniku v oblasti finan�ního �ízení. Význam má také hodocení vývoje tohoto ukazatele. 

R�st by m�l charakterizovat p�edpokládané zlepšení finan�ní a platební situace.   

 

1.4.1.3 Okamžitá likvidita 
 

Z hlediska krátkodobého je významný ukazatel vyjad�ující okamžitou likviditu, tzv. 

pokladní likviditu: 

 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) = pohotové platební prost�edky/krátkodobé závazky (10) 

 

Základní složku pohotových platebních a tedy nejlikvidn�jších prost�edk� tvo�í peníze na 

ú�tech, peníze v hotovosti a šeky. Lze do nich za�adit také r�zné formy rychle 

mobilizovatelných finan�ních rezerv, jimiž podnik disponuje, nap�íklad ve form� 

sm�ne�ných pohledávek a n�kterých druh� cenných papír�. Ukazatel je pom�rn� 

nestabilní, a proto m�že sloužit zejména k dokrelení úrovn� likvidity podniku.  

 

1.5 Ukazatele aktivity 
 

Ukazatele aktivity jsou souhrnn� nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu v r�zných 

formách aktiv, jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Ukazatele aktivity m��í, jak efektivn� 

podnik hospoda�í se svými aktivy. Když je aktiv více než je ú�elné, tak vznikají zbyte�né 

náklady (a tím nízký zisk). Naopak, když je aktiv mén�, p�ichází podnik o možné tržby. 

Dlouhé doby obratu aktiv signalizují jejich špatné využití a nízkou efektivnost. Hodnoty, 

které lze akceptovat, se pohybují v rozmezí od 160 do 360 dní.  
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1.5.1. Obrat celkových aktiv 
 

Ukazatel obratu (rychlosti obratu) celkových aktiv m��í obrat neboli intenzitu využití 

celkového majetku. Tento ukazatel je zejména používán pro mezipodnikové srovnávání. 

�ím je ukazatel vyšší, tím efektivn�ji podnik využívá majetek. Matematicky je vyjád�en 

takto:  

 

Obrat celkových aktiv (po�et obrat�/rok) = tržby/celková aktiva (10) 

 

1.5.2. Doba obratu aktiv  
 

Obrácená hodnota ukazatele obratu vyjad�uje dobu obratu aktiv. Ukazatel vyjad�uje, za jak 

dlouho dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu k tržbám. Samoz�ejm�, že 

pozitivní je co nejkratší doba obratu, hodnota je ur�ena obratem fixního kapitálu a 

pracovního kapitálu. �ím je tedy podíl fixních aktiv vyšší, tím je hodnota ukazatele vyšší. 

Matematicky je ukazatel vyjád�en takto: 

 

Doba obratu aktiv (dny) = celková aktiva.360/tržby (10) 

 

1.5.3. Doba obratu zásob 
 

Doba obratu zásob ve dnech vyjad�uje pr�m�rnou dobu, po kterou z�stáváme dlužni našim 

dodavatel�m za nákup zásob. Je žádoucí udržovat dobu obratu zásob na technicky a 

ekonomicky zd�vodn�né výši. Ukazatel je citlivý na zm�ny v dynamice výkon� a je široce 

používán. N�kdy se používá tento ukazatel v jiné form�, kdy ve jmenovateli vystupují 

pr�m�rné denní náklady. D�vodem je skute�nost, že výše zisku je vzhledem k rychlosti 

obratu zásob irelevantní. Matematicky je ukazatel vyjád�en takto: 

 

Doba obratu zásob (dny) = zásoby.360/tržby (10) 
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1.5.4. Doba obratu pohledávek 
 

Doba obratu pohledávek vyjad�uje pr�m�rnou dobu jejich splatnosti, tedy dobu, po kterou 

nám naši odb�ratelé z�stávají dlužni. Tento ukazatel vypovídá o strategii �ízení pohledávek 

a také udává, za jak dlouho jsou pr�m�rn� placeny faktury. Pokud ukazatel trvale 

p�ekra�uje doby splatnosti, je nutné p�ezkoumat platební káze� odb�ratel�. Ukazatel je 

d�ležitý z hlediska plánování cash flow, tj. pen�žních tok�. Matematicky je ukazatel 

vyjád�en takto: 

 

Doba obratu pohledávek (dny) = pohledávky.360/tržby (10) 

 

1.5.5. Doba obratu závazk� 
 

Doba obratu závazk� vyjad�uje pr�m�rnou dobu, po kterou z�stáváme dlužni našim 

dodavatel�m, tj. pr�m�rný po�et dní, který uplyne mezi nákupem a úhradou. Ukazatel také 

vyjad�uje, na kolik dní nám dodavatelé poskytli obchodní úv�r a jaká je platební disciplína 

podniku v��i dodavatel�m. Matematicky je ukazatel vyjád�en takto: 

 

Doba obratu závazk� (dny) = závazky.360/tržby (10) 

 

Je-li doba obratu pohledávek delší než doba obratu závazk�, hrozí reálné problémy s 

likviditou. Konkrétní problémy s likviditou spo�ívají v: 

 

• neplacení ze strany velkých zákazník� 

• ztráta krátkodobých bankovních úv�ru v d�sledku m�nových podmínek 

• p�íliš vysoké zásoby 

• nedostatek kapitálu p�i rychlém r�stu 

• podnik je donucen odb�ratel�m prodloužit dobu splatnosti a dodavatel�m platit 

v kratších lh�tách [2, s. 28] 

 

Zvládnuté finan�ní hospoda�ení a �ízení provozní likvidity je nezbytným p�edpokladem 

zajišt�ní další existence spole�nosti. Opírá se p�edevším : 
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• dokonalou znalost struktury rozvahy podniku: pracovní kapitál, pot�eba pracovního 

kapitálu, provozní cyklus, plán investic a odprodeje majetku, úrove� zadlužení 

• správné plánování a soustavné vyhodnocování rozdíl� oproti plánu 

• p�enesení strategických rozhodnutí do finan�ní oblasti 

• správné používání výkaz� o finan�ních tocích v�etn� analýzy tok� vyplývajících 

z jednotlivých operací a jejich dopadu na provozní likviditu 

• p�esné sledování pot�eby pracovního kapitálu spo�ívá v neustálém hledání 

optimální likvidity 

   

Poslední bod je nejd�ležit�jší, nebo
 existuje vztah mezi finan�ní a výrobní strategií 

podniku. Finan�ní výkonnost se neprojevuje pouze v oblasti rentability, ale také v pot�eb� 

likvidity, to znamená, že je t�eba mít neustále pod kontrolou vývoj pot�eby pracovního 

kapitálu. Jde o zásadní v�c. Zm�na pot�eby pracovního kapitálu vyžaduje od podniku 

velkou pružnost ve finan�ní oblasti a hledání nových norem, p�edevším v oblasti vnit�ního 

nebo vn�jšího r�stu. [2, s. 35] 

 

1.6. Ukazatele zadluženosti  
 

D�ležitým cílem finan�ního �ízení je dosažení optimálního pom�ru vlastních a cizích 

zdroj� financování, tedy optimální zadluženosti. Mají charakter dopl�ku k analýze 

zadluženosti na základ� pen�žních tok�. Ukazatele �ízení dluhu vypovídají o tom, kolik 

majetku podniku je financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají p�edevším 

investory a poskytovatele dlouhodobých úv�r�. [3, s. 74] 

 

Celková zadluženost bývá nej�ast�ji vyjád�ena následujícím ukazatelem: 

 

Ukazatel celkové zadluženosti = cizí kapitál/celková aktiva (4) 

 

Ukazatel se také �asto nazývá ukazatel v��itelského rizika, nebo
 zahrnuje do výpo�tu 

celkové závazky spole�nosti a s jeho r�stem roste riziko, že p�i platební neschopnosti 

p�ijdou v��itele o sv�j vložený kapitál. Mezi mírou zadluženosti spole�nosti a její platební 

neschopností však neexistuje p�ímá úm�ra. Do platební neschopnosti se dostávají �asto i 

spole�nosti, jejichž podíl cizích zdroj� na celkových zdrojích je výrazn� nízký. Sta�í 
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k tomu chybná obchodní politika a z ní vyplývající vysoké zásoby výroby na sklad� nebo 

prodej nesolventním zákazník�m s následným obtížným vymáháním pohledávek. Tento 

ukazatel má význam zejména pro dlouhodobé v��itele jako jsou komer�ní banky. 

V zahrani�ní literatu�e se výše tohoto ukazatele do 0,3 považuje za nízkou, 0,3 až 0,5 za 

pr�m�rnou, 0,5 až 0,7 za vysokou a nad 0,7 za rizikovou. [3, s. 74] 

 

Dalšími analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou dlouhodobá a b�žná zadluženost, 

které jsou vyjád�eny následujícími matematickými vztahy: 

 

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál/celková aktiva (4) 

 

B�žná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál/celková aktiva (4) 

 

Hodnoty obou ukazatel� by m�ly mít klesající trend.  

 

Dalšími používanými ukazateli jsou úrokové krytí a úrokové zatížení. Ukazatel 

úrokového krytí je matematicky vyjád�en takto: 

 

Úrokové krytí = EBIT/úroky (4) 

 

a udává, kolikrát jsou úroky kryty výši provozního zisku, tj. kolikrát je zajišt�no placení 

úroku. �ím je vyšší úrokové krytí, tím je finan�ní situace podniku lepší. Na základ� 

docílených hodnot tohoto ukazatele lze usoudit na efektivní vývoj hospoda�ení podniku. 

Je-li hodnota rovna 100 % znamená to, že podnik vyd�lá pouze na úroky, tedy vytvo�ený 

zisk je nulový. Je-li hodnota nižší než 100 %, znamená to, že si podnik nevyd�lá ani na 

úroky. V zahrani�ní literatu�e je doporu�ené krytí úrok� ziskem ve výši trojnásobku nebo 

ješt� výše.  

 

Ukazatel úrokového zatížení je matematicky vyjád�en takto: 

 

Úrokové zatížení = úroky/EBIT (10) 

 

Tento ukazatel ukazuje, jakou �ást celkového vytvo�eného efektu od�erpávají úroky. 

Závisí p�edevším na rentabilit� �innosti podniku, na podílu zdroj� na financování �innosti, 
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které podnik získal vydáním dluhopis�, z bankovních úv�r�, na úrokové sazb� apod. pokud 

má podnik dlouhodob� nízké úrokové zatížení, m�že si dovolit vyšší podíl cizích zdroj�. 

Tento ukazatel je vždy vhodné používat v souvislosti s vývojem rentability a výnosností.  

 

Mezi další ukazatele zadluženosti pat�í ukazatele úv�rové zadluženosti a ukazatel doby 

návratnosti úv�ru. Ukazatel úv�rové zadluženosti je matematicky vyjád�en takto: 

 

Úv�rová zadluženost = úv�ry/vlastní kapitál (4) 

 

Tento ukazatel je d�ležitý u podnik�, u nichž jsou rozhodující formou cizích zdroj� 

bankovní úv�ry. Ukazatel doby návratnosti úv�ru je matematicky vyjád�en takto: 

 

Doba návratnosti úv�ru = úv�ry/EAT + odpisy (4) 

 

Tento ukazatel udává po�et let nutných ke splacení úv�ru z provozního cash flow (EAT + 

odpisy). Je to ukazatel, který používají komer�ní banky p�i rozhodování o poskytování 

úv�r�.  

 

 

1.7. Ukazatele rentability - výnosnosti 
 

Analýzy rentability zjiš
ují efektivnost vložených prost�edk�. Rentabilita je pom�r 

dosaženého efektu k prost�edk�m vynaloženým na dosažení tohoto efektu. Je to finan�ní 

kategorie, která charakterizuje výnos z podnikání za ur�ité období jako pom�r zisku a 

(nej�ast�ji) kapitálu. Zisk ur�íme z výsledovky a velikost kapitálu z rozvahy. Ukazatele 

rentability by m�ly obecn� r�st. Jejich velikost a r�st závisí na odv�tví, cenách a dalších 

faktorech. Nejb�žn�jší ukazatele rentability vyjad�ují rentabilitu (z �istého zisku): [3, s. 71 

- 72] 

 

• vlastního kapitálu 

• celkového kapitálu  

• dlouhodobého kapitálu 

• a tržeb  
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V praxi se používají modifikace ukazatel� rentability, které se liší podle toho, zda se pro 

výpo�et použije zisk p�ed úhradou úrok� a daní EBIT, zisk p�ed zdan�ním EBT, zisk po 

zdan�ní EAT �i zisk po zdan�ní zvýšený o nákladové úroky, resp. zvýšený o zdan�né 

úroky. Je to dáno tím, že jak zisk po zdan�ní, tak da� z p�íjm� i úroky placené z cizího 

kapitálu, p�edstavují jen r�zné formy celkového zisku, kterého bylo dosaženo použitím 

celkového kapitálu. Na druhé stran� zisk o�išt�ný o úroky lépe vyjad�uje výsledek 

z b�žných transakcí, pon�vadž není ovlivn�n tím, z jakých (a tím i z jak drahých) zdroj� je 

aktivita podniku financována. Zisk p�ed úroky a dan�mi EBIT se používá pro výpo�et 

n�kterých ukazatel� rentability, nebo
 vývoj ukazatele EBIT není ovlivn�n zm�nami 

da�ových a úrokových sazeb ani zm�nou struktury finan�ních zdroj� (podílem úro�ených 

cizích zdroj�). [4, s. 77] 

 

Za klí�ové ukazatele rentability bývá považován ukazatel rentability aktiv ROA, který je 

matematicky vyjád�en takto: 

 

ROA – rentabilita aktiv (Return on Assets) = EBIT/aktiva (10) 

 

a pom��uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdroj� jsou financovány. �istý zisk je pouze sou�ástí výsledného efektu. Druhou �ást tvo�í 

efekt zhodnocení cizího kapitálu neboli odm�na v��itel�m. Podle literatury by m�la být 

hodnota tohoto ukazatele r�stový trend.  

 

Dalším významným ukazatelem je ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, který je 

matematicky vyjád�en takto: 

 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu = EAT/vlastní kapitál 

(Return of Equity) (10) 

 
Tento ukazatel má zásadní význam pro vlastníky spole�nosti, pro v��itele má podp�rný 

význam. Hodnota ukazatele by m�la být obecn� vyšší než úroková míra bezrizikových 

cenných papír�. Úrove� rentability vlastního kapitálu je siln� závislá na rentabilit� 

celkového kapitálu a úrokové mí�e cizího kapitálu. Nár�st ukazatele ROE nej�ast�ji 

zp�sobují: 
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• v�tší vytvo�ený zisk spole�nosti 

• pokles úrokové míry cizího kapitálu 

• snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu 

 
Mezi ukazatele tohoto typu pat�í i ukazatel rentability dlouhodobých zdroj�, který je 

matematicky vyjád�en takto:  

 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdroj� = EBIT/vlastní kapitál + dlouhodobé závazky 

(Return on Capital Empolyed)(4) 

 

Pom�r zisku EBIT, tedy zisku p�ed nákladovými úroky a zdan�ním, k sou�tu vlastního 

kapitálu a dlouhodobých závazk�, popisuje výnosnost vlastního kapitálu po p�ipojení 

cizích dlouhodobých zdroj� k vlastnímu kapitálu, tj. zvýšením kapitálového potenciálu 

vlastník� využitím dlouhodobého cizího kapitálu. Pom�r rentability vlastního kapitálu a 

rentability celkového kapitálu vypovídá o tom, že mezi nimi p�sobí vliv finan�ní páky. 

Pojem finan�ní páka je nutno chápat jako možnost zvýšení rentability vlastního kapitálu 

p�ipojením cizích zdroj�. Ze vzájemné závislosti t�chto složek vyplývá následující vztah. 

Je-li úroková míra cizího kapitálu nižší než rentabilita celkového kapitálu, roste rentabilita 

celkového kapitálu a dochází k p�ílivu cizích zdroj� (jsou levn�jší). Je-li však rentabilita 

celkového kapitálu nižší než úroková míra cizího kapitálu, klesá s rostoucí zadlužeností 

výnosnost vlastního kapitálu. [3, s. 74] 

 

V souvislosti s pojmem finan�ní páka lze dále uvést, že jestliže si má finan�ní analytik 

vytvo�it úsudek o perspektivách finan�ního zdraví podniku, tak nevysta�í jen se zjišt�ním 

vývojové tendence komplexního ukazatele, jakým je rentabilita, ale je nucen se také 

zajímat o vývoj faktor�, které p�sobí na zm�nu rentability. Nap�. na zisk po zdan�ní 

v �itateli má vliv: 

 

• sazb� dan� z p�íjm� 

• úroková sazba 

• zadluženost 

• objem prodeje 

• cenové vlivy 
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• vývoj náklad� 

 

Nemén� d�ležitým ukazatelem je také ukazatel rentability tržeb, který je matematicky 

vyjád�en takto: 

 

ROS (Return of Sales) = �istý zisk/tržby (10) 

 

Charakterizuje �istý zisk k tržbám. Ve vzorci je v �itateli �istý zisk po zdan�ní, n�kdy je na 

míst�, zejména p�i cenové kalkulaci, kdy p�ichází v úvahu zisková p�irážka zahrnující 

zdroje pro úhradu dan� z p�íjm� právnických osob, použít zisk p�ed zdan�ním. Pro 

srovnání r�zných podnik� navzájem se vylu�ují z �itatele zkreslující vlivy rozdílné skladby 

kapitálu (zisk, úroky) a dává se p�ednost provoznímu zisku EBIT.  

 

1.8 Soustavy pom�rových ukazatel� 
 

1.8.1 Pyramidové soustavy ukazatel� 
 

Vhodn� zkonstruovaná pyramidová soustava ukazatel� umož�uje systematicky posoudit 

minulou, sou�asnou i budoucí výkonnost podniku. Znalost vazeb mezi ukazateli, 

zprost�edkovává použití speciálních metod pro kvantifikaci míry vlivu ukazatel� v pozici 

p�í�inných faktor� na zm�nu vrcholového ukazatele v �ase, resp. pro vysv�tlení rozdílu 

hodnoty vrcholového ukazatele proti benchmarku. K nejvhodn�jším z t�chto speciálních 

metod pat�í metoda rozkladu podle logaritm� index� analytických ukazatel�, tzv. 

logaritmická metoda. Pomocí této metody lze v pyramidové soustav� ukazatel� nap�. : 

 

• kvantifikovat intenzitu vlivu jednotlivých díl�ích ukazatel� na vrcholový ukazatel a 

vysv�tlit tak vývoj finan�ní situace podniku mezi obdobími 

• vyhodnotit rozdíly skute�né a plánované (žádoucí) hodnoty vrcholového ukazatele  

• provést srovnání s výkonností konkuren�ních podnik� 

• sledovat rozdíly výkonnosti podniku oproti situaci charakteristické pro obor nebo 

oproti situaci nejlepších podnik� v oboru 

• prognózovat budoucí vývoj vyplývající z kauzální provázanosti ukazatel�  
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P�íkladem pyramidové soustavy ukazatel� je rozklad ukazatele ROE, který byl vyvinut a 

poprvé použit v nadnárodní chemické spole�nosti Du Pont de Nomeurs. [10, s. 82] 

 

Rozklad ukazatele ROE nám ukazuje, kam je t�eba zam��it úsilí o zvyšování rentability. 

