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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Gumotex, akciová 

společnost za období 2014-2018. Za použití metod finanční analýzy je vyhodnocena 

souhrnná finanční situace společnosti. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy 

jsou v závěru práce zohledněna možná finanční opatření, která by měla vést ke zlepšení 

efektivnosti firmy. 

Abstract 

Bachelor thesis deals with rating of the financial situation of the company Gumotex, a.s. 

in the years 2014 – 2018. The inclusive financial situation is evaluated by the methods 

of financial analysis. Based on the results there are financial measures considered 

in the last section of this thesis. These measures are supposed to lead to improve 

the effectiveness of the company. 
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ÚVOD 

Téma této bakalářské práce je analýza finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

V dnešní společnosti je pro společnost nesmírně důležitá efektivnost využívání svých 

zdrojů. Toto využívání musí podnik pečlivě sledovat a analyzovat, aby se nedostal 

například do finanční krize nebo bankrotu. Pomocí finanční analýzy si společnost 

zhodnotí minulé a současné období a díky tomuto zhodnocení dokáže předpovědět 

i období budoucí. Finanční řízení společnosti je důležité také kvůli konkurenci. 

Společnost se snaží obstát mezi hlavními konkurenty, popřípadě být silnější než daná 

konkurence. 

Pro hlavní analýzu finanční situace bude vybrána společnost Gumotex, akciová 

společnost, a to pro období 2014-2018. Analýza nám umožňuje porovnat jednotlivé 

ukazatele oproti předchozím obdobím a pomoci se vyvarovat špatným rozhodnutím 

do budoucna, aby obstála v boji s konkurencí. Pomocí vybraných ukazatelů se zhodnotí 

společnost jako celek, ale i dílčí součásti. Jako hlavní konkurenti podniku Gumotex jsou 

vybrány společnosti: 

• Gumárny Zubří, a.s. 

• ISOBAST, s.r.o., 

• MONTANA, s.r.o. 

První část je zaměřena na spolupráci s odbornou literaturou a dalšími zdroji. Výstupy této 

části umožní dobré porozumění dalším pojmům, které se používají u finanční analýzy. 

Budou vymezeni jednotliví ukazatelé, postup jejich výpočtů, interpretace jejich výsledků, 

popřípadě stanovení optimálních hodnot. K těmto výpočtům jsou zapotřebí výroční 

zprávy, které nám poskytují informace o vnitřním prostředí podniku, jako je rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát a výkaz o peněžních tocích. Tyto informace jsou veřejně dostupné 

například na internetových stránkách. Na konci této části proběhne stručné seznámení 

s analyzovanou společností a její konkurencí. 

Další část bude interpretovat získané teoretické znalosti do praxe. Vybraná data 

z finančních výkazů se analyzují pomocí ukazatelů představených v teoretické části 

práce. Dle potřeby se odliší dlouhodobé a krátkodobé položky jednotlivých složek. 
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Výsledky budou interpretovány na základě finanční analýzy a porovnány s danou 

konkurencí. Tyto hodnoty nejsou striktně závazné, nýbrž závisí na několika faktorech. 

Na základě porovnání a návaznosti jednotlivých ukazatelů finanční analýzy bude 

v poslední části provedeno zhodnocení situace podniku. Jestliže se objeví zřejmá slabá 

místa hospodaření a fungování financování, provedou se návrhy na jejich zlepšení nebo 

odstranění.  
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1 CÍL PRÁCE, POSTUPY A ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem je provést analýzu a navrhnout možnosti zlepšení finanční situace. Mezi 

dílčí cíle bakalářské práce patří: 

• vymezení pojmů finanční analýzy, 

• seznámení se s použitými vzorci, 

• představení analyzované společnosti, 

• historie společnosti, 

• stručné představení hlavní konkurence, 

• zhodnocení finanční situace vybrané společnosti, 

• porovnání výsledků analýzy s konkurencí, 

• návrhy na zlepšení finanční situace. 

Jako primární zdroje jsou použity veřejně dostupné výkazy společnosti. Jedná se 

o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash-flow za období 2014-2018. Rozvaha 

informuje o majetku podniku a o zdrojích financování tohoto majetku. Výkaz zisku a ztrát 

má největší význam pro analýzu skrz náklady a výnosy a následný hospodářský výsledek 

podniku. Z výkazu cash-flow jsou použity nejdůležitější tokové veličiny společnosti, 

a to příjmy a výdaje, které představují skutečné pohyby peněžních prostředků za dané 

období. 

Za použití metod finanční analýzy nahlédneme do vnitřních finančních vazeb společnosti 

z několika různých pohledů. Těmito metodami jsou: 

• absolutní ukazatelé, 

• rozdíloví ukazatelé, 

• poměroví ukazatelé, 

• soustavy ukazatelů. 

Absolutní ukazatelé nám poskytnou informace o rozvoji společnosti za několik po sobě 

jdoucích období. Umožní nám sledovat růst, případně pokles, určitých položek. U těchto 

ukazatelů se rozlišuje analýza horizontální a vertikální. 
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Rozdíloví ukazatelé definují Čistý provozní kapitál, Čistý peněžně-pohledávkový fond 

a Čisté pohotové prostředky. Pro tyto výpočty se používají zejména oběžná aktiva 

a krátkodobé závazky. 

Poměroví ukazatelé poskytují přehled o době obratu určitých položek a jejich rychlosti. 

Dále také stanovují likviditu společnosti, a to konkrétně do tří úrovní. Rozdělí zadluženost 

podniku na běžnou a dlouhodobou a vymezí část majetku, který je financován z vlastních 

zdrojů. Ukazatele dále porovnají jednotlivé rentability, nebo také produktivitu práce. 

Soustavy ukazatelů představují složitější propočty a výsledky souhrnně hodnotí danou 

společnost. Hodnocení je založeno na predikci dalších let fungování, a to zejména 

z hlediska efektivního vývoje, nebo bankrotu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Pojem finanční analýza 

Finanční analýza slouží k souhrnnému zhodnocení finanční situace podniku a pomáhá 

odhalit dostatečnou ziskovost a vhodnou kapitálovou strukturu. Posuzuje, zda je firma 

schopna včas splácet své závazky a efektivnost využívání aktiv. Znalost finančního 

prostředí je důležitá jednak k hodnocení minulosti, ale hlavně k určení prognózy a odhadu 

budoucnosti. Analýza působí jako zpětná informace o hospodaření podniku 

v jednotlivých oblastech, a proto je nedílnou součástí finančního řízení. Výsledky 

neslouží jen pro vnitřní potřeby společnosti, ale také pro externí uživatele, kteří jsou 

hospodářsky, finančně a jinak spjati. Manažerům slouží finanční analýza pro krátkodobé, 

ale především pro dlouhodobé účely. Používá se například k rozhodování o financování 

dlouhodobého majetku, optimální volbě kapitálové struktury, sestavování finančního 

plánu a k rozhodování o investičních záměrech. Rentabilita vložených prostředků 

je hlavním ukazatelem pro vlastníky společnosti, zatímco věřitele zajímá především 

likvidita podniku a schopnost hradit své závazky (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, 

s. 17). 

Jiní autoři například tvrdí, že: „finanční analýza podniku je pojímána jako metoda 

hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, 

poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální 

souvislost mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost 

a informační hodnota zpracovaných dat“ (Sedláček, 2011, s. 3). 

Nebo se také sekáváme s definicí, která říká: „Finanční analýza je oblastí, která 

představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku. Přitom 

pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniků se využívá celá řada poměrových 

ukazatelů. Smyslem využití ukazatelů je posoudit a zhodnotit finanční situaci podniku 

a formulovat doporučení pro jeho další vývoj“ (Dluhošová, 2010, s. 71). 
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2.2 Metody finanční analýzy 

Podle použitých výchozích dat a metod se uvažují dva základní přístupy k finanční 

analýze: 

• kvalitativní neboli fundamentální analýza, 

• kvantitativní neboli technická analýza (Kalouda, 2015, s. 55). 

V závislosti na časové dimenzi rozlišujeme finanční analýzu ex post a ex ante. Analýza 

ex post je založena na datech o minulém vývoji a zjištěné hodnoty vypočítaných ukazatelů 

předává k využití pro rozhodování finančního managementu. Analýza ex ante 

je orientována do budoucna. Nejedná se o prognózování, ale zpracování hromadně 

se vyskytujících jevů, které s vysokou mírou pravděpodobnosti indikují určitý směr 

dalšího vývoje (Sedláček, 2011, s. 7). 

2.2.1 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza vyhodnocuje především kvalitativní údaje o podniku. Postupy 

se zakládají na zkušenostech odborníků, na jejich subjektivních odhadech a citu 

pro situaci. Dále také na znalostech vzájemných situací mezi ekonomickými 

a mimoekonomickými jevy (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 99). 

Analýza zpracovává velké množství kvalitativních údajů a hodnotí množství faktorů, jež 

mohou ovlivnit fungování společnosti. Pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje 

závěry většinou bez použití algoritmizovaných postupů. Východiskem této analýzy 

je identifikace prostředí podniku, ve kterém se nachází, a to zejména: 

• vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí, 

• probíhající fáze života podniku, 

• charakteru podnikových cílů. 

