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Úvod 

Ekonomická situace na konkurenčním trhu klade na podniky stále větší a větší 

nároky. Je tedy zřejmé, že podnik, který chce být úspěšný, potřebuje neustále rozvíjet 

své schopnosti, přidávat nové výkony, neustále rozvíjet své dovednosti, stávat se 

skutečně dobrý v něčem, co je pro společnost nové a v neposlední řadě se naučit 

prodávat tam, kde většina konkurentů společnosti neuspěla. Podnik by měl znát příčiny 

úspěšnosti a neúspěšnosti podnikání, aby mohl včas ovlivňovat faktory, které vedou 

k jeho prosperitě. Nástrojem „diagnózy“ pro ekonomické systémy se v posledních 

letech stala právě finanční analýza. Finanční analýza umožňuje nejen posoudit stávající 

finanční situaci podniku a její vývoj, ale i odhalovat příčiny daného vývoje podniku 

hlubším zkoumáním vztahů mezi finančními ukazateli a dalšími informacemi. 

Finanční analýza podniku je známá jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou 

navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a 

určuje se jejich vývoj. Tímto se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat a 

také jejich hodnota. Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů a to 

především na identifikaci silných a slabých stránek hodnotových procesů podniku. 

Informace získané pomocí této metody umožňují dospět k určitých závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku, představují podklad pro rozhodování 

managementu. Pro manažera je důležité, aby mohl zhodnotit, zda je stav podniku lepší 

či horší. Údaje získané z metod finanční analýzy mají v rukou zkušeného manažera 

velkou cenu, neboť je zřejmé, že pravidelná analýza finanční oblasti může upozornit na 

blížící se problémy a nedostatky společnosti. 

Hodnocení finančního hospodaření společnosti vychází z jednotlivých účetních 

výkazů jako jsou  rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Zmíněné výkazy patří 

mezi volně dostupná data o společnosti, ke kterým můžeme získat přístup např. 

prostřednictvím internetových stránek obchodního rejstříku.  

Toto téma je i pro mě velice zajímavé, neboť ho aplikuji na společnost, ke které 

mám velký vztah prostřednictvím svých rodičů a místa, kde jsem vyrůstala. Zejména 

proto bych chtěla proniknout do světa čísel, která tuto společnost obklopují. . 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Stručná charakteristika společnosti 

VEBA, textilní závody, a.s. Broumov navazuje na tradici textilní výroby na 

Broumovsku sahající až do 13. století. V 16. století byl region Broumov oblastí s 

největší výrobou sukna v Čechách. Vlastní historie dnešní společnosti se tak začala psát 

v r. 1856, kdy podnik Benedikt Schroll založil v Broumově - Olivětíně mechanickou 

tkalcovnu bavlny. V r. 1882 podnik dále vybudoval přádelnu bavlny v nedalekém 

Meziměstí. Vedle dalších bavlnářských podniků na Broumovsku postupem doby 

vznikaly také továrny na zpracování bavlny a lnu, soustředěné zejména v okolí Police 

nad Metují. 

                                 Obrázek č. 1 - Historický pohled na a.s.VEBA 

                                  zdroj: http://www.veba.cz 

 

V rámci změn vlastnických vztahů byly v r. 1949 zřízeny národní podniky VEBA 

Broumov a META Police nad Metují, které byly v r. 1958 sloučeny. Nový podnik 

VEBA se specializoval na výrobu damašků a froté a v průběhu 60. až 80. let se rozrostl 

na jeden z největších textilních koncernů v bývalém Československu. 

Akciová společnost VEBA Broumov byla založena dle § 172 Obchodního 

zákoníku a byla ustavena v r. 1992. Jediným zakladatelem společnosti je Fond 

národního majetku ČR se sídlem v Praze, na který přešel majetek státního podniku ve 

smyslu § 11, odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 

osoby. Společnost byla založena metodou kupónové privatizace.  

Základní kapitál 

Celková výše základního kapitálu činí 560 382 000,- Kč. Bylo vydáno 560 382 ks 

akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 
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V současné době akciová společnost VEBA Broumov zaměstnává 1346 

zaměstnanců. Její výroba je soustředěna do pěti objektů:  

Velká Ves  

� správa společnosti, přádelna, pletárna, konfekce, centrální sklady 

zásobování , 

Olivětín  

� tkalcovna, úpravna, zušlechťovna, obrubovna, 

Meziměstí 

� centrální sklady hotových výrobků,                                                     

Police nad Metují 

� přádelna, tkalcovna, barevna, obrubovna. 

 

Obrázek č. 2  -  Současný stav společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.veba.cz 

 

Této podoby nabyla po široké restrukturalizaci, která proběhla po ukončení 

kupónové privatizace. Tímto krokem došlo k naplnění základních předpokladů - snížení 

nákladů, zvýšení výkonnosti a efektivnosti.  

VEBA má 100 % účast v dceřinných společnostech:  

� HOTEL VEBA s r.o. Broumov - ubytovací služby, 

 

S t ru k tu ra  f i rm y  V E B A  a .s . B ro u m o v  S t ru k tu ra  f i rm y  V E B A  a .s .  B ro um o v  

V E B A  V e lk á  V e s  
-  če s a n á  přá d e ln a 
-  p le tá rn a  fro té 
-  k o n fe k c e  lo ž n í 

S A S  B r o u m o v  

V E B A  P o l ic e  n . M e t .  
-  p řá d e ln a  B D ,   
-  b a re v n a 
-  tk a lc o v n a  f ro té  a  lo ž n í 
-  o b r u b o v n a  fr o té 

  -  sk la d  h o to v ý c h  v ý ro b ků  

V E B A  M e z im ě s tí  V E B A   O liv ě t ín  
-  tk a lc o v n a  lo ž n í 
-  ú p ra v n a 
-  o b r u b o v n a  f ro té 



 12 

� VEBATRADE s.r.o. Meziměstí - obchod s textilními výrobky, 

� VEBAGAL s.r.o. Broumov - výroba řadění. 

Nyní se společnost VEBA řadí mezi největší a nejvyspělejší výrobce damašků a 

froté zboží v Evropě a dále je považována za největšího českého výrobce žakárských 

tkanin ze 100 % ní  bavlny.  Roční obrat této společnosti přesahuje 1 300 mil.Kč. 

Současný podnikatelský koncept se opírá zejména o sílící orientaci na produkt 

zejména Africký brokát, kde společnost VEBA uplatňuje svoje know how v oblasti 

vývoje, výroby a zpracování trhu (vychází z poznání afrického trhu a znalostí 

zákaznických požadavků). Naopak v oblasti tradiční výroby froté a stolního a ložního 

prádla musí společnost VEBA čelit sílící konkurenci z Asie. Její specializací nadále 

zůstává textilní výroba a služby určené pro nejnáročnější zákazníky trhy západní 

Afriky, Německo, USA. Mezi další významné trhy společnosti VEBA patří 

Skandinávie, Anglie. 

Dnes má společnost úspěšný podnikatelský koncept, pevná obchodní spojení 

s velkým potenciálem pro další růst. 

1.1.1 Orgány společnosti 

Kompetence a odpovědnost jednotlivých orgánů společnosti upravuje Obchodní 

zákoník č. 513/91 Sb. a stanovy společnosti. 

Mezi hlavní orgány společnosti patří valná hromada, představenstvo, které je 

statutárním orgánem společnosti a je složeno ze 3 členů. Dalším orgánem je dozorčí 

rada, která je opět složena ze 3 členů. 

1.1.2 Organizační struktura společnosti VEBA, a.s. 

Základní dělbu činností, odpovědností a pravomocí v a.s. VEBA vymezuje 

Organizační řád a.s. VEBA. V nejvyšší úrovni jsou činnosti včetně odpovědnosti a 

pravomocí rozděleny mezi odborné ředitele - viz Organizační řád a.s.VEBA - popisy 

pracovních činností odborných ředitelů. Dále se zodpovědnost a pravomoc dělí: 

� v úsecích správy akciové společnosti na odbory a oddělení, 

� ve výrobním úseku na provozy, dílny a oddělení. 
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Organizační struktura VEBA, a.s.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Schéma č. 1 - Organizační struktura společnosti VEBA 
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1.1.3 Předmět podnikání 

Dle zápisu do Obchodního rejstříku můžeme rozlišit tyto činnosti: 

� nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

� výroba textilu, 

� výroba výrobků z textilu, 

� barvení a chemická úprava textilií, 

� výroba žakárského řadění a žakárských karet, 

� projektová činnost v investiční výstavbě, 

� poskytování software, 

� automatizované zpracování dat, 

� činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

� činnost organizačních a ekonomických poradců, 

� kovoobrábění, 

� silniční motorová doprava nákladní, 

� provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování, 

� výroba tepla, 

� rozvod tepla. 

1.1.4 Nabídku VEBY tvoří tyto produkty 

SBU Africký brokát :  

� žakársky vzorované – bílé, pestřetkané, UNI barvené provedení, 

� toto zboží používají afričané jako oděvní materiál. 

      SBU damašek: 

� lůžkoviny: damašky, satény, atlasgrádly (metráž i šité ložní soupravy), 

� stolní prádlo: metráž i kusové výrobky (stolní prostírání, ubrusy a ubrousky), 

� žakárské košiloviny v metráži. 

      SBU froté: 

� metráž tkaná i pletená, 

� kusové froté výrobky (ručníky, osušky, předložky, žínky, župany, 

koupelnové sety) 
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      SBU příze: 

� klasické mykané a česané bavlněné příze, 

� bezvřetenové příze, 

� příze z regenerovaného bavlněného odpadu 

Významnou konkurenční výhodou výrobků ze společnosti VEBA oproti masové 

konkurenci je žakárské vzorování jak afrického sortimentu, stolního a ložního prádla, 

tak i u výrobku froté. Výrobky jsou dodávány v režném, bíleném, uni barevném či 

pestře tkaném provedení, s možností kombinace dezénů, barevných odstínů a variant, ve 

standardní šířích (90, 140 cm) či superšíři 280 cm, konfekce nabízí celou škálu modelů 

a zdobných prvků (zdobení výšivkou, festonováním, bordurou, a dalšími aplikacemi). 

Výrobky vycházejí z vlastních návrhů nebo jsou zhotoveny na přání zákazníka 

s možností individuálního odlišení a exkluzivity. Své zboží a služby nabízí společnost 

VEBA všem zájemcům, kteří se orientují na tradiční kvalitu, moderní provedení 

výrobků a v neposlední řadě na stabilní obchodní partnerství. Společnost VEBA 

každoročně prezentuje své novinky na mezinárodních textilních veletrzích jako např. 

Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem nebo STYL & KABO na brněnském výstavišti 

atd. 

              Obrázek č. 3  -  Ukázka z produkce a.s.VEBA 

               zdroj: http://www.veba.cz 
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1.2 Formulace cílů vedoucích k řešení problému 

Hlavním cílem této diplomové práce je komplexně posoudit současnou  finanční a 

ekonomickou situaci společnosti VEBA, textilní závody, a.s. se sídlem akciové 

společnosti v Broumově a to zejména pomocí vybraných metod finanční analýzy. Dále 

pak na základě výsledků analýz navrhnout možné způsoby zlepšení v oblastech, které 

jsou označeny jako problematické. 

Pro zpracování jednotlivých analýz budu vycházet z účetních výkazů, které jsou 

veřejně přístupné na internetových stránkách obchodního rejstříku a v neposlední řadě 

z informací, které mi byly poskytnuty pověřenou osobou z této analyzované společnosti. 

Jednotlivé cíle této diplomové práce jsou popsány následovně: 

� analýza současného stavu společnosti prostřednictvím SWOT analýzy a 

Porterova modelu konkurenčních sil, 

� provedení finanční analýzy společnosti z účetních podkladů za období let 

2002 až 2006 a to pomocí absolutních ukazatelů (horizontální, vertikální 

analýza), poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů, 

� zhodnocení výsledků provedených analýz, 

� popsání konkrétních problémů a stanovení návrhu na řešení, které by vedlo 

ke zmírnění zjištěných nedostatků a bylo nápomocno pro zlepšení současné 

situace v podniku. 

1.3 Analýza okolí podniku 

1.3.1 SWOT analýza 

SWOT je zkratkou anglických slov: strenghts (silné stránky), weaknesses (slabé 

stránky), oppurtunities (příležitosti), threats (hrozby). Tato metoda je založena na 

klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních 

skupin, tj. na jedné straně silné a slabé faktory vyjadřující vnitřní stránku organizace a 

na straně druhé možné příležitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího okolí. 

 
Aplikace SWOT analýzy na analyzovanou společnost VEBA, textilní závody, a.s.: 

1)  Silné stránky 

� Rozvinuté technologie a špičková úroveň výrobků, škála sortimentu, 

� Diverzifikace trhu - konkurenční schopnost (produkty na míru, kreativita), 
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� Technická vyspělost a investice do strojního zařízení, 

� Kontinuita obchodních vztahů (zákazníci, dodavatelé, banky, pojišťovny, 

atd.), 

� Kombinátní výroba - od balíku bavlny po hotový výrobek, 

� Tradice damašku a froté, žakárská produkce,  

� Kvalifikační úroveň důležitých funkcí a profesí zejména ve výrobě (know 

how), 

� Vlastní vývoj, 

� Vlastní prodej (široký teritoriální záběr trhu), 

� Komplexnost činností. 

2) Slabé stránky 

� Vysoký počet zaměstnanců, vysoká nákladovost, roztříštěnost sortimentu, 

� Nestabilita procesů  s ohledem na časté změny sortimentu, 

� Pomalé využívání příležitostí (ztráta pozice na trhu ČR), 

� Nedostatek kvalifikovaných prodejců (fluktuace - nedostatečná kapacita), 

� Slabá podpora prodeje (nabídkové materiály, informace o produktu), 

� Zavádění nových výrobků na trh, propagace,  

� Nárazovost zakázek, 

3) Příležitosti 

� Nákladovost optimalizace výrobků (vyšší PH), 

� Vstup do EU (úpadek textilu v EU, zhodnocení strategických investic), 

� Potenciál tuzemského trhu (nové trhy, zákazníci), rozšiřování počtu 

smluvních partnerů ČR, 

� Obsazení východních trhů (Balkán, Rusko), 

� Obchodní řetězce, další způsoby prodeje, 

� Zlevnění materiálových vstupů (např. využití regenerovaných přízí) 

� Úpravy superšíří, úpravy pro Afriku, 

� Trh práce, 

� Investiční pobídky,  

� Stabilizace vlastnické struktury. 
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4) Hrozby 

� Řetězení rizik, 

� Vysoká závislost na africkém trhu,  

� Riziko odvětví, nestabilita trhu, 

� Vlastnická struktura, 

� Levná konkurence z Asie (množství, kvalita), 

� Dostupnost surovin (bavlna), 

� Cena práce, 

� Trh froté, 

� Klesající kupní síla (ČR, Evropa),  

� Substituce produktů jiných odvětví (papírový průmysl), 

� Stěhování výrob na východ, 

� Nárazovost zakázek, 

� Geografické umístění společnosti VEBA - pohraničí, nedostatek pracovních 

sil, špatná dopravní obslužnost) 

1.3.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Pro analýzu oborového okolí podniku se velmi často používá nástroj Porterova 

analýza konkurenčních sil. Tento model se skládá z 5 faktorů, které působí na pozici 

firmy na trhu nebo v určitém odvětví. Pomocí tohoto modelu můžeme určit, jaké jsou 

konkurenční tlaky, odkud pocházejí a jak se lze proti nim bránit nebo jak se na ně 

adaptovat. 

Tento model je určen působením pěti základních činitelů: 

� Vyjednávací síla zákazníků, 

� Vyjednávací síla dodavatelů, 

� Hrozba vstupu nových firem, 

� Hrozba substitutů, 

� Konkurenti v odvětví. 
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Schéma č. 1 - Porterův model konkurenčního prostředí 

 

1) Vyjednávací síla zákazníků (odběratelů) 

Obecně platí, že vyjednávací síla odběratelů roste, čím více je výrobce závislý na 

odběrateli, odběratel má možnost získat výrobky od jiné firmy, případně může 

zrealizovat zpětnou integraci a jeho náklady na přechod  konkurenci nejsou vysoké.  