Zlepšení lze dosáhnout nejen zvýšením rentability tržeb (ziskové marže), ale i zrychlením 

obratu kapitálu (aktiv) a odvážn�jším využitím cizího kapitálu, zm�nou struktury 

finan�ních zdroj�. Zkoumáním dalších ukazatel� diagramu lze analyzovat efekt zvyšování 

�i snižování ceny produktu na objem prodeje a hledat možnosti snižování nákladových 

položek. Minimalizovat dlužnické riziko, sou�asn� využít dluh jako finan�ní páku ke 

zvyšování rentability vlastního kapitálu a zavád�t nové výrobky nebo p�esunout výrobu do 

oblastí, kde je zisková marže dostate�n� vysoká. [10, s. 84] 

 

1.8.2 Altman�v index finan�ního zdraví - formule bankrotu (Z – skóre) 
 

Profesor Altman stanovil diskrimina�ní funkci vedoucí k výpo�tu Z-skóre diferencovan� 

pro spole�nosti s akciemi ve�ejn� obchodovatelnými na burze a zvláš
 pro p�edvídání 

finan�ního vývoje ostatních spole�ností. Z-skóre pro spole�nosti s ve�ejn� 

obchodovatelnými akciemi se vy�íslí podle vztahu: 

 

Zi = 1,2 * A + 1,4 * B + 3,3 * C + 0,6 * D + 1,0 * E (10) 

 

Pro ostatní podniky se Z-skóre vypo�ítá podle upravené verze Altmanovy rovnice 

publikované v roce 1983 takto: 

 

Zi = 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,420 * D + 0,998 * E (10) 

 

 

kde: 

 

A = �istý pracovní kapitál/celková aktiva 

B = nerozd�lený zisk/celková aktiva 

C = zisk p�ed zdan�ním a úroky/celková aktiva 

D = ú�etní hodnota vlastního kapitálu/celkové dluhy   
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E = celkový obrat/celková aktiva 

 
Hranice pro p�edvídání finan�ní situace jsou následující: 
 
v p�ípad�, že Z > 2,9, pak m�žeme p�edvídat uspokojivou finan�ní situaci 
 
jestliže však 1,2 < Z � 2,9, pak hovo�íme o tzv. nevyhran�né finan�ní situaci  
 
a když Z � 1,2, pak je spole�nost ohrožena vážnými finan�ními problémy [10, s. 110] 
 

1.8.3 Index bonity 
 

Index bonity (nazývaný též indikátor bonity) je založen na multivaria�ní diskrimina�ní 

analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavn� v n�mecky mluvících zemích. 

Pracuje s následujícími 6 ukazateli: 

 

X1 = cash flow/cizí zdroje 

X2 = celková aktiva/cizí zdroje 

X3 = zisk p�ed zdan�ním/celková aktiva 

X4 = zisk p�ed zdan�ním/celkové výkony 

X5 = zásoby/celkové výkony 

X6 = celkové výkony/celková aktiva 

 

Index bonity pak m�žeme vypo�ítat z rovnice: 

 

Bi = 1,5xi1 + 0,08xi2 + 10xi3 + 5xi4 + 0,3xi5 + 0,1xi6   (10) 

 

�ím v�tší hodnotu Bi dostaneme, tím je finan�n� – ekonomická situace hodnocené 

spole�nosti lepší. [10, s. 109]  

 

1.8.4 Indexy IN 
 

Indexy IN sestavili Inka a Ivan Neumaierovi, jsou �ty�i a umož�ují posoudit finan�ní 

výkonnost a d�v�ryhodnost �eských podnik�.  
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Index IN 95 je výsledkem analýzy 24 empiricko-induktivních ukazatelových systém�, 

které vznikly na základ� model� ratingu a praktické zkušenosti p�i analýze finan�ního 

zdraví podnik�. Akcentuje hledisko v��itele, a proto byl ozna�en jako index 

d�v�ryhodnosti nebo také v��itelský (bankrotní) index. Index obsahuje standardní 

pom�rové ukazatele z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity a je 

matematicky vyjád�en takto: [10, s. 111] 

 

IN95 = V1 * A + V2 * B + V3 * C + V4 * D + V5 * E – V6 * F  (10) 

 

Pokud: 

 

IN > 2, tak m�žeme p�edvídat uspokojivou finan�ní situaci 

1< IN � 2, tak jsou výsledky nevyhran�né, rozmezí pak nazýváme „šedou zónou“  

IN � 1, tak je podnik ohrožen vážnými finan�ními problémy 

 

Index IN 99 - bonitní index akcentuje pohled vlastníka a vyjad�uje kvalitu (bonitu) 

podniku z hlediska jeho finan�ní výkonnosti. Index se vypo�ítá podle rovnice: 

 

IN99 = -0,017 * A + 4,573 * C + 0,481 * D + 0,015 * E  (10) 

 

Pokud:  
 
 
IN > 2,07, tak podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

1,42� IN�2,07, tak situace není jednozna�ná, ale podnik spíše tvo�í hodnotu 

1,089�IN<1,42, pak je situace nerozhodná, podnik má p�ednosti, ale i výrazn�jší problémy 

0,684�IN<1,089, pak podnik spíše netvo�í hodnotu 

IN<0,684, tak má podnik zápornou hodnotu ekonomického zisku 

 

Bonitní index IN99 dopl�uje bankrotní index IN95, nebo
 pln�ní v��itelského kritéria 

p�edstavuje pro vlastníka podmínku nutnou, ale ne posta�ující. Skute�nost, že podnik je 

schopen plnit své závazky, ješt� nemusí znamenat, že tvo�í hodnotu pro vlastníky, tzn. že 

dosahuje vyšší výnosnosti vlastního kapitálu, než �iní sazba alternativního nákladu na 

kapitál. [10, s. 112] 
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Index IN01 je spojením obou výše uvedených index� a vznikl diskrimina�ní analýzou 

vzorku 1915 podnik� z pr�myslu, rozd�lených na skupinu 583 podnik� tvo�ících hodnotu, 

skupinu 503 podnik� v bankrotu nebo t�sn� p�ed bankrotem a 829 ostatních podnik�. 

Index se vypo�ítá podle rovnice:  

 

IN01 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E  (10) 

 
Pokud: 
 
IN>1,77, tak podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku (tvo�í hodnotu) 

0,75<IN�1,77, tak podnik netvo�í hodnotu, ale také není bankrotující 

IN�0,75, pak je existence podniku ohrožena (sp�je k bankrotu)  

 
Index IN05 byl vytvo�en jako poslední v �ad� a je aktualizací indexu IN01 podle test� na 

datech pr�myslových podnik� z roku 2004. matematicky je index vypo�ítán takto: 

 
IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E  (10) 

 
Pokud:  
 
IN>1,6, tak m�žeme p�edvídat uspokojivou finan�ní situaci 

0,9<IN�1,6, pak se jedná o nevyhran�né výsledky, tzv. „šedou zónu“ 

IN�0,9, pak je spole�nost ohrožena vážnými finan�ními problémy 

 

1.9 Nová hodnotová kritéria pro m��ení výkonnosti podniku – EVA  
 

Model EVA – Economic Value Added byl publikován newyorskou konzulta�ní spole�ností 

Stern Stewart & Co. v roce 1989. Podstatou tohoto ukazatele je srovnání ekonomického 

zisku s náklady na kapitál. Model je založen na ekonomickém zisku, který na rozdíl od 

ú�etního zisku p�edstavuje p�ebytek výnos�, z�stávající ú�etní jednotce po zaplacení 

služeb výrobních faktor�, v�. nejen cizího, ale i vlastního kapitálu. Jde o hodnotu, která 

byla p�idána hospodá�skou �inností spole�nosti nad úrove� nákladu kapitálu vázaného 

v jejich aktivech. Náklad kapitálu je chápán jako míra výnos� akceptovatelná investory 

(v��iteli i vlastníky). Ukazatel se vypo�ítá podle následujících rovnic: [10, s. 115] 

 

EVA = NOPAT – WACC * C 
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nebo  

EVA = (ROIC-WACC) * C (10) 

 

kde: 

 

EVA = ekonomická p�idaná hodnota 

NOPAT = �istý provozní zisk po zdan�ní za sledované období je výsledek hospoda�ení 

dosažený z hlavní �innosti spole�nosti, tzn. že jeho sou�ástí nejsou zisky (ztráta) z prodeje 

majetku a zásob nebo zisky (ztráty) z finan�ních operací, které svým charakterem 

odpovídají spíše mimo�ádné �innosti podniku. Další úpravy jsou nutné v oblasti rezerv 

nebo leasingu.  

 

WACC = Weighted Average Cost of cupital (vážený pr�m�r náklad� na kapitál) 

C = Capital (investovaný kapitál ve spole�nosti) 

ROIC = výnosnost investovaného kapitálu (NOPAT/C) 

 

Pr�m�rné náklady na kapitál WACC se vypo�tou podle vzorce: 

 

WACC = rd (1-t) (D/C) + re (E/C) (10) 

 

kde: 

 

rd - náklady na cizí kapitál (úrok) 

re - náklady na vlastní kapitál (požadovaná výnosnost vlastního kapitálu) 

t - da�ová sazba dan� z p�íjm� právnických osob 

E – vlastní kapitál 

C – celkový kapitál 

D – cizí kapitál  

 

 

V p�ípad�, že EVA > 0, tak spole�nost tvo�í pro vlastníky hodnotu, nebo když �istý 

provozní zisk, který m�žeme zjednodušen� vypo�ítat jako EBIT(1-t), je v�tší než náklady 

kapitálu.  
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V p�ípad�, že EVA = 0, tak spole�nost netvo�í hodnotu pro vlastníky, tj. v p�ípad�, že bude 

�istý provozní zisk odpovídat práv� minimálnímu výnosu požadovanému vlastníky.  

 

Má-li ekonomická p�idaná hodnota spole�nosti r�st, pak výnosnost vlastního kapitálu ROE 

musí p�evyšovat alternativní náklad tohoto kapitálu re neboli požadovanou výnosnost 

odpovídající srovnatelnému riziku.  

 

Hlavní p�edností ukazatele EVA je, že poskytuje managementu reáln�jší informace o 

výkonnosti spole�nosti a sou�asn� jej motivuje k rozhodování, které vede k r�stu tržní 

hodnoty spole�nosti. Zainteresováním managementu spole�nosti na r�stu p�idané hodnoty 

je sou�asn� napln�n i zájem vlastník� spole�nosti. EVA tak p�ispívá k odstran�ní konfliktu 

zájm� mezi vlastníky a manažery. [10, s. 116] 
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2. Charakteristika spole�nosti a zdroje informací pro finan�ní analýzu 
 
 

2.1 Základní údaje, historie a sou�asnost 
 

 

Obchodní firma: ABC  

Právnická forma: s. r. o.  

Sídlo spole�nosti: Jihomoravský kraj 

OKE�: 295 000 

Základní kapitál: 250 000 K� 

P�edm�t �innosti: Výroba tavicích pecí a elektrických rozvad��� 

Vlastník: n�mecký koncern ABC Gruppe 

Datum založení: 1. 1. 1995 

 
Z p�vodní spole�nosti, která byla pouze výrobní jednotkou mate�ské spole�nosti zajiš
ující 

tvorbu výrobní výkresové dokumentace, výrobu �ástí za�ízení a dílenskou montáž, se stala 

spole�nost plnohodnotným �lenem skupiny n�meckého koncernu s vlastním výrobním 

programem a vlastním technickým zázemím.  

 

Historické mezníky spole�nosti:  

 

1995-1997 

• založení spole�nosti 

• konstrukce – tvorba výrobní výkresové dokumentace 

• dílenská montáž za�ízení ve m�st� v Jihomoravském kraji 

• montáže u zákazník� 

 

1998 – 2000 

• rozvoj p�edchozích aktivit 

• dílenská montáž v Olomouckém kraji 

• nákup ocelových konstrukcí a komponent� 

• výroba induk�ních cívek 

• centrální sklad 
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• brusírna roštových ty�í 

 

2001-2003 

• rozvoj p�edchozích aktivit 

• rozší�ení spolupráce s ostatními �leny n�meckého koncernu a t�etími spole�nostmi 

• zastoupení n�meckého koncernu v �eské a Slovenské republice 

• zahájení vlastních aktivit 

• zkušební pole elektroza�ízení 

 

2004 až sou�asnost 

• rozvoj p�edchozích aktivit 

• výstavba nové montážní haly a administrativní budovy 

• vedení montáží u zákazník� 

• soust�ed�ní konstruk�ních a výrobních aktivit v Jihomoravském kraji 

• rozši�ování konstrukce a elektrokonstrukce 

• vývoj vlastních produkt� 

• vlastní skladové hospodá�ství a zásobování 

• postavení nové výrobní a administrativní haly v Jihomoravském kraji (náklady 80 

mil. K�, doba výstavby 1 rok), definitivní odchod z Olomouckého kraje (byla 

založena nová spole�nost pro výstavbu této haly, aby nedošlo k zatížení 

hospoda�ení spole�nosti ABC 

 
 

2.2 Výrobní program 
 
Spole�nost ABC s. r. o. zajiš
uje inženýrské práce, dodávky ocelových konstrukcí, výrobu 

elektroza�ízení, dílenskou montáž za�ízen, stejn� jako montáž u zákazník� pro jednotlivé 

�leny skupiny a servisní �innosti. Je hlavním skladem pro celou skupinu v rámci 

n�meckého koncernu, což významn� ovliv�uje struktury jeho aktiv. Vystupuje zárove� i 

jako zastoupení skupiny n�meckého koncernu pro �eskou a Slovenskou republiku. Je 

materiáln� i personáln� vybavena pro provád�ní konstruk�ních návrh� za�ízení pro tavení a 

tepelné zpracování kov�, pro jejich montáž až do fáze uvedení do provozu. Zabezpe�uje 

také servisní a opravárenskou �innost.     
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 2.3 Postavení na trhu a konkurence 
 

Dle po�tu zam�stnanc� pat�í spole�nost mezi st�ední podniky a je významným 

zam�stnavatelem pro pracovníky v mikroregionu Jihomoravského kraje, má také 

zam�stnance z celé Moravy.  

 

Zákazníky jsou ze 70 % dce�inné spole�nosti n�meckého koncernu, dále slévárny, 

spole�nosti, v jejichž výrobním procesu probíhá tepelné zpracování kov� a 

zprost�edkovatelské spole�nosti pro výše uvedené (obchodní spole�nosti, projektové 

kancelá�e apod. ). Spole�nost realizuje 95 % tržeb v EURO, v �eské korun� pouze 5 %. 

V�tšina, tém�� 70 % produkce je exportováno, z významných tuzemských odb�ratel� je 

nutno jmenovat p�edevším spole�nost Škoda Auto Mladá Boleslav.  

 

Spole�nost ovliv�uje pouze stávající homogenní konkurence (oligopol), nebo
 v oboru, ve 

kterém se spole�nost pohybuje, jsou vytvo�eny pom�rn� významné bariéry pro vstup nové 

konkurence. Jedná se o odv�tví kapitálov� a technologicky náro�né. Mate�ská spole�nost 

m�že teoreticky poptávat pece i u ostatních výrobc� v �R, ale samoz�ejm� tak ne�iní, 

jelikož má ve své dce�inné spole�nosti know-how. Konkurence je nutno rozd�lit na tu 

v �R a mezinárodní. V �R existuje n�kolik spole�ností, které mají podobný výrobní 

program. Ani jedna však nenabízí velkokapacitní pece tak, jak to nabízí spole�nost ABC. 

V�tšinou se jedná o pece do 12 tun. Mezi tyto spole�nosti pat�ila spol. Škoda Klatovy s. r. 

o. , t. �. v konkursu, spol. Realistic Karlovy Vary, a. s. , spol. ZEZ Praha, a. s. a spol. 

Teplotechna Olomouc, s. r. o. Zahrani�ní konkurence je schopna vyrobit i v�tší pece. 

Konkrétn� se jedná o nejv�tšího konkurenta spol. ABB Group AG ze SRN, spol. LOI 

Essen  AG ze SRN a spol. Aichelin Modling GmbH z Rakouska.  

 

2.4 SWOT analýza 
 
Silné stránky  
 

• kvalifikovaní lidé 

• moderní technologie 

• kvalita  

• know-how 
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• servis 

• nabídka a realizace produkt� i mimo skupinu koncernu 

• flexibilita 

• interní a externí montáž 

• nová výrobní hala 

• kvalitní internetová prezentace spole�nosti 

 
Slabé stránky  
 

• vyšší cena  
 
P�íležitosti 
 

• Využití silných stránek a proniknutí na trh s vlastním produktem mimo skupinu 

koncernu 

• Servis starých za�ízení, jejich modernizace a pozd�ji vým�na za koncern 

• Nová výrobní a administrativní hala  

• R�st zakázek od koncernu i mimo n�j  

Hrozby  

• Lokální konkurence, která nabízí nižší ceny 

• Zahrani�ní konkurence s podobnou strategií na lokálním trhu v�etn� místního 

servisu 

• Silná koruna 

• Rozhodnutí vlastníka p�esunout výrobu dále na východ 

• Priorita zakázek pro skupinu v rámci koncernu ohrožující spolupráci se zákazníky 

mimo skupiny koncernu 

• Pokles zakázek od koncernu  

  
 

2.5 Zdroje informací pro finan�ní analýzu  
 

2.5.1 Rozvaha 
 
 

Rozvaha je výkaz o finan�ní pozici ú�etní jednotky a je sou�ástí ú�etní záv�rky spolu 

s výkazem zisku a ztráty. Aktiva jsou ve výkazu vykazovány ve svých brutto hodnotách 
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korigovaných o oprávky, event. opravné položky. Vzhledem k platnosti zlatého bilan�ního 

pravidla musí být hodnota pasiv rovna netto hodnot� aktiv, tzn. že  

 

AKTIVA � PASIVA 

 

AKTIVUM                       B�žné ú�etní období                            Minulé ú�etní období (netto) 

                          Brutto      Korekce   Netto (brutto – korekce) 

                             1                 2              3 

položka aktiv     

 

PASIVUM                            B�žné ú�etní období                              Minulé ú�etní období  

položka pasiv  

 

Forma výkazu je stanovena P�ílohou 1 vyhlášky 500/2002 Sb. , kterou se provád�jí n�která 

ustanovení zákona �. 563/1991 Sb. , o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

 

Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné stran� a zdroj� jeho krytí (pasiv) 

na stran� druhé k ur�itému �asovému okamžiku. Struktura aktiv bývá ozna�ována jako 

majetková struktura podniku. Zdroje krytí tvo�í strukturu podnikového kapitálu, ze kterého 

je majetek financován, n�kdy bývá také ozna�ován jako finan�ní struktura.  