Patří sem například SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, a další 

(Sedláček, 2011, s. 7). 

2.2.2 Technická analýza 

Technická analýza je založena především na matematicko-statickém zpracování dat 

a následném posouzení souhrnných výsledků (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 63). 
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Podle dat, které analýza používá a podle účelu, ke kterému slouží, rozlišujeme: 

• analýzu absolutních dat, 

• analýzu rozdílových ukazatelů, 

• analýzu poměrových ukazatelů, 

• analýzu soustav ukazatelů (Sedláček, 2011, s. 10). 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Do této metody se řadí analýza vývojových trendů (horizontální analýza) a procentní 

rozbor (vertikální analýza). Zapotřebí je tvoření delších časových řad, aby se daly 

propočty a následné výsledky lépe interpretovat (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 100). 

2.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti. Ukazuje, jak se mění jednotlivé položky v čase. Výpočet obsahuje jak 

absolutní výše změn, tak její procentní vyjádření k výchozímu roku (Scholleová, 2008, 

s. 152). 

𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 = 𝑼𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍𝒕 − 𝑼𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍𝒕−𝟏 

Vzorec č. 1: Horizontální analýza – absolutní změna 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 =  
𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂

𝑼𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍𝒕−𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

Vzorec č. 2: Horizontální analýza – procentní změna 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 

2.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor, spočívá ve vyjádření procentního podílu 

jednotlivých položek účetních výkazů k jediné zvolené základně, stanovené jako 

100 procent (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68). 

𝑷𝒊 =
𝑩𝒊

∑ 𝑩𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

Vzorec č. 3: Vertikální analýza 

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 92) 
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Kde platí, že: 

• Pi – podíl i-té položky (v %), 

• Bi – velikost i-té položky, 

• ∑Bi – souhrn položek, 

• i – pořadové číslo položky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 93). 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Název rozdílové ukazatele charakterizuje způsob jejich výpočtu a jde o ukazatele 

využívající data účetních výkazů. Rozdílové ukazatele slouží k řízení finanční situace 

podniku, zejména likvidity. Nejčastěji používaným ukazatelem je čistý pracovní kapitál. 

Zjišťují se i další soubory finančních prostředků, které lze rozlišit na třech úrovních: 

• čistý provozní kapitál, 

• čistý peněžně-pohledávkový fond, 

• čisté pohotové prostředky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 97). 

2.4.1 Čistý provozní kapitál (ČPK) 

Provozní kapitál neboli také pracovní kapitál představuje oběžná aktiva. Čistý pracovní 

kapitál pak představuje objem oběžných aktiv snížený o objem krátkodobých cizích 

zdrojů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 83). 

Pro manažery také představuje manévrovací prostor, v němž disponuje prostředky, 

které nejsou vázány na konkrétní účel. Správně hospodařit s čistým pracovním kapitálem 

je jedním z hledisek hodnocení úspěšnosti manažera. Ukazatel může nabývat kladné, 

ale i záporné hodnoty (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 98). 

Č𝒊𝒔𝒕ý 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒐𝒗𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍 = 𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 

Vzorec č. 4: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Scholleová, 2008, s. 80) 

Čistý pracovní kapitál je úzce spjat s činností podniku, neboť zajišťuje její plynulost. 

Výsledek udává relativně volnou část kapitálu, která není vázána na krátkodobé závazky. 

Každý podnik potřebuje čistý pracovní kapitál a musí ho důkladně sledovat, aby byla 

zajištěna určitá míra likvidity (Vochozka, 2011, s. 21).  
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2.4.2 Čistý peněžně-pohledávkový fond (ČPPF) 

Čistý peněžně-pohledávkový fond je modifikací čistého pracovního kapitálu, 

která se ovšem využívá méně častěji. Ve vzorci se z oběžných aktiv vylučuje nejméně 

likvidní položka, a to konkrétně zásoby. Pro přesnější výpočet se vylučují i dlouhodobé 

pohledávky a také nedobytné pohledávky, popřípadě další aktiva s nízkým stupněm 

likvidity (Sedláček, 2011, s. 38-39). 

Č𝒊𝒔𝒕ý 𝒑𝒆𝒏ěž𝒏ě − 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒐𝒗ý 𝒇𝒐𝒏𝒅 = Č𝑷𝑲 − 𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚 

Vzorec č. 5: Čistý peněžně-pohledávkový fond 

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 104) 

2.4.3 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky vznikají vyloučením položek zásoby a pohledávky z oběžných 

aktiv, jakožto málo likvidní formy majetku. Zpravidla se vylučují i položky časové 

rozlišení a následně se odečtou krátkodobé závazky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s. 104). 

Tento výpočet se používá pro nejpřísnější posuzování likvidity podniku, jelikož uvažuje 

pouze nejlikvidnější část oběžného majetku, jakožto peněžní prostředky a krátkodobý 

finanční majetek. Peněžními prostředky se rozumí především finanční hotovost a peníze 

na účtech (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 109). 

Č𝒊𝒔𝒕é 𝒑𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗é 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒌𝒚

= Č𝑷𝑲 − 𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚 − 𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚 

Vzorec č. 6: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 105) 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele tvoří základní nástroj finanční analýzy. Podstatou poměrových 

ukazatelů je, že dávají do poměru různé položky jednotlivých výkazů, a lze jich 

zkonstruovat velké množství. V praxi se osvědčilo využívání jen několika základních 

ukazatelů, kteří jsou zatřízení do skupin dle jednotlivých oblastí hodnocení (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, 84). 
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2.5.1 Ukazatele aktivity 

„Aktivita a její ukazatele měří efektivnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů podle 

rychlosti obratu vybraných položek rozvahy.“ Zabývají se především oběžnými aktivy 

a krátkodobými závazky. Z hlediska finančního hospodaření podniku jsou nejdůležitější 

doby obratu pohledávek a závazků. Obecně by měla být doba obratu pohledávek kratší 

než doba obratu závazků. V opačném případě by docházelo k druhotné platební 

neschopnosti (Růčková, 2010, s. 124). 

V případě ukazatelů aktivity se setkáváme se dvěma typy: 

• počtem obratů (obratovost), 

• dobou obratu. 

Ukazatele obratovosti nás informují, kolikrát převyšují roční tržby hodnotu položky, 

kterou počítáme. Ukazatel doby obratu vyjadřuje průměrnou dobu trvání jedné obrátky. 

Snaha všech podniků je zkrátit dobu obratu a tím zvýšit počet obrátek (Scholleová, 2008, 

s. 164). 

Doba obratu zásob 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
𝟑𝟔𝟓

 

Vzorec č. 7: Doba obratu zásob 

(Zdroj: Kalouda, 2015, s. 59) 

Vypočtená hodnota udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby v podniku vázány 

do jejich spotřeby či prodeje (Scholleová, 2008, s. 165). 

Rychlost obratu zásob 

𝑹𝒚𝒄𝒉𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚
 

Vzorec č. 8: Rychlost obratu zásob 

(Zdroj: Kalouda, 2015, s. 59) 

Vzorec udává, kolikrát se zásoby za danou dobu prodají a znovu naskladní (Sedláček, 

2011, s. 61). 
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Doba obratu pohledávek 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =  
𝑷𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
𝟑𝟔𝟓

 

Vzorec č. 9: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: Landa, 2008, s. 88) 

Udává počet dnů, po které musí firma čekat, než dostane finanční prostředky za již 

prodané výrobky a služby. Po dobu od předání výrobků po jejich zaplacení poskytuje 

společnost odběratelům obchodní úvěr (Scholleová, 2008, s. 165). 

„Ideální výsledek je přirozeně nulová hodnota, vyplývající z nulové hodnoty pohledávek. 

I v tomto případě existuje alternativní ukazatel“ (Kalouda, 2015, s. 59). 

Rychlost obratu pohledávek 

𝑹𝒚𝒄𝒉𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =  
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝑷𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚
 

Vzorec č. 10: Rychlost obratu pohledávek 

(Zdroj: Kalouda, 2015, s. 59) 

Výpočet udává, kolikrát se za dané období přemění pohledávky (z obchodních vztahů) 

v peněžní prostředky plynoucí z tržeb (Kalouda, 2015, s. 59). 

Doba obratu závazků 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =
𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
𝟑𝟔𝟓

 

Vzorec č. 11: Doba obratu závazků 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105) 

Prostřednictvím ukazatele se zjišťuje a měří doba, za jakou jsou uhrazovány krátkodobé 

závazky (z obchodních vztahů) (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 156). 

Obrat aktiv (relativní vázanost stálých aktiv) 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =  
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
 

Vzorec č. 12: Obrat aktiv 

(Zdroj: Kislingerová, 2007, s. 93) 
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Výsledek nám udává, kolikrát je možno obnovit celková aktiva z tržeb za dané období 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 158). 