Vyjednávací síla zákazníků vyplývá ze stále sílící  konkurence dovozů textilu 

z Asie. Tradiční velkoodběratelé zboží z českých textilních společností, využívají stále 

častěji levných asijských dovozů a odklání se od spolupráce nejen s českými a 

evropskými výrobci. Pokud chce společnost VEBA obsloužit nadále tuzemský trh, musí 

se postupně přeorientovat na přímý prodej nebo dealerskou síť. Z tohoto vyplývá, že 

vyjednávací síla odběratelů je vysoká. Příčinou je vysoká konkurence výrobců, možnost 

levných dovozů. Společnost VEBA diverzifikuje svoji produkci na dva hlavní odbytové 

směry – trh s africkým zbožím s cca 10 - 15 velkoodběrateli a na trh s bytovým textilem 

s poměrně vysokým počtem zákazníků: velkoodběratelé, dealerská síť, maloobchodní 

prodej 

 

 

 

NEBEZPEČÍ VSTUPU 
NOVÉ FIRMY 

HROZBA 
SUBSTITUTŮ 

KONKUREN ČNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
DODAVATELÉ  

 
ZÁKAZNÍCI 
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2) Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů může být v pojetí Porterova modelu vysoká, je-li 

dodavatel na daném trhu velký, nakupující není pro dodavatele důležitým zákazníkem, 

zboží, které zákazník poptává je vysoce diferencované, zákazník nemá k dispozici 

potřebné tržní informace, neexistují snadno dostupné substituty. (4) 

Mezi důležité dodavatele pro společnost VEBA patří: 

� dodavatelé bavlny a přízí (Egypta, Turecka, Indie, přední Asie), 

� dodavatelé barviv a chemikálií pro textilní průmysl (EU) 

� dodavatelé obalových materiálů (ČR, EU)  

Tito dodavatelé s ohledem na klesající počet svých odběratelů se snaží vytvářet 

zbylým zákazníkům přijatelné obchodní podmínky (delší doby splatnosti, cenové 

ústupky, servis). Z toho vyplývá, že vyjednávací síla dodavatelů je vysoká. 

� dodavatelé energií (plynu, el. energie, voda)  

S ohledem k jejich monopolnímu postavení je jejich vyjednávací pozice silná, 

společnost VEBA se musí přizpůsobovat. Výhodou může být rovnoměrný odběr energií 

s nižšími tarify. 

� dodavatelé strojních zařízení (SRN, Švýcarsko) 

Společnost VEBA musí svoji konkurenční schopnost řešit vysokou úrovní 

technologie. S ohledem na klesající počet zákazníků, dodavatelé poskytují výhodu 

dodavatelských úvěrů a cenové ústupky při opakovaných zakázkách.  

Významných aspektem je platební morálka pokud odběratel negarantuje platby 

dle sjednaných termínů, vyjednávací pozice dodavatele se zvyšuje. Toto platí zejména 

pro závislost při dodávkách náhradních dílů na stroje a zařízení. 

Závěrem lze konstatovat, že vyjednávací síla dodavatelů akciové společnosti 

VEBA je poměrně vysoká s ohledem na pozici textilního průmyslu a nevyjasněné 

vlastnické vztahy. 

 
3) Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů se snižuje, neexistují-li k danému výrobku blízké substituty, 

dále firmy nabízejí substituty vyrábějí s vyššími náklady nebo příliš nezvyšují nabídku, 

náklady na přestup k substitutu jsou příliš vysoké a nebo cena výrobku, který by mohl 

být nahrazován, je lákavá pro zákazníky. (4) 
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Produkt froté (ručníky, osušky, plážové osušky, atd.) – jako substituent jsou 

využívány stále častěji produkty papírenského průmyslu nebo elektronické vysoušeče, 

zejména na veřejných toaletách. Tradiční plážové osušky jsou nahrazovány stále častěji 

např. polyuretanovými podložkami nebo levnými dovozy z Asie. Z tohoto vyplývá , že 

hrozba substitutů pro oblast froté je středně významná. 

Produkt stolní a ložní prádlo – výrobky společnosti VEBA jsou určeny s ohledem 

na materiálové složení, barevnosti, vzorování pro luxusnější využití. Substituentem jsou 

lůžkoviny z levných tkanin vzorovaných potisky - tyto materiály jsou zpravidla méně 

náročné na údržbu. Substitutem stolního prádla jsou různé varianty papírenského 

průmyslu, levné tkaniny opatřené utíratelným povrchem z pvc. Hrozba substitutů pro 

tuto oblast je vysoká.  

Produkt Africký brokát - jedná se o klasický oděv na trzích západní Afriky. 

Výrobky společnosti VEBA využívají  zejména střední a vyšší vrstvy obyvatelstva. 

Méně majetní obyvatelé používají výrobky asijské konkurence. Hrozba substitutů pro 

tuto oblast je nízká.  

 
4) Konkurenti v odvětví 

V této oblasti podnikání působí mnoho společností, které nabízejí podobné 

produkty a s nimi spojené služby. Se vstupem do EU se konkurenční trh ještě více 

zvětšil, což ovlivňuje i rivalitu v odvětví textilního průmyslu. Rivalita v tomto odvětví 

existuje převážně v oblasti jakosti, ceny, kvality zboží, kvality použitých materiálů, 

postupech výroby a použitých technologií. Mezi největší konkurenty v tomto odvětví 

bychom mohli zařadit společnosti z tuzemského trhu, zahraničních trhů a v neposlední 

řadě konkurenci pocházející z Asie. Evropská výrobní konkurence postupně zaniká a je 

nahrazována výrobní konkurencí z Asie. Z tohoto vyplývá, že rivalita na trhu textilního 

průmyslu je vysoká. 

 
5) Hrozba vstupu nových firem 

V této oblasti platí, že hrozba vstupu nových firem do tohoto odvětví je tím vyšší, 

čím jsou menší bariéry vstupu.  

Společnosti, které chtějí podnikat v této oblasti textilního průmyslu čelí nižší 

hrozbě vstupů nových společností na tento trh z důvodu vysokých počátečních nákladů 

na podnikání, počátečních nákladů na zahájení výroby, dále pak vybudování loajality 
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zákazníků díky dlouholeté tradici této společnosti. Největší hrozbu v této oblasti 

představují výrobci z Asie. Z výše uvedeného platí, že hrozba vstupu nových firem pro 

tuto oblast je nízká.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  PRÁCE - NOVÉ       

POZNATKY Z LITERATURY 

Cílem této diplomové práce je komplexně posoudit současnou finanční a 

ekonomickou situaci společnosti VEBA, textilní závody a.s. a to zejména na základě 

metod finanční analýzy. 

2.1 Finanční analýza 

V odborné literatuře můžeme nalézt celou řadu definic. Jako nejvystižnější jsem 

vybrala následující. Finanční analýza je rozborem stavu a vývoje financí podniku, 

zejména podle údajů z účetních výkazů.(2) Finanční analýza přestavuje významnou 

součást podnikového řízení, neboť poskytuje podklady pro finanční rozhodování.(1) 

Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou.  

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Je však pouze „nástroj poznání“ stavu 

hospodaření podnikatelského subjektu, není prostředkem ke změně dané situace 

podniku.  

Finanční analýza je činnost, která má komplexní povahu, tzn., že snahou 

finančního analytika je podchytit všechny složky, které určují finanční situaci podniku. 

Mezi ně můžeme zařadit například analýzu likvidity, analýzu rentability, analýzu 

aktivity atd. Přestože jsou tyto jednotlivé složky hodnoceny samostatně, existují mezi 

nimi vzájemné vazby, které musí být respektovány. 

2.2   Úloha finanční analýzy 

Úlohou finanční analýzy je vyjádřit finanční situaci podniku, tzn. rozpoznat 

„finanční zdraví“ podniku, identifikovat slabiny, které by v budoucnosti mohly vést k 

problémům a determinovat silné stránky, na kterých by firma mohla stavět. Finanční 

analýza odhaluje skryté rezervy a podněcuje k hledání nových možností pro zvyšování 

podnikové výkonnosti. Prostřednictvím návrhu opatření pomáhá k dosažení 

podnikových cílů. Stejně tak může sloužit jako podklad pro strategické plánování 

rozvoje podniku. 
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2.3 Zdroje informací pro finan ční analýzu 

Pro finanční analýzu je důležité velké množství informací z různých zdrojů. 

Podklady pro finanční analýzu jsou získávány z mnoha zdrojů.   

Primárním informačním zdrojem pro finanční analýzu je podnik sám. Dále však 

poskytují informace o podniku i další instituce jako například tisk, ministerstva, Burza 

cenných papírů Praha, Český statistický úřad.  

Mezi základní zdroje informací, které obsahují převažující podíl dat, z nichž 

vychází finanční analýza patří výkazy finančního účetnictví. Jsou to: 

� Rozvaha, 

� Výkaz zisku a ztrát, 

� Výkaz cash flow. 

2.3.1 Rozvaha  

Rozvaha podává souhrnně přehled o stavu majetku, a to jak dle druhů (složení), 

tak i zdrojů neboli krytí (z hlediska vlastnictví) k rozvahovému dni. Rozvaha je utříděný 

přehled aktiv a pasiv v daném ocenění k určitému okamžiku. Tento účetní výkaz 

poskytuje informace o finanční situaci účetní jednotky, které jsou nezbytné pro řízení. 

Den, k němuž se bilance sestavuje, se nazývá rozvahový den. Tímto dnem je většinou 

31.12. příslušného kalendářního roku. Je třeba poznamenat, že aby byla rozvaha 

vyrovnaná, obecně musí platit rovnice aktiva = pasiva. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát, jinými slovy výsledovka, je účetní výkaz, který poskytuje 

informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Vypovídá o tom, co se 

v daném podniku dělo během určitého období. Je to výkaz o tocích, nikoliv o stavu- 

rozvaha.  

Rozdíl mezi výnosy a náklady nazýváme ziskem. Převyšují-li výnosy náklady, jde 

o zisk, v opačném případě podnik hospodaří se ztrátou. 

Hlavním cílem rozboru výkazu zisku a ztrát je zjistit rentabilitu, neboli efektivnost 

hospodaření podniku za určité období . 
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2.3.3 Výkaz  cash flow 

Výkaz cash flow vyjadřuje, kolik hotovosti do podniku přišlo a kolik z něj odešlo 

za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Popisuje činnost podniku 

z hlediska příjmů a výdajů. Tento výkaz charakterizuje změnu stavu peněžních 

prostředků podniku za určité období a příčiny této změny.  

2.4 Využití výsledků finanční analýzy 

S výsledky rozboru finanční analýzy podniku, které se týkají finančního stavu 

podniku, pracují především manažeři, zaměstnanci, obchodní partneři, investoři, banky 

a jiní věřitelé a v poslední řadě také stát. 

2.4.1 Manažeři 

Informace, které poskytují výsledky finanční analýzy, manažeři využívají 

především pro dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Tudíž znalost finanční 

situace podniku umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání finančních 

zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů 

jejího financování dále při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování 

disponibilního zisku apod. Mají také mnohdy zájem i o informace, které se týkají 

finanční pozice jiných podniků. 

2.4.2 Zaměstnanci  

Pro zaměstnance je přirozené mít zájem na prosperitě podniku. Dále na 

hospodářské a finanční stabilitě podniku. Bývají často motivováni hospodářskými 

výsledky. Zajímají se o jistotu zaměstnání, mzdové a sociální perspektivy. 

2.4.3 Obchodní partneři 

Obchodní dodavatelé kladou důraz na to, zda podnik bude schopen hradit své 

závazky, jde jim o krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. Dlouhodobí 

dodavatelé mají zájem také na dlouhodobé stabilitě s cílem zajistit svůj odbyt u 

stabilního zákazníka.  
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Odběratelé se zajímají o finanční situaci dodavatele pokud se jedná o dlouhodobý 

obchodní vztah, aby v případě finančních potíží neměly potíže s vlastním zajištěním 

výroby. 

2.4.4 Investoři 

Investoři (společníci firmy, akcionáři, atd.) jsou primárními uživateli finančně - 

účetních informací obsažených ve finančních výkazech podniku. Investoři využívají 

finanční informace o podniku ze dvou hledisek - investičního a kontrolního.  

Investiční hledisko je využíváno pro rozhodování o budoucích investicích 

(dividendová výnosnost, likvidita, míra rizika a míra výnosnosti jimi vloženého 

kapitálu). Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie 

vlastní. Zajímají se například o stabilitu a likviditu podniku, o výši dividend. Požadují 

průběžné zprávy o finančním stavu podniku, které jsou vydávány nejčastěji formou 

výročních zpráv. 

2.4.5 Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dlužníka, 

aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek. Držitelé dluhopisů se zajímají o to, zda jim bude cenný papír splacen včas a 

v dohodnuté výši. (1) 

2.4.6 Stát 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně - účetní data z mnoha důvodů, např. pro 

statistiku, kontrolu daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 

rozdělování finanční výpomoci (dotace, úvěry, atd.) podnikům. Získané informace 

slouží pro formulování hospodářské politiky státu (finanční, daňové).  

Mezi další zájemce o finanční analýzu patří např. daňoví poradci, burzovní 

makléři, novináři, ale i nejširší veřejnost se zajímá o činnost podnikové sféry.  

Externí uživatelé mohou použít celou řadu informačních zdrojů  např. výroční 

zprávy a.s.  
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2.5 Metody finanční analýzy  

Metody finanční analýzy lze členit do několika skupin. Klasifikace ukazatelů 

finanční analýzy se u jednotlivých autorů liší a rovněž zařazení jednotlivých ukazatelů 

do skupin není jednotné. 

Jedno možné dělení metod finanční analýzy, které jsem si vybrala, člení metody 

na metody elementární a metody vyšší. Základním hlediskem pro toto členění je 

náročnost matematického aparátu využívaného pro zpracování výchozích dat z účetních 

výkazů.(5)  

Elementární metody jsou založeny na indexovém počtu. Tyto metody jsou běžně 

používány. Mezi ně můžeme zahrnout např. analýzu stavových ukazatelů, tokových  

ukazatelů dále pak metodu poměrových ukazatelů. Někdy však nejsou elementární 

metody pro výpočty dostačující, proto je třeba využít druhou skupinu metod - metody 

vyšší. Tyto metody jsou založeny na náročnějších matematických postupech a úvahách. 

Jsou obvykle dále členěny na metody nestatistické, metody matematické statistiky a na 

ty, které matematickou statistiku využívají jen částečně.  

Elementární metody se člení: 

1) analýza absolutních ukazatelů: 

� horizontální analýza (analýza trendů), 

� vertikální analýza (procentní rozbor). 

2) analýza tokových ukazatelů:    

� analýza tržeb, 

� analýza nákladů, 

� analýza zisku, 

� analýza CF1. 

3) analýza poměrových ukazatelů:   

� analýza rentability, 

� analýza zadluženosti, 

� analýza likvidity, 

� analýza aktivity, 

� analýza ukazatelů kapitálového trhu. 

                                                 
1 CF = cash flow 
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4) analýza soustav ukazatelů:           

� pyramidové rozklady, 

� výběrové soustavy. 

Vyšší metody se člení: 

1)  matematicko-statistické metody: 

� faktorová analýza, 

� diskriminační analýza, 

� regresní modelování, 

� autoregresní modelování, 

� korelační koeficienty, 

� empirické distribuční funkce, 

� robustní matematicko- statistické postupy, 

� analýza rozptylu, 

� statistické testy, 

� bodové. 

2)  nestatistické metody: 

� expertní systémy, 

� neuronové sítě, 

� metody formální matematické logiky, 

� metody založené na teorii matných( fuzzy), 

� metody fraktální geometrie, 

� metody založené na alternativní teorii množin, 

� metody založené na gnostické teorii neurčitých dat. 