 

Rozvaha však neodráží sou�asnou hodnotu podniku a p�i hodnocení jednotlivých složek 

rozvahy je pot�eba brát v úvahu následující okolnosti, které mají vliv na její vypovídací 

schopnost, a to:  

 

• princip ú�tování v historicky po�izovacích cenách, které nezobrazují sou�asnou 

hodnotu aktiv a pasiv  

 

a  

 

• zvolenou metodu odepisování majetku, oce�ování zásob a pohledávek  

 

Základním hlediskem t�íd�ní aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti 

v reproduk�ním cyklu podniku. Z tohoto pohledu se aktiva �lení na stálá aktiva 

(dlouhodobá, fixní) zahrnující majetkové složky, které slouží �innosti podniku dlouhodob� 
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a postupn� se opot�ebovávají a ob�žná aktiva (krátkodobá) p�edstavují ty �ásti majetku, 

které se spot�ebovávají obvykle najednou, p�ípadn� proces jejich p�em�ny v peníze 

nep�esahuje jeden rok. V rámci tohoto vymezení se �lení aktiva i podle stupn� likvidnosti 

majetku. Likvidnost majetku lze charakterizovat jako schopnost majetku p�em�nit se na 

hotové peníze. [4] 

 

Základní �len�ní pasiv, která p�edstavují zdroje krytí aktiv, je provedeno podle vlastnictví 

zdroj�. Z tohoto pohledu se pasiva �lení na vlastní kapitál a cizí zdroje (kapitál).        

 

2.5.2 Výkaz zisk� a ztráty 
 

Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjiš
ování výše a zp�sobu tvorby složek hospodá�ského 

výsledku (dále jen „HV“). Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za b�žné 

období. Zjednodušen� lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjád�it vztahem: 

 

VÝNOSY – NÁKLADY = HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK 

 

Náklady m�žeme definovat jako pen�žní vyjád�ení spot�eby výrobních �initel�. Se 

vznikem náklad� je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze (snížení netto 

aktiv). V praxi se náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spot�eba, opot�ebení 

majetku a p�ír�stek závazk�.  

 

Výnosy se definují jako pen�žní vyjád�ení výsledk� plynoucích z provozování podniku a 

p�edstavují finan�ní �ástky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb. 

Výnosy zahrnují hodnotové navracení spot�ebovaného majetku a jeho p�ír�stek (zvýšení 

netto aktiv).  

 

V sou�asné dob� je v �R úprava zisku a ztráty založená na zjednodušeném druhovém 

�len�ní náklad�. Náklady a výnosy jsou uspo�ádány do ur�itých oblastí tvo�ících 

podnikatelské aktivity. T�mito oblastmi jsou provozní, finan�ní a mimo�ádné aktivity.  

 

Vzhledem k tomu, že podnik provádí výrobní �innost a poskytuje služby a zárove� provádí 

finan�ní operace, je pro posuzování jeho úsp�šnosti a ekonomické kvality používán 
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souhrnný výsledek za provozní a finan�ní �innost, který je ozna�ován jako hospodá�ský 

výsledek za b�žnou �innost. Hospodá�ský výsledek za b�žnou �innost je sou�tem 

provozního a finan�ního výsledku hospoda�ení, snížený o da� za b�žnou �innost. P�i 

kladném HV dosahuje podnik zisku z b�žné �innosti a p�i záporném HV dosahuje ztráty 

z b�žné �innosti. Transformace ú�etního HV na da�ový základ se provádí na základ� 

ustanovení zákona o daních z p�íjm�.  

 

HV z provozní �innosti je ur�en u p�evážné v�tšiny podnik� (výrobních a obchodních) ze 

základních a opakujících se �innosti podniku. U výrobního podniku je tvo�en p�edevším 

tržbami za prodej vlastních výrobk� a služeb, po ode�tení náklad� podniku, tj. výrobní 

spot�eby (spot�eba materiálu, energie a služeb), osobních náklad� (tj. mzdy, odm�ny, 

zdravotní a sociální pojišt�ní), daní a poplatk� a odpis�. U obchodního podniku je tvo�en 

p�edevším položkou obchodní marže, tedy rozdílem tržeb a náklad� na prodané zboží.  

 

Z výkazu zisku a ztráty lze vy�íslit p�idanou hodnotu, což je hodnota p�idaná k hodnot� 

vstup� zpracováním v podniku. Lze ji vypo�ítat takto: 

 

PIDANÁ HODNOTA = (OBCHODNÍ MARŽE + VÝKONY) – VÝKONOVÁ SPOTEBA 

 

Pod pojmem výkony se rozumí výstupy produk�ní �innosti podniku a zahrnují zejména 

tržby a nedokon�enou výrobu. Výkonová spot�eba p�edstavuje nakoupené vstupy a 

zahrnuje nap�íklad spot�ebu materiálu a služeb.  

 

HV z finan�ní �innosti je výsledek, který souvisí se zp�sobem financování a s finan�ními 

operacemi podniku. HV z mimo�ádné �innosti vyplývá z nepravidelných a 

neo�ekávaných operací podniku. Vyjad�uje se jako rozdíl mezi mimo�ádnými výnosy a 

mimo�ádnými náklady. Tento hospodá�ský výsledek vzniká v d�sledku zm�n zp�sobu 

oce�ování majetku, mank a škod, p�ebytk� na majetku u finan�ních ú�t� a finan�ních 

investic apod. 

  

 

 

 



41 
 

2.5.3 Výkaz cash flow 
 
Smyslem výkazu cash flow (p�ehledu o pen�žních tocích) je vysv�tlit zm�ny pen�žních 

prost�edk� a pen�žních ekvivalent� daného podniku za ú�etní období. Ú�etní jednotka si 

m�že zvolit metodu zpracování výkazu cash flow.  

 

Pen�žní toky p�edstavují p�ír�stky a úbytky pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent�. 

Pen�žní prost�edky jsou peníze v hotovosti v�etn� cenin, pen�žní prost�edky na ú�tech 

(v�etn� p�ípadného pasivního z�statku b�žného ú�tu) a peníze na cest�. Pen�žní 

ekvivalenty zahrnují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotov� sm�nitelný, u 

tohoto majetku se nep�edpokládají významné zm�ny hodnoty v �ase (nap�íklad 

dlouhodobé pen�žní úložky s nejvýše t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, likvidní a 

obchodovatelné cenné papíry, pohledávky splatné do 3 m�síc�).  

 

Výkaz o pen�žních tocích vypovídá o tom, jak byly pen�žní zdroje vytvo�eny a jak byly 

použity za ur�ité sledované období. Význam výkazu cash flow spo�ívá p�edevším v tom, 

že umož�uje získat p�ehled o finan�ních a investi�ních procesech v p�íslušném ú�etním 

období v jejich vzájemné souvislosti, zejména o struktu�e finan�ních zdroj�, jejich výši a o 

struktu�e užití finan�ních zdroj�; finan�ní situaci podniku, resp. zm�nách ve finan�ní 

situaci podniku v rámci ú�etního období se zam��ením na likviditu, solventnost a jejich 

vývoj v ú�etním období; finan�ních zdrojích z vlastní �innosti a cizích zdroj� ve vztahu 

k jednotlivým formám jejich užití; zm�n� stavu pen�žních prost�edk� jako ukazatele, který 

vyjad�uje likviditu podniku, tj. umož�uje doložit p�ír�stky a úbytky pen�žních prost�edk� 

za sledované ú�etní období p�etransformované na tvorbu finan�ních zdroj� a jejich užití 

v souladu se všemi kritérii a požadavky, které se k tomu vztahují. [4] 

 

Ú�elem analýzy výkazu pen�žních tok� (cash flow - dále jen „CF“) je objasnit hlavní 

faktory, které ovliv�ují p�íjem, výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k ur�itému 

okamžiku. Cash flow je toková veli�ina vyjad�ující rozdíl p�ítoku a odtoku hotovosti za 

ur�ité období. Význam pojmu CF ve srovnání se ziskem vyplývá z toho, že vyjad�uje 

reálnou nezkreslenou skute�nost. Cash flow a zisk p�edstavují dv� kategorie, se kterými 

podnikový management denn� pracuje.  
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2.5.4 Výro�ní zpráva 
 
Podniky podléhající auditu a akciové spole�nosti sestavují nejen ú�etní záv�rku v plném 

rozsahu, ale mají povinnost vypracovat i výro�ní zprávu.  

 

Výro�ní zpráva informuje ucelen�, vyvážen� a komplexn� o vývoji výkonnosti podniku, o 

jeho budoucích zám�rech, o �innostech, kterými se zabývá a o jeho stávajícím 

hospodá�ském postavení.   

 

Výro�ní zpráva dále obsahuje ú�etní záv�rku a zprávu o auditu. V auditorské zpráv� je 

uveden výrok auditora, který vyjad�uje názor na to, zda je ú�etní záv�rka sestavená 

v souladu s právními p�edpisy nebo Mezinárodními ú�etními standardy a zda podává v�rný 

a poctivý obraz p�edm�tu ú�etnictví – stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazk� a 

jiných pasiv, nákladech a výnosech a výsledku hospoda�ení – a zda ú�etní záv�rka v�rn� 

zobrazuje finan�ní situaci auditované spole�nosti.   

 

2.5.5 Ostatní zdroje informací 
 
Mezi další zdroje informací je možné za�adit zpracovaná data o jednotlivých 

spole�nostech, která pro pot�eby investor� �i jiných zájemc� zhotovují maklé�ské 

spole�nosti, ratingové spole�nosti nebo investi�ní spole�nosti.  

 

Pro emitenty ve�ejn� obchodovatelných cenných papír� vyplývá ze zákona o cenných 

papírech povinnost ve lh�t� do 3 m�síc� po ukon�ení kalendá�ního roku uve�ejnit tzv. 

ro�ní zprávu, jejímž obsahem jsou krom� jiného – standardizovaná tabulka s hlavními 

finan�ními výsledky – i informace o o�ekávané hospodá�ské a finan�ní situaci emitenta 

v p�íštím roce, pop�. i v dalším období a skute�nosti, které vyvolaly v uplynulém roce 

významnou zm�nu kurzu cenného papíru nebo zhoršily schopnost emitenta plnit závazky 

z cenného papíru (nap�. podstatné zm�ny v obchodních, výrobních nebo odbytových 

podmínkách, zahájení konkurzního �i vyrovnacího �ízení, rozhodnutí o fúzi �i rozd�lení 

apod. )  (15) 
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3 Vlastní �ešení  

 

3.1 Finan�ní analýza 
 

Finan�ní analýza je zam��ena na identifikaci problém�, silných a slabých stránek 

p�edevším hodnotových proces� podniku. Informace získané pomocí finan�ní analýzy 

umož�ují dosp�t k ur�itým záv�r�m o celkovém hospoda�ení, finan�ní situaci podniku a 

p�edstavují seriózní podklad pro rozhodování jeho managementu.  

 

V diplomové práci provedu finan�ní analýzu t�ech ú�etních období od 2004 do 2006, a to 

za použití zejména elementárních metod finan�ní analýzy – analýzy stavových veli�in, 

analýzu tokových a rozdílových veli�in a analýzu pom�rových ukazatel�.  

 

3.1.1 Analýza stavových veli�in  
 

Tabulka �. 1 – Horizontální analýza aktiv 

 

        Zm�na  2005/2004 Zm�na  2006/2005 
Položka rozvahy 2004 2005 2006 tis. K�  % tis. K�  % 

AKTIVA CELKEM  99471 157212 93217 57741 58,0 -63995 -68,7 

Dlouhodobý majetek 25798 24236 21415 -1562 -6,1 -2821 -13,2 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1970 2807 2980 837 42,5 173 5,8 

Dlouhodobý hmotný majetek 23827 21429 18435 -2398 -10,1 -2994 -16,2 

Dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

Ob�žná aktiva 71843 130940 67986 59097 82,3 -62954 -92,6 

Zásoby 13320 70276 28203 56956 427,6 -42073 -149,2 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

Krátkodobé pohledávky 55290 59351 36717 4061 7,3 -22634 -61,6 

Finan�ní majetek 3232 1311 3065 -1921 -59,4 1754 57,2 
Ostatní aktiva - p�echodné 
ú�ty 1829 2035 3815 206 11,3 1780 46,7 

�asové rozlišení 1829 2035 3815 206 11,3 1780 46,7 
 
 

Ve sledovaném období nemají bilan�ní sumy v jednotlivých letech jednozna�n� r�stový 

trend. Celková aktiva se zvýšila v roce 2005 o 58 %. V d�sledku opot�ebování klesla stálá 

aktiva o 6,1 %. V roce 2005 ze stálých aktiv nejvíce vzrostl dlouhodobý nehmotný majetek 
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o 42,5 % z d�vodu nákupu software a nedokon�eného dlouhodobého nehmotného majetku. 

Ob�žná aktiva vzrostla o 82,3 % hlavn� díky nár�stu materiálu na sklad�, nedokon�ené 

výroby, výrobk�m a zbožím na sklad�. Nejv�tší pokles ob�žných zásob zaznamenal 

finan�ní majetek o 59,4 % hlavn� díky poklesu pen�z�m v hotovosti a na bankovních 

ú�tech.  

 
Graf �. 1 – Vývoj stálých aktiv 
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V roce 2006 došlo naopak k rapidnímu poklesu celkových aktiv o 68,7 %. V d�sledku 

opot�ebování klesla stálá aktiva o 13,2 %. Ob�žná aktiva klesla o 92,6 %, zejména díky 

prodanému zboží a výrobk�m. Sou�asn� došlo k poklesu krátkodobých pohledávek, což je 

velmi pozitivní zjišt�ní v�etn� snížení stavu zásob. Obecn� vysoké zásoby vážou velké 

množství pen�žních prost�edk� a negativn� tak p�sobí na CF.  
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Graf �. 2 – Vývoj ob�žného majetku 
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Vedle stálých aktiv tvo�í nedílnou sou�ást aktivní �ásti rozvahy i ob�žná aktiva. Z grafu �. 

2 lze jednozna�n� vy�íst, že nejv�tší podíl na OA mají krátkodobé pohledávky z titulu 

neuhrazených závazk� od p�evážn� zahrani�ních odb�ratel�. Naopak nejv�tší podíl na OA 

v roce 2005 tvo�í zásoby zboží, výrobk� a materiálu na sklad�.  
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Graf �. 3 – Struktura aktiv  
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Tabulka �. 2 – Horizontální analýza pasiv 
 

 
        Zm�na  2005/2004 Zm�na  2006/2005 

Položka rozvahy 2004 2005 2006 tis. K�  % tis. K�  % 
PASIVA CELKEM  99471 157212 93217 57741 58,0 -63995 -68,7 

Vlastní kapitál  14166 14701 6629 535 3,8 -8072 -121,8 

Základní kapitál  250 250 250 0 0,0 0 0,0 

Kapitálové fondy 22596 22596 22596 0 0,0 0 0,0 

Rezervní fond a fondy ze zisku 25 25 25 0 0,0 0 0,0 

Výsledek hospoda�ení minulých let -4089 -8704 -8169 -4615 112,9 535 -6,5 
Výsledek hospoda�ení b�žného období +/- -4615 535 -8072 5150 -111,6 -8607 106,6 

Cizí zdroje 85304 142510 86588 57206 67,1 -55922 -64,6 

Rezervy 2492 1661 2636 -831 -33,3 975 37,0 

Dlouhodobé závazky 3894 0 0 -3894 -100,0 0 0,0 

Krátkodobé závazky 78919 140848 83952 61929 78,5 -56896 -67,8 

Bankovní úv�ry a výpomoci 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

Ostatní pasiva - p�echodné ú�ty 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

�asové rozlišení 0 0 0 0 0,0 0 0,0 
 
 

Vlastní kapitál v roce 2005 vzrostl o 3,8 % díky kladného výsledku hospoda�ení ve výši 

535 tis. K�. V roce 2006 ovšem poklesl velmi znateln� o 121,6 % z d�vodu záporného 
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výsledku hospoda�ení v b�žném ú�etním období. Ztráta �inila 8 072 tis. K�. Položka cizí 

zdroje se zvýšila v roce 2005 o 67,1 % zejména kv�li nár�stu krátkodobých závazk� 

týkající se závazk� z obchodních vztah� v zahrani�í, závazky v��i ovládaným a �ídícím 

osobám a p�ijatých záloh ze zahrani�í. V roce 2006 meziro�n� výrazn� poklesly 

krátkodobé závazky o 67,8 %.                         

 

Graf �. 4 – Vývoj vlastního kapitálu 
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Ve sledovaném období jsou základní kapitál i kapitálové fondy v nezm�n�né výši. 

Hospodá�ské výsledky ve sledovaných obdobích jsou, až na rok 2005, vytvo�ené ú�etní 

ztráty. Ú�etní zisk vytvo�ený v roce 2005 byl také vylepšen tím, že byly �áste�n� 

rozpušt�ny rezervy. Je velmi zajímavé, že v roce 2005, kdy byl vytvo�en ú�etní zisk, tak 

hodnota krátkodobých závazk� byla na nejvyšší úrovni ze všech t�í sledovaných období. 
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Graf �. 5 – Vývoj vlastních a cizích zdroj�  
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Graf �. 6 – Vývoj cizího kapitálu (zdroj� financování) 
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Z grafu �. 6 vyplývá, že nejvýrazn�jší položkou cizího kapitálu jsou krátkodobé závazky. 

Spole�nost v�bec nevyužívá bankovních úv�r� a ob�žná aktiva jsou kryta výhradn� 

krátkodobými zdroji. Vývoj tedy sm��uje k využití krátkodobých zdroj�, které jsou 

levn�jší než dlouhodobé zdroje.    
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Tabulka �. 3 – Vertikální analýza aktiv 
 
  2004   2005   2006   

Položka rozvahy tis. K�  % tis. K�  % tis. K�  % 
AKTIVA CELKEM  99471 100 157212 100 93217 100 
Dlouhodobý majetek 25798 25,94 24236 15,42 21415 22,97 
Dlouhodobý nehmotný majetek 1970 1,98 2807 1,79 2980 3,20 
Dlouhodobý hmotný majetek 23827 23,95 21429 13,63 18435 19,78 
Ob�žná aktiva 71843 72,23 130940 83,29 67986 72,93 
Zásoby 13320 13,39 70276 44,70 28203 30,26 
Krátkodobé pohledávky 55290 55,58 59351 37,75 36717 39,39 
Finan�ní majetek 3232 3,25 1311 0,83 3065 3,29 
Ostatní aktiva - p�echodné 
ú�ty 1829 1,84 2035 1,29 3815 4,09 
�asové rozlišení 1829 1,84 2035 1,29 3815 4,09 
 
 

Ve sledovaném období je podíl stálých aktiv na bilan�ní sum� tém�� shodný s výjimkou 

roku 2005, kdy podíl tvo�í pouze 15%. Ve spole�nosti p�evažuje ob�žný majetek nad 

stálými aktivy. Podíl ob�žných aktiv na celkové bilan�ní se pohybuje nad 70 %. 

Významný podíl OA tvo�í zásoby zboží a výrobk� a v roce 2004 jsou tvo�eny více 

krátkodobými pohledávkami, a to 55%.  