2.5.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku, jelikož poskytuje 

informace o schopnosti hradit své závazky. Střetává se ale s rentabilitou, neboť aby byl 

podnik likvidní, musí mít vázány určité prostředky v oběžných aktivech, zásobách, 

pohledávkách a na účtu. Při porovnávání likvidity rozlišujeme: 

• solventnost – schopnost podniku hradit včas své závazky, 

• likviditu – schopnost podniku přeměnit aktiva na peněžní prostředky, 

• likvidnost – míra obtížnosti transformace majetku do peněžní formy 

(Kislingerová, 2007, s. 88). 

Běžná likvidita (3. stupně) 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 (𝟑. 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒏ě) =
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

Vzorec č. 13: Běžná likvidita 

(Zdroj: Vochozka, 2011, s. 27) 

Běžná likvidita udává schopnost podniku uhradit závazky splatné do jednoho roku. 

Za prostředky schopné uhradit závazky považují oběžná aktiva. Hodnota ukazatele 

vypovídá o tom, kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky. Obecně se udává, 

čím vyšší hodnota, tím vyšší schopnost zachování likvidity. Tento přístup má ale svá 

omezení. Nezohledňuje strukturu oběžných aktiv z hlediska likvidnosti jednotlivých 

položek, nebo nezohledňuje krátkodobé závazky z hlediska doby jejich splatnosti 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 132-133). 

Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se uvádí ve výši 1,8 – 2,5. Tato hodnota 

je závislá na několika proměnných, například na oboru podnikání nebo na finanční 

strategii managementu. Příliš vysoké hodnoty můžou z hlediska podniku vést 

k neproduktivnímu vázání peněžních prostředků a snížení rychlého rozvoje společnosti 

(Scholleová, 2008, s. 163). 
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Pohotová likvidita (2. stupně) 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 (𝟐. 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒏ě) =  
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

Vzorec č. 14: Pohotová likvidita 

(Zdroj: Kislingerová, 2007, s. 90) 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku uhradit své závazky, ale bez prodeje zásob, 

které jsou vyloučeny, jakožto nejméně likvidní zdroj (Kalouda, 2015, s. 60). 

Doporučené hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 0,5 – 1,5. Někteří analytici 

však doporučují hodnoty 1. Základem tohoto doporučení je, aby se krátkodobé závazky 

daly okamžitě vyrovnat krátkodobými pohledávkami a finančním majetkem, bez 

dodatečného prodeje zásob (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 118). 

Peněžní – okamžitá likvidita (1. stupně) 

𝑷𝒆𝒏ěž𝒏í 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 (𝟏. 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒏ě) =  
𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏č𝒏í 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

Vzorec č. 15: Peněžní likvidita 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 92) 

Peněžní likvidita je nejpřísnější ukazatel likvidity, neboť poměřuje s krátkodobými 

závazky krátkodobý finanční majetek, jakožto nejlikvidnější aktiva. Krátkodobý finanční 

majetek v sobě zahrnuje hotovostní i bezhotovostní peníze spolu se šeky a směnkami 

a cennými papíry určené k prodeji či s dobou splatností do jednoho roku. Doporučené 

hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5 (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 135). 

2.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, které společnost podstupuje 

při dané struktuře svých vlastních a cizích zdrojů. Ukazatele rovněž posuzují finanční 

strukturu podniku z dlouhodobého hlediska. Slouží jako míra schopnosti, využitím 

vlastního kapitálu, znásobit své zisky. Umožňují podniku určit, v jakém rozsahu jsou 

aktiva společnosti financována cizími zdroji. Nelze zjistit kritérium optimality, neboť 

je opět důležitý obor podnikání, v jehož rámci se tyto hodnoty odchylují od ostatních 

(Růčková, 2010, s. 121-122). 
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Celková zadluženost 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =  
𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
 

Vzorec č. 16: Celková zadluženost 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85) 

Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost. U celkové zadluženosti 

je nutné respektovat příslušnost k odvětví a také schopnost splácet úroky plynoucí 

z dluhů, ale všeobecně uznávané doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 30-60 % 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85-86). 

Dlouhodobá zadluženost 

𝑫𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =  
𝑫𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒄𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec č. 17: Dlouhodobá zadluženost 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 

Ukazatel vyjadřuje část aktiv podniku, která je financována dlouhodobými dluhy. 

Pomáhá stanovit optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. 

Do dlouhodobých cizích zdrojů řadíme dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy 

(Sedláček, 2011, s. 65). 

Běžná zadluženost 

𝑩ěž𝒏á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =
𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒄𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec č. 18: Běžná zadluženost 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 

Poměřuje krátkodobý cizí kapitál, do něhož patří krátkodobé závazky, běžné bankovní 

úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky s celkovými aktivy (Sedláček, 2011, s. 65). 

Koeficient samofinancování 

𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒐𝒗á𝒏í =  
𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec č. 19: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 143) 
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Ukazatel vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkovém objemu zdrojů (aktiv) 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 143). 

Ukazatel je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů, ale je důležitá 

jeho návaznost na ukazatele rentability (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 128). 

Doba splácení dluhů 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍á𝒄𝒆𝒏í 𝒅𝒍𝒖𝒉ů =  
𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆 − 𝑹𝒆𝒛𝒆𝒓𝒗𝒚

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í 𝒄𝒂𝒔𝒉 − 𝒇𝒍𝒐𝒘
 

Vzorec č. 20: Doba splácení dluhů 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87) 

Doba splácení dluhů je ukazatel na bázi cash-flow, vyjadřující dobu, za kterou 

je společnost schopna splatit své dluhy z provozního cash-flow. Optimální stav tohoto 

ukazatele jsou klesající hodnoty v čase (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87).  

Úrokové krytí 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í (𝒛 𝑬𝑩𝑰𝑻) =  
𝒁𝒊𝒔𝒌 (𝑬𝑩𝑰𝑻)

𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗é ú𝒓𝒐𝒌𝒚
 

Vzorec č. 21: Úrokové krytí 

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 147) 

Ukazatel vyjadřuje schopnost vytvářet zdroje na úhradu úroků a vypovídá o tom, kolikrát 

zisk převyšuje nákladové úroky. Poskytuje věřitelům informace o zajištění závazků 

z přijatých úvěrů a půjček a akcionářům, zda je podnik schopen splácet jejich úroky. 

Důvěryhodnost podniku závisí na hodnotě ukazatele. Čím vyšší je jeho hodnota, tím větší 

je schopnost hrazení úroků a úvěrů (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 147). 

Dlouhodobé krytí aktiv 

𝑫𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒌𝒓𝒚𝒕í 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =  
𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍 + 𝑫𝒍. 𝒄𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec č. 22: Dlouhodobé krytí aktiv 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 

Vzorec poměřuje podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 138). 
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2.5.4 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení a napomáhají managementu analyzovat 

vývoj základní aktivity podniku. Ukazatele se opírají především o náklady, jejichž řízení 

má za následek hospodárné využívání jednotlivých druhů, čímž se dosahuje vyššího 

konečného efektu (Sedláček, 2011, s. 71). 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒑𝒓á𝒄𝒆 𝒛 𝒑ř𝒊𝒅𝒂𝒏é 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒚 =  
𝑷ř𝒊𝒅𝒂𝒏á 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂

𝑷𝒐č𝒆𝒕 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒐𝒗𝒏í𝒌ů
 

Vzorec č. 23: Produktivita práce z přidané hodnoty 

(Zdroj: Scholleová, 2008, s. 170) 

Přidaná hodnota 

𝑷ř𝒊𝒅𝒂𝒏á 𝒉. = 𝑶𝒃𝒄𝒉𝒐𝒅𝒏í 𝒎𝒂𝒓ž𝒆 + 𝑽ý𝒌𝒐𝒏𝒚 − 𝑽ý𝒌𝒐𝒏𝒐𝒗á 𝒔𝒑𝒐𝒕ř𝒆𝒃𝒂 

Vzorec č. 24: Přidaná hodnota 

(Zdroj: febmat.com, 2019) 

„Produktivita práce z přidané hodnoty sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá 

na jednoho pracovníka. Je možné ji porovnávat s průměrnou mzdou na jednoho 

pracovníka. Čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší efekt 

ze zaměstnanců plyne. Je však třeba přiměřené regulace, aby nedocházelo k výpadkům 

podniku z důvodu, že už v něm nikdo nechce pracovat“ (Scholleová, 2008, s. 170). 

2.5.5 Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje výnosnost vloženého kapitálu a je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 98). 

Ukazatele rentability slouží jako celkové hodnocení efektivnosti dané činnosti. Tyto 

ukazatele budou nejvíce zajímat další potencionální investory a akcionáře, ale mají 

důležitý význam i pro další uživatele. Přesné doporučené hodnoty nejsou uvedeny, avšak 

výsledné hodnoty by měly mít rostoucí tendenci (Růčková, 2010, s. 51-52). 

https://www.febmat.com/clanek-pridana-hodnota/
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Ukazatele rentability se nejčastěji počítají v těchto variantách: 

• rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

• rentabilita celkového kapitálu/aktiv (ROA), 

• rentabilita celkového vloženého/investovaného kapitálu (ROCE), 

• rentabilita tržeb (ROS) (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 121-122). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í𝒉𝒐 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍𝒖 (𝑹𝑶𝑬) =  
Č𝒊𝒔𝒕ý 𝒛𝒊𝒔𝒌

𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
 

Vzorec č. 25: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 100) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. 