 

V této diplomové práci bude finanční analýza provedena elementárními metodami. 
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2.6 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza využívá přímo vstupních údajů, které jsou obsaženy v účetních 

výkazech. Rozvaha obsahuje údaje o stavu k určitému okamžiku – stavové ukazatele, 

naproti tomu výkaz zisku a ztrát  předkládá údaje ve formě nákladů a výnosů za daný 

časový interval – tokové ukazatele. Tyto ukazatele slouží k analýze vývojových trendů a 

dále pak k analýze struktury položek jednotlivých výkazů. Analýzu absolutních 

ukazatelů můžeme dále pak rozlišit na: 

� horizontální analýzu, 

� vertikální analýzu. 

2.6.1 Horizontální analýza 

Tato analýza porovnává změny ukazatelů v čase. Výchozí data jsou obsažena 

v účetních výkazech firem a dále pak ve výročních zprávách za posledních 5 - 10 let. Při 

tomto druhu  analýzy bereme v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak i procentní 

změny jednotlivých položek výkazů, po řádcích horizontálně. Tudíž proto hovoříme o 

tzv. horizontální analýze. Tato metoda patří mezi nejčastěji používané a nejjednodušší 

metody při zpracování zpráv o hospodářské situaci podniku a o jeho vývoji. 

Absolutní výši změny jednotlivých položek vypočítáme: 
 
Změna roku  n = hodnota roku  n - hodnota roku (n – 1) 
 
Procentní změnu lze vypočítat: 
 
Změna roku n k roku (n – 1) v % =  (absolut. výše změny  x 100) / hodnota roku (n – 1) 
 

2.6.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivou strukturu aktiv a pasiv firmy. 

Z těchto struktur je zřejmé, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro 

výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny. Na schopnosti 

vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita 

firmy. Tato technika se označuje za vertikální, jelikož pracuje v jednotlivých letech ve 

směru od shora dolů.  
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Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ procentního vyjádření určité položky bere 

obvykle velikost tržeb (tržby = 100 %) tzn., že všechny položky výkazu v daném roce 

jsou vyjádřeny jako procento z tržeb, dosažených v tomto roce. Podobně je tomu i 

v rozvaze, kdy se jako základ procentního vyjádření bere hodnota celkových aktiv. (9)   

Výhodou této analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy 

srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. Je často používána pro srovnatelnosti 

v čase, tak i v prostoru. 

Procentní změnu lze vypočítat: 

Procentní změna = (absolutní hodnota / společný jmenovatel) x 100 [%] 

2.7 Analýza cash flow  

Analýza CF je založena na příjmech a výdajích a vyjadřuje reálné toky peněz a 

jejich zásoby v obchodním podniku.(8) 

Cash flow vyjadřuje tok peněžních prostředků podniku. Z tohoto výkazu vychází 

základy pro řízení likvidity podniku, neboť: 

� vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy (podvojné 

účetnictví zachycuje hospodářské jevy a výsledek hospodaření podniku 

nezávisle na okamžiku uskutečněných plateb), 

� vzniká rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením 

(např. nákup zásob na obchodní úvěr), 

� vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady 

a jejich finančním zachycením (vznik mzdových nákladů a vlastní výplata 

mezd) 

2.8 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele patří mezi  nejrozšířenější metodu finanční analýzy. Často se 

o nich mluví jako o jádru finanční analýzy. Charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma 

nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Konstrukce a výběr poměrového 

ukazatele závisí především na tom, co chceme změřit. 
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Co se týká velikosti vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů, je častým 

omylem představa, že lze stanovit nějaké pevné „doporučené“ či dokonce „optimální“ 

hodnoty poměrových ukazatelů, které mají univerzální platnost. (13) 

Mezi výhody těchto ukazatelů patří, že umožňují získat rychlý a nenákladný obraz 

o základních finančních charakteristikách firmy, vyhodnotit slabé a silné stránky, 

provést srovnání s jinými podniky nebo s odvětvovým průměrem. Jako nevýhodu těchto 

ukazatelů bych uvedla nízkou schopnost vysvětlovat jevy. 

Ukazatele se obvykle sdružují do skupin, přičemž každá skupina se váže 

k některému aspektu finančního stavu podniku. (1)   

Zpravidla se sleduje těchto pět skupin ukazatelů: 

� ukazatele rentability (ziskovosti, výnosnosti), 

� ukazatele likvidity, 

� ukazatele aktivity, 

� ukazatele zadluženosti, 

� provozní (výrobní) ukazatele. 

2.8.1 Ukazatele rentability (ziskovosti, výnosnosti, profitability ratios) 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku pomocí 

investovaného kapitálu a tím tak vytvářet nové zdroje. Obecně je rentabilita definována 

jako poměr zisku a určité formy kapitálu. Tato skupina ukazatelů je používána pro 

hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti podniku, pomocí nich se 

vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku.  

Konstrukce těchto ukazatelů se často liší nejen dle toho, jaký kapitál se dosazuje 

do jmenovatele obecného zlomku, který vyjadřuje rentabilitu, ale také dle toho, jaký 

zisk se do tohoto zlomku dosazuje. Z toho pak vyplývají různé druhy těchto ukazatelů. 

V anglosaských zemích jsou zpravidla vykazovány následující kategorie zisku: (13) 

� EBDIT (earnings  before depreciation, interest and taxes)  

   zisk před odečtením odpisů, úroků a daní 

� EBIT (earnings before interest and taxes) 
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   zisk před odečtením úroků a daní 

   provozní  hospodářský výsledek 

� EBT (earnings before taxes)  

   zisk před zdaněním 

� EAT (earnings after taxes)  

   zisk po zdanění 

                              čistý zisk 

Pro  výpočet ukazatelů rentability vždy dosazuji do čitatele zlomku EBIT. EBIT 

se rovná provoznímu hospodářskému výsledku, který se vypočítá jako rozdíl 

provozních výnosů a provozních nákladů. Tento typ hospodářského výsledku je více 

vypovídající než např. čistý zisk, neboť analyzuje pouze provozní stránku hospodaření 

společnosti. Použití tohoto zisku jsem si vybrala z důvodu , že výnosnost podniku zde 

není ovlivňována vnějšími vlivy jako jsou např. propočty daní, složité finanční operace, 

ve kterých hrají velkou roli kurzovní zisky a ztráty, které podnik nemůže ovlivnit.  

Nyní zde uvedu ukazatele, které budou použity ve vlastní analýze společnosti 

VEBA a stručně je charakterizuji. 

Rentabilita aktiv (ROA, return on assets) 

� tento ukazatel je považován za klíčovou veličinu pro posuzování úspěšnosti 

podniku, 

� čitatel zlomku vyjadřuje schopnost podniku přinášet určitý efekt bez ohledu 

na způsob financování a daní, 

� snahou podniku by mělo být dosahovat co nejvyšší hodnoty. 

 

EAT
ROA

aktiva celkem
=  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE, return on equity) 

� tento ukazatel poskytuje informaci o tom, jak efektivně podnik využívá 

kapitálu, 

� hodnotí přínos pro vlastníky, 
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� obecně požadujeme, aby ROE bylo větší jak ROI, 

� snahou podniku by mělo být dosahovat co nejvyšší hodnoty. 

 

EAT
ROE

vlastní kapitál
=  

 

Rentabilita tržeb (ROS, return on sales) 

� popisuje výnos podniku dosažený při prodeji výrobků nebo služeb, 

� vyjadřuje kolik korun čistého zisku přináší jedna koruna tržeb, 

� snahou podniku by mělo být dosahovat co nejvyšší hodnoty. 

 

EAT
ROS

tržby
=  

 

Rentability vloženého kapitálu (ROI, return on investment) 

� jeden z nejdůležitějších ukazatelů používaných pro hodnocení podnikatelské 

činnosti firmy, 

� vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování, 

� jelikož neuvažujeme daň, ani nákladové úroky, je vhodný pro srovnávání 

různě zdaněných a zadlužených podniků, 

� jestliže je výsledná hodnota toho ukazatele > 0,15 pak podnik dosahuje 

velmi dobrých výsledků, 

� pohybuje-li se výsledná hodnota v rozmezí 0,12 – 0,15 podnik dosahuje 

dobrých výsledků. 

 

EBIT
ROI

celkový kapitál
=  
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2.8.2 Ukazatele likvidity (liquidity ratios) 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit majetek (zásoby, pohledávky, 

apod.) na prostředky, jež je možné použít na úhradu závazků. (5) Upozorňuje na riziko 

platební neschopnosti. Poměřují to, co je nutno zaplatit s tím, čím je možno platit. Často 

bývá zaměňována se solventností, což je připravenost okamžitě hradit splatné závazky. 

Nejlikvidnější jsou peníze v hotovosti, v opačném případě je obvykle nejméně 

likvidní hmotný majetek, proto se při výpočtu likvidity nepoměřují s krátkodobými 

závazky všechna aktiva, ale jen oběžná aktiva (či jejich část). 

Podle toho, co dosazujeme do čitatele zlomku, rozlišujeme: 

Běžná (celková) likvidita (likvidita 3. stupně, current ratio) 

� hlavní ukazatel podnikové likvidity, 

� ukazatel měří platební schopnost podniku z hlediska kratšího období 

(obvykle se počítá měsíčně), 

� říká, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost, 

� ve světě za jeho přijatelnou hodnotu považují hodnoty z intervalu 1,5 - 2,5 

(11)   

� hodnoty < 1 jsou z hlediska finančního zdraví podniku nepřijatelné. 

     

oběžná aktiva
běžná likvidita

krátkodobé závazky
=  

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně, quick ratio) 

� lepší představitel likvidity, protože v čitateli jsou vyloučeny zásoby 

z oběžných aktiv, které jsou považovány za nejméně likvidní část oběžných 

aktiv, 

� hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 1 - 1,5 (11),  

� hodnoty < 1 považují banky za nepřijatelné - prvotní platební neschopnost. 
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oběžnáaktiva zásoby
pohotoválikvidita

krátkodobé závazky

−=  

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

� počítá pouze s nejlikvidnějšími aktivy, 

� vyjadřuje okamžitou platební schopnost podniku tj. solventnost, 

� hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 0,2 - 0,5, 

� vyšší hodnota se považuje za špatné hospodaření s kapitálem. 

 

finanční majetek
okamžitálikvidita

krátkodobé závazky
=  

2.8.3 Ukazatele aktivity (řízení aktiv, asset management) 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku dosahovat při optimálním využití 

vloženého majetku co nejlepších hospodářských výsledků. Měříme jak efektivně firma 

hospodaří se svými aktivy. Má- li podnik aktiv více, než je třeba, vznikají mu zbytečné 

vysoké náklady a tím dosahuje i nízkého zisku, naopak má-li aktiv málo, odmítání 

zakázek - snižování disp. výnosů , přichází o tržby, které by mohl získat. Sleduje se 

počet obrátek za určité časové období nebo doba, po kterou je majetek vázán ve formě 

aktiv - doba obratu. Hodnota těchto ukazatelů se vyjadřuje v jednotkách času (den, 

měsíc, rok) a ukazatele se počítají pro různé druhy aktiv (zásoby, pohledávky, oběžný 

majetek, fixní aktiva).  

Tyto ukazatelé pomáhají určit: 

� jaký objem tržeb je podnik schopen s danými zdroji vytvořit, 

� jak rychle dokáže tyto zdroje otáčet. 

 

Mezi nejpoužívanější ukazatele aktivity patří např. doba obratu zásob, doba inkasa 

pohledávek atd. 

Obrat celkových aktiv (OCA, total assets turnover ratio) 

� tento ukazatel má ve finanční analýze klíčovou roli, spojuje rozvahu 

s výkazem zisku a ztrát, 
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� říká, kolik jednotek tržeb připadá na jednotku celkových aktiv, 

� doporučené hodnoty jsou závislé na oboru výroby a zpravidla souvisí 

s oborovým průměrem, 

� za standardní hodnotu se uvádí interval mezi 1,6 – 3 hodnoty bodu, 

� pokud je hodnota ukazatele < 1,5 je nutno prověřit možnosti efektivního 

snížení celkových aktiv. 

 

tržby
OCA

aktiva celkem
=  

 

Doba obratu zásob (DOZ, stock turnover ratio) 

� vypočítává se pro každý druh zásob zvlášť a signalizuje přebytečné zásoby, 

� výhodné je zkracování DOZ, jelikož zásoby vážou v každém podniku velké 

množství finančních prostředků, které by mohly být využity jiným 

způsobem, 

� udává za kolik dní se nám vrátí vložené prostředky do zásob v tržbách, 

� toto zkracování nesmí být na úkor výroby či prodeje. 

 

/360

zásoby
DOZ

tržby
=     (dny) 

 

Doba obratu pohledávek (DOP, debitor days ratio, average collection period) 

� ukazuje dobu, po kterou podnik musí čekat, než obdrží platby za prodané 

zboží, 

� podnik má zájem na co nejkratší době inkasa, 

� za přijatelnou dobu je uváděno 48 dnů, za nežádoucí delší než 90 dnů. 

 

/360

pohledávky
DOP

tržby
=   (dny) 
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Doba obratu závazků (DOZáv., payables turnover ratio) 

� průměrná doba odkladu plateb, 

� ukazuje, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům, 

� popisuje platební morálku firmy vůči dodavatelům, 

 

/360

závazky
DOZ

tržby
=   (dny) 

2.8.4 Ukazatele zadluženosti (debt management) 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, 

nebo jejich složkami. Zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy. Její růst 

může přispět k růstu rentability. Zvyšuje však risiko finanční nestability. 

U této skupiny používáme nejčastěji tyto ukazatele: 

Ukazatel celkové zadluženosti  (ukazatel věřitelského rizika, debt ratio) 

� ukazatel věřitelského rizika, neboť v případě likvidace firmy roste riziko 

věřitelů úměrně růstu její zadluženosti, věřitelé proto preferují nízký 

ukazatel zadluženosti naopak vlastníci zase potřebují větší finanční páku, 

aby znásobili svoje zisky, 

� podíl cizích zdrojů by měl záviset na výši a stabilitě zisku (jestliže podnik 

předpokládá nižší zisk, neměl by mýt vysoký podíl závazků, ze kterých je 

nutné platit úrok), 

� bankovní standardy uvádějí hodnotu pod 50 % jako pozitivní stav, jestliže je 

však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím 

úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. 

 

celkové dluhy
ukazatel zadluženosti

celková aktiva
=  

 

Koeficient samofinancování ( debt to equity ratio) 

� poskytuje přehled o finanční struktuře podniku - do jaké míry jsou aktiva 

financovaná vlastním kapitálem, 
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� vyjadřuje finanční nezávislost podniku (8), 

� požadovaná hodnota je 50%. 

 

vlastní kapitál
koeficient samofinancování

aktiva celkem
=  

 

Koeficient úrokového krytí ( interest coverage) 

� doplňuje ukazatel zadluženosti, 

� vyjadřuje přiměřenost zadluženosti z hlediska výše úroků jako nákladů vůči 

a jejich dopadu na zisk, 

� informuje věřitele o tom, zda jsou zajištěny jejich nároky na splacení úroků, 

� poukazuje na to, kolikrát převyšuje zisk úrok, 

� jako minimální hodnota se uvádí hodnota 6 (11), oproti tomu bankovní 

standardy uvádějí  hodnotu 3. 

 

EBIT
úrokovékrytí

nákladovéúroky
=  

 

2.8.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

Umožňují managementu sledovat efektivnost provozních aktivit firmy. Tyto 

ukazatele jsou zaměřeny dovnitř firmy, tudíž e uplatňují ve vnitřním řízení.  

Produktivita práce 

 
� udává, kolik korun přidané hodnoty připadá na jednoho zaměstnance, 

� ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci. 

 
 

přidaná hodnota
produktivita práce

počet zaměstnanců
=  
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2.9 Analýza soustav poměrových ukazatelů 

Jednotlivé poměrové ukazatele mají omezenou vypovídající schopnost. Proto 

vznikla snaha teorie i praxe uspořádat jednotlivé ukazatele do soustav s širší vypovídací 

schopností. Existuje široká škála přístupů k souhrnnému hodnocení finanční situace 

podniku. Jedná se o modely založené na vyšším počtu ukazatelů a o modely ústící do 

jediného čísla (hodnotícího koeficientu syntetického ukazatele). 