 
Graf �. 7 – Rozložení aktiv  
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Zajímavý je podíl ostatních aktiv na bilan�ní sum� a pohybuje se od 1,29 % do 4,09 %. Má 

op�t r�zný trend. V roce 2005 lehce klesá na 1,29 % a pak v roce 2006 roste strm�ji na 

4,09%. 
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Tabulka �. 4 – Vertikální analýza pasiv 
 
  2004   2005   2006   

Položka rozvahy tis. K�  % tis. K�  % tis. K�  % 
PASIVA CELKEM  99471 100 157212 100 93217 100 
Vlastní kapitál  14166 14,24 14701 9,35 6629 7,11 
Základní kapitál  250 0,25 250 0,16 250 0,27 
Kapitálové fondy 22596 22,72 22596 14,37 22596 24,24 
Rezervní fond a fondy ze zisku 25 0,03 25 0,02 25 0,03 
Výsledek hospoda�ení minulých let -4089 -4,11 -8704 -5,54 -8169 -8,76 
Výsledek hospoda�ení b�žného období +/- -4615 -4,64 535 0,34 -8072 -8,66 
Cizí zdroje 85304 85,76 142510 90,65 86588 92,89 
Rezervy 2492 2,51 1661 1,06 2636 2,83 
Dlouhodobé závazky 3894 3,91 0 0,00 0 0,00 
Krátkodobé závazky 78919 79,34 140848 89,59 83952 90,06 
Bankovní úv�ry a výpomoci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ostatní pasiva - p�echodné ú�ty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
�asové rozlišení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

Z tabulky �. 4 je ihned patrné, že vlastní kapitál nep�evažuje nad cizími zdroji, což zcela 

odporuje zlatému pravidlu vyrovnání rizika, které p�edpokládá p�evahu vlastního kapitálu 

nad cizími zdroji. Podíl vlastního kapitálu na bilan�ní sum� má klesající trend. P�vodn� 

byl podíl 14% a kon�í až na alarmujících 7%. V roce 2005 byl VK zvýšen z d�vodu 

vytvo�ení ú�etního zisku ve výši 535 tis. K� a v roce 2006 snížen na 6 629 tis. K� z d�vodu 

úhrady ú�etní ztráty b�žného ú�etního období ve výši 8 072 tis. K�.  

 

Spole�nost nemá vlastní pen�žní prost�edky a svoji �innost financuje pouze cizími zdroji, 

které p�edstavují pouze krátkodobé závazky. Nejvýznamn�jší položkou vlastního kapitálu 

jsou kapitálové fondy, které se po celou sledovanou dobu nem�ní.  
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Graf �. 7 – Rozložení pasiv 
 

Rozložení pasiv pomocí vertikalní analýzy k 31. 12. 2006

7%

93%

0%
Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Ostatní pasiva

 
 

Z grafu �. 7 jednozna�n� vyplývá, že ve sledovaném období roste podíl cizích zdroj� na 

bilan�ní sum� až na cca 93%, což není v žádném p�ípad� dob�e s ohledem k uvedenému 

zlatému pravidlu vyrovnání rizika. Bylo by ur�it� velmi zajímavé provést srovnání i 

s rokem 2007, abychom mohli u�init ješt� p�esn�jší zjišt�ní ve vztahu k podílu vlastního 

kapitálu. Uvedený trend zcela ur�it� nesm��uje k finan�ní stabilit� podniku a pro korektní 

finan�ní záv�ry, je nutno vyhodnotit ješt� další finan�ní ukazatele, které nám odpoví na 

otázky týkající se likvidity, eventuáln� hrozícího bankrotu.  

 

3.1.2 Analýza tokových veli�in 
 
 
Tabulka �. 5 – Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

 
        Zm�na  2005/2004 Zm�na  2006/2005 

VZZ ve zkráceném rozsahu 2004 2005 2006 tis. K�  % tis. K�  % 
Tržby za prodej zboží  102274 120045 143671 17771 17,4 23626 16,4 
Náklady vynaložené na prodané zboží 99463 113586 135661 14123 14,2 22075 16,3 
Obchodní marže 2811 6458 8009 3647 129,7 1551 19,4 
Výkony  199053 183885 173280 -15168 -7,6 -10605 -6,1 
Výkonová spot�eba  147087 129029 132986 -18058 -12,3 3957 3,0 
P�idaná hodnota 54778 61314 48303 6536 11,9 -13011 -26,9 
Osobní náklady 50916 54566 54236 3650 7,2 -330 -0,6 
Dan� a poplatky 76 98 80 22 28,9 -18 -22,5 
Odpisy 11469 8871 7290 -2598 -22,7 -1581 -21,7 
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu  33 21079 42444 21046 63775,8 21365 0,0 
Z�statková cena dl. majetku a materiálu  0 18948 35874 18948 0,0 16926 47,2 
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Zm�na stavu rezerv a opravných položek -68 -830 1906 -762 1120,6 2736 0,0 
Ostatní provozní výnosy 472 708 2018 236 50,0 1310 0,0 
Ostatní provozní náklady 494 748 708 254 51,4 -40 0,0 
Provozní výsledek hospoda�ení  -4329 700 -8303 5029 -116,2 -9003  108,4 
Výnosy z dlouhodobého finan�ní majetku 0 0 0 0 0,0 0 0,0 
Zm�na stavu rezerv a OP ve fin. oblasti 0 0 0 0 0,0 0 0,0 
Výnosové úroky 28 2688 2 2660 9500,0 -2686 -134300,0 
Nákladové úroky 1122 792 1091 -330 -29,4 299 27,4 
Ostatní finan�ní výnosy 6390 8630 7898 2240 35,1 -732 -9,3 
Ostatní finan�ní náklady 5374 8006 6572 2632 49,0 -1434 -21,8 
Fianan�ní výsledek hospoda�ení -77 -164 238 -87 113,0 402 168,9 
Da� z p�íjmu 0 0,3 0 0,3 0,0 -0,3 0,0 
Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost -4406 535 -8072 4941 -112,1 -8607 106,6 
Mimo�ádné výnosy 0 0 0,7 0 0,0 0,7 0,0 
Mimo�ádné náklady 208 0 0 -208 -100,0 0 0,0 
Mimo�ádný výsledek hospoda�ení -208 0 0 208 -100,0 0 0,0 
Výsledek hospoda�ení za ú�etní období  -4615 535,1 -8072 5150,1 -111,6 -8607,1 106,6 
Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním -4615 535,4 -8065 5150,4 -111,6 -8600,4 106,6 

 
 

Tržby ve sledovaném období rostly od 102 do 143 tis. K�, meziro�n�  o 16 - 17 %. 

Obchodní marže v roce 2005 vzrostla o 129 %, což bylo zp�sobeno nár�stem tržeb a �iní 

5,3% z tržeb. Nár�st obchodní marže v roce 2006 kopíroval r�st tržeb o 16 procent. 

P�idaná hodnota nejprve vzrostla o 12 % a pak v d�sledku nižší výkon� a vyšších náklad� 

(vyšších cen materiálu) klesla o 27 %, což není dobré znamení. V letech 2004 – 2005 byl 

její podíl na tržbách p�es 50%, což byl velmi pozitivní jev. Ovšem v roce 2006 byl její 

podíl na tržbách pouze kolem 33 %. Provozní výsledek hospoda�ení je v období 2004 a 

2006 záporný. Kladný výsledek byl vykázán pouze v roce 2005.  

 

Prodej zboží se na celkových tržbách podílí 72%, ostatní tvo�í prodej služeb. Výrobky jsou 

v�tšinou vyváženy mimo �R. Na záporném finan�ním výsledku hospoda�ení se projevují i 

kurzové zm�ny EURO versus CZK. 

 

Kladného výsledku hospoda�ení bylo za sledované období dosaženo pouze v roce 2005, 

kdy byl vytvo�en ú�etní zisk ve výši 535 tis. K�. V roce 2005 byla vytvo�ena ú�etní ztráta 

ve výši 4 000 K� a v roce 2006 byla vytvo�ena již dvojnásobná ú�etní ztráta. P�í�inou 

takového stavu hospoda�ení jsou vyšší ceny vstup� a nižší ceny zakázek, které byly 

uzav�eny ješt� v minulosti.  
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Tabulka �. 6  – Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

  2004   2005   2006   
VZZ ve zkráceném rozsahu tis. K�  % tis. K�  % tis. K�  % 

Tržby za prodej zboží  102274 100 120045 100 143671 100 

Náklady vynaložené na prodané zboží 99463 97,25 113586 94,62 135661 94,42 

Obchodní marže 2811 2,75 6458 5,69 8009 5,57 

Výkony  199053 194,63 183885 153,18 173280 120,61 

Výkonová spot�eba  147087 143,82 129029 107,48 132986 92,56 

P�idaná hodnota 54778 53,56 61314 51,08 48303 33,62 

Osobní náklady 50916 49,78 54566 45,45 54236 37,75 

Dan� a poplatky 76 0,07 98 0,08 80 0,06 

Odpisy 11469 11,21 8871 7,39 7290 5,07 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu  33 0,03 21079 17,56 42444 29,54 

Z�statková cena dl. majetku a materiálu  0 0,00 18948 15,78 35874 24,97 

Zm�na stavu rezerv a opravných položek -68 -0,07 -830 -0,69 1906 1,33 

Ostatní provozní výnosy 472 0,46 708 0,59 2018 1,40 

Ostatní provozní náklady 494 0,48 748 0,62 708 0,49 

Provozní výsledek hospoda�ení  -4329 -4,23 700 0,58 -8303 -5,78 

Výnosy z dlouhodobého finan�ní majetku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zm�na stavu rezerv a OP ve fin. oblasti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výnosové úroky 28 0,03 2688 2,24 2 0,00 

Nákladové úroky 1122 1,10 792 0,66 1091 0,76 

Ostatní finan�ní výnosy 6390 6,25 8630 7,19 7898 5,50 

Ostatní finan�ní náklady 5374 5,25 8006 6,67 6572 4,57 

Fianan�ní výsledek hospoda�ení -77 -0,08 -164 -0,14 238 0,17 

Da� z p�íjmu 0 0,00 0,3 0,00 0 0,00 

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost -4406 -4,31 535 0,45 -8072 -5,62 

Mimo�ádné výnosy 0 0,00 0 0,00 0,7 0,00 

Mimo�ádné náklady 208 0,20 0 0,00 0 0,00 

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení -208 -0,20 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období  -4615 -4,51 535,1 0,45 -8072 -5,62 

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním -4615 -4,51 535,4 0,45 -8065 -5,61 

 

Z tabulky �. 6 vyplývá, že obchodní marže se pohybuje od 2,75 % do 6 % a podíl obchodní 

marže na tržbách má r�stový trend s výjimkou roku 2006, kdy podíl klesl o 1,2 %. P�í�inou 

byl vzestup náklad� v podob� zvýšených cen vstup� (materiálu) pro další zpracování. 

Provozní výsledek hospoda�ení má záporný podíl na tržbách krom� roku 2005, kdy byl 

vykázán kladný výsledek. Finan�ní výsledek hospoda�ení je záporný s výjimkou roku 
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2006, kdy dosáhl hodnoty 238 tis. K�. Podíly dan� z p�íjmu na tržbách nep�icházejí 

v úvahu z d�vodu vytvo�ení ú�etní ztráty. Pouze v roce 2005 p�i vytvo�ení ú�etního zisku, 

byla zaplacena minimální da�.  

 

3.1.3 Analýza cash flow  
 

Tabulka �. 7 – P�ehled o vývoji cash flow 

   

Rok  2004 2005 2006 
Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních 
ekvivalent� na za�átku období  4476 3232 1312 

Cash flow z provozní �innosti  13927 5582 6164  

Cash flow z investi�ní �innosti  -2975 -7502 -4410 

Cash flow z finan�ní �innosti -12496 0 0 
�isté zvýšení, resp. snížení pen�žních 
prost�edk� -1244 -1920 1754 

Stav pen�žních prost�edk� na konci období  3232 1312 3066 
 

 

Z tabulky �. 7 vyplývá, že vývoj cash flow je na dobré úrovni. Provozní cash flow má 

klesající trend. Pozitivním jevem je, že hodnoty provozního CF jsou ve všech sledovaných 

obdobích kladné. �isté vytvo�ení cash flow je v roce 2004 a 2005 záporné. Výsledek 

finan�ního cash flow v roce 2004 je zap�í�in�n úhradou dlouhodobých závazk� v��i 

mate�ské spole�nosti v SRN. Spole�nost se dostala v roce 2004 do hluboké ztráty díky 

rozhodnutí mate�ské spole�nosti, které se týkalo úhrady své vlastní ú�etní ztráty „p�elitím“ 

zisku z dce�inných spole�ností v rámci celého koncernu. Taková rozhodnutí jsou 

v koncernech b�žná, nebo
 je primárn� zajímá pouze vytvo�ení ú�etního zisku, který cht�jí 

dosahovat za každou cenu.  

 

3.1.4 Bilan�ní pravidla v praxi 
 
T�mito pravidly, která jsou chápána jako doporu�ení, by se m�l �ídit management 

spole�nosti p�i financování spole�nosti s cílem dosažení dlouhodobé finan�ní stability a 

rovnováhy.  
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Prvním pravidlem je tzv. zlaté bilan�ní pravidlo financování, které požaduje, aby 

dlouhodobý majetek byl financován hlavn� z dlouhodobých vlastních a cizích zdroj� a 

krátkodobý majetek, jako jsou ob�žná aktiva, byl financován krátkodobými zdroji. 

Spole�nost ABC používá ve sledovaném období k financování dlouhodobého majetku 

p�edevším dlouhodobé cizí zdroje, nebo
 vlastní zdroje tvo�í pouze 15 – 25 % celkových 

pasiv a ke krytí stálých aktiv by nesta�ily. Ob�žná aktiva jsou pak financována 

krátkodobými závazky, jelikož spole�nost nevyužívá bankovních úv�r� a výpomocí a  

disponuje minimálními rezervami. Ovšem pokud se týká roku 2004, tak v tomto roce je 

1 200 tis. K� dlouhodobých zdroj� kryto krátkodobými zdroji – krátkodobými závazky, 

což není v souladu s požadovaným zlatým pravidlem financování týkající se �asového 

souladu krytí jednotlivých složek majetku. V roce 2006 byla situace taková, že 15 100 tis. 

K� dlouhodobých zdroj� bylo kryto krátkodobými zdroji – krátkodobými závazky, což 

není ur�it� není v souladu s finan�ní rovnováhou a stabilitou.   

 

Druhým pravidlem je tzv. zlaté pravidlo vyrovnání rizika, které požaduje, aby vlastní 

zdroje p�evyšovaly cizí zdroje, nebo
 musíme mít na z�eteli, že zvyšování podílu cizích 

zdroj� na celkových zdrojích, vede ke zdražování cizích zdroj� a také ke zvyšování 

finan�ního rizika pro vlastníky spole�nosti. U spole�nosti  ABC je pom�r takový, že cizí 

zdroje tvo�í cca 85 – 92 % celkových pasiv, což je velké finan�ní riziko pro vlastníky.  

 

T�etím pravidlem je tzv. zlaté pari pravidlo, které sleduje vztah dlouhodobých aktiv a 

vlastního kapitálu a doporu�uje, aby dlouhodobá aktiva byla financována vlastním 

kapitálem. U spole�nosti ABC není to pravidlo v žádném p�ípad� dodržováno.  

 

3.1.5 Analýza rozdílových ukazatel� 
 

�istý pracovní kapitál (Net Working Capital, dál jen „�PK“) je nej�ast�ji používaný 

ukazatelem, který je vypo�ten jako rozdíl mezi celkovými ob�žnými aktivy (OA) a 

celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok až 3 m�síce, 

což umož�uje odd�lit výstižn�ji v ob�žných aktivech tu �ást finan�ních prost�edk�, která je 

ur�ena na brzkou úhradu krátkodobých závazk� od té �ásti, která je relativn� volná a lze 

chápat jako ur�itý finan�ní fond. Pro finan�ního manažera p�edstavuje tento fond volný 
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kapitál, který je využíván k hladnému pr�b�hu ekonomické �innosti podniku. Termín 

„�istý“ znamená, že kapitál je o�išt�n z finan�ního hlediska od povinnosti brzkého splácení 

krátkodobého cizího kapitálu a termín „pracovní“ má vyjád�it disponibilitu s tímto 

majetkem. �PK p�edstavuje finan�ní polštá�, který podniku umož�uje pokra�ovat ve svých 

aktivitách i v p�ípad�, že by ho potkala n�jaká nep�íznivá událost, která by vyžadovala 

vysoký výdej pen�žních prost�edk�. Velikost tohoto polštá�e závisí na obratovosti 

krátkodobých aktiv podniku, ale i na vn�jších okolnostech, jako jsou nap�. konkurence, 

stabilita trhu, da�ová legislativa atd. [10, s. 35] 

 

Tabulka �. 7 – �istý pracovní kapitál 

 

Ukazatel 2004 2005 2006 
�istý pracovní 
kapitál  -7076 -9908 -15966 
Ob�žná aktiva  71843 130940 67986 
Krátkodobé závazky 78919 140848 83952 

 

 

Graf �. 8 – Vývoj �istého pracovního kapitálu 
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Z tabulky �. 7 a grafu �. 8 vyplývá, že spole�nost ABC má ve sledovaném období 

záporný �istý pracovní kapitál, který v �asovém horizontu stále nar�stá do vyšších 
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záporných hodnot. Z výpo�tu dále vyplývá, že spole�nost nemá dobré finan�ní zázemí 

a nemá tak žádnou finan�ní rezervu v p�ípad� ekonomického výkyvu v negativním 

slova smyslu. Jednozna�n� nejv�tší „vinu“ na uvedeném zjišt�ní má hodnota 

krátkodobých závazk�, které ve sledovaném období p�esahují ob�žná aktiva.  

 

�PK lze používat jako míru likvidity velmi obez�etn�, nebo
 OA mohou obsahovat i 

položky málo likvidní, nebo dokonce nelikvidní, jako jsou nap�. pohledávky s dlouhou 

dobou splatnosti �i nedobytné pohledávky. Navíc je tento ukazatel siln� ovlivn�n 

zp�sobem oce�ování jeho složek zejména majetku. Proto se používá pro sledování 

likvidity �istý pen�žní fond, který p�edstavuje rozdíl mezi pohotovými pen�žními 

prost�edky a okamžit� splatnými závazky. Nejvyšší stupe� likvidity vyjad�uje fond, 

který do pohotových pen�žních prost�edk� zahrnuje pouze hotovost a peníze na 

b�žných ú�tech. [11, s. 38] 

 

Vzhledem k neznalosti okamžité doby splatnosti jednotlivých závazk� tak, jak 

požaduje výpo�et ukazatele �istého pen�žního fondu, provedeme výpo�et ukazatele 

�istého pen�žního majetku (dále jen „�PM“), který je vypo�ten jako rozdíl mezi OA 

zásobami a krátkodobými závazky. Tento ukazatel je sice mén� p�esný než ukazatel 

�istého pen�žního fondu, ale má ur�itou vypovídající hodnotu a pro ú�ely srovnání 

s ukazatelem �PK je dosta�ující.  