Výsledek by měl být vyšší než dlouhodobý průměr úročení vkladů, a to alespoň o několik 

procent (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 100). 

Výše rentability závisí na úrovni rentability celkového kapitálu a na výši úrokové míry. 

Zvýšení tohoto ukazatele může být dosaženo například zvýšením zisku vytvořeného 

společností, nebo snížením podílu vlastního kapitálu na celkovém objemu zdrojů. Vývoj 

uvedených příčin v opačném směru má za následek naopak snížení hodnoty ukazatele 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 123). 

Rentabilita celkového kapitálu/aktiv (ROA) 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =  
𝒁𝒊𝒔𝒌 (𝑬𝑩𝑰𝑻)

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec č. 26: Rentabilita aktiv 

(Zdroj: Kislingerová, 2007, s. 84) 

Pohled managementu podniku je zastoupen ukazatelem rentability celkového kapitálu. 

Manažeři posuzují a zabezpečují výkonost veškerého kapitálu v podniku, bez ohledu 

na jeho původ. Bývá označován jako rentabilita celkových aktiv, poněvadž nezáleží 

na tom, z jakých zdrojů jsou financována. Celková aktiva tudíž ve vzorci představují 

vložený kapitál, jakožto veškeré zdroje, ze kterých jsou aktiva financována (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 124). 
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Rentabilita celkového vloženého/investovaného kapitálu (ROCE) 

𝑹𝑶𝑪𝑬 =  
𝒁𝒊𝒔𝒌

(𝑫𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒄𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆 + 𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍)
 

Vzorec č. 27: ROCE 

(Zdroj: Růčková, Roubíčková, 2012, s. 122) 

Ukazatel ROCE měří výkonnost dlouhodobě vloženého kapitálu do podniku jak cizího, 

tak vlastního (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 85). 

Rentabilita tržeb (ROS) 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒕𝒓ž𝒆𝒃 (𝑹𝑶𝑺) =  
𝒁𝒊𝒔𝒌 (𝑬𝑩𝑻, 𝑬𝑩𝑰𝑻)

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
 

Vzorec č. 28: Rentabilita tržeb 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 59) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku, při dané úrovni 

tržeb. Udává, kolik korun zisku bylo vyprodukováno v jedné koruně tržeb (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 127). 

2.5.6 Ukazatele z cash-flow 

Ukazatele z cash-flow se používají při hlubší analýze podniku. Záměrem je vyjádřit 

vnitřní finanční sílu a potenciál firmy. Při analýze reálných peněžních toků zjišťujeme 

míru schopnosti podniku tvořit finanční přebytky z vlastní hospodářské činnosti 

(Růčková, Roubíčková, 2012, s. 135). 

Rentabilita aktiv z CF 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 𝒛 𝑪𝑭 =  
𝑪𝒂𝒔𝒉 𝒇𝒍𝒐𝒘 𝒛 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í č𝒊𝒏𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec č. 29: Rentabilita aktiv z CF 

(Zdroj: Mrkvička, Kolář, 2006, s. 100) 

Ukazatel vypovídá o výnosnosti kapitálu v peněžních prostředcích. Udává, jak velký 

přírůstek, popřípadě úbytek, peněžních prostředků přinesla jedna koruna vloženého 

kapitálu. (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 100).  
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Rentabilita tržeb z CF 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒕𝒓ž𝒆𝒃 𝒛 𝑪𝑭 =  
𝑪𝒂𝒔𝒉 𝒇𝒍𝒐𝒘 𝒛 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í č𝒊𝒏𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
 

Vzorec č. 30: Rentabilita tržeb z CF 

(Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 163) 

Rentabilita tržeb zobrazuje vliv tržeb na změnu stavu peněžních prostředků. Jak velký 

podíl tržeb se přeměnil na přírůstek, nebo úbytek peněžních prostředků a kolik přinesla 

každá jedna koruna tržeb peněžních prostředků v hotovosti. Vypočtené hodnoty 

se nejčastěji porovnávají s jejich vývojem v čase (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s. 163). 

Úrokové krytí z CF 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í =  
𝑪𝑭 𝒛 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í č𝒊𝒏𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆𝒏é ú𝒓𝒐𝒌𝒚
 

Vzorec č. 31: Úrokové krytí 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 76) 

Výpočet vyjadřuje krytí úroků podniku pomocí cash-flow (Sedláček, 2011, s. 76). 

Stupeň oddlužení 

𝑺𝒕𝒖𝒑𝒆ň 𝒐𝒅𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏í =  
𝑪𝑭 𝒛 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í č𝒊𝒏𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝑪𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
 

Vzorec č. 32: Stupeň oddlužení 

(Zdroj: Růčková, Roubíčková, 2012, s. 136) 

„Ukazatel vypovídá o schopnosti vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní finanční síly“ 

(Sedláček, 2011, s. 75). 

2.6 Analýza soustavy ukazatelů 

Jednotlivých dílčích ukazatelů existuje velké množství a jejich výsledky si mohou 

v určitých věcech odporovat. Důsledkem tohoto se mnoho autorů snažilo nalézt jediný 

syntetický ukazatel, který by se souhrnně soustřeďoval na silné a slabé stránky podniku. 

Výsledkem byla celá řada souhrnných indexů hodnocení. Ty mají za cíl vyjádřit 

souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku 
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pomocí jednoho čísla. Vypovídající schopnost však není tak přesná, a slouží především 

pro orientační podklad dalšího hodnocení (Růčková, 2010, s. 70). 

Rozlišují se dva základní typy ukazatelových soustav: 

• paralelní soustava ukazatelů, 

• pyramidová soustava ukazatelů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 129). 

Paralelní soustava ukazatelů 

Tito ukazatelé jsou vyznačováni tím, že se řadí vedle sebe. Není zde stanovený jeden 

jediný ukazatel, od kterého by se ostatní ukazatelé odvozovali, ale všichni mají stejnou 

důležitost (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 129). 

Pyramidová soustava ukazatelů 

Tyto soustavy se naopak vyznačují tím, že je zde vrcholový syntetický ukazatel, 

který se postupně rozkládá na dílčí analytické ukazatele. Mezi ukazateli, kteří tvoří 

pyramidu, existují pevné, matematicky definované vztahy (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 182-183). 

Literatura dále rozlišuje dvě skupiny souhrnných ukazatelů, a to: 

• bonitní, 

• bankrotní (Sedláček, 2011, s. 81). 

Tyto modely patří k nejsofistikovanějším metodám finanční analýzy a jsou obvykle 

postaveny na vícefaktorové analýze vzájemných závislostí mezi vstupními a výstupními 

ukazateli. S ohledem na vypovídající schopnost se označují jako modely včasné výstrahy, 

identifikace symptomů budoucí nesolventnosti, predikční modely či jiným způsobem 

(Kalouda, 2015, s. 64). 

Bonitní modely 

Bonitní modely si kladou za cíl stanovit, zda se podnik řadí mezi dobré či špatné, proto 

musí obsahovat srovnatelnost s ostatními subjekty v rámci jednoho oboru (Růčková, 

Roubíčková, 2012, s. 113). 
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Patří sem například: 

• Index Bonity, 

• Tamariho model, 

• Kralickuv Quik test, 

• Argentiho model, a další (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 243-258). 

Index Bonity 

Index bonity je víceúrovňovým modelem z roku 1993 a základem jeho odvození 

je multivariační diskriminační analýza. Je nazýván také jako indikátor bonity 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 243). 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝑩𝒐𝒏𝒊𝒕𝒚

= 𝟏, 𝟓𝒙
𝑪𝒂𝒔𝒉 − 𝒇𝒍𝒐𝒘

𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆
+ 𝟎, 𝟎𝟖𝒙

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆

+ 𝟏𝟎𝒙
𝒁𝒊𝒔𝒌 𝒑ř𝒆𝒅 𝒛𝒅𝒂𝒏ě𝒏í𝒎

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
+ 𝟓𝒙

𝒁𝒊𝒔𝒌 𝒑ř𝒆𝒅 𝒛𝒅𝒂𝒏ě𝒏í𝒎

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒗ý𝒌𝒐𝒏𝒚

+ 𝟎, 𝟑𝒙
𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒗ý𝒌𝒐𝒏𝒚
+ 𝟎, 𝟏𝒙

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒗ý𝒌𝒐𝒏𝒚

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Vzorec č. 33: Index Bonity 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 109) 

Údaje pro výpočet ukazatelů v daném modelu nemají konkrétní vazbu na položky výdajů. 