Mezi nejznámější  metody patří: 

� Altmanův index finančního zdraví, 

� Index IN01, 

� Indikátor bonity, 

� Quicktest. 

2.9.1 Altmanův index finančního zdraví 

Jeden z nejznámějších bankrotních modelů, nazývaných také Z-skóre, které 

vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. a 80. let u několika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Výsledkem této analýzy je rovnice, do 

které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů a na základě výsledku se o firmě dá 

pomocí pravděpodobnosti předpovídat, zda se jedná do budoucna o prosperující firmu, 

či firmu s potenciální pravděpodobností na bankrot. Nová verse modelu z roku 1983 je 

využitelná i v českých podmínkách. 

Rovnice Z score má následující tvar: 

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

 

Kde je:   

           X1 ….ČPK2 / Aktiva celkem 

           X2 ….Nerozdělený hosp.výsl. / Aktiva celkem 

           X3 ….EBIT / Aktiva celkem 

           X4 ….Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje 

           X5 .....Tržby / Aktiva celkem 

          ČPK .. Oběžná aktiva - Krátk. cizí zdroje 

                                                 
2  ČPK = čistý pracovní kapitál 
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 Hodnota Z se pohybuje v rozmezí  - 4  až  +8. 

Dále pak platí hodnotící kriteria: 

 

           Tabulka č. 1 – Hranice možných výsledných hodnot ukazatele Z-skóre 

Z > 2,9   finančně silný podnik 

1,2 < Z < 2,9   určité finanční potíže, nejasný další vývoj 

1,2 > Z   přímí kandidáti bankrotu 

           Zdroj: interní materiály společnosti VEBA, a.s.  

 

2.9.2 INDEX IN 01 

Vzhledem k potřebě přizpůsobení Altmannova indexu českému prostředí byl pro 

české prostředí vytvořen ukazatel index IN. Index IN zaznamenává s určitou 

spolehlivostí, zda podnik tvoří nebo netvoří hodnotu. Při tvorbě indexu se vychází 

z toho, že existuje souběh mezi tvorbou hodnoty a vybranými snáze měřitelnými 

ukazateli než je tomu v případě ukazatele EVA3. 

INDEX IN 01 je spojením ukazatele IN 95 a IN 99 . Vznikl diskriminační 

analýzou vzorku 1915 podniků z průmyslu, rozdělených na skupinu 583 podniků 

tvořících hodnotu, skupinu 503 podniků v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 829 

ostatních podniků.(8) 

Pracovně je index označen IN01 a lze ho stanovit podle následující relace :     

A EBIT EBIT V OA
IN01 = 0,13* 0,04* 3,92* 0,21* 0,09*

CZ NÚ A A KZ + KBÚ
+ + + +  

 

Kde je : 

               A …….aktiva 

              CZ … . cizí zdroje 

              EBIT .. zisk před úroky a zdaněním 

              NÚ …..nákladové úroky 

              V …….výnosy 

              OA …..oběžná aktiva 

                                                 
3 EVA = economic value added , ekonomická přidaná hodnota 
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              KZ …...krátkodobé závazky 

              KBÚ …krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 

Dále pak platí hodnotící kriteria: 

 

           Tabulka č. 2 - Hranice možných výsledných hodnot ukazatele IN01 

IN01 >>>> 1,77   podnik tvoří hodnotu 

0,75 < IN01 < 1,77   podnik netvoří hodnotu, ale také není bankrotující 

IN01 <<<< 0,75   podnik spěje k bankrotu 

           Zdroj: interní materiály společnosti VEBA, a.s. 

 

Mezi hodnotami 0,75 a 1,77 je tzv. šedá zóna - podniky netvoří hodnotu, ale také 

nebankrotují. Jinak řečeno bonitní podniky netvořící hodnotu.  
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3 Analýza problému a současné situace 

Tato kapitola je zaměřena na vlastní analýzu hospodaření firmy VEBA, textilní 

závody, a.s. pomocí účetních výkazů za období 2002 - 2006. Tyto výkazy patří mezi 

veřejně přístupná data, která jsou k dispozici na internetových stránkách obchodního 

rejstříku, na které jsem byla odkázána. Číselné hodnoty v použitých materiálech jsou 

uvedeny v celých tisících Kč. Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny 

v tabulkách spolu s údaji potřebnými k výpočtu jednotlivých ukazatelů.  

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 
Horizontální analýza rozvahy, výkazu zisků a ztrát, výkazu CF 
 

V této části se budu zabývat kompletní horizontální analýzou. Níže jsou popsány 

vybrané části z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v čase za období 2002 - 2006. 

Na základě výchozích dat z účetních výkazů je možné určit trend vývoje jednotlivých 

položek. 

Tabulka č. 3 – Horizontální analýza vybraných položek Rozvahy společnosti VEBA, textilní závody, a.s. 

změna 
2003/2002 

změna  
2004/2003 

změna  
2005/2004 

změna 
 2006/2005 TEXT 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

AKTIVA  CELKEM 64 825 5,79% -5 697 -0,48% 86 436 7,34% -78 360 -6,20% 

Stálá aktiva 8 412 1,36% 40 504 6,46% 45 941 6,89% -30 731 -4,31% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1 254 -26,19% -1 095 -30,98% -676 -27,70% 115 6,52% 

   Software -1 254 -26,19% -1 095 -30,98% -676 -27,70% 115 6,52% 
Dlouhodobý hmotný majetek 9 666 1,65% 41 599 6,97% 46 617 7,30% -30 846 -4,50% 

   Pozemky -945 -5,69% -46 -0,29% 249 1,59% -449 -2,83% 
   Budovy, haly a stavby 4 548 2,41% 5 551 2,87% 2 343 1,18% -9 955 -4,94% 
   Samostatné movité věci a       
   soubory movitých věcí 16 911 4,65% 22 388 5,88% 63 910 15,85% -26 669 -5,71% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 54 784 11,57% -44 636 -8,45% 37 596 7,78% -35 795 -6,87% 

Zásoby 42 739 19,05% -37 445 -14,02% 78 459 34,16% 9 340 3,03% 

   Materiál -4 758 -7,52% -18 965 -32,39% 9 821 24,81% -541 -1,10% 
   Nedokončená výroba a      
   polotovary 28 780 42,35% -6 759 -6,99% 38 346 42,61% 15 634 12,18% 
   Výrobky 17 622 20,42% -11 668 -11,23% 31 761 34,42% -16 395 -13,22% 
   Zboží 177 2,65% 796 11,60% -1 530 -19,97% 10 034 163,69% 
Dlouhodobé pohledávky -11 289 -25,27% -13 552 -40,60% -11 242 -56,70% -5 920 -68,96% 
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   Pohledávky z obchodního styku  -11 286 -25,27% -13 552 -40,60% -11 242 -56,70% -5 920 -68,96% 
Krátkodobé pohledávky 44 311 26,30% 9 573 4,50% -27 576 -12,40% -38 167 -19,60% 

   Pohledávky z obchodního styku 34 209 21,78% 19 786 10,35% -25 114 -11,90% -43 453 -23,37% 
Finanční majetek -20 977 -58,57% -3 212 -21,65% -2 045 -17,59% -1 049 -10,95% 

   Peníze 2 305 190,81% -1 505 -42,84% 846 42,13% 424 14,86% 
   Účty v bankách -23 282 -67,28% -1 707 -15,07% -2 891 -30,06% -1 473 -21,90% 
Ostatní aktiva 1 629 5,92% -1 565 -5,37% 2 899 10,51% -11 834 -38,82% 

                 

PASIVA  CELKEM 79 951 7,14% 8 239 0,69% 60 199 4,99% -77 077 -6,08% 

Vlastní kapitál 22 648 3,59% 369 0,06% 5 597 0,86% 7 469 1,13% 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Kapitálové fondy 0 0 0 0 460 433,96% 3 137 554,24% 
   Oceňovací rozdíly z přecenění    
majetku 0 0 0 0 460 -460,00% 3 137 871,39% 
Fondy ze zisku 592 2,92% 1 246 5,97% 159 0,72% 256 1,15% 

   Zákonný rezervní fond 592 2,92% 1 246 5,97% 159 0,72% 256 1,15% 
Hospodářský výsledek 
minulých let 9 021 23,21% 20 841 43,52% 3 012 4,38% 4 881 6,80% 

   Nerozdělený zisk minulých let 9 021 23,21% 20 841 43,52% 3 012 4,38% 4 881 6,80% 
Hospodářský výsledek běžného 
účetního období 13 035 109,96% -21 718 -87,26% 1 966 62,00% -805 -15,67% 

Cizí kapitál 59 769 12,40% 8 075 1,49% 54 910 9,99% -83 155 -13,75% 

Rezervy -428 -0,74% -13 381 -23,19% 2 628 5,93% 13 439 28,63% 

   Ostatní rezervy -428 -0,74% -13 381 -23,19% 2 628 5,93% 13 193 28,10% 
Dlouhodobé závazky -17 517 -20,74% -19 237 -28,74% -26 079 -54,67% -16 613 -76,83% 

Krátkodobé závazky 61 373 30,24% 59 661 22,57% 66 307 20,46% -73 754 -18,90% 

   Závazky z obchodního styku 30 343 25,78% 53 423 36,08% 55 965 27,78% -50 839 -19,75% 
   Závazky ke společníkům a 
sdružení 139 46,03% 9 229 2092,74% -1 567 -16,20% -6 591 -81,34% 
   Závazky k zaměstnancům -1 423 -2,54% -762 -1,40% 1 953 3,63% 772 1,38% 
   Závazky ze sociálního 
zabezpečení 4 874 60,02% 8 127 62,54% -2 672 -12,65% -8 258 -44,76% 
   Stát - daňové závazky a dotace 369 19,70% -300 -13,38% 582 29,97% -93 -3,68% 
   Jiné závazky 27 071 142,73% -10 056 -21,84% 12 046 33,48% -8 745 -18,21% 
Bankovní úvěry a výpomoci 16 341 11,99% -18 968 -12,43% 12 054 9,02% -6 228 -4,27% 

   Bankovní úvěry dlouhodobé 33 698   -21 027 -62,40% 5 696 44,95% -9 313 -50,71% 
   Běžné bankovní úvěry -19 007 -13,99% 4 196 3,59% -2 405 -1,99% 3 554 3,00% 
   Krátkodobé finanční výpomoci 1 650 338,81% -2 137 -100,00% 8 763   -469 -5,35% 

Ostatní pasiva -2 466 -43,06% -205 -6,27% -308 -10,09% -1 391 -50,62% 

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

V rámci horizontální analýzy rozvahy jsem se zaměřila na  dvě části a to na 

majetkovou strukturu a kapitálovou strukturu. 
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 Majetková struktura:  

 

 Graf č. 1 – Horizontální analýza Rozvahy - aktiva 
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  Zdroj: vlastní výpočty 

 

� vývoj celkových aktiv má kolísavé tendence - v roce 2003 aktiva vzrostly o 5, 

79 % , od té doby neustále kolísají, kdy v posledním roce analýzy poklesly až o 

6,20 %, kolísání je způsobeno neustálou změnou v poměru stálých a oběžných 

aktiv, 

� v letech 2002 - 2005 má velikost stálých aktiv rostoucí tendence což způsobilo, 

že společnost v těchto letech investovala do DHM4 (nejvíce do položky 

samostatných movitých věcí a do položky budovy, haly a stavby); v roce 2006 

stálá aktiva poklesly o 4,31 % a to opět díky DHM (pokles samostatných 

movitých věcí o 5,71 %), 

� charakter vývoje oběžný aktiv je kolísavý a to z několika důvodů ; společnost se 

potýká s neustálým kolísáním zásob; dále vývoj krátkodobých pohledávek 

v roce 2002 – 2003 vzrostl o 26,30 % v dalších letech se jejich vývoj nepatrně 

stabilizuje a nabírá klesající trend, což má vzhledem k rostoucím tržbám 

pozitivní vliv na snižující se dobu obratu pohledávek; vývoj finančního majetku 

má klesající tendenci a to především z titulu neustálého poklesu peněz na 

bankovních účtech, které společnost zřejmě investuje do DHM nebo jiných 

                                                 
4 DHM – dlouhodobý hmotný majetek 
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aktiv, naopak vývoj dlouhodobých pohledávek je pozitivní, dochází k jejich 

neustálému snižování, 

� vývojové tendence položky ostatních aktiv jsou opět kolísavé. 

 

Kapitálová struktura:  

 

 Graf č. 2 - Horizontální analýza Rozvahy - pasiva 
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  Zdroj: vlastní výpočty 
 

� vývoj celkových pasiv má v letech 2002 - 2006 kolísavý charakter v posledním 

roce je zaznamenán mírný pokles; v letech 2003 - 2006 má vlastní kapitál 

rostoucí tendence což je pozitivní, naopak cizí kapitál má po celou dobu 

kolísavé tendence, 

� vývoj dlouhodobých závazků má pozitivní směr, neboť je vidět, že je firma 

postupně splácí; vývoj krátkodobých závazků je opět nestabilní a to díky 

kolísání ve vývoji závazků z obchodního styku avšak v posledním roce analýzy 

došlo k jejich poklesu téměř o 20 %; z analýzy je vidět, že společnost spíše 

využívá krátkodobé zdroje, které jsou levnější než dlouhodobé a většinou než i 

vlastní kapitál, 

� v letech 2002 - 2006 dochází k výkyvům v užívání bankovních úvěrů a 

finančních výpomocí, je patrné, že společnost spíše využívá krátkodobých 

zdrojů k financování. 
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Tabulka č. 4 - Horizontální analýza vybraných položek VZZ5 společnosti VEBA, textilní závody, a.s. 

změna 2003/2002 změna 2004/2003 změna 2005/2004 změna 2006/2005 
TEXT 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej zboží -5 068 -23,13% 11 686 69,37% -12 961 -45,42% 1 659 10,65% 
Náklady vynaložené na 
prodej zboží 

-4 356 -27,87% 14 709 130,46% -14 104 -54,28% 97 0,82% 

Obchodní marže -712 -11,33% -3 023 -54,25% 1 143 44,84% 1 562 42,31% 

Výkony -39 858 -3,42% 41 521 3,69% 3 102 0,27% 48 795 4,17% 
  Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

13 124 1,14% 4 609 0,39% -85 811 -7,31% 97 764 8,99% 

  Změna stavu vnitropodn. 
zásob vlast.výroby 

-53 248 -5713,30% 33 648 -64,32% 88 153 -472,21% -48 782 -70,21% 

  Aktivace 266 3,00% 3 264 35,78% 760 6,14% -187 -1,42% 

Výkonová spotřeba -22 920 -2,91% 798 0,10% -30 516 -3,98% 43 904 5,97% 

Přidaná hodnota -17 650 -4,60% 37 700 10,31% 34 761 8,62% 6 453 1,47% 

Osobní náklady -13 646 -4,01% -605 -0,19% 9 200 2,82% 13 610 4,06% 

  Mzdové náklady -11 077 -4,57% 859 0,37% 6 955 2,99% 10 507 4,39% 

Daně a poplatky 368 17,52% -634 -25,68% 276 15,04% -446 -21,13% 
Odpisy nehm. a hmot. 
Invest. majetku 

-631 -1,05% 4 647 7,82% 2 585 4,04% -3 178 -4,77% 

Tržby z prodeje invest. 
majetku a mat. 

-133 429 -78,86% -6 347 -17,74% 14 783 50,24% 15 168 34,31% 

Zůstatk.cena prod. invest. 
majetku a mat. 