 

Tabulka �. 8 – �istý pen�žní majetek  

 

Ukazatel 2004 2005 2006 
�istý pen�žní 
majetek -20396 -80184 -44169 
Ob�žná aktiva  71843 130940 67986 
Zásoby 13320 70276 28203 
Krátkodobé závazky 78919 140848 83952 
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Graf �. 9 – Vývoj �istého pen�žního majetku   
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Tabulka �. 8 spole�n� s grafem �. 9 nám ukazují hodnoty, které jsou ješt� vyšší 

v záporném slova smyslu a dávají nám jednozna�ný signál o tom, že spole�nost 

nedisponuje žádným finan�ním polštá�em, který by ji zachránil v p�ípad� 

ekonomických problém�. Z vypo�tených hodnot �PK a �PM vyplývá velmi podstatné 

negativní zjišt�ní, že „nekrytý dluh“ takového rozsahu m�že spole�nosti zp�sobit 

nemalé problémy v budoucnu. Vzniklou finan�ní situaci této spole�nosti by bylo 

vhodné �ešit nap�. krátkodobými bankovními úv�ry.  

 

3.1.6 Analýza ukazatel� rentability  
 

3.1.6.1  ROI - ukazatel rentability vloženého kapitálu  
 

– (ukazatel míry zisku, Return on Investment) – pat�í k nejd�ležit�jším ukazatel�m, 

jimiž se hodnotí podnikatelská �innost spole�ností 

 

ROI = zisk p�ed zdan�ním EBIT + nákladové úroky/celkový kapitál 
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3.1.6.2 ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv  
 

– (míra výnosu na aktiva, návratnost aktiv, Return on Assets) – ukazatel pom��uje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdroj� jsou 

financována (vlastních, cizích, krátkodobých nebo dlouhodobých) 

 

ROA = zisk p�ed zdan�ním EBIT/aktiva 

 

3.1.6.3 ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu  
 

(výnosnost vlastního kapitálu, návratnost vlastního kapitálu, Return on common 

Equity) – je ukazatelem jímž vlastníci (akcioná�i, spole�níci a další investo�i) zjiš
ují, 

zda jejich kapitál p�ináší dostate�ný výnos 

 

ROE = �istý zisk/vlastní kapitál 

 

Tabulka �. 9 – Ukazatelé rentability  

 

Ukazatel (údaje v procentech) 2004 2005 2006 
ROI -4,62 0,34 0,14 

 ROA -0,046 0,45 -0,08 
ROE -35,58 3,64 -1,22 

 

 

Z tabulky �. 9 vyplývá, že hodnoty ukazatel� v letech 2004 a 2006 jsou záporné, nebo
 

spole�nost vytvo�ila ú�etní ztrátu a ukazatelé by tak nem�ly pat�i�nou, resp. žádnou 

vypovídající schopnost. S ohledem k tomuto zjišt�ní, budeme komentovat pouze rok 2005. 

V tomto roce spole�nost vytvo�ila provozní zisk ve výši 700 tis. K� a �istý zisk ve výši 535 

tis. K�. Pouze v tomto období je možné hovo�it o pozitivním vlivu finan�ní páky, protože 

ROE > ROA. Ú�inek finan�ní páky, což je pom�r ziskovosti vlastního kapitálu 

k ziskovosti celkového kapitálu, je v�tší než 1 práv� tehdy, když ziskovost vlastního 

kapitálu je vyšší než ziskovost celkového kapitálu. V našem p�ípad� je pom�r 3,6/0,45, což 
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je více než 1. Termín „páka“ je nutno chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního 

kapitálu p�ipojením cizích zdroj� k vlastnímu kapitálu.  

 

Pro investora je d�ležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, které by obdržel p�i jiné 

form� investování (z obligací, termínovaného vkladu, majetkových cenných papír� apod.). 

Tento požadavek je oprávn�ný, nebo
 investor nese pom�rn� vysoké riziko spojené se 

špatným hospoda�ením �i dokonce bankrotem podniku, p�i n�mž m�že p�ijít o sv�j kapitál. 

Bude-li tedy hodnota ROE dlouhodob� nižší nebo rovna výnosnosti cenných papír� 

garantovaných státem (pokladni�ní poukázky, státní obligace apod.), podnik bude nejspíš 

odsouzen k zániku, nebo
 investor se bude snažit investovat sv�j kapitál, výnosn�jším 

zp�sobem. [10, s. 57] 

 

3.1.7 Analýza ukazatel� likvidity 
 

Ukazatele likvidity (liquidity ratios) charakterizují schopnost podniku dostát svým 

závazk�m. Likvidita je definována jako souhrn všech potenciáln� likvidních prost�edk�, 

které má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazk�.  

 

B�žná likvidita (current ratio, celková likvidita) – ukazuje, kolikrát pokrývají ob�žná 

aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu zásob a jejich správné (reálné) 

oce�ování vzhledem k jejich neplacení ve lh�t� �i nedobytnosti. U zásob m�že trvat velmi 

dlouho než se p�em�ní na peníze, nebo
 nejprve musí být spot�ebovány, p�em�n�ny na 

výrobky, prodány (na obchodní úv�r) a pak se �eká �asto n�kolik týdn� �i dokonce m�síc� 

na úhradu od odb�ratele. Podnik s nevhodnou strukturou ob�žných aktiv (nadm�rné 

zásoby, nedobytné pohledávky, nepatrný stav pen�žních prost�edk�) se pak snadno ocitne 

v obtížné finan�ní situaci. [10, s. 66] 

 

B�žná likvidita = ob�žná aktiva/krátkodobé závazky 
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Tabulka �.  10 – Ukazatel b�žné likvidity 

 

Ukazatel  2004 2005 2006 
B�žná likvidita 3. stupn� 0,91 0,93 0,81 

Pohotová likvidita 2. stupn�  0,74 0,43 0,47 
Okamžitá likvidita 1. stupn�  0,74 0,3 0,73 

 

U finan�n� zdravých spole�ností se hodnota ukazatele likvidity pohybuje mezi 2 – 3. 

Odborná literatura doporu�uje hodnotu vyšší než 1,5 a tuto považuje za dosta�ující.  

 

Graf �. 10 – B�žná likvidita 
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Z tabulky �. 10 a grafu �. 10 vyplývá, že hodnota ukazatele je ve sledovaném období nižší 

než 1, což je nep�ijatelné a signalizuje to, že podnik krátkodobými zdroji financuje 

dlouhodobý majetek a nemá tak dostatek likvidních pohotových zdroj� k uhrazení 

krátkodobých závazk�, jejichž splatnost je velmi krátká, v�tšinou do 30 až  60 dní. 

Znamená to tedy, že vlastníci neposkytli managementu dostatek zdroj�.  
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Vzhledem k uvedeným hodnotám ukazatele b�žné likvidity spole�nosti ABC lze u�init 

záv�r, že likvidita není považována za dosta�ující a spole�nost je možné z hlediska teorie 

považovat za finan�n� nezdravou.  

  

Tabulka �. 11 – Ukazatel pohotové likvidity 

 

Ukazatel  2004 2005 2006 
B�žná likvidita 3. stupn� 0,91 0,93 0,81 

Pohotová likvidita 2. stupn�  0,74 0,43 0,47 
Okamžitá likvidita 1. stupn�  0,74 0,3 0,73 

 

Ukazatel pohotové likvidity ve snaze odstranit nedostatky ukazatele b�žné likvidity, 

vylu�uje z OA zásoby a ponechává v �itateli jen pen�žní prost�edky (v hotovosti a na 

bankovních ú�tech), krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky (o�išt�né od t�žko 

vymahatelných a pochybných, protože by neoprávn�n� zlepšovaly hodnotu ukazatele). 

Odborná literatura doporu�uje pro zachování likvidity hodnotu v�tší než 1. Pro ú�ely 

finan�ní analýzy je ú�elné zkoumat pom�r mezi ukazatelem b�žné likvidity a pohotové 

likvidity. Z tabulky �. 11 a grafu �. 11 vyplývá, že vývoj hodnot ukazatele má klesající 

trend a hodnoty jsou nižší než 1, což není pozitivní a vysílá to zcela ur�it� signál o 

problémech s likviditou. Výrazn� nižší hodnoty pohotové likvidity ukazují na nadm�rné 

zásoby v rozvaze podniku.  
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Graf �. 11 – Pohotová likvidita  
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Tabulka �. 12 – Okamžitá likvidita 

 

Ukazatel  2004 2005 2006 
B�žná likvidita 3. stupn� 0,91 0,93 0,81 

Pohotová likvidita 2. stupn�  0,74 0,43 0,47 
Okamžitá likvidita 1. stupn�  0,74 0,3 0,73 

 

 

Ukazatel okamžité likvidity m��í schopnost hradit práv� splatné dluhy. Odborná literatura 

hovo�í o tom, že pro zajišt�ní likvidity je nutné, aby hodnota ukazatele byla alespo� 0,2. 

Z tabulky �. 12 a grafu �. 12 vyplývá, že hodnoty tohoto ukazatele p�evyšují p�edepsanou 

hodnotu ve všech sledovaných obdobích s výjimkou roku 2005, kdy m�l ukazatel hodnotu 

pouze 0,3. Bylo to dáno tím, že hodnota finan�ního majetku v tomto roce byla pouze 1 311 

tis. K� oproti nap�. roku 2004, kdy byla hodnota 3 232 tis. K� a roku 2006, kdy byla 3 065 

tis. K�.   
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Graf �. 12 – Okamžitá likvidita 
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3.1.8 Analýza ukazatel� aktivity 
 

Ukazatele aktivity m��í, jak podnik hospoda�í se svými aktivy. Má-li jich více, než je 

ú�elné, vznikají mu zbyte�né náklady a tím nízký zisk. Má-li jich naopak nedostatek, pak 

se musí vzdát mnoha potenciáln� výhodných podnikatelských p�íležitostí a p�ichází tak o 

výnosy, které by mohl získat.    

 

Tabulka �. 13 – Vývoj ukazatel� aktivity 

 

Ukazatel  2004 2005 2006 
Obrat aktiv (tržby/aktiva) 1,03 0,76 1,54 
Obrat zásob (tržby/zásoby) 7,68 1,7 5,09 

Doba obratu pohledávek (pohledávky/denní 
tržby) 103,5 128,6 92,47 

Doba obratu závazk� (závazky/denní tržby) 200,5 336,5 92,19 
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Obrat celkových aktiv udává po�et obrátek, tj. kolikrát se aktiva obrátí, za daný �asový 

interval – za rok. Odborná literatura doporu�uje hodnotu mezi 1,6 – 2,9. Doporu�ené 

hodnoty ovšem nejsou v žádném ze sledovaném období dosaženy. Pro nápravu tohoto 

stavu doporu�uji bu	 zvýšit tržby nebo snížit aktiva odprodejem.  

 

Graf �. 13 – Obrat celkových aktiv 
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Obrat zásob udává, kolikrát je v pr�b�hu roku každá položka zásob podniku prodána a 

znovu uskladn�na. Slabinou ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu a zásoby se 

uvád�jí v nákladových (po�izovacích) cenách. Proto m�že být ukazatel nadhodnocen. 

Ukazatel vykazuje v letech 2004 a 2006 uspokojivé hodnoty, v roce 2005 je však 

hodnota velmi nízká z d�vodu velmi vysokých zásob a tudíž nižší likvidity.   
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Graf �. 14 – Obrat zásob 
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Doba obratu pohledávek používá se p�i hodnocení ú�tu 311 – pohledávky z obchodních 

vztah�. Výsledkem tohoto ukazatele je po�et dn�, b�hem nichž je inkaso pen�z za 

každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto pr�m�rnou dobu musí podnik �ekat na 

inkaso plateb za již provedené tržby. Z tabulky �. 13 vyplývá, že doba obratu pohledávek 

ve sledovaném období klesá, což je velmi pozitivní trend.  

 

Doba obratu závazk� nám udává, jak dlouho spole�nost odkládá platby v��i 

dodavatel�m. Používá se p�i hodnocení ú�tu 321 – dodavatelé. Ve sledovaném období mají 

hodnoty tohoto ukazatele rostoucí trend. V roce 2005 se doba obratu prodloužila jednou 

tolik oproti roku 2004.  

 

Porovnáním doby obratu pohledávek a závazk� lze jednozna�n� konstatovat, že spole�nost 

je ve velké výhod�, nebo
 poskytuje obchodní úv�r od 92 – 128 dn� a sama tento �erpá 

provozní úv�r od dodavatel� od 92– 336 dn�. Vždy je lepší, když spole�nost �erpá 

obchodní úv�r od dodavatel� než sama tento poskytuje odb�ratel�m. Takto nastavená 

obchodní politika má zcela ur�it� pozitivní vliv na cash flow. Znamená to tedy, že 

spole�nost nemá problémy s provozním financováním a nemusí tak �ešit tento velmi 
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známý problém, s kterým se v sou�asn� potýká mnoho obchodních spole�ností, nap�. 

zvyšováním zadlužení v podob� bankovních úv�r�.   

 

3.1.9 Analýza ukazatel� zadluženosti  
 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, 

m��í v rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. O tyto ukazatele se zajímají 

p�evedším investo�i, p�ípadn� poskytovatelé dlouhodobých úv�r�.  

 

Ukazatelé zadluženosti 

 

Celková zadluženost  = cizí zdroje/aktiva 

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí zdroje/vlastní kapitál * 100 (%) 

Úrokové krytí = EBIT/nákladové úroky 

Ukazatel p�ekapitalizování = vlastní kapitál/dlouhodobý majetek – m�l by být nepatrn� 

nižší než 1 

 

Tabulka �. 14 – Vývoj ukazatel� zadluženosti  

 

Ukazatel 2004 2005 2006 
Celková zadluženost v % 85,75 90,65 92,8 
Krytí úrok� -3,86 0,88 -7,6 
Podíl VK na celkovém kapitálu v % 14,24 9,35 7,11 
Ukazatel p�ekapitalizování 0,55 0,6 0,3 
 

 

Celková zadluženost se vypo�te jako podíl celkového kapitálu (celkového dluhu) 

k celkovým aktiv�m. �ím je v�tší podíl vlastního kapitálu, tím je v�tší bezpe�nostní 

polštá� proti ztrátám v��itel� v p�ípad� likvidace. V��itelé proto preferují nízké hodnoty 

tohoto ukazatele. V��itelé hledají v�tší finan�ní páku, aby znásobili své výnosy. Ve 

sledovaném období hodnota ukazatele vzrostla až na cca 93 %, což je velmi negativní 

zjišt�ní, nebo
 výrazn� stoupá riziko pro v��itele. Spole�nosti v daném období chybí 

bezpe�nostní polštá� v p�ípad� likvidace. Zadluženost je velmi vysoká a je p�ibližn� 4 x 

vyšší než je pr�m�r v oboru.  
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Rovn�ž ukazatel úrokového krytí nemá p�íznivé hodnoty. Odborná literatura hovo�í o 

tom, že pokud je hodnota tohoto ukazatele rovna 1, tak to znamená, že na zaplacení 

nákladových úrok� je nutno použít celý zisk a na akcioná�e pak nic nezbude. P�esn� 

v takovém negativním duchu vyznívají hodnoty ve sledovaném období. Likvidita 

spole�nosti je nejen nižší než doporu�ené hodnoty, ale také než je pr�m�rná hodnota 

v oboru. Lze konstatovat, že se jedná o krizi likvidity.   

 

Z tabulky �. 14 dále vyplývá, že  hodnoty ukazatele p�ekapitalizování p�esn� kopírují 

hodnoty ukazatele podílu VK na vlastním kapitálu, tzn. , že se zmenšujícím se podílem VK 

na celkovém kapitálu, klesá hodnota ukazatele p�ekapitalizování. V našem p�ípad� lze 

jednozna�n� konstatovat, že spole�nost je podkapitalizovaná.   

 

3.1.10  Testování finan�ního zdraví – výpo�et souhrnných ukazatel� 
 

3.1.10.1 Altman�v index finan�ního zdraví (Z – skóre)  
 

Z – skóre bylo stanoveno prof. Altmanem diferencovan� pro spole�nosti, jejichž akcie jsou 

ve�ejn� obchodovatelné a pro ty, jejichž akcie nejsou ve�ejn� obchodovatelné a pro ostatní 

spole�nosti. Matematický vztah k výpo�tu obou Z – skóre je odlišný. Nás však bude 

zajímat pouze Z – skóre u naší analyzované spole�nosti, nebo
 se jedná o spole�nost 

s ru�ením omezeným, která neemitovala žádné akcie. Pro výpo�et Z – skóre u této 

spole�nosti je pak vztah pro Z – skóre dán takto: 

 

Z = 0,717A + 0,847B + 3,107C + 0,420D + 0,998E 

kde: 

 

A = �istý provozní (pracovní) kapitál/celková aktiva  

B = nerozd�lený zisk/celková aktiva 

C = zisk p�ed zdan�ním a úroky - EBIT/celková aktiva 

D = podíl vlastního kapitálu/ú�etní hodnota celkových dluh� 

E = celkový obrat/celková aktiva 
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Z – skóre vyjad�uje finan�ní situaci spole�nosti a dopl�uje finan�ní analýzu spole�nosti. 

Odborná literatura hodnotí jako uspokojivou finan�ní situaci p�i hodnot� > 2,99. P�i 

hodnot� od 1,81 do 2,99 se hovo�í o tzv. nevyhran�né finan�ní situaci neboli šedém pásmu 

a p�i hodnot� < 1,81 jsou signalizovány velmi silné finan�ní problémy.    

 

Tabulka �. 15 – Výpo�et Z–skóre v roce 2004 

 

2004 A B C D E 

Výše ukazatele  -0,071 -0,087 -0,033 0,003 3,043 

Váha ukazatele  0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,051 -0,074 -0,103 0,001 3,037 

Z - skóre 2,811047         
 

 

Tabulka �. 16 – Výpo�et Z–skóre v roce 2005 

 

2005 A B C D E 

Výše ukazatele  -0,063 -0,052 0,008 0,002 1,724 

Váha ukazatele  0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,045 -0,044 0,025 0,001 1,721 

Z - skóre 1,657033         
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Tabulka �. 17 – Výpo�et Z–skóre v roce 2006 

 

2006 A B C D E 

Výše ukazatele  -0,145 -0,174 -0,075 0,003 3,675 

Váha ukazatele  0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,104 -0,147 -0,233 0,001 3,668 

Z - skóre 3,184542         
 

 

Z vypo�tených hodnot ukazatele Z-skóre za období 2004 – 2006 vyplývá, že v roce 2004 

byla analyzovaná spole�nost t�sn� pod hranicí uspokojivé finan�ní situace. V roce 2006 

byl výsledek velmi dobrý a v tomto roce se spole�nost bankrotu rozhodn� nemusela 

obávat. Naopak v roce 2005 byla vypo�tena hodnota v šedém pásmu v tzv. nevyhran�né 

finan�ní situaci.  