Například celkové výkony mohou představovat celkové výnosy nebo celkové tržby. Také 

u položky cash-flow se setkáme s vícero použitím. Standartně se používá cash-flow 

provozní, ale může i celkový (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 244). 
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Obecně je známo, že čím větší hodnota Indexu, tím lepší finančně-ekonomická situace 

hodnocené firmy. Přísnější závěry se ale dají vyvodit dle následující stupnice: 

• IB < -2 – extrémně špatná, 

• -2 < IB < -1 – velmi špatná, 

• -1 < IB < 0 – špatná, 

• 0 < IB < 1 – určité problémy, 

• 1 < IB < 2 – dobrá, 

• 2 < IB < 3 – velmi dobrá, 

• IB > 3 – extrémně dobrá (Sedláček, 2011, s. 109). 

 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují uživatele o tom, zda je firma v dohledné době ohrožena 

bankrotem. Vychází z faktu, že každá firma, která má před bankrotem, vykazuje 

symptomy, které jsou pro bankrot typické. K nejčastějším problémům patří běžná 

likvidita, výše čistého pracovního kapitálu a problémy s rentabilitou celkového vloženého 

kapitálu (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 113). 

Patří sem například: 

• Altmanovy modely, 

• indexy IN, 

• Beermanova diskriminační funkce, 

• Ohlsonův bankrotní model, a další (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 207-235). 

Index IN05 

Index IN05 je jedna z variant indexů IN, který sestavili manželé Neumaierovi roku 2005. 

Jde o aktualizovanou verzi IN01 a pro hodnocení českých podniků je považován 

za nejvhodnější. Kromě predikce finančních problémů se zaměřuje také na vytváření 

hodnoty pro vlastníky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 233). 
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𝑰𝑵𝟎𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟑𝒙
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆
+ 𝟎, 𝟎𝟒𝒙

𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗é ú𝒓𝒐𝒌𝒚

+ 𝟑, 𝟗𝟕𝒙
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
+ 𝟎, 𝟐𝟏𝒙

𝑽ý𝒏𝒐𝒔𝒚

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

+ 𝟎, 𝟎𝟗𝒙
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

Vzorec č. 34: IN05 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 133) 

Podle vypočtených hodnot se dá předpovídat vývoj společnosti, a to: 

• IN05<0,9 – podnik spěje k bankrotu, 

• 0,9<IN05<1,6 – podnik je v „šedé zóně“, 

• IN05>1,6 – podnik tvoří hodnotu (Scholleová, 2008, s. 176). 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Altmanova formule bankrotu byla provedena roku 1968 prof. Altmanem. Model je určený 

pro předpověď vývoje finanční situace firem kótovaných na kapitálových trzích 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 208). 

Z-skóre patří mezi nejznámější a nejpoužívanější bankrotní modely. Pokud je vypočtená 

hodnota Z vyšší než 2,99, má firma stabilní finanční situaci. Při hodnotě menší než 1,81 

má firma velmi silné potíže. Interval mezi těmito hodnotami se nazývá tzv: „šedá zóna“ 

a vyžaduje obezřetnost (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 132). 
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𝒁 − 𝒔𝒌ó𝒓𝒆 = 𝟏, 𝟐𝒙
Č𝑷𝑲

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗
+ 𝟏, 𝟒𝒙

𝐍𝐞𝐫𝐨𝐳𝐝ě𝐥𝐞𝐧ý 𝒛𝒊𝒔𝒌

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗

+ 𝟑, 𝟑𝒙
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗

+ 𝟎, 𝟔𝒙
𝑻𝒓ž𝒏í 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 𝑽𝑲

Úč𝒆𝒕𝒏í 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é𝒉𝒐 𝒅𝒍𝒖𝒉𝒖

+ 𝟏𝒙
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗
 

Vzorec č. 35: Z-skóre pro a. s. 

(Zdroj: Kalouda, 2015, s. 66) 

Obtížné bývá stanovení tržní hodnoty VK. V tomto případě se pro danou hodnotu používá 

účetní hodnota vlastního kapitálu (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 132). 
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3 ANALYZOVANÁ SPOLEČNOST 

Společnost pro provedení finanční analýzy je Gumotex, akciová společnost. Sídlí 

v Břeclavi a zabývá se různorodou podnikatelskou činností. 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti 

(Zdroj Gumotex, akciová společnost) 

3.1 Základní informace 

Obchodní název: Gumotex 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis společnosti: Krajský soud v Brně dne 21. března 1991 

Sídlo: Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 69075 

IČO: 13655407 

Základní kapitál: 96 321 100 Kč (justice.cz, 2019) 

3.2 Předmět podnikání 

Dle čl. 2 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, 

• klempířství a oprava karoserií, 

• obráběčství, 

• výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí 

a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce 

toxické, 

• zpracování gumárenských směsí, 

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

• technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• vodoinstalatérství, topenářství, 
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• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 

• zámečnictví, nástrojářství, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (Výroční zpráva 2018). 

3.3 Historie 

První známky existence společnosti pochází z roku 1950, kdy začala v Břeclavi podnikat 

jako výrobce ochranných oděvů z opryžovaného textilu. Od roku 1952 se specializuje 

především na nafukovací lehátka, lodě, čluny a další výrobky z pogumovaného textilu. 

V dalších desetiletích se portfolio společnosti rozšířilo o produkty z polyuretanových 

pěn, přičemž se hlavními partnery staly nábytkářské a automobilové závody. V roce 1991 

byl Gumotex transformovaný na státní akciovou společnost, která byla o tři roky později 

stoprocentně zprivatizovaná. 

 

Obrázek č. 2: Historické schéma 

Zdroj: (Gumotex, akciová společnost) 
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3.4 Konkurence 

Gumotex, akciová společnost podniká v několika odvětvích. Mezi hlavní zdroje příjmů 

patří: 

• výroba nafukovacích člunů a výrobků pro outdoor, 

• produkce gumárenských směsí, 

• výroba automobilových komponentů, především interiérové díly, 

• výroba jednoúčelových strojů, manipulátorů a náhradních dílů. 

Jelikož Gumotex nemá ve výrobě nafukovacích člunů v tuzemsku konkurenci, 

jsou vybráni konkurenti pro zbylé oblasti. 

Gumárny Zubří, a.s. 

Hlavním předmětem podnikání této společnosti je zpracování gumárenských směsí 

a výroba pryžových a plastových výrobků (Výroční zpráva 2018). 

ISOBAST, s.r.o. 

Společnost sídlící v Moravských Budějovicích se zaměřuje především na výrobky 

automobilového průmyslu a stavebnictví. Z automobilového průmyslu nejvíce na prvky 

interiéru vozidel (Výroční zpráva 2018). 

MONTANA, s.r.o. 

Obor podnikání společnosti se sídlem v Mladé Boleslavi je zaměřen na zámečnické 

a kovoobráběcí práce, průmyslovou automatizaci a výrobu jednoúčelových strojů 

a manipulátorů (Výroční zpráva 2018). 
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4 ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů porovnává vývoj jednotlivých položek v čase, 

a to konkrétně za období 2014-2018. Změny se nesledují na každé položce rozvahy 

zvlášť, ale na položkách hlavních nebo součtových. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza zobrazuje vývoj vybraných položek za určité období. Hodnoty změn 

jednotlivých položek jsou v tabulkách uvedeny jak v tisících korunách, tak v procentech. 

Tyto změny se budou porovnávat na aktivech, pasivech a výkazu zisku a ztrát. 

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  

2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
v tis. 

Kč 
v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 116 843 6,39 -54 432 -2,80 84 020 4,44 -139 791 -7,08 

Dlouhodobý majetek 67 967 6,45 -91 050 -8,12 
-12 

428 
-1,21 -35 709 -3,51 

Dl. nehmotný majetek -464 -2,26 9 196 45,87 1 752 5,99 -1 313 -4,24 

Dl. hmotný majetek 52 979 7,81 58 473 8,00 
-11 

534 
-1,46 -28 372 -3,65 

Dl. finanční majetek 15 452 4,36 -158 719 -42,92 -2 646 -1,25 -6 024 -2,89 

Oběžná aktiva 47 848 6,36 46 354 5,80 98 892 11,69 -113 544 -12,02 

Zásoby 33 951 12,35 -34 324 -11,11 54 110 19,71 -12 294 -3,74 

Dlouhodobé pohledávky 1 118 494,69 895 66,59 35 513 1586,11 -35 207 -93,26 

Krátkodobé pohledávky -53 266 -12,68 145 647 39,72 9 389 1,83 -24 240 -4,65 

Krátkodobý fin. majetek 66 045 116,56 -65 864 -53,68 -120 -0,21 -41 803 -73,70 

Časové rozlišení 1 028 4,19 -9 736 -38,11 -2 444 -15,46 9 462 70,79 

Aktiva celkem 

Položka aktiva celkem zahrnuje vývoj celkových aktiv společnosti za dané období. Vývoj 

aktiv má za sledované období kolísavou tendenci. Nárust a pokles se střídá, přičemž 
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největší nárust aktiv dosáhla společnost v roce 2015 a to o zhruba 6,4 %. Naopak největší 

pokles byl zaznamenán v roce 2018, kdy celkový pokles představoval asi 7,1 %. 