-87 435 -74,66% -16 058 -54,12% 16 389 120,40% -11 582 -38,61% 

Zúčtování oprav.položek 
do provoz.nákladů 

4 188 265,90% -10 900 -189,14% 8 359 -162,72% 28 759 892,58% 

Ostatní provozní výnosy 180 847 147,84% -93 616 -30,88% 18 797 8,97% 198 465 86,91% 

Ostatní provozní náklady 195 454 152,72% -88 814 -27,46% 17 393 7,41% 192 679 76,45% 

Provozní hospodářský 
výsledek 

-68 530 -264,93% 50 101 -117,43% 14 139 190,09% 244 1,13% 

Nákladové úroky -255 -1,26% 1 007 5,03% -1 488 -7,07% -3 539 -18,10% 

Hospodářský výsledek 
z fin. operací 

-29 888 274,05% 34 448 -84,44% -9 925 156,40% 1 561 -9,59% 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost 

-27 983 -900,64% 22 797 -91,64% 2 248 -108,13% 2 610 1544,38% 

Hospodářský výsledek 
za běž. činnost 

-70 435 -594,19% 61 752 -105,41% 1 966 62,00% -805 -15,67% 

Mimořádný 
hospodářský výsledek 

83 470   -83 470 -100,00%         

Hospodářský výsledek 
za účet. období 

13 035 109,96% -21 718 -87,26% 1 966 62,00% -805 -15,67% 

Hospodářský výsledek 
před zdaněním 

3 052 20,40% -16 921 -93,94% 4 214 385,90% 1 805 34,02% 

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

� vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb má spíše pozitivní vývoj 

v období 2002 – 2006, 

� jako pozitivní se dá označit růst přidané hodnoty zejména v posledních letech 

analýzy, vývoj osobních nákladů kopíruje růst tržeb, společnost se v posledních 
                                                 
5  VZZ – výkaz zisku a ztrát 
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letech snaží prodávat svůj investiční majetek, který nepoužívá ke své činnosti, 

tím se zde objevuje rostoucí charakter tržeb z prodeje investičního majetku, 

� u provozního hospodářského výsledku je r. 2003 alarmující, kdy se společnost 

dostala do ztráty, příčinou záporného provozního HV6 bylo přecenění 

vnitropodnikových zásob, ke kterému v tomto roce ve společnosti došlo. 

Společnost tím tak reagovala na zvýšení okolních cen vlivem kurzového 

kolísání. Za těchto podmínek musela přecenit své zásoby, což způsobilo propad 

HV na téměř 40 mil. Kč ztráty, v dalších letech má provozní zisk rostoucí trend, 

� vývoj čistého zisku má kolísavý charakter, v roce 2002 - 2003 došlo k nárůstu 

téměř o 110 % avšak v posledních letech má spíše kolísavý trend. 

 

   Tabulka č. 5 - Horizontální analýza vybraných položek výkazu CF7 spol.VEBA, textilní závody, a.s. 

změna 2003/2002 změna 2004/2003 změna 2005/2004 změna 200/2005 
TEXT 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Hotovost na začátku roku 15 000 72,06 -20 977 -58,57 -3 212 -21,65 -2 045 -17,59 

CF z provozní činnosti   29 381 -142,49 134 346 1 533,37 -41 117 -28,73 -44 421 -43,55 

CF z investiční činnosti -113 601 -318,70 -26 854 34,45 31 588 -30,14 82 009 -112,00 

CF z finanční činnosti 48 243 -187 286,14 -89 727 -186,09 10 696 -25,77 -36 592 118,75 

Celkový CF 8             -35 977 -239,85 17 765 -84,69 1 167 -36,33 996 -48,71 

Hotovost na konci roku9 -20 977 -58,57 -3 212 -21,65 -2 045 -17,59 -1 049 -10,95 

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Z horizontální analýzy výkazu CF je patrné, že: 

 

1) Hotovost na začátku roku: 

� vývoj hotovosti  má v posledních letech analýzy klesající tendenci, avšak 

tento vývoj neznamená, že společnost nedisponuje žádnými finančními 

prostředky, největší částkou disponovala společnost v letech 2002 – 

2003, 

 

 

 

                                                 
6 HV – hospodářský výsledek 
7 CF - Cash flow 
8 Celkový CF - CF z běžné a mimořádné čin.+CF z investiční čin.+CF z finanční čin. 
9 Hotovost na konci roku - hotovost na začátku roku + celkový CF 
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2) CF z provozní činnosti: 

� z tabulky č. 5 je patrný vývoj peněžního toku z provozní činnosti, 

v letech 2002 – 2004 měl rostoucí tendenci, v dalších dvou letech nabral 

opačný vývoj, 

 

     3) CF z investiční činnosti: 

� tato položka uvádí, jak společnost v průběhu analyzovaných let 

investovala, z tabulky vyplývá, že největší investice firma provedla 

v roce 2002 (blíže výkaz CF v přílohách), 

 

4) CF z finanční činnosti: 

� do této položky se  promítají změny ve výši a struktuře podnikového 

kapitálu (vlastního či cizího), z tabulky je patrné, že vývoj má spíše 

klesající tendence, to může znamenat, že ve společnosti dochází ke 

splácení úvěrů, výplatě dividend,.. 

 

5) Celkový CF: 

� z celkové tabulky CF je patrné, že společnost od roku 2003 - 2006 má 

záporný CF, největší hodnoty dosáhla v roce 2002 a to 15 mil.Kč. 

K celkovému CF se dále přičítá položka hotovost na začátku roku, 

 

6) Hotovost na konci roku: 

� hotovost na konci roku je ve všech sledovaných letech kladná.. 

 

Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

 
Výhodou vertikální analýzy je skutečnost, že jednotlivé procentní výpočty 

nezávisí na meziroční inflaci a tím umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy z různých 

let. Tato skutečnost je dána tím, že základ, který tvoří 100 % ze kterého se dále počítají 

jednotlivé procentní podíly daných položek je v časovém souladu s těmito dílčími 

položkami. 

U vertikální analýzy se bere jako základ  pro výpočet v Rozvaze hodnota 

celkových aktiv v podniku a ve Výkazu zisků a ztrát velikost tržeb (= 100%). 
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Tabulka č. 6 - Vertikální analýza vybraných položek Rozvahy společnosti VEBA, textilní závody, a.s. 

  Rok 

TEXT 2002 2003 2004 2005 2006 

  Podíl v % Podíl v % Podíl v % Podíl v % Podíl v % 

AKTIVA CELKEM 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Stálá aktiva 55,24% 53,52% 57,67% 56,48% 57,67% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,43% 0,29% 0,20% 0,14% 0,16% 

    Software 0,43% 0,29% 0,20% 0,14% 0,16% 

Dlouhodobý hmotný majetek 52,45% 51,02% 55,27% 54,25% 55,28% 

    Pozemky 1,48% 1,31% 1,29% 1,25% 1,30% 

    Budovy, haly, stavby 16,89% 16,14% 16,49% 15,90% 16,09% 

    Sam.movité věci a soub.mov. věcí 32,53% 31,77% 33,41% 36,86% 37,01% 

Dlouhodobý finanční majetek 2,37% 2,21% 2,19% 2,09% 2,22% 

Oběžná aktiva 42,30% 44,04% 40,05% 41,11% 40,77% 

Zásoby 20,05% 22,28% 19,02% 24,31% 26,67% 

    Materiál 5,66% 4,88% 3,28% 3,90% 4,10% 

    Nedokončená výroba 6,07% 8,07% 7,45% 10,12% 12,09% 

    Výrobky 7,71% 8,67% 7,64% 9,79% 9,04% 

    Zboží 0,60% 0,57% 0,63% 0,48% 1,36% 

Dlouhodobé pohledávky 3,99% 2,78% 1,64% 0,68% 0,22% 

    Pohledávky z obch. styku 3,99% 2,78% 1,64% 0,68% 0,22% 

Krátkodobé pohledávky 15,05% 17,75% 18,42% 15,37% 13,16% 

    Pohledávky z obch. styku 14,03% 15,95% 17,48% 14,67% 11,97% 

Krátkodobý finanční majetek 3,20% 1,24% 0,96% 0,76% 0,72% 

    Peníze 0,11% 0,29% 0,17% 0,23% 0,28% 

    Účty v bankách 3,09% 0,94% 0,80% 0,53% 0,44% 

Ostatní aktiva 2,46% 2,43% 2,29% 2,41% 1,57% 

            

Pasiva celkem 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Vlastní kapitál 56,43% 54,56% 54,21% 52,08% 56,08% 

Základní kapitál 50,08% 46,74% 46,42% 44,21% 47,08% 

    Základní kapitál 50,08% 46,74% 46,42% 44,21% 47,08% 

Fondy ze zisku 1,81% 1,74% 1,83% 1,76% 1,89% 

    Zákonný rezervní fond 1,81% 1,74% 1,83% 1,76% 1,89% 

Hospodářský výsledek min.let 3,47% 3,99% 5,69% 5,66% 6,44% 

    Nerozdělený zisk min.let 3,47% 3,99% 5,69% 5,66% 6,44% 

Hospodářský výsledek b.ú.období 1,06% 2,08% 0,26% 0,41% 0,36% 

Cizí kapitál 43,06% 45,17% 45,53% 47,70% 43,81% 

Rezervy 5,19% 4,81% 3,67% 3,70% 5,07% 

    Ostatní rezervy 5,19% 4,81% 3,67% 3,70% 5,05% 

Dlouhodobé závazky 7,55% 5,58% 3,95% 1,71% 0,42% 

Krátkodobé závazky 18,14% 22,05% 26,84% 30,80% 26,59% 

    Závazky z obchodního styku 10,52% 12,35% 16,69% 20,31% 17,36% 

    Závazky ke společ. a sdružením 0,03% 0,04% 0,80% 0,64% 0,13% 

    Závazky k zaměstnancům 5,00% 4,55% 4,46% 4,40% 4,75% 

    Závazky ze soc. zabezpečení 0,73% 1,08% 1,75% 1,46% 0,86% 

    Stát - daň.závazky a dotace 0,17% 0,19% 0,16% 0,20% 0,20% 

    Jiné závazky  1,69% 3,84% 2,98% 3,79% 3,30% 
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Bankovní úvěry a výpomoci 12,18% 12,73% 11,07% 11,50% 11,72% 

    Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 2,81% 1,05% 1,45% 0,76% 

    Běžné bankovní úvěry 12,14% 9,74% 10,02% 9,36% 10,26% 

    Krátkodobé finanční výpomoci 0,04% 0,18% 0,00% 0,69% 0,70% 

Ostatní pasiva 0,51% 0,27% 0,25% 0,22% 0,11% 

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 
V rámci vertikální analýzy rozvahy jsem se zaměřila na  dvě části a to na 

majetkovou strukturu a kapitálovou strukturu. 

 
Majetková struktura:  

 

 Graf č. 3 – Vertikální analýza Rozvahy - aktiva 
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 Zdroj: vlastní výpočty 
 

� z tabulky č. 6 je patrné, že podíl stálých aktiv a oběžných aktiv je spíše ve 

prospěch stálých aktiv, z toho můžeme soudit, že se jedná o kapitálově těžší 

společnost, 

� za povšimnutí stojí vysoký podíl DHM10 na položce stálých aktiv, jedná se 

zejména o položky: budovy, haly, stavby a samostatné movité věci; tyto položky 

společnost potřebuje pro svoji výrobní činnost, 

� největší položku oběžných aktiv tvoří zejména zásoby (výrobky, nedokončená 

výroba); z této analýzy je zřetelné, že se společnost potýká s velmi vysokými 

stavy zásob, které by měly být sníženy na množství, které bude pro společnost 

optimální; tento problém bude řešen v další kapitole této práce, 
                                                 
10 DHM = dlouhodobý hmotný majetek 
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� dalším významným titulem z oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky 

(zejména pohledávky z obchodního styku), tato položka měla v letech 2002 – 

2004 rostoucí tendence, v roce 2004 se pohybovala okolo 14,5 % na celkových 

aktivech, v dalších dvou letech se společnosti dařilo vývoj krátkodobých 

pohledávek snižovat, ale i přesto je doba obratu pohledávek stále vysoká; 

problém řízení  pohledávek je řešen v další kapitole této práce. 

 
Kapitálová struktura:  

 

 Graf č. 4  – Vertikální analýza Rozvahy - pasiva 
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  Zdroj: vlastní výpočty 
 

� z tabulky č. 6 je patrné, že poměr vlastních a cizích zdrojů v kapitálové struktuře 

společnosti je ve prospěch financování vlastním kapitálem, které tvoří 

nadpoloviční většinu struktury pasiv, 

� největší položkou ve vlastním kapitálu tvoří základní kapitál, 

� za povšimnutí stojí také rostoucí vývoj HV11 minulých let, 

� nejvýznamnější položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky (zejména 

závazky z obchodního styku), které v letech 2002 – 2005 vykazovaly rostoucí 

trend, což bylo způsobeno růstem výrobních nákladů; v roce 2006 dochází ke 

snížení vysokého stavu závazků až na 17, 36 %, což by mohlo značit pozitivní 

trend do budoucnosti, 

                                                 
11  HV = hospodářský výsledek 
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� pozitivní vývoj lze vidět u položky dlouhodobých závazků, společnosti se daří 

dlouhodobé pohledávky splácet a tím i snižovat jejich hodnotu, 

� z této analýzy lze vidět, že společnost v roce 2002 nečerpala žádný dlouhodobý 

bankovní úvěr i v dalších letech se čerpání dlouhodobého úvěru změnilo 

minimálně a to z důvodů pohledů bank vůči textilnímu průmyslu, kdy byl 

v těchto letech považován za nestabilní a také z důvodu nestabilní vlastnické 

struktury společnosti; z tohoto vývoje je patrné, že společnost financovala své 

investice z krátkodobých zdrojů (zejména dodavatelské úvěry). 

 

Tabulka č. 7 - Vertikální analýza vybraných položek VZZ společnosti VEBA, textilní závody, a.s. 

Rok 

Podíl v % Podíl v % Podíl v % Podíl v % Podíl v % TEXT 

2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 

Tržby celkem (pomocná hodnota)12 100% 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 1,86% 1,42% 2,37% 1,41% 1,43% 

Náklady vynaložené na prodej zboží 1,33% 0,95% 2,16% 1,08% 1,00% 

Obchodní marže 0,53% 0,47% 0,21% 0,33% 0,44% 

Výkony 98,97% 94,94% 97,10% 106,08% 101,37% 

  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 98,14% 98,58% 97,63% 98,59% 98,57% 
  Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní 
výroby 

0,08% -4,41% -1,55% 6,30% 1,72% 

Výkonová spotřeba 66,96% 64,57% 63,76% 66,70% 64,84% 

Přidaná hodnota 32,55% 30,84% 33,56% 39,71% 36,97% 

Osobní náklady 28,88% 27,54% 27,11% 30,37% 28,99% 

  Mzdové náklady 20,60% 19,52% 19,33% 21,69% 20,77% 

Daně a poplatky 0,18% 0,21% 0,15% 0,19% 0,14% 
Odpisy nehmotného a hmotného investičního 
majetku 

5,10% 5,01% 5,33% 6,04% 5,28% 

Tržby z prodeje investičního majetku a 
materiálu 

14,37% 3,02% 2,45% 4,01% 4,94% 

Provozní hospodářský výsledek 2,20% -3,60% 0,62% 1,96% 1,81% 

Nákladové úroky 1,72% 1,69% 1,75% 1,77% 1,33% 

Hospodářský výsledek z finančních 
operací 

-0,93% -3,44% -0,53% -1,47% -1,22% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,26% -2,10% -0,17% 0,02% 0,23% 

Hospodářský výsledek za běžnou 
činnost 

1,01% -4,94% 0,26% 0,47% 0,36% 

Mimořádný hospodářský výsledek 0,00% 7,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hospodářský výsledek za účetní období 1,01% 2,10% 0,26% 0,47% 0,36% 

Hospodářský výsledek před zdaněním 1,27% 1,52% 0,09% 0,48% 0,59% 

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

                                                 
12 Tržby celkem = tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
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Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát můžeme vidět, že: 

 
� z tabulky č. 7 je vidět, že velikost tržeb za prodej zboží má velice nízký poměr 

na pomocné položce tržby celkem; tuto položku z větší části doplňují tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb, 

� pozitivní stav je vidět u vývoje položky přidaná hodnota, kdy se její stav 

pohybuje nad 30 % a v roce 2005 dosáhla téměř 40 %, 

� odpisy mají v letech 2004 – 2006 rostoucí trend, z čehož je patrné, že společnost 

investuje zejména do DHM (přičítání odpisů z nového majetku), 

� vývoj provozního HV má kolísavé tendence, alarmující stav byl zejména v roce 

2003, což bylo způsobeno přeceněním vnitropodnikových  zásob13, ke kterému v 

r. 2003 ve společnosti došlo. Společnost tím tak reagovala na zvýšení okolních 

cen vlivem kurzového kolísání. Za těchto podmínek musela přecenit své zásoby, 

což způsobilo propad HV, 

� vývoj HV za účetní období měl v letech 2002 – 2003 pozitivní trend, avšak tento 

trend v posledních letech analýzy upadl. 