 

3.1.10.2 IN TEST 
 

Indexy IN95, IN99, IN01 a IN05, které umož�ují posoudit a finan�ní výkonnost �eských 

podnik�, byly sestaveny manžely Inkou a Ivanem Neumaierovými. Pro ú�ely finan�ní 

analýzy se budeme zabývat pouze indexy IN99 a IN01, nebo
 index IN95 vyžaduje pro 

výpo�et závazky po lh�t� splatnosti a seznam t�chto závazk� nemáme bohužel k dispozici.  

 

Index IN99 odráží pohled vlastníka a vyjad�uje kvalitu (bonitu) podniku z hlediska jeho 

finan�ní výkonnosti. Bonitní index IN99 dopl�uje bankrotní index IN95. Vypo�ítá se podle 

rovnice: 

 

IN99 = -0,017A + 4,573C + 0,481D + 0,015E 
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Tabulka �. 18 – Výpo�et IN99 v roce 2004  

 

2004 A C D E 

Výše ukazatele  1,166 -0,033 0,069 0,91 

Váha ukazatele  -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota -0,020 -0,151 0,033 0,014 

IN99 -0,171       
 

Tabulka �. 19 – Výpo�et IN99 v roce 2005 

 

2005 A C D E 

Výše ukazatele  1,103 0,008 0,059 0,93 

Váha ukazatele  -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota -0,019 0,037 0,028 0,014 

IN99 0,060       
 

 

Tabulka �. 20 – Výpo�et IN99 v roce 2006 

 

2006 A C D E 

Výše ukazatele  1,077 0,075 0,106 0,81 

Váha ukazatele  -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota -0,018 0,343 0,051 0,012 

IN99 0,387802       
 

 

Výsledky výpo�tu indexu IN99 ukazují, že podnik nedosahuje kladné hodnoty 

ekonomického zisku. Naopak má zápornou hodnotu ekonomického zisku, resp. ni�í 
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hodnotu. Jedná se o nejhorší p�ípad, kdy hodnota indexu IN99 je menší než 0,684. V�bec 

nejhorší hodnota byla dosažena v roce 2004.  

 

Index IN01 vznikl spojením index� IN95 a IN99. Vypo�ítá se podle matematického 

vztahu takto: 

 

IN01 = 0,13A + 0,04B + 3,92C + 0,21D + 0,09E 

 

 

 

Tabulka �. 21 – Výpo�et IN01 v roce 2004 

 

2004 A B C D E 

Výše ukazatele  1,166 -2,926 -0,033 0,069 0,910 

Váha ukazatele  0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,152 -0,117 -0,129 0,014 0,082 

IN01 -0,095         
 

 

Tabulka �. 22 – Výpo�et IN01 v roce 2005 

 

2005 A B C D E 

Výše ukazatele  1,103 1,676 0,008 0,055 0,930 

Váha ukazatele  0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,143 0,067 0,031 0,012 0,084 

IN01 0,242         
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Tabulka �. 23 – Výpo�et IN01 v roce 2006 

 

2006 A B C D E 

Výše ukazatele  1,077 -6,392 -0,075 0,106 0,81 

Váha ukazatele  0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,140 -0,256 -0,294 0,022 0,073 

IN01 -0,410         
 

 

 

Z tabulek výpo�t� indexu IN01 vyplývá, že ve všech obdobích je hodnota tohoto indexu 

menší než 0,75, což je odbornou literaturou hodnoceno tak, že existence podniku je 

ohrožena a podnik sp�je k bankrotu. V roce 2005 nastalo mírné zlepšení na kladnou 

hodnotu. Jednou z pozitivních p�í�in byla nap�. i vyšší hodnota EBIT a nižší hodnota 

nákladových úrok�. Naopak v roce 2006 došlo k návratu na záporné hodnoty. P�í�inou 

toho následku byl pokles EBIT a r�st nákladových úrok�.  

 

3.1.10.3 Tafler�v bankrotní model 
 

Využívá 4 pom�rové ukazatele: 

 

R1 = zisk p�ed zdan�ním/krátkodobé závazky 

R2 = ob�žná aktiva/cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky/celková aktiva 

R4 = tržby celkem/celková aktiva 

 

Taflerova diskrimina�ní rovnice má pak tvar: 

 

T = 0,53R1 + 0,13R2 + 0,18R3 + 0,16R4 
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Pokud je vypo�tené T > 0,3, jde o spole�nosti s malou pravd�podobností bankrotu. 

V p�ípad� T < 0,2 lze o�ekávat bankrot s vyšší pravd�podobností. 

 

 

Tabulka �. 24 – Výpo�et T v roce 2004 

 

2004 R1 R2 R3 R4 

Výše ukazatele  -0,056 0,842 0,793 3,043 

Váha ukazatele  0,53 0,13 0,18 0,16 

Vážená hodnota -0,030 0,109 0,143 0,487 

T 0,709       
 

Tabulka �. 25 – Výpo�et T v roce 2005 

 

2005 R1 R2 R3 R4 

Výše ukazatele  0,003 0,918 0,896 1,724 

Váha ukazatele  0,53 0,13 0,18 0,16 

Vážená hodnota 0,002 0,119 0,161 0,276 

T 0,558       
 

 

Tabulka �. 26– Výpo�et T v roce 2006 

 

2006 R1 R2 R3 R4 

Výše ukazatele  -0,096 0,785 0,901 3,675 

Váha ukazatele  0,53 0,13 0,18 0,16 

Vážená hodnota -0,051 0,102 0,162 0,588 

T 0,801       
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Z výsledk� analýzy týkající se Taflerova bankrotního modelu vyplývá, že hodnoty T byly 

ve všech sledovaných obdobích v�tší než 0,3, což zna�í, že podnik nebyl v uvedených 

obdobích ohrožen bankrotem.  

 

3.1.10.4 Index bonity 
 

Pracuje s 6 ukazateli: 

X1 = cash flow/cizí zdroje 

X2 = celková aktiva/cizí zdroje 

X3 = zisk p�ed zdan�ním/celková aktiva 

X4 = zisk p�ed zdan�ním/celkové výkony 

X5 = zásoby/celkové výkony 

X6 = celkové výkony/celková aktiva 

 

Tabulka �. 27 – Výpo�et indikátoru bonity v roce 2003 

 

2003 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Výše ukazatele  0,105 1,338 0,37 0,009 0,44 3,835 

Váha ukazatele  1,5 0,08 10 5 0,3 0,1 

Vážená hodnota 0,1575 0,10704 3,7 0,045 0,132 0,3835 

B 4,525           
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Tabulka �. 28 – Výpo�et indikátoru bonity v roce 2004 

 

2004 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Výše ukazatele -0,018 1,165 0,046 -0,015 0,044 3,058 
Váha 

ukazatele  1,5 0,08 10 5 0,3 0,1 
Vážená 
hodnota -0,027 0,093 0,460 -0,075 0,013 0,306 

B 0,770           
Tabulka �. 29 – Výpo�et indikátoru bonity v roce 2005 

 

2005 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Výše ukazatele 0,013 0,810 0,003 0,001 0,236 1,892 
Váha 

ukazatele  1,5 0,08 10 5 0,3 0,1 
Vážená 
hodnota 0,020 0,065 0,030 0,005 0,071 0,189 

B 0,379           
 

Hodnota indikátoru B vypo�tená z výkaz� za rok 2005 je extrémn� dobrá, dosáhla hodnoty 

4,5. Bylo to dáno tím, že podnik m�l v tomto roce velmi vysoké výkony, byl vytvo�en 

kladný výsledek EBIT, zisku p�ed zdan�ním, ve výši 2 692 tis. K� a hodnota ob�žných 

aktiv, zejména zásob, byla nejnižší ze všech t�í sledovaných období. V ostatních obdobích 

byla hodnota indikátoru B na velmi slabých úrovních a má klesající trend až k hodnot� 

0,379 v roce 2005. P�í�inou tohoto stavu je v roce 2004 vytvo�ení záporné hodnoty EBIT 

ve výši – 4 615 tis. K�. V roce 2005 je hlavní p�í�inou r�st hodnoty ob�žných aktiv, 

zp�sobený zejména vyššími zásobami, kdy byl zaznamenán meziro�ní nár�st o 57 000 tis. 

K�.    

 

Vypo�tené hodnoty indikátoru bonity ukazují na ur�ité problémy spojené se solventností 

spole�nosti v uvedeném období tak, jak to také ukázaly p�edchozí výpo�ty u jiných 

ukazatel�.  
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3.1.10.5 Kralick�v rychlý test 
 

Tento test, nazývaný také Quick test, byl zaveden rakouským ekonomem P. Kralickem 

v roce 1990 a poskytuje rychlý test k provedení finan�ní analýzy podniku. Celkové 

hodnocení finan�ní situace je pak založeno na výpo�tu 4 pom�rových ukazatelích, které 

vypovídají o finan�ní a výnosové situaci podniku. Rychlý test pracuje s t�mito ukazateli: 

 

Kvóta vlastního kapitálu - hodnota tohoto ukazatele je menší než 0,5, tzn. , že spole�nost 

je podkapitalizovaná. Je to zp�sobeno nízkým podílem vlastního kapitálu na celkových 

aktivech.  

 

Doba splácení dluhu z CF – vyjad�uje dobu v letech, která je pot�ebná k uhrazení všech 

závazk� p�i sou�asné výši ro�ního generovaného cash flow. Hodnoty nejsou p�íznivé, doba 

splácení vzr�stá až na 13 let v roce 2005.  

 

Cash flow v % tržeb = cash flow/tržby – udává kolik cash flow p�ipadá na jednu korunu 

tržeb. Výsledky nejsou p�íznivé, avšak ve sledovaném období dochází k r�stu až na 0,50 

K� cash flow na korunu tržeb.  

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – m��í �istou výnosnost celkových aktiv podniku 

m��enou hodnotou EBIT – zisku p�ed zdan�ním a nákladovými úroky. Ukazatel dosahuje 

velmi nízkých hodnot a má klesající trend.  
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Tabulka �. 30 – Výpo�et Kralickova Quick testu  

 

Pom�rový ukazatel 2003 2004 2005 

kvóta vlastního kapitálu 25,8% 14,2% 12,7% 
vlastní kapitál/celková aktiva       

doba splácení dluhu z CF 7,7 5,9 -470,6 
krátkodobé + dlouhodobé závazky/provozní 

cash flow       

cash flow v tržbách 3,95 % 13,6% -0,002% 
provozní cash flow /tržby       

ROA 5,02 % -3,8 % 0,007 % 
HV po zdan�ní + úroky(1 - t)/celková aktiva       

 

 

Tabulka �. 31 – Bodové hodnocení Kralickova Quick testu  

 

Bodové hodnocení  2003 2004 2005 

kvóta vlastního kapitálu 2 3 3 

doba splácení dluhu z CF 3 3 5 

cash flow v tržbách 4 1 5 

ROA 3 5 4 

pr�m�r  3 3,25 4,25 
 

 

Tabulka �. 32 – Celkové hodnocení situace na základ� Kralickova Quick testu  

 

Celkové hodnocení  2003 2004 2005 

finan�ní situace  2,5 3 4 

výnosová situace 3,5 3 4,5 

celková situace 3,0 3,0 4,25 
 

 

Z celkového vyhocení Kralickova Quick testu vyplývá, že spole�nost dosahuje pouze 

dobrých výsledk�, má klesající negativní trend a v roce 2005 dosáhla špatných výsledk� s 
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hodnotou „4,25“. Výsledky tohoto testu jen potvrzují hodnoty z p�edchozích ukazatel�. Ve 

vztahu ke konkrétním výsledk�m je nutno konstatovat následující negativní záv�r: jestliže 

je kvóta vlastního kapitálu menší než 0,5, tak podnik nemá pot�ebné množství vlastního 

kapitálu a musí tak krýt �ást ob�žných aktiv krátkodobými zdroji, a to je pro podnik horší 

situace než p�ekapitalizování s kvótou vlastního kapitálu v�tší než 0,5, nebo
 podnik se 

pak stává nesolventní a nízkou bonitu.  

 

3.1.10.6 Srovnání s oborem 
 

Podle finan�ní analýzy Ministerstva a obchodu �eské republiky spole�nost výrazn� 

zaostává za oborem a doporu�enými hodnotami, zejména v oblasti likvidity. V roce 2005 

dosáhla spole�nost 4x vyšší hodnoty zadluženosti než je v oboru.  

 

Tabulka �. 33 – Srovnání ukazatel� ROE a ROA s hodnotami MPO 

 

  
Oborové 
hodnoty OKE�   DK   

        
Ukazatelé 2004 2005 2006 

        
ROE - MPO 4,59 6,05 10,08 
Vypo�tené 

hodnoty -35,58 3,64 -1,22 
ROA - MPO 6,62 5,43 7,54 
Vypo�tené 

hodnoty -0,046 0,45 -0,08 
 

Tabulka �. 34– Srovnání ukazatel� likvidity s hodnotami MPO 

 

  
Oborové 
hodnoty OKE�  DK    

        
Ukazatelé 
likvidity 2004 2005 2006 

B�žná - MPO 1,54 1,63 1,71 
Vypo�tené 

hodnoty 0,74 0,43 0,47 
Pohotová   0,94 0,95 1,04 
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Vypo�tené 
hodnoty 0,91 0,93 0,81 
Pen�žní 0,22 0,24 0,26 

Vypo�tené 
hodnoty 0,74 0,3 0,73 

 
Tabulka �. 35 – Srovnání Equity Ratio s hodnotami MPO 

 

  
Oborové 
hodnoty OKE� DK   

        
Ukazatelé 2004 2005 2006 

        
Equity ratio 44,04 43,55 43,21 
Vypo�tené 

hodnoty 14,24 9,35 7,11 
 
Z porovnání hodnot doporu�ených ukazatel� z finan�ní analýzy MPO a vypo�tených 

hodnot ukazatel� ROE  a ROA vyplývá, že podnik doporu�ených hodnot zdaleka nedosáhl. 

V letech 2004 a 2006 se dostal dokonce do záporných hodnot.  

 

V p�ípad�, že podnik efektivn� využívá cizí zdroje (tzv. pákový efekt), m�la by platit 

následující podmínka: 

 

ROE > ROA  

 
V teoretické rovin� by se dalo o pákovém efektu cizích zdroj� hovo�it pouze v období 

2005 – 2006 a v roce 2004 byla hodnota ROA vyšší než ROE.  

 

Ze srovnání vypo�tených hodnot ukazatele Equity ratio s doporu�enými hodnotami MPO 

vyplývá, že vypo�tené hodnoty jsou na cca na ¼ doporu�ených hodnot. Ve sledovaném 

období, tj. od 2004 – 2006, tak velmi významn� klesl podíl VK na celkové bilan�ní sum�. 

Podnik se tak dostal do finan�n� velmi rizikové situace.  
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Tabulka �. 36 – Srovnání ROI s hodnotami MPO 

 

  
Oborové 
hodnoty OKE�  DK   

        
Ukazatel 2004 2005 2006 

ROI - MPO 4,13 4,77 5,43 
        

Vypo�tené 
hodnoty -4,62 0,34 0,14 

 

 

Z výpo�tu hodnot k ukazateli ROI vyplývá, že rentabilita vloženého kapitálu nedosahuje 

v žádném ze sledovaných období doporu�ených hodnot MPO. Srovnávací hodnoty pro 

ukazatele ROE, ROA, ROI a likvidity byly získány z finan�ních analýz MPO za jednotlivá 

období.  
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4. Návrhy na opat�ení ke zlepšení finan�ní situace  
 

Výsledky provedené finan�ní analýzy nevycházejí pro spole�nost zcela pozitivn�. 

Testováním finan�ního zdraví bylo zjišt�no, že podle ukazatele Altmanova Z-skóre, IN – 

testu, Indikátoru bonity a Kralickova Quick testu podnik netvo�í kladnou hodnotu pro 

vlastníky, resp. ji ni�í, b�hem celého období má  problémy s likviditou, a podle Kralickova 

Quick testu dosahuje pouze dobrých výsledk�, které ovšem následn� v roce 2006 tendují 

ke špatným hodnotám.  

 

Z hlediska vývoje tržeb lze v roce ve sledovaném období pozorovat meziro�ní r�st o více 

než 10 % jak v roce 2005, tak 2006, což je velmi pozitivní trend. Podnik si upev�uje pozici 

na �eském trhu, poda�ilo se mu získat další 2 významné odb�ratele, a to spol. Kovohut� 

B�idli�ná a spol. Elektropodnik �elákovice. Vývoj tržeb je výrazn� ovlivn�n vývojem 

kurzu �eské koruny v��i euru, jelikož 95 % tržeb je realizováno v m�n� EURO. �eská 

m�na v��i EURO v sou�asné dob� velmi významn� posílila a sou�asn� pak dochází 

k poklesu tržeb podniku. Vzhledem k tomu, že 95 % produkce je realizováno v m�n� 

EURO, doporu�uji, aby minimáln� u odb�ratel� ze skupiny mate�ské spole�nosti stanovila, 

že pokud vzroste cena vstup� a m�nový kurz CZK/EURO o 5 % a více, odrazí se to v cen� 

finálního produktu. V této souvislosti je nutné �íci, že rozhodující úlohu v podniku pak 

sehrává nákupní odd�lení, které by m�lo sledovat r�st sv�tových cen oceli, zejména 

sledovat situaci v �ín�, která v sou�asné dob� spot�ebovává až ¼ celosv�tové spot�eby.   

 

Jedním z dalších opat�ení je �ešení problému s posilováním m�nového kurzu ve prosp�ch 

CZK zajišt�ním proti posilování CZK nap�. m�novým forvardem u banky a z�ízením tzv. 

treasury linky.  

 

Rentabilita celkových aktiv ROA má záporné hodnoty s výjimkou roku 2005, kdy dosáhla 

kladné hodnoty. Srovnání vypo�tených hodnot s doporu�enými hodnotami MPO vychází 

nep�ízniv�. Ani v jednom roku zdaleka nedosahuje doporu�ené hodnoty. Rentabilita 

vloženého kapitálu ROI je v roce 2004 záporná a v letech 2005 a 2006 dosahuje pouze 

velmi malých kladných hodnot. Rentabilita vlastního kapitálu ROE dosahuje v letech 2004 

a 2006 záporných hodnot. V roce 2006 je na polovi�ní doporu�ené hodnot� MPO. 

Pozitivní vliv finan�ní páky lze vid�t pouze v roce 2005, kdy byla hodnota ROE > ROA.  
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Pro zvýšení rentability navrhuji, aby spole�nost vypracovala ú�innou strategii �ízení 

ob�žných aktiv, zejména zásob, které tvo�ily ve sledovaném období nejv�tší položku 

ob�žných aktiv a negativn� se tak promítly do hodnot ukazatel�. Konkrétn� to znamená 

mít na sklad� pouze takové množství zásob, které je nutno držet pro úsp�šné dokon�ení 

zakázek a nebo p�esunout �ást zásob do jiné spole�nosti a vy�adit je tak z rozvahy. Pro 

úsp�šné pln�ní této strategie navrhuji, aby byly provád�ny nap�. �tvrtletní finan�ní analýzy 

ukazatel� rentability.  