Dlouhodobý majetek 

Kromě prvního období, kdy měl dlouhodobý majetek nárust asi 6,5 %, společnost 

vykazovala mírný pokles. Tento pokles byl nejvýraznější v roce 2016 a činil 8,12 %. 

Jediný nárust byl v roce 2015 asi o 6,5 %, a to především díky nárustu dlouhodobého 

hmotného majetku. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek, kromě roku 2016, nevykazuje výrazné změny. V daném 

roce se ale DNM zvýšil téměř o 46 %. Tento nárust způsobil zvýšení položek poskytnuté 

zálohy a nedokončený DNM, a to téměř o osminásobek. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek vykazuje do poloviny sledovaných období nárust, kdežto 

v druhé polovině mírný pokles. V roce 2015 a 2016 je nárust téměř o 8 % nejvíce 

zapříčiněn nárustem samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí. Zvýšila 

se také položka stavby, naopak největší snížení vykazují položky nedokončený DHM 

a poskytnuté zálohy na DHM. V roce 2017 a 2018 společnost vykazuje pokles 

dlouhodobého hmotného majetku. Tento pokles je zapříčiněn poklesem položek stavby a 

movité věci, a to především z důvodu odepisování položek pořízených v předchozích 

obdobích. 

Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek vykazuje největší pokles v roce 2016, a to téměř 43 %. 

V ostatních letech je spíše konstantní, kdy se pokles, popřípadě nárust, liší pouze 

v jednotkách procentech. Pokles v roce 2016 je zapříčiněn nejvýraznějším snížením 

položky ostatních dlouhodobých cenných papírů. 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva zaznamenávají pozvolný nárust až do roku 2018, kdy naopak vykazují 

pokles. Nárust je v letech 2015 a 2016 okolo 6 %, naopak v roce 2017 je tento nárust 
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téměř dvojnásobný. V roce 2018 zaznamenáváme pokles všech položek oběžných aktiv, 

a to způsobilo pokles celkové položky o 12 %. 

Zásoby 

Vývoj položky zásoby není konstantní, kdy se rok od roku střídá nárust a pokles. Největší 

pokles je zaznamenán v roce 2016. V tomto roce se snížily všechny položky zásob. 

Nejvýraznější změnu zaznamenala nedokončená výroba a polotovary a výrobky, 

což zapříčilo celkové snížení zásob o něco málo přes 11 %. Naopak nejvýraznějšímu 

nárustu, téměř o 20 %, došlo v roce 2017. Zvýšily se všechny jednotlivé položky zásob, 

nejvíce opět výrobky a nedokončená výroba a polotovary. 

Dlouhodobé pohledávky 

Dlouhodobé pohledávky zaznamenávají opakovaně výrazný nárust, a to až do roku 2018, 

kdy vykazují pokles o 93 %. Dlouhodobé pohledávky se v roce 2015 zvětšily téměř 5x, 

a v roce 2017 téměř 10x. Nutno opomenout, že tento procentní nárust dlouhodobých 

pohledávek nepředstavuje velké zvýšení pohledávek celkových, poněvadž dlouhodobé 

pohledávky tvoří pouze nepatrnou část pohledávek celkových. 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky mají opět střídavou tendenci nárustu a poklesu. V roce 2015 

je zaznamenaný největší pokles, a to o zhruba 12,5 %, a to hlavně díky snížení pohledávek 

z obchodních vztahů. Ostatní položky nemají příliš významný vliv. Naopak v roce 2016 

byl nárust asi o 40 %. Tento nárust byl opět zapříčiněn nárustem pohledávek z obchodních 

vztahů, ale i ostatních pohledávek, například položky stát – daňové pohledávky. 

Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek představuje vysokou kolísavou tendenci. Tyto změny 

se oproti předešlým rokům zvýší až o 116,5 %, a naopak sníží o téměř 74 %. Toto kolísání 

představuje pohyb peněžních prostředků především na bankovních účtech, ať už jejich 

snížení či zvýšení, naopak peněžní prostředky v pokladně jsou většinou konstantní a liší 

se pouze nepatrně. 
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Časové rozlišení 

Časové rozlišení představuje nepatrnou část celkových aktiv. Největší pokles 

zaznamenala položka v roce 2018 a pokles v roce 2016. Tyto změny nejvíce způsobuje 

položka komplexní náklady příštích obdobích. 

Horizontální analýza pasiv 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  
2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 116 843 6,39 -54 432 -2,80 84 020 4,44 -139 791 -7,08 

Vlastní kapitál 114 167 17,24 -68 535 -8,83 151 215 21,37 -143 196 -16,67 

Základní kapitál 0 0,00 -59 318 -38,10 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 23 634 32,95 18 533 19,43 -18 035 -15,83 -78 141 -81,51 

Fondy ze zisku 183 0,08 -187 979 -85,66 -17 -0,05 -17 -0,05 

VH minulých let -13 139 -8,41 170 128 118,83 100 974 32,23 219 327 52,94 

VH běžného úč. období 103 489 175,08 -9 899 -6,09 68 293 44,72 -284 365 -128,68 

Cizí zdroje 20 939 1,84 13 254 1,14 -68 984 -5,88 15 512 1,40 

Rezervy 38 400 930,91 -27 888 -65,58 7 727 52,79 -16 264 -72,72 

Dlouhodobé závazky -20 267 -54,31 38 012 222,93 -23 322 -42,36 24 589 77,47 

Krátkodobé závazky 78 679 20,40 1 872 0,40 -78 348 -16,80 37 615 9,70 

Bank. úvěry 

a výpomoci 
-75 873 -10,66 1 258 0,20 24 959 3,92 -30 428 -4,60 

Časové rozlišení -18 263 -64,76 849 8,54 1 789 16,58 -12 107 -96,27 

Pasiva celkem 

Položka pasiva celkem vykazuje stejné hodnoty jako aktiva celkem. Tato skutečnost 

vypovídá o rovnosti aktiv a pasiv v jednotlivých obdobích.  

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál má střídavou tendenci. Za sledované období se nejdříve zvyšuje a následně 

snižuje. Největší snížení podnik vykazuje v roce 2018, a to je zapříčiněno především 

výsledkem hospodaření v daném roce. Nejvýraznější nárust položky vlastní kapitál 

je naopak v roce 2017, a to díky zvýšení VH minulých let i běžného účetního období. 
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Základní kapitál 

Základní kapitál se za sledované období mění pouze jednou. Snížení základního kapitálu 

evidujeme v roce 2016, a to o 59 318 tis. Kč. 

Kapitálové fondy 

Položka kapitálové fondy v letech 2015 a 2016 roste, naopak v letech 2017 a 2018 klesá. 

Tyto výkyvy ovlivňuje položka oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

Fondy ze zisku 

Fondy ze zisku jsou po celou dobu téměř neměnné, kromě roku 2016. V tomto roce 

se položka snížila téměř o 86 %, a to díky položce ostatní rezervní fondy. 

VH minulých let 

VH minulých let má po sledované období rostoucí tendenci. Toto neplatí u roku 2015, 

kdy položka vykazuje pokles o cca 8,5 %. V dalších rostoucích obdobích roste nejvíce 

v roce 2016, téměř o 119 %. 

VH běžného účetního období 

VH běžného účetního období v letech 2015 a 2017 roste, naopak v letech 2016 a 2018 

klesá. V roce 2016 zaznamenáváme oproti roku 2015 pouze mírný pokles, něco málo přes 

6 %. Naopak v roce 2018 je tento pokles výrazný, a to díky tomu, že podnik v daném roce 

vykazuje ztrátu. 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje za sledované období vykazují mírný nárust, něco málo přes 1 %, kromě roku 

2017, kdy vykazují pokles o téměř 6 %. 

Rezervy 

Položka rezervy vykazuje vysoké procentní výkyvy, ale v peněžních částkách tyto 

výkyvy nejsou tak výrazné. Největší nárust je zaznamenán v roce 2015, naopak pokles 

v roce 2018. 
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Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky opět vykazují střídavou tendenci. V roce 2015 zaznamenávají 

největší pokles za sledované období, a to zhruba 54,3 %. V roce 2016 je naopak 

zaznamenán nejvýraznější nárust, téměř 2,3x oproti předchozímu roku. 

Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky vykazují rostoucí tendenci oproti předchozím letům, kromě roku 

2017, kdy vykazují pokles o téměř 17 %. Tento pokles je zapříčiněn především snížením 

závazků z obchodních vztahů. Největší nárust je zaznamenán v roce 2015 a to o 20,4 %, 

nejvíce díky zvýšení položky krátkodobé přijaté zálohy. 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Bankovní úvěry a výpomoci kromě roku 2015 nevykazují změnu vyšší než 5 %. V roce 

2015 vykazují pokles o necelých 11 %. V tomto roce se sice krátkodobé bankovní úvěry 

a výpomoci nepatrně zvýšily, ale dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci snížily 

výrazněji. 