 

3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V této části provedu analýzu pomocí vybraných poměrových ukazatelů. U 

každého ukazatele je připojena tabulka s výpočty a grafem pro jeden typ ukazatele. 

 
Ukazatele rentability (ziskovosti, výnosnosti) 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel hodnotí všeobecnou efektivnost. Říká, jak velký zisk po zdanění 

vyprodukuje každá koruna aktiv podniku. Měří schopnost podniku využívat svá aktiva 

k dosažení zisku. Měl by dosahovat maximálních hodnot - konkrétně by měl převyšovat 

hodnotu 7 %. Z tabulky č.8 je patrné, že této hodnoty společnost VEBA nedosáhla ani 

jednou během let 2002 - 2006. Tato skutečnost je způsobena nízkým hospodářským 

výsledkem po zdanění. Nejvyšší hodnoty dosáhl tento ukazatel v roce 2003, avšak rok 

                                                 
13 vnitropodnikové zásoby = položka z výkazu zisku a ztrát , A II.2. 
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2004 zaznamenal pokles na 0,26 %. Od roku 2004 můžeme sledovat kolísavou tendenci 

tohoto ukazatele. 

 

Tabulka č. 8 - Výsledné hodnoty ukazatele ROA 

 2002 2003 2004 2005 2006 

EAT 11 854 24 889 3 171 5 137 4 332

celková aktiva 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382

ROA ( v %) 1,06% 2,08% 0,26% 0,41% 0,36%

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel bývá zahrnován mezi stěžejní ukazatele pro vlastníky podniku, 

neboť říká, jak velký podíl zisku vyprodukovala každá koruna vloženého kapitálu. 

Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel ROE v roce 2003, což je způsobeno nejvyšší 

hodnotou hospodářského výsledku po zdanění za období 2002 – 2006. V roce 2004 

došlo k poklesu tohoto ukazatele až na hodnotu 0,48 %, za který může opět vývoj 

hospodářského výsledku, který byl v tomto roce nejnižší za posledních 5 let, kdy je 

prováděna tato analýza. V roce 2005 došlo ke zvýšení až na hodnotu 0,78 % a to díky 

zvýšení hospodářského výsledku. Rok 2006 zaznamenal mírný pokles ukazatele ROE 

oproti předešlému roku. Negativní závěr plynoucí z výsledků tohoto ukazatele je, že ani 

v jednom z těchto 5ti sledovaných let ukazatel ROE nedosáhl vyšších výsledků. 

 

Tabulka č. 9 -  Výsledné hodnoty ukazatele ROE 

  2002 2003 2004 2005 2006 
EAT 11 854 24 889 3 171 5 137 4 332

vlastní kapitál 631 481 654 129 654 498 660 095 667 564

ROE ( v %) 1,88% 3,80% 0,48% 0,78% 0,65%

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb charakterizuje zisk vztažená k tržbám. Tento ukazatel 

vyjadřuje, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč tržeb. Podnik by se měl opět snažit o 

dosažení co nejvyšších hodnot. Nejvyšší hodnoty opět dosáhl v roce 2003, což je 
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způsobeno nejvyšším hospodářským výsledkem po zdanění. ROS má obdobný průběh 

jako předchozí ukazatele. 

 

Tabulka č. 10 -  Výsledné hodnoty ukazatele ROS 

  2002 2003 2004 2005 2006 

EAT 11 854 24 889 3 171 5 137 4 332

tržby 1 177 584 1 185 640 1 201 935 1 103 163 1 202 586

ROS ( v %) 1,01% 2,10% 0,26% 0,47% 0,36%

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 
Rentability vloženého kapitálu (ROI) 

Tento ukazatel se řadí k nejdůležitějším ukazatelům, pomocí kterých se hodnotí 

podnikatelská činnost firem. Říká, jak se zhodnotí celkový kapitál vložená do firmy. 

V čitateli zlomku jsem použila k výpočtům provozní hospodářský výsledek (EBIT) 

místo součtu hospodářského výsledku před zdaněním a nákladovými úroky. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl tento ukazatel v prvním roce, kdy je prováděna tato analýza a to 

hodnoty 2,31%. Toto procento bylo dosaženo díky nejvyššímu provoznímu 

hospodářskému výsledku za období 2002 – 2006. V roce 2003 došlo k propadu této 

hodnoty. Z tabulky č.11 je patrné, že společnost v r. 2003 hospodařila se ztrátou více 

než 39 mil.Kč což ovlivnilo výslednou hodnotu tohoto ukazatele v roce 2003. Příčinou 

záporného provozního HV bylo přecenění vnitropodnikových zásob14, ke kterému v r. 

2003 ve společnosti došlo. Společnost tím tak reagovala na zvýšení okolních cen vlivem 

kurzového kolísání. Za těchto podmínek musela přecenit své zásoby, což způsobilo 

propad HV na téměř 40 mil. Kč ztráty. V letech 2004 – 2006 má ukazatel rostoucí 

tendenci, což je opět způsobeno rostoucím vývojem provozního HV. 

 

Tabulka č. 11 - Výsledné hodnoty ukazatele ROI 

  2002 2003 2004 2005 2006 

EBIT 25 867 -42 663 7 438 21 577 21 821

celkový kapitál 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382

ROI ( v %) 2,31% -3,56% 0,62% 1,70% 1,83%

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

                                                 
14 vnitropodnikové zásoby = položka z výkazu zisku a ztrát , A II.2. 
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Vývoj mnou analyzovaných ukazatelů rentability můžeme názorně vidět v tomto grafu: 

 

 Graf č. 5 - Vývoj ukazatelů rentability ( v %)  
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  Zdroj: vlastní výpočty 

 

Ukazatele likvidity 

Běžná  likvidita  

Běžná likvidita v čitateli využívá položky oběžných aktiv, do kterých patří vysoce 

nelikvidní prostředky jakými jsou např. zásoby a pohledávky. Ukazatel říká, kolikrát 

oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty pro tento typ 

ukazatele se pohybují v rozmezí 1,5 - 2,5. Z tabulky č.12 lze vyčíst, že vypočítané 

hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí optimálních hodnot, kromě hodnoty 

v roce 2005, kdy hodnota byla 1,34. Rok 2004 se svou hodnotou těsně přibližuje spodní 

hranici tohoto intervalu. Z analýzy za období 2002 – 2006 vyplývá, že výsledné 

hodnoty tohoto ukazatel splňují podmínky hraničního rozmezí. 

Tabulka č. 12 -  Výsledné hodnoty ukazatele BL 

  2002 2003 2004 2005 2006 
oběžná aktiva 473 325 528 109 483 473 521 069 485 273 

krátkodobé závazky  202 977 264 350 324 011 390 318 316 564 

běžná likvidita 2,33 2,00  1,49 1,34 1,53 

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 
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Pohotová  likvidita  

Tento ukazatel už lépe hodnotí likvidní situaci, neboť jsou již z čitatele vyloučeny 

zásoby, které bývají většinou méně likvidní než oběžná aktiva. Jako standardní hodnoty 

pro tohoto ukazatele je uváděn interval 1 - 1,5. V tabulce č.13 je vidět, že vypočítané 

hodnoty se v tomto rozmezí pohybují, opět kromě roků 2004 a 2005. Výsledné hodnoty 

v těchto dvou letech jsou ovlivněny výší krátkodobých závazků, která je nejvyšší v 

těchto dvou letech. Tato skutečnost byla také způsobena současným růstem pohledávek. 

Dále je pak známo, že výsledné hodnoty by neměly klesnout po hranici 1, což se stalo 

v letech 2004 a 2005. Výsledek ukazuje na nadměrnou výši zásob v rozvaze podniku. 

Doporučené rozmezí společnost splňuje kromě let 2004, 2005. Tudíž tento ukazatel 

můžeme hodnotit stejně relativně uspokojivě jako předchozí ukazatel. 

 

Tabulka č. 13 -  Výsledné hodnoty ukazatele PL 

  2002 2003 2004 2005 2006 
oběžná aktiva  473 325 528 109 483 473 521 069 485 273 

zásoby 224 376 267 115 229 670 308 129 317 469 

krátkodobé závazky  202 977 264 350 324 011 390 318 316 564 

pohotová likvidita  1,11 1,01 0,71 0,79 1,00 

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Okamžitá  likvidita 

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost uhradit své závazky hotovostí, kterou 

vlastní. Standardní hodnoty pro tento interval jsou 0,2 - 0,5. Tabulka č.14 vypovídá o 

tom, že naměřené hodnoty jsou pod hranicí tohoto intervalu. Rok 2002 se nejblížeji 

přiblížil intervalu standardních hodnot a to hodnotou 0,18. Společnost ke splácení svých 

závazků, které nejsou kryty hotovostí, využívá kontokorentní úvěr.  

Tabulka č. 14 -  Výsledné hodnoty ukazatele OL 

  2002 2003 2004 2005 2006 
finan ční majetek 35 814 14 837 11 625 9 580 8 531

krátkodobé závazky  202 977 264 350 324 011 390 318 316 564

okamžitá likvidita 0,18  0,06 0,04 0,03 0,03

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 
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Graf č. 6 -  Vývoj ukazatelů likvidity  
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 Zdroj: vlastní výpočty 
 
 
Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv  

Ukazatel vyjadřuje kolikrát se aktiva obrátí za jeden rok. Obecné pravidlo říká, 

čím vyšší je toto číslo, tím lépe pro společnost. Za standardní hodnoty je uváděn 

interval 1,6 - 3. Pokud dojde k poklesu výsledné hodnoty pod úroveň 1,5, je nutné 

prověřit možnosti efektivního snížení celkových aktiv. V tabulce č.15 vidíme, že ani 

v jednom ze sledovaných let ukazatel standardní hodnoty nedosáhl. Dále je možné 

vidět, že ve všech  sledovaných letech klesly výsledné hodnoty pod hranici 1,5. 

Ukazatel ovlivnily hodnoty tržeb a vysoké hodnoty celkových aktiv.Z výsledných 

hodnot vyplývá, že by společnost měla prověřit snížení vložených aktiv, zvýšit výrobu 

nebo kombinovat oba způsoby. 

 

Tabulka č. 15  - Výsledné hodnoty ukazatele OCA 

  2002 2003 2004 2005 2006 
tržby 1 177 584 1 185 640 1 201 935 1 103 163 1 202 586

celková aktiva 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382

obrat celk.aktiv  1,1 1,0 1,0 0,9 1,0

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 
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Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob vyjadřuje počet dnů, po kterou je kapitál vázán v zásobách 

dokud nedojde k jejich spotřebě či prodeji. Obecně platí, čím kratší je tato doba, tím 

lépe pro podnik. Na druhé straně při delší době nevznikne riziko z nedostatku zásob. 

Z tabulky č.16 je zřejmé, že vypočítané hodnoty tohoto ukazatele jsou v jednotlivých 

letech poměrně vysoké. Výsledné hodnoty se pohybují v rozmezí 68 dní až téměř 101 

dní. V letech 2004 a  2006 došlo k mírnému poklesu hodnot, v ostatních letech hodnoty 

stále stoupají. Např. v r. 2005 činila tato hodnota téměř 101 dnů. Příčinami takto 

vysokého počtu dnů jsou přebytečné stavy zásob, které byly v tomto roce 308 miliónů a 

nejnižší hodnotou tržeb za posledních 5 sledovaných let.  

 

Tabulka č. 16 -  Výsledné hodnoty ukazatele DOZ 

  2002 2003 2004 2005 2006 
zásoby 224 376 267 115 229 670 308 129 317 469
tržby 1 177 584 1 185 640 1 201 935 1 103 163 1 202 586

tržby/360 3 271 3 293 3 339 3 064 3 341

d.obratu zásob (dny)  68,6 81,1 68,8 100,6 95,0

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Doba obratu pohledávek  

Ukazatel vyjadřuje počet dnů, po kterou od okamžiku prodeje podnik čeká než 

obdrží platby od svých odběratelů. Za standardní dobu je uváděno 48 - 90 dní. Hodnoty 

by neměly překročit 90 dnů. V našem případě se vypočítané hodnoty v tomto 

standardním rozmezí pohybují, až na rok 2006, kdy je tato hodnota mírně poklesla na 

téměř 43 dní. Z toho vyplývá, že výsledné hodnoty jsou postačující.
 

 

Tabulka č. 17 -  Výsledné hodnoty ukazatele DIP 

  2002 2003 2004 2005 2006 
pohledávky 157 036 191 245 211 031 185 917 142 464

tržby 1 177 584 1 185 640 1 201 935 1 103 163 1 202 586

tržby/360 3 271 3 293 3 339 3 064 3 341

d.obratu pohledávek (dny)     48,0 58,1 63,2 60,7 42,6

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 



 60 

Doba obratu závazků  

Ukazatel udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Tzn. o 

kolik dní firma zpozdí platbu faktury. Z tabulky č.18 je vidět, že ukazatel má rostoucí 

tendenci od roku 2002 - 2005, k poklesu došlo v roce 2006. V porovnání s ukazatelem 

DOP15 je vidět, že v letech 2002 - 2004 je společnost ve značné nevýhodě, neboť úvěr, 

který společnost poskytuje svým odběratelům má delší splatnost, než úvěr, který má 

společnost od svých dodavatelů. Avšak v letech 2005 a 2006 se pozice společnosti 

obrátila ve prospěch analyzované společnosti, neboť úvěr, který je poskytovaný ze 

strany společnosti pro odběratele je kratší, než úvěr, který má společnost od svých 

dodavatelů. Tzn., že se v posledních dvou letech vývoj tohoto ukazatele zlepšil. 

 

Tabulka č. 18 - Výsledné hodnoty ukazatele DOZáv. 

  2002 2003 2004 2005 2006 
závazky 117 712 148 055 201 478 257 443 206 604

tržby 1 177 584 1 185 640 1 201 935 1 103 163 1 202 586

tržby/360 3 271 3 293 3 339 3 064 3 341

d.obratu závazk ů (dny)  36,0 45,0 60,3 84,0 61,8

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Graf č. 7  - Vývoj ukazatelů aktivity 
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15 DOP – doba obratu pohledávek 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel zahrnuje celkové dluhy, což znamená, že s jejich růstem roste i riziko, že 

při platební neschopnosti podniku, přijdou věřitelé o svůj vložený majetek. Tudíž, čím 

je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář pro věřitele. Proto 

věřitelé požadují nízkou hodnotu tohoto ukazatele. Bankovní standardy uvádějí 

optimální hodnotu 0,5. Hodnota nižší než 0,5 značí pozitivní vývoj. Tabulka č.19 uvádí  

všechny hodnoty nižší než 0,5, což značí pozitivní stav. Tento ukazatel je hodnocen 

kladně. 

 

Tabulka č. 19 - Výsledné hodnoty ukazatele celkové zadluženosti 

  2002 2003 2004 2005 2006 
celkové dluhy 481 863 541 632 549 707 604 617 521 461

celková aktiva 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382

Ukazatel zadluženosti 0,43 0,45 0,46 0,48 0,44

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je doplňkem k předchozímu ukazateli. Informuje, do jaké míry 

jsou aktiva financovány vlastním kapitálem. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. 

Požadovaná hodnota je opět 0,5. Výsledné hodnoty se pohybují ve všech sledovaných 

letech mírně nad požadovanou hranicí.  