 

Dále navrhuji zvýšení tržeb, tzn. dosahování pozitivního výsledku hospoda�ení zejména 

z provozní �innosti podniku. V souvislosti s navrženým zvýšením tržeb je nutno 

bezpodmíne�n� pracovat s cenou výrobk�, a to tak, že se cena výrobk� sníží minimáln� na 

úrove� lokální konkurence po ur�ité �asov� omezené období, nebo
 v sou�asné dob� jsou 

ceny lokální konkurence nižší.    

 

V souvislosti s tvorbou zisku navrhuji ú�inné snižování náklad� v podob� �ízení 

variabilních náklad� – nap�. náklad� vynaložených na prodej zboží a fixních náklad� – 

nap�. osobních náklad�, které by bylo vhodné pravideln� upravovat s cílem jejich výši 

minimalizovat. V souvislosti s použitím vytvo�eného zisku je nutno zmínit, že se jedná o 

podnik, který je dce�inou spole�ností v n�meckém koncernu, který si sám rozhoduje o tom, 

zda vytvo�ený �istý zisk ponechá v dce�inné spole�nosti a nebo jej p�evede do mate�ské 

spole�nosti. Takže �ízení tohoto ukazatele je pln� v kompetenci vlastník�, tedy mate�ské 

spole�nosti.  

 

Zadluženost je velmi vysoká, je p�ibližn� 4 x vyšší než je pr�m�r v oboru a další 

zadlužování by zcela ur�it� nem�lo na následek pozitivní vliv finan�ní páky v podob� 

p�ipojení cizích zdroj� k vlastnímu kapitálu a tím zvýšení rentability vlastního kapitálu. 

Pro snížení zadluženosti navrhuji snížit krátkodobé závazky, které tvo�í z cizích zdroj� 

nejv�tší položku, na polovi�ní hodnoty oproti stávajícímu stavu. Konkrétn� navrhuji, 

s ohledem na cash flow, pravideln� provád�t jejich maximální úhrady a ve �tvrtletních 

až pololetních intervalech d�sledn� kontrolovat pln�ní tohoto ukazatele a tento trend si 

udržovat i v následujícím období.  

 

Hodnoty b�žné likvidity jsou neuspokojivé a jsou 4x horší než doporu�ené hodnoty. 

V p�ípad� pohotové a pen�žní likvidity je patrné zlepšení. Nejlepší výsledky jsou dosaženy 
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u pohotové likvidity ve všech sledovaných obdobích. Vypo�tené hodnoty se velmi blíží 

doporu�eným hodnotám. V roce 2005 jsou dosaženy velmi dobré, tém�� srovnatelné 

hodnoty s MPO, u pen�žní likvidity. Naopak v roce 2004 a 2006 výrazn� zaostávají za 

doporu�enými hodnotami. Pro zlepšení b�žné likvidity navrhuji zvýšit podíl vlastního 

kapitálu na 50 % celkové bilan�ní sumy, aby mohly být krátkodobé závazky hrazeny  bez 

v�tších finan�ních problém�. Konkrétn� to znamená doplnit vlastní kapitál kladným 

výsledkem hospoda�ení a vyšším základním kapitálem s cílem zm�nit finan�ní strategii 

tak, aby dlouhodobá aktiva nebyla financována krátkodobými zdroji, ale pouze 

dlouhodobými. Rozhodn� bych také uvažoval o zvýšení rezervního fondu.  

 

Jako poslední opat�ení doporu�ují v�novat pozornost ukazatel�m aktivity, nebo
 je-li aktiv 

p�íliš, vznikají podniku nadbyte�né náklady a je-li jich naopak mén�, podnik 

pravd�podobn� podnik p�ichází o tržby. Samotné hodnoty ukazatel� aktiv jsou vícemén� 

na dobré úrovni, ale zcela ur�it� navrhuji, aby management podniku konkrétn� �ídil 

zejména doby obratu pohledávek a závazk� a nastavil je ve vztahu k odb�ratel�m a 

dodavatel�m tak, aby doba inkasa pen�žních prost�edk� od odb�ratel� byla vždy kratší než 

doba úhrady pen�žních prost�edk� dodavatel�m. Vždy je lepší, když spole�nost �erpá 

obchodní úv�r od dodavatel� než sama tento poskytuje odb�ratel�m. Takto nastavená 

obchodní politika má a i v budoucnu bude mít pozitivní vliv na cash flow.  
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5. Záv�r  
 
Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení finan�ní analýzy konkrétní obchodní 

spole�nosti, spo�ívající ve vyhodnocení finan�ního zdraví spol. ABC a na základ� této 

analýzy vyvodit p�íslušné záv�ry a p�ípadné návrhy na opat�ení ve finan�ním �ízení za 

ú�elem zlepšení finan�ní situace podniku a tím zlepšení konkuren�ní pozice na trhu. Pro 

ú�ely diplomové práce byly analyzovány období 2004 – 2006. Kone�ným výsledkem je 

komplexní finan�ní analýza, která m�že být nástrojem pro investi�ní rozhodování 

potenciálních investor�, kte�í mají zájem bu	 do spole�nosti majetkov� vstoupit anebo 

spole�nost jako celek koupit jako významnou investici do budoucna.  

 
Jako úvod k finan�ní analýze jsem provedl nejprve analýzu silných a slabých stránek, 

ohrožení a p�íležitostí tzv. SWOT analýzu. Ve vlastním �ešení jsem se pak zabýval 

konkrétní finan�ní analýzou, která byla provedena pomocí elementárních metod finan�ní 

analýzy. Byly provedeny horizontální a vertikální analýzy majetkové a kapitálové 

struktury podniku v�etn� analýzy výkazu zisku a ztráty, analýzy rozdílových a 

pom�rových ukazatel�. Velmi zajímavé výsledky p�inesly výsledky bonitních a 

bankrotních model�.  

 

Z p�vodní spole�nosti, která byla pouze výrobní jednotkou mate�ské spole�nosti zajiš
ující 

tvorbu výrobní výkresové dokumentace, výrobu �ástí za�ízení a dílenskou montáž, se stala 

spole�nost plnohodnotným �lenem skupiny n�meckého koncernu s vlastním výrobním 

programem a vlastním technickým zázemím. Spole�nost ABC s. r. o. zajiš
uje inženýrské 

práce, dodávky ocelových konstrukcí, výrobu elektroza�ízení, dílenskou montáž za�ízen, 

stejn� jako montáž u zákazník� pro jednotlivé �leny skupiny a servisní �innosti. Je hlavním 

skladem pro celou skupinu v rámci n�meckého koncernu, což významn� ovliv�uje 

strukturu jeho aktiv. Vystupuje zárove� i jako zastoupení skupiny n�meckého koncernu 

pro �eskou a Slovenskou republiku. Je materiáln� i personáln� vybavena pro provád�ní 

konstruk�ních návrh� za�ízení pro tavení a tepelné zpracování kov�, pro jejich montáž až 

do fáze uvedení do provozu. Zabezpe�uje také servisní a opravárenskou �innost.     

 

Ze SWOT analýzy vyplynuly ur�ité vážn�jší hrozby v podob� toho, že lokální konkurence 

nabízí nižší ceny, je p�ítomna zahrani�ní konkurence s podobnou strategií na lokálním trhu 

v�etn� místního servisu a hodn� velký problém je v sou�asné s posilováním �eské koruny. 
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Nezanedbatelná jsou také rozhodnutí  mate�ské spole�nosti – vlastníka - p�esunout výrobu 

dále na východ a priorita zakázek pro skupinu v rámci koncernu ohrožující spolupráci se 

zákazníky mimo skupiny koncernu a tím pokles zakázek od koncernu.  

 

Z výsledk� výpo�t� klí�ových ukazatel� vyplývá, že podnik není finan�n� silný a stabilní. 

Tyto záv�ry potvrzují i výsledky výpo�t� týkající se bonitních a bankrotních model�.   

Hlavní problémy vidím v ukazateli zadluženosti, která je velmi vysoká a je p�ibližn� 4 x 

vyšší než je pr�m�r v oboru. Ve spole�nosti je dále rizikový pom�r vlastního kapitálu 

k cizím zdroj�m. Podíl vlastního kapitálu na bilan�ní sum� tak velmi výrazn� klesl a 

spole�nosti v analyzovaném období evidentn� chybí bezpe�nostní polštá� pro p�ípad 

p�eklenutí výrazn�jších finan�ních obtíží.  

 

Dalším nemén� pal�ivým problémem jsou výsledky ukazatele likvidity, které jsou velmi 

neuspokojivé a jsou op�t 4x horší než doporu�ené hodnoty. Negativní hodnocení výsledk� 

tohoto ukazatele se týká let 2004 a 2006. V roce 2005 jsou naopak dosaženy velmi dobré 

výsledky tém�� srovnatelné s doporu�enými hodnotami. Nejlepší výsledky jsou dosaženy 

ve všech sledovaných obdobích u pohotové likvidity. Lze však hovo�it o ur�ité krizi 

likvidity, ale ne ve všech jejich formách.  

 

Hospodá�ské výsledky ve sledovaném období nejsou nijak povzbudivé. Podnik vytvo�il 

v letech 2004 a 2006 ú�etní ztrátu a v roce 2006 byl vytvo�en kladný hospodá�ský 

výsledek. Na tvorb� kladného nebo záporného hospodá�ského výsledku se projevuje velmi 

významn� rozhodnutí mate�ské spole�nosti, nebo
 podnik je sou�ástí n�meckého 

koncernu.   

 

Stav celkového cash flow je na dobré úrovni, zejména stav provozního cash flow. 

Výsledek finan�ního cash flow v roce 2004 je zap�í�in�n úhradou dlouhodobých závazk� 

v��i mate�ské spole�nosti v SRN. Spole�nost se dostala v roce 2004 do hluboké ztráty díky 

rozhodnutí mate�ské spole�nosti, které se týkalo úhrady své vlastní ú�etní ztráty „p�elitím“ 

zisku z dce�inných spole�ností v rámci celého koncernu. Taková rozhodnutí jsou 

v koncernech b�žná, nebo
 je primárn� zajímá pouze vytvo�ení ú�etního zisku, který cht�jí 

dosahovat za každou cenu a již mén� se pak zajímají o finan�ní situaci dce�iných 

spole�ností.   
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Hodnoty ROA, ROE a ROI nedosahují doporu�ených hodnot. Ukazatel ROI vykazuje 

velmi malé kladné hodnoty. Z výsledk� ukazatele ROE zcela ur�it� nebudou nadšeni 

vlastníci spole�nosti, pokud jim ovšem v kontextu p�edešlých souvislostí, v�bec záleží na 

tom, aby hodnota ROE dosahovala minimáln� doporu�ených hodnot. Pozitivní vliv 

finan�ní páky lze vid�t pouze v roce 2005, kdy byla hodnota ROE > ROA. Hodnoty 

ukazatele ROA vykazovaly, s výjimkou období 2005, záporné hodnoty.   

 

Spole�nost vykazuje velmi dobré hodnoty ukazatele aktiv, což se v celkovém d�sledku 

pozitivn� projevuje v cash flow. Znamená to, že spole�nost je ve velké výhod�, nebo
 

poskytuje odb�ratel�m obchodní úv�r po kratší dobu než tento úv�r sama �erpá od 

dodavatel�. Zcela ur�it� doporu�uji v tomto trendu pokra�ovat.  

 

Z hlediska výsledk� bonitních a bankrotních model� se podnik nachází v šedé zón� 

s pouze dobrými finan�ními výsledky, není sice v bankrotu, ale ve výsledcích je vid�t 

tendence ke špatným finan�ním výsledk�m. Vzhledem k nep�íliš pozitivním finan�ním 

výsledk�m dovozuji, že spole�nost bude mít velké problémy nap�. v jednání s bankami 

v otázce poskytnutí r�zných forem úv�r�. V p�ípad�, že se n�jaká banka rozhodne podnik 

financovat, tak bude každopádn� požadovat spln�ní náro�ných finan�ních kovenant�. 

V této souvislosti si troufám tvrdit, a to s ohledem na bankovní praxi, kterou mám v oblasti 

korporátního bankovnictví, že podnik bude mít problém nap�. s pln�ním ukazatele 

EBITDA a disponibilního CF, z kterého by mohl hradit splátky úv�ru.  

 
Na základ� výsledk� finan�ní analýzy jsem managementu spole�nosti doporu�il zam��it se 

p�edevším na �ízení ob�žných aktiv, zejména ve vztahu k zásobám, které tvo�í ve 

sledovaném období nejv�tší položku ob�žných aktiv a negativn� se tak promítly do hodnot 

ukazatel� aktivity. Dále bylo doporu�eno soust�edit v�tší pozornost na ukazatele rentability 

ROA, ROE, ROI, ukazatele zadluženosti a likvidity. Zvýšený d�raz je nutno dále klást na 

pln�ní zlatého pravidla vyrovnání rizika v souvislosti s velmi malým podílem vlastního 

kapitálu na bilan�ní sum�, nebo
 v této oblasti hrozí podniku velmi velké riziko. Je 

žádoucí, aby pom�r vlastního kapitálu a cizích zdroj� byl minimáln� 1 : 1, ideáln�, aby 

vlastní kapitál p�evyšoval cizí zdroje. V našem p�ípad� tvo�í vlastní kapitál pouze kolem 

10 – 15 %, což je velmi rizikové.    
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Tímto bych považoval cíl diplomové práce za spln�ný. Výsledky finan�ní analýzy m�žou 

managementu podniku sloužit jako tzv. retrospektiva do historie finan�ního �ízení a je 

možné je dále využít pro budoucí finan�ní plánování, které by ovšem m�lo akceptovat 

navržené opat�ení ke zlepšení finan�ní situace. P�i vytvá�ení budoucích finan�ních plán� je 

ovšem nutno vzít v úvahu, že podnik je dce�inou spole�ností n�meckého koncernu a je 

vícemén� závislý na finan�ním plánování mate�ské spole�nosti. Vzhledem k této podstatné 

skute�nosti, bude využitelnost výsledk� finan�ní analýzy menší než kdyby se jednalo o 

samostatn� podnikající podnik.      

 

Základní vizí spole�nosti do budoucna je být ekonomicky stabilním a profitabilním 

podnikem v rámci skupiny podnik� tak, aby byl schopen p�ežít i v p�ípad�, že mate�ská 

spole�nost nebude zrovna v ekonomické kondici s cílem minimalizovat ekonomickou 

závislost na mate�ské spole�nosti.      
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9. Seznam použitých zkratek a symbol� 
 

CF – cash flow 

�PK – �istý pracovní kapitál 

�PM – �istý pen�žní majetek 

DFM – dlouhodobý finan�ní majetek 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DM – dlouhodobý majetek 

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

EBIT – zisk p�ed zdan�ním a nákladovými úroky 

HV – hospodá�ský výsledek 

OA – ob�žná aktiva 

ROA – rentabilita celkových aktiv 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu 

SWOT – analýza silných a slabých stránek, p�íležitostí a ohrožení 

t – b�žné období 

t–1 – p�edchozí období  
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11. P�ÍLOHY   
   
 
P�íloha �. 1 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2004 
  
   
VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT     

  Název, sídlo a I� ú�etní jednotky 
  ABC s. r. o.    

Ú�etní období     
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004     

Text B�žné období Minulé období 

Tržby za prodej zboží 102 274 985,74 63 587 138,69 
Náklady za zboží 99 463 467,03 60 093 538,53 
      
Obchodní marže 2 811 518,71 3 493 600,16 
      
Výkony 199 053 872,13 141 417 014,37 
      
Tržby za prodané výr.a sl. 200 386 049,87 136 109 413,61 
      
Služby 59 891 899,88 53 596 683,93 
      
P�idaná hodnota 54 778 256,30 42 882 597,58 
      
Osobní náklady 50 916 015,37 46 155 833,96 
      
Mzdové náklady 50 226 585,00 45 627 745,00 
      
Odpisy DHM a DNM 11 469 348,47 10 502 181,70 
PROVOZ. HOSPODÁ�SKÝ VÝS. -4 329 014,27 -12 575 827,26 
Výnosové úroky 0,00 0,00 
Nákladové úroky 0,00 0,00 
Ostatní finan�ní výnosy 659 486,55 547 316,89 
Ostatní finan�ní náklady 0,00 0,00 
      
HOS. VÝSL. Z FIN.OPERACÍ -77 511,54 -1 600 391,28 
      
HOSP. VÝSL. ZA B�ŽNOU �IN -4 406 525,81 -14 176 218,54 
      
      
HOSP. VÝSL. ZA Ú�ET.OBD. -4 615 336,57 -14 176 218,54 
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P�íloha �. 2 - Rozvaha ke dni 31. 12. 2004   
    
ROZVAHA       

  Název, sídlo a I� ú�etní jednotky   

  ABC s. r. o.      

Ú�etní období       

1. 1. 2004 - 31. 12. 2004       

B�žné ú�etní období 

TEXT                                                                                                                   
b 

Brutto                        
1 

Korekce                                   
2 

Netto                             
3 

A K T I V A  C E L K E M 174 169 680,62 74 698 571,33 99 471 109,29 
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál 0,00   0,00 
STÁLÁ AKTIVA 99 913 888,36 74 115 153,97 25 798 734,39 
        

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 13 150 620,13 11 179 663,84 1 970 956,29 
        
Software 13 051 056,35 11 179 663,84 1 871 392,51 
Nedokon�ený dlouhod.nehmotný majetek 99 563,78 0,00 99 563,78 
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 86 763 268,23 62 935 490,13 23 827 778,10 
        
Dlouhod. hmotný majetek neodpisov. 882 878,00   882 878,00 
        
Pozemky 882 878,00   882 878,00 
Pozemky 882 878,00   882 878,00 
        
Dlouhod. hmotný majetek odpisovaný 85 880 390,23 62 935 490,13 22 944 900,10 
        
Stavby 1 809 871,09 351 970,00 1 457 901,09 
Samost.mov. v�ci a soubory mov.v�cí 83 757 333,12 62 561 690,13 21 195 642,99 
Po�ízení dlouhod. hmotného majetku 313 186,02 21 830,00 291 356,02 
        

OB�ŽNÁ AKTIVA 72 426 434,29 583 417,36 71 843 016,93 
        
ZÁSOBY 13 904 132,80 583 417,36 13 320 715,44 
        
Materiál 9 031 410,35 583 417,36 8 447 992,99 
Nedokon�ená výroba a polotovary 2 858 021,40 0,00 2 858 021,40 
Zboží 1 790 542,94 0,00 1 790 542,94 
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 55 290 183,81 0,00 55 290 183,81 
        
Pohledávky z obchodních vztah� 43 215 647,07 0,00 43 215 647,07 
FINAN�NÍ MAJETEK 3 232 117,68 0,00 3 232 117,68 
        
Peníze 915 597,02   915 597,02 
Ú�ty v bankách 1 816 520,66   1 816 520,66 
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Krátkodobé cenné papíry a podíly 500 000,00 0,00 500 000,00 
�ASOVÉ ROZLIŠENÍ 1 829 357,97 0,00 1 829 357,97 
        
Náklady p�íštích období 1 829 357,97   1 829 357,97 
P A S I V A  C E L K E M 99 471 109,29 0,00 99 471 109,29 
        
VLASTNÍ KAPITÁL 14 166 446,64 0,00 14 166 446,64 
        
ZÁKLADNÍ KAPITÁL 250 000,00   250 000,00 
        
Základní kapitál 250 000,00   250 000,00 
KAPITÁLOVÉ FONDY 22 596 280,04   22 596 280,04 
Ostatní kapitálové fondy 22 596 280,04   22 596 280,04 
REZERVNÍ FONDY, NED�LITELNÝ FOND A 
OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 25 000,00   25 000,00 
HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK MINULÝCH LET -4 089 496,83   -4 089 496,83 
HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK B�ŽNÉHO OBD. -4 615 336,57   -4 615 336,57 
        
CIZÍ ZDROJE 85 304 662,65   85 304 662,65 
        
REZERVY 2 492 144,00   2 492 144,00 
Ostatní rezervy 2 492 144,00   2 492 144,00 
Ostatní rezervy 2 492 144,00   2 492 144,00 
        
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 3 894 329,92 0,00 3 894 329,92 
        
Závazky - ovládající a �ídící osoba 3 894 329,92   3 894 329,92 
Dlouhod. závazky k ovládaným �ízeným 
osobám 6 363 214,65   6 363 214,65 
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 78 918 188,73   78 918 188,73 
        
Závazky z obchodních vztah� 70 724 878,15   70 724 878,15 
Závazky k zam�stnanc�m 2 830 277,00   2 830 277,00 
Závazky ze sociál.zabezpe�ení a zdrav. pojišt�ní 1 557 396,00   1 557 396,00 
Stát-da	ové závazky a dotace 424 654,00   424 654,00 
Krátkodobé p�ijaté zálohy 3 034 314,00   3 034 314,00 
Dohadné ú�ty pasivní 316 264,11   316 264,11 
Dohadné ú�ty pasivní - krátkodobé 316 264,11   316 264,11 
Jiné závazky 30 405,47   30 405,47 
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P�íloha �. 3 - Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2005  

    
VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT       
  Název, sídlo a I� ú�etní jednotky   

  ABC s. r. o.      
        