Časové rozlišení 

Časové rozlišení má oproti ostatním položkám pasiv minimální hodnoty, proto je jeho 

procentní kolísání za sledovaná období vysoké. Největší snížení vykazuje za rok 2018, 

téměř 97 %. Toto snížení způsobilo snížení položky výdaje příštích obdobích. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  
2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
284 850 13,14 128 019 5,22 -162 408 -6,29 -60 096 -2,48 

Tržby za prodej zboží 11 886 32,25 88 266 181,09 -56 852 -41,50 -13 840 -17,27 

Výkonová spotřeba 96 496 6,20 108 098 6,54 -45 945 -2,61 -40 485 -2,36 

Náklady vynaložené    

na prodané zboží 
11 133 32,14 83 453 182,32 -53 942 -41,74 -13 761 -18,28 

Spotřeba materiálu        

a energie 
125 338 10,21 37 758 2,79 10 231 0,74 -54 743 -3,91 

Služby -39 975 -13,65 -13 113 -5,18 -2 234 -0,93 128 019 53,88 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
31 512 91,69 26 575 930,17 -61 721 -260,23 38 099 100,25 

Aktivace -6 231 -72,64 3 278 22,14 1 136 9,85 4 902 47,16 

Osobní náklady 68 177 15,01 84 875 16,25 24 862 4,09 -2 864 -0,45 

Provozní VH 105 384 69,12 1 699 0,66 -143 289 -55,21 -95 990 -82,56 

Finanční VH 27 341 31,24 -21 513 -35,75 243 335 297,87 -265 987 -164,55 

VH před zdaněním 132 725 204,35 -19 814 -10,02 100 046 56,25 -361 977 -130,25 

Daň z příjmu 29 236 500,62 -9 915 -28,27 31 753 126,20 -77 612 -136,37 

VH po zdanění 103 489 175,08 -9 899 -6,09 68 293 44,72 -284 365 -128,68 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 

Tržby z prodeje výrobků a služeb mají do roku 2016 rostoucí tendenci. Od roku 2017 

začínají klesat. Největší nárust společnost zaznamenala v roce 2015, naopak největší 

pokles v roce 2017. 

Tržby za prodej zboží 

Tržby za prodej zboží mají stejný vývoj jako tržby z prodeje výrobků a služeb. Největší 

nárust je v roce 2016, naopak pokles v roce 2017. 
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Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba se za celá sledovaná období nemění více než o zhruba 6,5 %. 

Náklady vynaložené na prodané zboží 

Tato položka odráží tržby za prodané zboží, a v jednotlivých letech se také stejně mění, 

rozdíl je jen v pár jednotkách procentech. 

Spotřeba materiálu a energie 

Největší nárust spotřeby materiálu a energie byl v roce 2015, a to něco málo přes 10 %. 

V dalších letech se tento nárust zmenšoval a v roce 2018 tato položka zaznamenala pokles 

oproti předešlému roku o téměř 4 %. 

Služby 

Služby se naopak ve všech letech zmenšují, až na rok 2018, kdy se oproti roku 2017 

zvětšily téměř o 54 %. 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

Tato položka procentně vykazuje velké změny, peněžně tyto změny nejsou oproti 

ostatním položkám příliš významné. Největší pokles byl v roce 2017 a nárust zase v roce 

2016. 

Aktivace 

Položka aktivace dosahuje největšího snížení v roce 2015, a to téměř o 73 %. 

Nejvýraznější zvýšení, něco málo o 47 %, zase v roce 2018. 

Osobní náklady 

Osobní náklady se rok od roku zvyšují až do roku 2018, kdy zaznamenaly minimální 

snížení, asi o 0,5 %. 

Provozní VH 

Provozní VH se nejvíce zvýšil v roce 2015, a to asi o 69 %. Oproti předchozím obdobím 

v roce 2016 zůstal skoro stejný, a v roce 2017 a 2018 klesá. 
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Finanční VH 

Finanční VH zaznamenal největší nárust v roce 2017, asi o 300 %. Nejvýraznější snížení 

zase v roce 2018, téměř o 165 %. 

VH před zdaněním  

VH před zdaněním zaznamenal nejvýraznější nárust v roce 2015, zhruba o 200 % a pokles 

v roce 2018, o 130 %. 

Daň z příjmu 

Dan z příjmu se také nejvíce zvýšila v roce 2015, zhruba o 500 % oproti předchozímu 

roku. A největší snížení bylo opět zaznamenáno v roce 2018 a to téměř o 137 %. 

VH po zdanění 

VH po zdanění se vyvíjí podobně jako položky před zdaněním, tudíž největší nárust byl 

v roce 2015 (asi 175 %) a největší pokles opět v roce 2018 (téměř 130 %). 
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4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv na celkovém součtu. 

Vertikální analýza aktiv 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

v % v % v % v % v % 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 57,56 57,60 54,44 51,50 53,48 

Dl. nehmotný majetek 1,12 1,03 1,55 1,57 1,62 

Dl. hmotný majetek 37,07 37,57 41,74 39,38 40,83 

Dl. finanční majetek 19,37 19,00 11,16 10,55 11,03 

Oběžná aktiva 41,10 41,09 44,72 47,82 45,28 

Zásoby 15,03 15,87 14,51 16,63 17,23 

Dlouhodobé pohledávky 0,01 0,07 0,12 1,91 0,14 

Krátkodobé pohledávky 22,96 18,84 27,09 26,41 27,10 

Krátkodobý fin. majetek 3,10 6,31 3,01 2,87 0,81 

Časové rozlišení 1,34 1,31 0,84 0,68 1,24 

Aktiva celkem 

Z tabulky vertikální analýzy aktiv je patrné, že celková aktiva jsou ve všech sledovaných 

obdobích tvořena převážně dlouhodobým majetkem. Tento poměr se nejvíce vyrovnává 

v roce 2017, kdy dlouhodobý majetek tvoří 51,5 % celkových aktiv. Zbylou část tvoří 

oběžná aktiva, konkrétně 47,82 % a časové rozlišení 0,68 %. Naopak nejvýraznější 

je tento rozdíl v roce 2015, kdy dlouhodobý majetek vykazuje 57,60 % celkových aktiv. 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek společnosti je nejvíce zastoupen dlouhodobým hmotným majetkem, 

a to ve všech sledovaných obdobích, kdy tato položka dosahuje 37,07 % - 41,74 % 

celkových aktiv. Další významnou položku dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý 

finanční majetek a to od 10,55 % do 19,37 % aktiv celkových. Položka dlouhodobý 
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nehmotný majetek tvoří v každém období pouze minimální část celkových aktiv, 

a to zhruba 1 %. 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva společnosti jsou nejvýrazněji zastoupena krátkodobými pohledávkami, 

ale také zásobami. Větší část tvoří krátkodobé pohledávky, a to v rozmezí 

18,84 % - 27,10 % celkových aktiv. Zásoby vykazují hodnoty menší, a to v rozmezí 

14,51 % - 17,23 %. Dlouhodobé závazky mají minimální význam, kdy pouze v roce 2017 

přesahují hodnotu 1 %. Také krátkodobý finanční majetek vykazuje menší hodnoty, 

většinou okolo 3 % celkových aktiv, kromě roku 2015 (6,31 %) a 2018 (0,81 %). 

Časové rozlišení 

Časové rozlišení se opět pohybuje okolo 1 % celkových aktiv. Největší hodnoty vykazují 

v roce 2014 (1,34 %), naopak nejmenší v roce 2017 (0,68 %). 

 

Graf č. 1: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 
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Vertikální analýza pasiv 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

v % v % v % v % v % 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 36,20 39,89 37,42 43,48 38,99 

Základní kapitál 8,51 8,00 5,10 4,88 5,25 

Kapitálové fondy 3,92 4,90 6,02 4,85 0,97 

Fondy ze zisku 11,99 11,28 1,66 1,59 1,71 

VH minulých let 8,55 7,36 16,56 20,97 34,51 

VH běžného úč. období 3,23 8,36 8,07 11,19 -3,45 

Cizí zdroje 62,26 59,60 62,01 55,89 60,99 

Rezervy 0,23 2,19 0,77 1,13 0,33 

Dlouhodobé závazky 2,04 0,88 2,91 1,61 3,07 

Krátkodobé závazky 21,09 23,86 24,65 19,64 23,18 

Bank. úvěry a výpomoci 38,91 32,67 33,68 33,51 34,40 

Časové rozlišení 1,54 0,51 0,57 0,64 0,03 

Pasiva celkem 

Celková pasiva jsou tvořena z větší části cizími zdroji. Ty za sledované období dosahují 

hodnot od 55,89 % do 62,26 %. Největší hodnoty dosahují v roce 2014 a nejmenší v roce 

2017. Vlastní kapitál se ve všech obdobích blíží 40 % celkových pasiv, kromě roku 2017, 

kdy tuto hranici překračuje a dosahuje hodnoty 43,48 %. Časové rozlišení v roce 2014 

tvoří asi 1,5 % celkových aktiv. V dalších letech se tato hodnota pohybuje okolo 0,5 %. 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je v roce 2014 a 2015 nejvíce tvořen fondy ze zisku a v dalších letech 

(2016-2018) položkou VH minulých let. Základní kapitál se pohybuje v rozmezí 

od 4,88 % do 8,51 %. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2014, naopak nejnižší v roce 

2017. Kapitálové fondy opět dosahují nižších položek. Největší hodnota je v roce 2016 

(6,02 %) a nejmenší v roce 2018 (0,97 %). Fondy ze zisku v roce 2016 klesly, a nadále 

vykazují hodnoty zhruba 1,6 %. VH minulých let se od roku 2016 postupně zvyšuje 
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a největší hodnoty dosahuje v roce 2018 (34,51 %). VH běžného účetního období opět 

vykazuje rostoucí tendenci, z 3,23 % (2014) až po 11,19 % (2017). V roce 2018 podnik 

vykazuje ztrátu, a VH tvoří -3,45 % celkových pasiv. 