 

Tabulka č. 20 - Výsledné hodnoty ukazatele koeficientu samofinancování 

  2002 2003 2004 2005 2006 
vlastní kapitál 631 481 654 129 654 498 660 095 667 564

celková aktiva 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382

Koeficient samofinancování  0,56 0,55 0,54 0,52 0,56

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Koeficient úrokového krytí 

Tento ukazatel říká, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. V případě tohoto 

ukazatele je za optimální hodnotu považována hodnota 6 - 8 pro dobře fungující 
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podniky, bankovní standardy uvádějí hodnotu 3. Z tabulky č.21 je patrné, že výsledky 

tohoto ukazatele standardních hodnot nedosahují. Nepohybují se ani v rozmezí 

bankovního standardu. Rok 2003 je charakterizován jako velmi špatný, neboť výsledek 

dosáhl záporné hodnoty a to -2,13. V tomto roce mohl mít podnik problémy se 

splácením svých nákladových úroků, což bylo způsobeno záporným HV. Příčina 

záporného HV byla rozebírána v oblasti ukazatelů rentability. Z těchto vypočítaných 

nízkých hodnot můžeme usuzovat, že úroky nemusejí být pokryty ziskem dostatečně. 

Proto tento ukazatel není hodnocen zcela pozitivně. 

 
Tabulka č. 21 -  Výsledné hodnoty ukazatele koeficientu úrokového krytí 

  2002 2003 2004 2005 2006 
EBIT 25 867 -42 663 7 438 21 577 21 821

nákladové úroky 20 287 20 032 21 039 19 551 16 012

Úrokové krytí 1,28 -2,13 0,35 1,10 1,36

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

Grafu č.4 znázorňuje průběh vývoje ukazatelů zadluženosti v letech 2002 – 2006. 
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Provozní (výrobní) ukazatele 

Produktivita práce 

Produktivita práce měří, kolik výnosů připadne na jednoho zaměstnance. Dle 

tabulky č.22 můžeme říci, že výsledné hodnoty tohoto ukazatele mají rostoucí tendenci, 

což je velmi pozitivní. Nejnižší hodnoty tento ukazatel dosáhl v roce 2002 a to 240 760 

Kč. Od roku 2002 se její hodnota neustále zvyšovala až na hodnotu 325 910 Kč. Této 

hodnoty bylo dosaženo v posledním sledovaném roce. 

 

Tabulka č. 22 - Výsledné hodnoty ukazatele PP16 

  2002 2003 2004 2005 2006 
přidaná hodnota 383 283 365 633 403 333 438 094 444 547 

počet zaměstnanc ů 1592 1478 1396 1391 1364 

produktivita práce ( v tis.) 240,76  247,38 288,92 314,95 325,91 
Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 
 
 
Graf č.5 popisuje vývoj provozního ukazatele v letech 2002 – 2006. 
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16  uvedené hodnoty jsou v tis.Kč. 
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3.3 Analýza soustav poměrových ukazatelů 
 

V této kapitole použiji pro výpočet soustav poměrových ukazatelů dva bankrotní 

modely a to Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) a druhým ukazatelem je 

INDEX IN 01. 

 
Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 
 

Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňující faktorem při 

finanční analýze. Z tabulky č.23 je patrné, že ukazatel má rostoucí trend kromě roků 

2003 a 2005, kdy došlo k mírnému propadu tohoto ukazatele. Za celým pět sledovaných 

let výsledné hodnoty neklesly pod hranici 1,2 avšak ani zdaleka nedosahují hodnoty 2,9. 

Tudíž je zřejmé, že se výsledné hodnoty pohybují v tzv. šedé zóně. Kdy se dá 

předpokládat, že společnost může mít určité finanční potíže a tudíž je nejasný další 

vývoj společnosti. 

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

 
Kde je:   

           X1 ….ČPK / Aktiva celkem 

           X2 ….Nerozdělený hosp.výsl. / Aktiva celkem 

           X3 ….EBIT / Aktiva celkem 

           X4 ….Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje 

           X5 .....Tržby / Aktiva celkem 

          ČPK .. Oběžná aktiva - Krátk. cizí zdroje 

 

Tabulka č. 23  - Výsledné hodnoty ukazatele Altmanova indexu finančního zdraví 

  2002 2003 2004 2005 2006 
ČPK 270 348 263 759 159 462 130 750 168 709

X1 0,242 0,220 0,132 0,103 0,142

X2 0,035 0,040 0,057 0,057 0,064

X3 0,023 -0,036 0,006 0,017 0,018

X4 1,163 1,035 1,019 0,927 1,075

X5 1,052 0,989 0,996 0,870 1,010

Z 1,813 1,502 1,584 1,433 1,673
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Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

    Graf č. 10  - Vývoj ukazatele Z-skóre 
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INDEX IN 01 
 

Tento ukazatel umožňuje posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých 

podnikatelů. Dle tabulky č.24 je patrné, že výsledné hodnoty mají rostoucí trend kromě 

roku 2003, kdy došlo k malému propadu na hodnotu 0,524. V letech 2002, 2005 - 2006 

se výsledné hodnoty u tohoto ukazatele pohybují v tzv. „šedé zóně, tzn. že podnik 

netvoří ni hodnotu, ale ani nesměřuje k bankrotu. V letech 2003 - 2004 se hodnoty 

ocitly pod hraniční hodnotou 0,75, tudíž zde můžeme říct, že podnik spěl v těchto dvou 

letech k bankrotu. 

 

A EBIT EBIT V OA
IN01 = 0,13* 0,04* 3,92* 0,21* 0,09*

CZ NÚ A A KZ + KBÚ
+ + + +  

 

Kde je : 

               A …….aktiva 

              CZ … . cizí zdroje 

              EBIT .. zisk před úroky a zdaněním 

              NÚ …..nákladové úroky 

              V …….výnosy 
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              OA …..oběžná aktiva 

              KZ …...krátkodobé závazky 

              KBÚ …krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 

Tabulka č .24 - Výsledné hodnoty ukazatele INDEX IN 01 

  2002 2003 2004 2005 2006 
X1 2,322 2,214 2,196 2,096 2,283

X2 1,275 -2,130 0,354 1,104 1,363

X3 0,023 -0,036 0,006 0,017 0,018

X4 1,368 1,338 1,229 1,184 1,476

X5 1,867 1,994 1,499 1,386 1,476

IN 01 0,899 0,524 0,717 0,757 0,866

Zdroj: http://www.obchodnirejstrik.cz  a vlastní výpočty 

 

  Graf č. 11  - Vývoj ukazatele Index IN01 
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3.4 Shrnutí výsledných hodnot finanční analýzy 
 

Tato kapitola obsahuje stručné shrnutí výsledků, které byly provedeny na základě 

finanční analýzy u jednotlivých ukazatelů ve sledovaných letech 2002 – 2006. 
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Horizontální a vertikální analýza: 
 

Analýza horizontální a vertikální analýzy nehodnotí finanční situaci jako takovou, 

pouze ukazuje, ke kterým změnám v účetních výkazech v rámci sledovaných let došlo. 

Ve výsledných analýzách došlo k mnohým změnám, proto vybírám ty 

nejzajímavější: 

 
� z analýz bylo zjištěno, že se jedná o kapitálově těžší společnost, 

� za povšimnutí stojí vysoký podíl DHM17 na položce stálých aktiv, jedná se 

zejména o položky: budovy, haly, stavby a samostatné movité věci, 

� největší položku oběžných aktiv tvoří zejména zásoby (výrobky, nedokončená 

výroba), 

� významným titulem jsou krátkodobé pohledávky (zejména pohledávky 

z obchodního styku), tato položka měla v letech 2002 – 2004 rostoucí tendence, 

v dalších dvou letech se společnosti dařilo vývoj krátkodobých pohledávek 

snižovat, výše krátkodobých pohledávek je stále dosti vysoká, 

� je zřejmé, že společnost využívá spíše financování vlastním kapitálem, protože 

tvoří nadpoloviční většinu struktury pasiv, 

� krátkodobé závazky (zejména závazky z obchodního styku) vykazovaly v letech 

2002 – 2005, v roce 2006 dochází ke snížení vysokého stavu závazků až na 17, 

36 %,  

� pozitivní vývoj lze vidět u položky dlouhodobých závazků, 

� společnost v roce 2002 nečerpala žádný dlouhodobý bankovní úvěr i v dalších 

letech se čerpání dlouhodobého úvěru změnilo minimálně, 

� tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mají pozitivní trend, 

� pozitivní stav je vidět u vývoje položky přidaná hodnota, kdy se její stav 

pohybuje nad 30 % a v roce 2005 dosáhla téměř 40 % 

� vývoj provozního HV má kolísavé tendence, alarmující stav byl zejména v roce 

2003, což bylo způsobeno přeceněním vnitropodnikových  zásob18, ke kterému v 

r. 2003 ve společnosti došlo, 

                                                 
17 DHM = dlouhodobý hmotný majetek 
18 vnitropodnikové zásoby = položka z výkazu zisku a ztrát , A II.2. 
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� vývoj peněžního toku z běžné a mimořádné činnosti, v letech 2002 – 2004 měl 

pozitivní vývoj, v dalších dvou letech nabral negativní trend, 

� celkové CF má od roku 2003 – 2006 negativní trend, největší hodnoty dosáhla 

v roce 2002 a to 15 mil.Kč. K celkovému CF se dále přičítá položka hotovost na 

začátku roku, která záporné celkové CF dorovnává do pozitivních stavů. 

Souhrnné hodnocení ukazatelů rentability: 

Výsledné hodnoty u ukazatelů rentability by měly dosahovat maximálních hodnot. 

V případě analyzované společnosti VEBA, textilní závody a.s., výsledné hodnoty 

nabývají  velice nízkých hodnot. U ukazatelů ROA, ROE, ROS dosáhly nejvyšších 

hodnot v roce 2003, což bylo způsobeno nejvyšším hospodářským výsledkem po 

zdanění za posledních sledovaných pět let. Nejnižších hodnot dosahovaly v roce 2004, 

kdy byl hospodářský výsledek nejnižší. Poslední analyzovaný ukazatel ROI byl počítán 

s pomocí provozního hospodářského výsledku. Výsledné hodnoty byly ovlivněny 

zejména výší provozního hospodářského výsledku. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel 

v roce 2002 a nejnižší v roce 2003, a to díky propadu hospodářského výsledku. Tento 

stav byl způsoben přeceňováním zásob, ke kterému v tomto roce došlo. To způsobilo 

propad ukazatele ROI až do záporných hodnot. 

 
Souhrnné hodnocení ukazatelů likvidity: 

Co se týká ukazatelů likvidity, je zřejmé, že podnik má potíže s dosti vysokými 

závazky. Což se projevilo zejména u ukazatele okamžité likvidity, která nedosáhla ani 

v jednom ze sledovaných let požadovaných hodnot. Tudíž  výsledné hodnoty u tohoto 

ukazatele naznačují, že podnik není schopen dostát všem svým závazkům ve lhůtě 

splatnosti. Ve skutečnosti podnik využívá kontokorentní úvěr a není tedy ve finanční 

tísni. Ukazatel Běžná likvidita, se až na rok 2005 pohyboval v rozmezí požadovaných 

hodnot. Rok 2005 byl dosti ovlivněn narůstající hodnotou závazků. Pohotová likvidita 

má podobný průběh jako předchozí ukazatel, tudíž výsledné hodnoty nevyhovují 

v letech 2004, 2005.  

 

Souhrnné hodnocení ukazatelů aktivity:  

Obrat celkových aktiv se pohybuje ve všech  sledovaných letech pod hranicí 1,5. 

Ukazatel ovlivnily hodnoty tržeb a vysoké hodnoty celkových aktiv.Z výsledných 

hodnot vyplývá, že by společnost měla prověřit snížení vložených aktiv, zvýšit výrobu 
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nebo kombinovat oba způsoby. Co se týká zásob, v posledních dvou letech se výše 

zásob dosti zvýšila, což také ovlivnilo ukazatel doby obratu zásob. Výsledné hodnoty se 

pohybují v rozmezí 68 – 101 dní. Což jsou dosti vysoké hodnoty. Výsledné hodnoty u 

ukazatele Doba obratu pohledávek se pohybují v rozmezí požadovaných hodnot. 

Ukazatel Doby obratu závazků, má v letech 2002 – 2005 rostoucí tendenci, což neznačí 

pozitivní stav. V letech 2005 a 2006 se vývoj tohoto ukazatele zlepšil ve prospěch 

společnosti, neboť úvěr, který je poskytovaný ze strany společnosti pro odběratele je 

kratší, než úvěr, který má společnost od svých dodavatelů. 

 
Souhrnné hodnocení ukazatelů zadluženosti: 

U ukazatele zadluženosti hodnota nižší než 0,5 značí pozitivní vývoj. Dle 

vypočítaných výsledků se hodnoty pohybují pod touto hranicí, což značí pozitivní stav. 

Tento ukazatel je hodnocen kladně. Výsledné hodnoty u koeficientu samofinancování se 

pohybují ve všech sledovaných letech mírně nad požadovanou hranicí 0,5. Tento stav je 

uspokojivý. U koeficientu úrokového krytí bankovní standardy uvádějí hodnotu 3. 

Výsledky se nepohybují v rozmezí bankovního standardu. Rok 2003 je charakterizován 

jako velmi špatný, neboť výsledek dosáhl záporné hodnoty a to -2,13. V tomto roce 

mohl mít podnik problémy se splácením svých nákladových úroků, což bylo způsobeno 

záporným HV. Z těchto vypočítaných nízkých hodnot můžeme usuzovat, že úroky 

nemusejí být pokryty ziskem dostatečně. Proto tento ukazatel není hodnocen zcela 

pozitivně. 

 

Souhrnné hodnocení provozních ukazatelů : 

V roce 2006 měla společnost VEBA, textilní závody, a.s. 1364 zaměstnanců. 

Počet zaměstnanců se rok od roku snižuje a tím i klesají náklady. Výsledné hodnoty u 

produktivity práce mají rostoucí tendenci, což je velmi pozitivní.  

 
Souhrnné hodnocení bankrotních modelů: 

Dle bankrotních modelů, které jsem v mé diplomové práci rozebírala, se 

společnost nachází v tzv. „šedé zóně“.  Kromě let 2003 a 2004, kdy se ukazatel IN01 

dostal pod hranici 0,75 a tím podnik spěl k bankrotu se vývoj těchto ukazatelů dá 

označit pozitivně. 



 70 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS  NÁVRHŮ     

ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce obsahuje návrhy na opatření, které vyplynuly z výše 

zpracované analýzy. Tyto návrhy by mohly pomoci v odstranění zjištěných nedostatků 

firmy VEBA, textilní závody, a.s. Nedostatky se týkají zejména provozní oblasti 

podniku a to vysoké výše pohledávek a zásob. Pokud si chce společnost udržet svoji 

pozici na trhu textilního průmyslu, obstát ve vysoké konkurenci, mělo by dojít 

k nápravným opatřením v těchto oblastech. 

4.1 Využití FA jako zpětné vazby při řízení podniku 

Finanční analýza umožňuje posoudit současnou situaci podniku, její příčiny, popř. 

vyhlídky do budoucnosti. Dále pak na základě výsledků může poskytnout podklady pro 

zlepšení situace v budoucnosti a také managerům  pro kvalitní rozhodování. Z toho 

vyplývá, že by podnik měl využívat výsledků finanční analýzy jako zpětné vazby 

v řízení. Tzn. stále srovnávat plán se skutečností, výsledky své činnosti porovnávat 

s výsledky konkurence a sledovat vývoj jednotlivých oblastí v čase a dle výsledků 

provádět opatření ke zlepšení současné situace. Pro řádnou zpětnou vazbu je ale nutné 

sledovat vše častěji než jednou ročně, což firmě může poskytnout včasné varování, že se 

děje něco nepříznivého , co by se ještě dalo ovlivnit a příznivý vývoj zachránit. 

4.2 Řízení pohledávek  

Dle výše provedené analýzy byla zjištěna dosti vysoká doba obratu pohledávek, 

proto je tato část zaměřena na řízení pohledávek s cílem tuto dobu obratu snížit. Je 

pravdou, že  se společnosti v posledních dvou letech analýzy daří tuto dobu zkracovat, 

ale i tak je dosti vysoká. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že společnost VEBA fakturuje 

své dodávky s převážně 14ti  denní splatností.  