        

Ú�etní období       

1. 1. 2005 - 31. 12. 2005       

        

        

Text B�žné období Minulé období Rozdíl 

Tržby za prodej zboží 120 045 470,86 87 935 649,03 32 109 821,83 
Náklady za zboží 113 586 807,45 83 096 095,09 30 490 712,36 
Obchodní marže 6 458 663,41 4 839 553,94 1 619 109,47 
        

Výkony 183 885 542,71 119 734 365,14 64 151 177,57 
        

Tržby za prodané výr.a sl. 151 018 505,42 106 446 130,99 44 572 374,43 
Zm�na stavu zásob vl.výr. 32 867 037,29 13 288 234,15 19 578 803,14 
        

Výkonová spot�eba 129 029 263,99 88 136 354,64 40 892 909,35 
        

Spot�eba mater. a energie 72 524 864,07 41 737 047,52 30 787 816,55 
Služby 56 504 399,92 46 399 307,12 10 105 092,80 
P�idaná hodnota 61 314 942,13 36 437 564,44 24 877 377,69 
        

Osobní náklady 54 566 813,00 49 781 086,00 4 785 727,00 
        

Mzdové náklady 53 688 640,00 49 069 683,00 4 618 957,00 
        

Náklady na SP+ZP 13 894 300,00 12 698 269,00 1 196 031,00 
Ostatní soc. náklady 878 173,00 711 403,00 166 770,00 
        

Odpisy DHM a DNM 8 871 723,69 8 031 427,06 840 296,63 
Tržby z prodeje DM a mat. 21 079 810,99 20 357 571,87 722 239,12 
Z�stat.cena prod.DM a mat. 18 948 533,80 17 889 809,93 1 058 723,87 
Ostatní prov.výnosy 708 305,63 192 351,96 515 953,67 
Ostatní provozní náklady 748 615,13 578 210,58 170 404,55 
        

PROVOZ. HOSPODÁ�SKÝ VÝS. 700 080,38 -18 056 733,21 18 756 813,59 
        

Výnosové úroky 2 688,01 2 162,15 525,86 
Nákladové úroky 792 259,98 580 079,57 212 180,41 
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Ostatní finan�ní výnosy 8 630 938,50 4 900 463,37 3 730 475,13 
Ostatní finan�ní náklady 8 006 040,59 5 778 001,68 2 228 038,91 
        

HOS. VÝSL. Z FIN.OPERACÍ -164 674,06 -1 455 455,73 1 290 781,67 
        

Da	 z p�íjmu za b�ž. �in. 300,00 300,00 0,00 
        

HOSP. VÝSL. ZA B�ŽNOU �IN 535 106,32 -19 512 488,94 20 047 595,26 
        

HOSP. VÝSL. ZA Ú�ET.OBD. 535 106,32 -19 889 977,74 20 425 084,06 
        

HOSP. VÝSL. P�ED ZDAN�NÍM 535 406,32 -19 889 677,74 20 425 084,06 
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P�íloha �. 4 - Rozvaha ke dni 31. 12. 2005    

     
          
ROZVAHA         

  Název, sídlo a I� ú�etní jednotky     

  

ABC s. r. 
o.  

  
    

          

          

Ú�etní období         

1. 1. 2005 - 31. 12. 2005         

          

          

B�žné ú�etní období 

TEXT                                                                                  
b 

Brutto                            
1 

Korekce                                   
2 

Netto                             
3 

Minulé ú�.období      
Netto                                      

4 

A K T I V A  C E L K E M 
238 467 
522,73 81 255 306,30 157 212 216,43 99 471 109,29 

          

STÁLÁ AKTIVA 
104 939 
024,80 80 702 489,01 24 236 535,79 25 798 734,39 

          
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 15 121 203,73 12 314 078,35 2 807 125,38 1 970 956,29 
          

Software 13 780 709,45 12 304 303,35 1 476 406,10 1 871 392,51 
Nedokon�ený DNM 1 340 494,28 9 775,00 1 330 719,28 99 563,78 
          
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 89 817 821,07 68 388 410,66 21 429 410,41 23 827 778,10 
          
Dlouhod. hmotný majetek neodpisov. 1 275 028,00   1 275 028,00 882 878,00 
          
Pozemky 1 275 028,00   1 275 028,00 882 878,00 
Dlouhod. hmotný majetek odpisovaný 88 542 793,07 68 388 410,66 20 154 382,41 22 944 900,10 
          
Stavby 107 749,09 21 600,00 86 149,09 1 457 901,09 
Samost.mov. v�ci a soubory mov.v�cí 83 976 481,32 68 324 588,66 15 651 892,66 21 195 642,99 
Po�ízení dlouhod. hmotného majetku 4 458 562,66 42 222,00 4 416 340,66 291 356,02 
          

OB�ŽNÁ AKTIVA 
131 492 
906,62 552 817,29 130 940 089,33 71 843 016,93 

          
ZÁSOBY 70 829 613,96 552 817,29 70 276 796,67 13 320 715,44 
          
Materiál 21 144 973,10 479 161,49 20 665 811,61 8 447 992,99 
Nedokon�ená výroba a polotovary 6 008 058,69 0,00 6 008 058,69 2 858 021,40 
Výrobky 29 717 000,00 0,00 29 717 000,00 0,00 
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Zboží 11 175 103,85 73 655,80 11 101 448,05 1 790 542,94 
Poskytnuté zálohy na zásoby 2 784 478,32 0,00 2 784 478,32 224 158,11 
          
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 59 351 828,14 0,00 59 351 828,14 55 290 183,81 
          
Pohledávky z obchodních vztah� 41 745 506,22 0,00 41 745 506,22 43 215 647,07 
Stát - da	ové pohledávky 16 844 450,02 0,00 16 844 450,02 10 607 868,15 
Dohadné ú�ty aktivní 364 973,00   364 973,00 1 217 093,04 
Dohadné ú�ty aktivní - krátkod. 364 973,00   364 973,00 1 217 093,04 
Jiné pohledávky 264 735,89 0,00 264 735,89 124 760,55 
          
FINAN�NÍ MAJETEK 1 311 464,52 0,00 1 311 464,52 3 232 117,68 
          
Peníze 461 937,46   461 937,46 915 597,02 
Ú�ty v bankách 849 527,06   849 527,06 1 816 520,66 
          
�ASOVÉ ROZLIŠENÍ 2 035 591,31 0,00 2 035 591,31 1 829 357,97 
          
Náklady p�íštích období 2 035 591,31   2 035 591,31 1 829 357,97 
Náklady p�íštích období 2 035 591,31   2 035 591,31 1 829 357,97 
          

P A S I V A  C E L K E M 
157 212 
216,43 0,00 157 212 216,43 99 471 109,29 

          
VLASTNÍ KAPITÁL 14 701 552,96 0,00 14 701 552,96 14 166 446,64 
          
ZÁKLADNÍ KAPITÁL 250 000,00   250 000,00 250 000,00 
          
KAPITÁLOVÉ FONDY 22 596 280,04   22 596 280,04 22 596 280,04 
          
REZERVNÍ FONDY, NED�LITELNÝ 
FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 25 000,00   25 000,00 25 000,00 

HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK MINULÝCH LET -8 704 833,40   -8 704 833,40 -4 089 496,83 
HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK B�ŽNÉHO 
OBD. 535 106,32   535 106,32 -4 615 336,57 
          

CIZÍ ZDROJE 
142 510 
663,47   142 510 663,47 85 304 662,65 

          
REZERVY 1 661 751,69   1 661 751,69 2 492 144,00 
          

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 
140 848 
911,78   140 848 911,78 78 918 188,73 

          

Závazky z obchodních vztah� 
100 442 
061,78   100 442 061,78 70 724 878,15 

Závazky - ovládající a �ídící osoba 5 801 000,00   5 801 000,00 0,00 

Závazky k ovládaným a �ízeným osobám 5 801 000,00   5 801 000,00 0,00 
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Závazky k zam�stnanc�m 2 755 841,00   2 755 841,00 2 830 277,00 

Závazky ze sociál.zabez. zdrav. Pojišt�ní 1 567 448,00   1 567 448,00 1 557 396,00 
Krátkodobé p�ijaté zálohy 29 519 574,81   29 519 574,81 3 034 314,00 
Dohadné ú�ty pasivní 332 829,19   332 829,19 316 264,11 
Dohadné ú�ty pasívní - krátkod. 332 829,19   332 829,19 316 264,11 
BANKOVNÍ ÚV�RY A VÝPOMOCI 0,00   0,00 0,00 
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P�íloha �. 5 - Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2006 
  
    
VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT       

  ABC s. r. o.      
        

        

Ú�etní období       

1. 1. 2006 - 31. 12. 2006       

        

        

Text B�žné období Minulé období Rozdíl 

Tržby za prodej zboží 143 671 318,25 143 479 955,34 191 362,91 
Náklady za zboží 135 661 746,65 133 714 022,01 1 947 724,64 
Obchodní marže 8 009 571,60 9 765 933,33 -1 756 361,73 
        
Výkony 173 280 644,62 161 551 993,39 11 728 651,23 
        
Tržby za prodané výr.a sl. 198 914 556,48 176 332 001,51 22 582 554,97 
Zm�na stavu zásob vl.výr. -25 633 911,86 -14 780 008,12 -10 853 903,74 
Výkonová spot�eba 132 986 234,93 121 484 143,63 11 502 091,30 
        
Spot�eba mater. a energie 64 320 852,59 62 464 395,20 1 856 457,39 
Služby 68 665 382,34 59 019 748,43 9 645 633,91 
P�idaná hodnota 48 303 981,29 49 833 783,09 -1 529 801,80 
        
Osobní náklady 54 236 520,66 50 134 642,00 4 101 878,66 
        
Mzdové náklady 53 380 557,66 49 310 732,00 4 069 825,66 
        
Náklady na SP+ZP 13 685 113,00 12 630 980,00 1 054 133,00 
Ostatní soc. náklady 855 963,00 823 910,00 32 053,00 
Odpisy DHM a DNM 7 290 235,43 6 069 983,83 1 220 251,60 
Tržby z prodeje DM a mat. 42 444 721,85 35 921 805,46 6 522 916,39 
Z�stat.cena prod.DM a mat. 35 874 177,69 29 210 260,87 6 663 916,82 
Tvorba a zú�t.rezerv a �as.rozl.pr.nákl. 974 261,35 0,00 974 261,35 
Ostatní prov.výnosy 2 018 097,31 329 761,29 1 688 336,02 
Ostatní provozní náklady 708 386,08 474 282,84 234 103,24 
PROVOZ. HOSPODÁ�SKÝ VÝS. -8 303 517,05 130 260,35 -8 433 777,40 
        
Výnosové úroky 2 947,41 51 219,15 -48 271,74 
Nákladové úroky 1 091 091,22 755 661,59 335 429,63 
Ostatní finan�ní výnosy 7 898 788,50 4 407 934,99 3 490 853,51 
Ostatní finan�ní náklady 6 572 223,16 4 979 229,44 1 592 993,72 
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HOS. VÝSL. Z FIN.OPERACÍ 238 421,53 -1 275 736,89 1 514 158,42 
        
Da	 z p�íjmu za b�ž. �in. 7 350,00 7 350,00 0,00 
HOSP. VÝSL. ZA B�ŽNOU �IN -8 072 445,52 -1 152 826,54 -6 919 618,98 

        

HOSP. VÝSL. ZA Ú�ET.OBD. -8 072 445,52 -1 152 826,54 -6 919 618,98 
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P�íloha �. 6 - Rozvaha ke dni 31. 12. 2006    
     
ROZVAHA         

  Název, sídlo a I� ú�etní jednotky     

  

ABC s. r. 
o.  

  
    

          

          

Ú�etní období         

1. 1. 2006 - 31. 12. 2006         

          

          

B�žné ú�etní období 

TEXT                                                                                               
b 

Brutto                            
1 

Korekce                                   
2 

Netto                             
3 

Minulé ú�.období      
Netto                                      

4 

A K T I V A  C E L K E M 
179 517 
651,76 86 299 936,04 93 217 715,72 157 212 216,43 

STÁLÁ AKTIVA 
105 272 
816,97 83 857 109,15 21 415 707,82 24 236 535,79 

          
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 15 437 284,73 12 457 240,63 2 980 044,10 2 807 125,38 
          

Software 14 935 081,95 12 443 176,85 2 491 905,10 1 476 406,10 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 483 289,00 0,00 483 289,00 0,00 
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 89 835 532,24 71 399 868,52 18 435 663,72 21 429 410,41 
          
Dlouhod. hmotný majetek neodpisov. 1 275 028,00   1 275 028,00 1 275 028,00 
          
Pozemky 1 275 028,00   1 275 028,00 1 275 028,00 
Dlouhod. hmotný majetek odpisovaný 88 560 504,24 71 399 868,52 17 160 635,72 20 154 382,41 
          
Stavby 107 749,09 25 200,00 82 549,09 86 149,09 
Samost.mov. v�ci a soubory mov.v�cí 88 332 945,53 71 320 258,90 17 012 686,63 15 651 892,66 
Po�ízení dlouhod. hmotného majetku 119 809,62 54 409,62 65 400,00 4 416 340,66 
Po�ízení dlouhod. hmotného majetku 119 809,62   119 809,62 4 458 562,66 
Opravná pol. k dlouh. 
nedokon�.hmot.maj.   54 409,62 -54 409,62 -42 222,00 
OB�ŽNÁ AKTIVA 70 429 540,88 2 442 826,89 67 986 713,99 130 940 089,33 
          
ZÁSOBY 29 048 334,63 845 161,49 28 203 173,14 70 276 796,67 
Materiál 18 957 187,80 845 161,49 18 112 026,31 20 665 811,61 
Nedokon�ená výroba a polotovary 10 091 146,83 0,00 10 091 146,83 6 008 058,69 
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 38 315 363,38 1 597 665,40 36 717 697,98 59 351 828,14 
Pohledávky z obchodních vztah� 33 663 183,47 1 597 665,40 32 065 518,07 41 745 506,22 
Stát - da	ové pohledávky 3 969 222,26 0,00 3 969 222,26 16 844 450,02 
Ostatní poskytnuté zálohy 465 601,90 0,00 465 601,90 132 163,01 
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Dohadné ú�ty aktivní 157 873,01   157 873,01 364 973,00 
Dohadné ú�ty aktivní - krátkod. 157 873,01   157 873,01 364 973,00 
Jiné pohledávky 59 482,74 0,00 59 482,74 264 735,89 
FINAN�NÍ MAJETEK 3 065 842,87 0,00 3 065 842,87 1 311 464,52 
Peníze 132 178,31   132 178,31 461 937,46 
Ú�ty v bankách 2 933 664,56   2 933 664,56 849 527,06 
OSTATNÍ AKTIVA-P�ECHODNÉ Ú�TY 3 815 293,91 0,00 3 815 293,91 2 035 591,31 
�ASOVÉ ROZLIŠENÍ 3 815 293,91 0,00 3 815 293,91 2 035 591,31 
Náklady p�íštích období 3 815 293,91   3 815 293,91 2 035 591,31 
P A S I V A  C E L K E M 93 217 715,72 0,00 93 217 715,72 157 212 216,43 
VLASTNÍ KAPITÁL 6 629 107,44 0,00 6 629 107,44 14 701 552,96 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL 250 000,00   250 000,00 250 000,00 
KAPITÁLOVÉ FONDY 22 596 280,04   22 596 280,04 22 596 280,04 
Ostatní kapitálové fondy 22 596 280,04   22 596 280,04 22 596 280,04 
REZERVNÍ FONDY, NED�LITELNÝ 
FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 25 000,00   25 000,00 25 000,00 
HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK MINULÝCH 
LET -8 169 727,08   -8 169 727,08 -8 704 833,40 
HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK B�ŽNÉHO 
OBD. -8 072 445,52   -8 072 445,52 535 106,32 
CIZÍ ZDROJE 86 588 608,28   86 588 608,28 142 510 663,47 
REZERVY 2 636 013,04   2 636 013,04 1 661 751,69 
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 83 952 595,24   83 952 595,24 140 848 911,78 
Závazky z obchodních vztah� 52 508 953,36   52 508 953,36 100 442 061,78 
Závazky - ovládající a �ídící osoba 7 406 915,00   7 406 915,00 5 801 000,00 
Závazky k ovládaným a �ízeným 
osobám 7 406 915,00   

7 406 
915,00 0,00 

Závazky k zam�stnanc�m 2 701 102,50   2 701 102,50 2 755 841,00 

Závazky ze sociál.zabezpe�ení a zdrav. pojišt�ní 1 505 555,00   1 505 555,00 1 567 448,00 
Stát-da	ové závazky a dotace 388 165,00   388 165,00 430 157,00 
Krátkodobé p�ijaté zálohy 18 997 041,65   18 997 041,65 29 519 574,81 

Dohadné ú�ty pasivní 444 862,73   444 862,73 332 829,19 
 
 