Pohledávky ovlivňují řadu stránek finančního hospodaření firmy – majetkovou 

strukturu společnosti, její finanční strukturu, v návaznosti na to likviditu společnosti, 

náklady i výnosy společnosti, neboť vznik pohledávek je účetně vznikem výnosu 

společnosti. Pohledávky z obchodní činnosti tvoří přibližně ¾ celkových pohledávek. 

Z účetního hlediska pohledávka vzniká v okamžiku splnění dodávky či poskytnutí 
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služby odběrateli.(14). V souvislosti s ovlivňováním pohledávek záleží na výši nákladů, 

které v souvislosti s výší pohledávek vzniknou. 

Řízení pohledávek je složité a to z důvodu, že jsou velmi různorodé , ovlivňuje je 

množství vnějších i vnitřních faktorů.  Mezi vnitřní faktory bychom mohli zařadit např.: 

situace na trhu, stav legislativy a vymahatelnosti práva, absence morálky v obchodních 

vztazích atd. 

Myslím si, že pro řízení stavu pohledávek je důležité znát stav pohledávek a to 

díky jejich pravidelnému monitorování. Pokud dochází k situaci, kdy odběratel neplatí 

v delším časovém horizontu, je potřeba posoudit výši nákladů na vymáhání pohledávek 

a na efekt z tohoto vymáhání. 

U této společnosti hraje velkou roli i fakt, že společnost má většinu zahraničních 

odběratelů. Tudíž má společnost nastavené  různé doby splatnosti jak pro tuzemské, tak 

pro zahraniční odběratele. Avšak výše doby obratu pohledávek je ovlivněna také 

odvětvím, ve kterém společnost působí. Obecně je známo, že vývoj textilního průmyslu 

nenabral pozitivní vývoj v naší zemi, tudíž se dá předpokládat, že tuzemští odběratelé 

neplatí v termínech. Co se týká zahraničních odběratelů, je doba splatnosti závislá na 

době, po kterou jsou peníze tzv. „ na cestě“. Tímto může docházet k prodloužení doby 

splatnosti pohledávek z obchodního styku. 

 
Nyní zde uvádím některé příčiny, které mohou doprovázet vznik vysoké výše 

pohledávek: 

1) společné rysy tzv. „neplatičů“, 

2) nevyužívání všech dostupných instrumentů k zajištění 

pohledávek(zajišťovacích, právních, finančních,…), 

3) špatná analýza odběratelů – zejména hodnocení jejich bonity19, 

4) nedostatečná organizace úseku, který se pohledávkami zabývá, 

 

V rámci  efektivního řízení pohledávek bych společnosti VEBA navrhovala: 

1) rozpracovat  dopodrobna proces vzniku obchodního případu , 

� popsat veškeré kompetence a pravidla jednotlivých obchodních úseků 

(zvlášť pro úsek specializovaný na tuzemský trh a pro úsek 

                                                 
19 bonita – schopnost odběratelů dostát svým závazkům 
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specializovaný na zahraniční trh), které se týkají procesu pohledávek; 

rozpracovat důkladně systém informací o zákazníkovi o jeho likviditě, 

solventnosti., 

2) propracovat způsob zajištění pohledávek - pomocí zajišťovacích instrumentů, 

3) existence smluvního zajištění obchodních kontraktů, 

4) zajištění pravidelného reportingu týkajícího se pohledávek, jejich velikosti, 

struktury a dalších vlastností, 

5) způsob vymáhání pohledávek, 

6) docílit, aby jednotliví pracovníci měli značnou zainteresovanost na inkasu 

pohledávek, včetně jejich motivace, 

7) zprovoznit systém, kde se budou analyzovat a popisovat problémy s inkasem 

pohledávek od odběratelů - pokud dojde k delšímu nesplacení pohledávky, 

navrhnout případnou výši sankčních poplatků, v opačném případě uznání 

bonusů u vzorných platičů. 

 
Ve výše zmiňovaných návrzích jsem se zmínila o zajišťovacích instrumentech, 

které je možno v souladu s pohledávkami použít. Zde uvádím výčet těch 

nejzajímavějších: 

1) pojištění 

� v ČR lze pojistit už i pohledávky, zejména pokud se jedná o pohledávky 

ze zahraničního obchodu, tuzemské pohledávky lze také avšak s vysokou 

mírou spoluúčasti; v dnešní době existují už společnosti, které se 

zabývají pojištěním plateb např. EGAP, ČESCOB, GERLING. Tyto 

společnosti mají k dispozici tak rozsáhlé databáze na jejichž základě 

dokáží posoudit bonitu odběratele, 

2) záloha 

� používání záloh je v současné době velmi rozšířeno. Tímto způsobem 

bývá placena část nebo celá hodnota ceny dodávky. Výši zálohy 

nepředepisuje žádný dokument, pouze dohoda mezi dodavatelem a 

odběratelem, 

3) cese pohledávek 

� místo výrazu cese bychom mohli použít postoupení pohledávek. 

Postoupení pohledávek může nabývat různých forem a to: postoupení 
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před lhůtou splatnosti (faktoring, forfaiting), postoupení či prodej po 

lhůtě splatnosti. 

4.3 Řízení zásob 

V této kapitole se zaměřím na jednu z oblastí, ve které má analyzovaná společnost 

značné problémy. Tyto výsledky vyšly z výše prováděných analýz. 

Zásoby jsou hlavním „konzumentem“ provozního kapitálu podniku. Cílem řízení 

zásob je tedy zvyšovat rentabilitu podniku prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, 

předvídat dopady podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady 

logistických činností při současném uspokojování požadavků na zákaznický servis. 

Efektivní řízení zásob může zvyšovat rentabilitu buď snižováním nákladů nebo tím, že 

přispívá ke zvýšení prodeje. (6) 

Dalším cílem řízení zásob je jejich udržování na dané úrovni a v takovém složení, 

aby byla zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, s tímto dále souvisí úplnost 

dodávek odběratelům, kdy celkové náklady na tuto činnost vynaložené by měly být co 

nejnižší.  

Vhodným řízením zásob dojde ke snížení nároků na sklady a s tím souvisejících 

nákladů na skladování a v neposlední řadě k žádoucímu uvolnění peněžních prostředků, 

které jsou v zásobách blokovány. 

 
Špatné řízení zásob bývá často doprovázeno některými z těchto příznaků: 

1) rostoucí počet nevyřízených objednávek, 

2) rostoucí investice vázané v zásobách, 

3) vysoká fluktuace zákazníků, 

4) zvyšující se počet zrušených objednávek, 

5) nedostatek skladovacích prostor 

6) velké množství zastaralých položek,.. 

 
Současný stav zásob společnosti VEBA: 

S pomocí zaměstnanců společnosti VEBA se mi podařilo zanalyzovat situaci 

zásob za roky 2002 – 2006. 
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 Zásoby se v této společnosti dělí na: 

1) zásoby na vstupu  

� jedná se o zásoby, které souvisí s výrobou  tkanin,  dříve společnost 

preferovala výrobu, která začínala už nákupem bavlny, což znamenalo 

pro společnost vytvoření určité výše zásob - z této bavlny se dále 

vyráběla příze, tkaniny,.. 

� díky stoupajícím cenám energií, které ovlivňovaly cenu výroby, 

společnost začala nakupovat místo bavlny již hotovou přízi, v tomto 

bodě dochází k časovému nesouladu a vznikají nadbytečné zásoby 

bavlny a příze. 

2) zásoby hotových výrobků 

� jedná se zejména o výše zásob hotových výrobků vzniklých díky 

roztříštěnosti sortimentu a roztříštěnosti zákazníků, výše kvalitativních 

rizik (reklamace), koncování zakázek před expedicí (africký brokát – 

expedice ve velkých dávkách), 

� velké množství této oblasti tvoří tzv. volné zboží: a to díky damašku – 

zejména stolní a ložní prádlo, 

� zásoby froté výrobků  a Afrického brokátu jsou minimální. 

 
Z výsledků analýzy současného stavu zásob se pokusím formulovat možná 

nápravná opatření, kterých by společnost VEBA mohla v této oblasti využít. 

Myslím si, že vzhledem k dosti velkým číslům v oblasti zásob hotových výrobků 

by se společnost měla zaměřit na zúžení dosavadního sortimentu výrobků nebo na její 

restrukturalizaci a to především tzv. volného zboží například odprodejem starých, 

nepotřebných nebo posezónních zásob (z oblasti damašku) za nižší ceny. Tyto zásoby 

by se mohly  objevit třeba ve firemních prodejnách. Myslím si, že zákazníci rádi uvítají, 

že si mohou vybrat z většího sortimentu výrobků,  a to zejména i za výrazně nižší ceny. 

Dalším možným řešením by mohlo být využití starých nepotřebných zásob na různých 

sponzorských, či firemních akcích společnosti VEBA. Dalším cílem zúžení sortimentu 

je zároveň snížení faktoru rizikovosti (reklamace). Společnost by měla držet pouze 

pohotovou zásobu, kterou „umí“ kvalitně vyrábět a tím tak předejít  řešení reklamací, 

stížností atd.  
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V dřívějších letech společnost uplatňovala tzv. zakázkovou výrobu, což 

znamenalo, že společnost měla v portfoliu např. 3000 výrobků. To pro společnost 

znamenalo vyšší nákladovost, protože v té době bylo hlavní to, jaké požadavky měl 

zákazník. Pokud zákazníkovy požadavky splňovaly možnosti společnosti a kapacity, 

zboží bylo vyrobeno. Proto si myslím, že jedno z možných řešení by mohl být přechod 

na katalogový sortiment výrobků (o škále např. 60ti výrobků). Byly by vyráběny opět 

výrobky, které společnost „umí“ a tím by se  předcházelo zmiňovaným reklamacím, 

stížnostem atd. Společnost by se měla snažit, aby tato škála vybraných produktů 

pokrývala co nejvíce potřeb zákazníků . Přechodem na katalogový sortiment se výrazně 

omezí struktura výrobkového portfolia a zákazník bude mít na výběr pouze z dané 

nabídky výrobků.  

V poslední řadě bych chtěla objasnit výše zmiňovaný pojem „zákaznická 

roztříštěnost“. Tento pojem více méně navazuje na dřívější zakázkovou výrobu. To co 

zákazník požadoval a bylo v souladu s možnostmi společnosti, bylo vyrobeno. 

Zákazníkům byly drženy pohotovostní stavy zásob, které znamenaly pro společnost 

VEBA především vysoké výše nákladů, ale žádný zisk.  Z toho plyne, že společnost by 

se měla zaměřit na analýzu zákazníků a podívat se na ně také z pohledu solventnosti. 

Což by také přispělo ke zlepšení stavu druhé problémové oblasti a to jsou pohledávky. 

 
V mnoha případech lze hladinu zásob v podniku snížit pomocí: 

� zavedení vícestupňového plánování zásob (metoda ABC), 

� analýza dodacích dob – může vést ke změně dopravců, 

� analýza velkosti balení a systému slev, 

� přezkoumání procedury reklamací - vytvoření plánu prodeje a prognózy 

poptávky zákazníků. 

 
Stručný popis metody ABC: 

� systém diferencovaného řízení zásob, 

� umožňuje diferencovat zásoby a k vymezeným skupinám přistupovat odlišným 

způsobem, 

� skupinové rozdělení umožní zaměřit se na řízení položek, které jsou pro 

společnost nejvíce zatěžující 
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Základem této metody je rozčlenění potřebných zásob do 3 skupin: A-B-C a aplikace 

rozdílných přístupů k jejich řízení. 

 
Skupina A 

� zásoby s vysokou hodnotou a menším počtem položek, 

� lze permanentně kontrolovat tyto zásoby 

 
Skupina B 

� jedná se o zásoby s průměrnou hodnotou a větším počtem položek, 

� zásoby jsou sledovány méně často, 

� jsou udržovány větší zásoby a objednávány větší dodávky 

 
Skupina C 

� zásoby s nízkou hodnotou a velkým počtem položek, 

� jsou sledovány minimálně 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci byla komplexně posouzena finanční a ekonomická situace 

společnosti VEBA, textilní závody, a.s. se sídlem ve východních Čechách – Broumov 

za roky 2002 - 2006. Tato společnost působí na poli textilního průmyslu několik desítek 

let.   

V diplomové práci byly použity především výpočty finanční analýzy. Finanční 

analýza byla provedena na základě podkladů, na které jsem byla odkázána pracovníky 

analyzované společnosti VEBA. Důležité podklady pro mou diplomovou práci jsem 

získala na veřejně dostupných, internetových stránkách obchodního rejstříku. Šlo 

zejména o účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow) . Výsledné 

hodnoty analýzy, ke kterým jsem dospěla, pomohly objasnit problematické oblasti, 

které z výsledků vyplynuly. Na základě těchto výsledků byly navrženy návrhy, které by 

měly pomoci ke zlepšení současné situace společnosti VEBA.  

Abych mohla splnit cíl této práce, zvolila jsem si dílčí cíle. Jednalo se o analýzu 

současného stavu společnosti prostřednictvím SWOT analýzy a Porterova modelu 

konkurenčních sil, provedení finanční analýzy společnosti z účetních podkladů za 

sledované období a to pomocí absolutních ukazatelů (horizontální, vertikální analýza), 

poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů, dále pak zhodnocení výsledků provedených 

analýz. Dílčí cíle se mi povedly naplnit v průběhu zpracování mé práce. Na jejich 

základě jsem mohla provést závěrečnou část a to popsat konkrétní  problémy a stanovit 

návrhy na řešení, která by vedla ke zmírnění zjištěných nedostatků a byla nápomocna 

pro zlepšení současné situace v podniku. 

V návrhové části jsem se zaměřila na řešení dvou problémů, se kterými se 

společnost potýká po celou dobu mé analýzy. Návrhy jsem rozdělila do dvou okruhů. 

V prvním okruhu je popsán návrh na řízení pohledávek, druhý okruh se zabývá řízením 

zásob.  

Po vypracování této diplomové práce se domnívám, že závěrečné komentáře by 

nabyly jiné podoby za předpokladu, že bych měla přístup k  více potřebným informacím 

např. o provozní stránce společnosti. Tímto bych pak mohla zhodnotit společnost do 

větší hloubky.  
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Na úplný závěr bych ještě ráda dodala, že se mi všechny stanovené dílčí cíle 

povedlo realizovat a tím také doufám, byl naplněn cíl celé diplomové práce.  

Tato práce byla pro mě velice přínosná, protože mi bylo umožněno blíže 

nahlédnout do chodu podniku, který mě obklopuje od útlého dětství. V průběhu tvorby 

této diplomové práce jsem poznala mnoho nových věcí, včetně spolupráce se 

zaměstnanci analyzované společnosti, kteří mi poskytli mnohá zdůvodnění. Věřím, že 

mé závěry budou pro společnost VEBA přínosné nyní, ale i v dalších letech. 
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a.s.         akciová společnost 
apod.     a podobně 
atd.        a tak dále 
cca         přibližně, okolo 
CF         cash flow 
cm         centimetr 
č.           číslo 
ČPK      čistý pracovní kapitál 
ČR        Česká republika 
DHM     dlouhodobý hmotný majetek 
Disp.      disponibilní 
DOP      doba obratu pohledávek 
DOZ      doba obratu zásob 
DOZáv  doba obratu závazků 
EAT       zisk po zdanění, čistý zisk 
EBDIT   zisk před odečtením odpisů, úroků a daní 
EBIT      zisk před odečtením úroků a daní, provozní hospodářský výsledek 
EBT       zisk před zdaněním 
EVA      ekonomická přidaná hodnota 
HV         hospodářský výsledek 
Ing.         inženýr  
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ks           kus/y 
mil.        milión 
např.      například 
OCA     obrat celkových aktiv 
Odst.     odstavec 
Plc          public limited copany, akciová společnost 
r.            rok/y 
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ROI        return on investment 
ROS       rentabilita tržeb 
s.            strana, stran 
s.r.o.      společnost s ručením omezeným 
Sb.         Sbírka 
SBU       strategická obchodní jednotka 
Spol.      společnost 
tj.           to je 
tzn.        to znamená 
tzv.        tak zvané 
vyd.       vydáno 
VZZ      výkaz zisku a ztrát
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