Cizí zdroje 

Největší část cizích zdrojů tvoří bankovní úvěry a výpomoci. Tyto hodnoty 

se za sledované období pohybují v rozmezí 32,67 % - 38,91 % celkových pasiv. Další 

významnou položkou celkových pasiv jsou krátkodobé závazky, především z obchodních 

vztahů. Za sledované období se hodnoty pohybují něco málo nad 20 % celkových pasiv, 

kromě roku 2017, kdy tato hodnota mírně poklesla na 19,64 %. Položka dlouhodobé 

závazky (bez závazků k úvěrovým institucím) a rezervy se za dané období pohybují 

od 0,23 % do 3,07. Dlouhodobé závazky mají nejmenší hodnotu v roce 2015 (0,88 %) 

a největší v roce 2018 (3,07 %). Rezervy zase nejmenší hodnotu vykazují v roce 2014 

(0,23 %) a největší v roce 2015 (2,19 %). 

Časové rozlišení 

Časové rozlišení, podobně jako u aktiv, vykazuje hodnoty pod 1 %. To neplatí v roce 

2014, kdy hodnota časového rozlišení tvoří 1,54 % celkových pasiv. 

 

Graf č. 2: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 
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4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

4.2.1 Čistý pracovní kapitál, Čistý peněžně-pohledávkový fond, Čisté 

pohotové prostředky  

Analýza rozdílových ukazatelů nám ukáže, zda je podnik schopen hradit své závazky 

z různých pohledů a s různým zahrnutím oběžných aktiv. 

Tabulka č. 6: Analýza rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK -80 253 -129 970 -17 891 101 522 -63 943 

ČPPF -355 139 -438 807 -292 404 -227 101 -380 272 

ČPP -775 121 -805 523 -804 767 -748 853 -877 784 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál vypovídá o schopnosti podniku v daném okamžiku hradit 

své závazky z oběžného majetku. Ukazatel ve všech sledovaných obdobích nabývá 

záporné hodnoty, kromě roku 2017. Záporné hodnoty ukazují, že společnost má v daných 

obdobích větší množství krátkodobých závazků než oběžných aktiv. Kladná hodnota 

v roce 2017 je způsobena nárustem oběžných aktiv, ale také jemným snížením 

krátkodobých závazků. Společnost by měla vykazovat kladné hodnoty ve všech letech, 

ale naopak vysoké hodnoty by svědčily o neefektivním rozdělením zdrojů. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý peněžně pohledávkový fond představuje čistý pracovní kapitál, z kterého 

jsou vyloučeny zásoby, jakožto nejméně likvidní část zásob. Tyto hodnoty opět ukazují 

schopnost společnosti hradit své krátkodobé závazky, ale bez potřebného prodeje daných 

zásob. Hodnoty daného ukazatele jsou záporné ve všech obdobích, nejvíce pak v roce 

2015, a to téměř 440 000 tis. Kč. Naopak nejméně zápornou hodnotu vykazuje společnost 

v roce 2017, asi 230 000 tis. Kč, především díky tomu, že v tomto jediném roce měla 

společnost kladný ČPK. 
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Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky oproti předchozímu ukazateli vylučují ještě krátkodobé 

pohledávky, a uvažují pro placení závazků pouze nejlikvidnější část oběžných aktiv. 

Z důsledku daného vyloučení vykazuje ukazatel nejvíce záporné hodnoty. Tyto hodnoty 

jsou největší v roce 2018, naopak nejmenší opět v roce 2017. 

 

Graf č. 3: Analýza rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 
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4.3.1 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vypovídají o efektivnosti využití jednotlivých položek pomocí jejich 

obratu. 

Doba obratu zásob 

Tabulka č. 7: Doba obratu zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 45,49 45,05 36,86 47,99 47,61 

Gumárny Zubří 39,59 36,96 41,83 44,48 41,17 

ISOBAST 86,35 92,01 87,66 92,20 89,71 

MONTANA 24,42 16,66 18,50 42,70 56,70 

Doba obratu zásob udává počet dnů, po které jsou v podniku zásoby vázány. Firma 

Gumotex vykazuje tuto dobu okolo 45 dnů ve všech sledovaných obdobích, kromě roku 

2015, ve kterém tato doba klesla zhruba na 37 dnů. Oproti konkurenci si společnost vede 

průměrně. Nejlépe je na tom společnost MONTANA, kromě roku 2018. V tomto roce má 

nejkratší dobu obratu zásob společnost Gumárny Zubří, která vykazuje ve všech letech 

nižší hodnoty než Gumotex, kromě roku 2016, kdy je na tom Gumotex lépe o zhruba 

5 dní. Nejvyšší hodnoty naopak po celé období vykazuje společnost ISOBAST. 

Rychlost obratu zásob 

Tabulka č. 8: Rychlost obratu zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 8,02 8,10 9,90 7,61 7,67 

Gumárny Zubří 9,22 9,88 8,73 8,21 8,86 

ISOBAST 4,23 3,97 4,16 3,96 4,07 

MONTANA 14,95 21,91 19,73 8,55 6,44 

Rychlost obratu zásob navazuje na dobu obratu. Zde nejsou stanoveny dny, 

za které se uskuteční jedna obrátka, ale počet obrátek za dané období (jeden rok). V tomto 
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ukazateli jsou naopak lepší vyšší hodnoty. Gumotex vykazuje zhruba 8 obrátek za rok, 

kromě zmiňovaného roku 2016, kdy se dostává téměř na 10 obrátek. Jelikož doba obratu 

a rychlost obratu na sebe navazují, opět je na tom nejlépe společnost MONTANA 

a nejhůře ISOBAST. 

Doba obratu pohledávek 

Tabulka č. 9: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 64,66 48,70 62,03 58,25 65,07 

Gumárny Zubří 24,25 28,31 42,32 28,84 32,56 

ISOBAST 46,14 44,78 46,05 46,83 44,27 

MONTANA 87,31 117,43 154,29 148,66 110,71 

Doba obratu pohledávek nám udává průměrný počet dnů, za které se společnosti uhradí 

pohledávky. Ideální hodnota je nulová, svědčí o nulových pohledávkách, ale obecně 

uznávané pravidlo zní, že by doba obratu pohledávek měla být kratší než doba obratu 

závazků. Z uvedené tabulky je zřejmé, že jsou pohledávky společnosti Gumotex uhrazeny 

zhruba po 60-ti dnech. Tato hodnota je v roce 2015 nejmenší, kdy dosahuje asi 49 dnů. 

Oproti konkurentům si společnost Gumotex nevede moc dobře, kdy jsou na tom Gumárny 

Zubří i ISOBAST podstatně lépe. Větší hodnoty vykazuje pouze společnost MONTANA, 

a to ve všech sledovaných obdobích. 

Rychlost obratu pohledávek 

Tabulka č. 10: Rychlost obratu pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 5,64 7,49 5,88 6,27 5,61 

Gumárny Zubří 15,05 12,89 8,62 12,66 11,21 

ISOBAST 7,91 8,15 7,93 7,79 8,25 

MONTANA 4,18 3,11 2,37 2,46 3,30 
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Rychlost obratu opět navazuje na dobu obratu, a udává počet obrátek za dané období. 

Gumotex vykazuje průměrně 6 obrátek za rok, kromě zmíněného roku 2015, kdy se blíží 

k 7,5 obrátkám. Jak je uvedeno u doby obratu pohledávek, lépe jsou na tom ve všech 

obdobích společnosti Gumárny Zubří i ISOBAST. Nejhůře opět společnost MONTANA, 

kdy se kromě roku 2014 pohybuje pouze na 3 obrátkách ročně. 

Doba obratu závazků 

Tabulka č. 11: Doba obratu závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 43,26 37,99 39,40 39,38 45,45 

Gumárny Zubří 34,80 22,98 24,78 26,17 20,24 

ISOBAST 40,71 14,39 16,69 13,51 16,01 

MONTANA 20,38 41,34 55,61 48,38 37,02 

Doba obratu závazků udává počet dnů, za kterou jsou uhrazovány závazky společnosti. 

Tato doba se u společnosti Gumotex pohybuje okolo 40 dnů ve všech obdobích. V roce 

2014 vykazuje nejnižší dobu společnost MONTANA, naopak nejvyšší společnost 

ISOBAST. Od roku 2015 naopak nejnižší hodnoty vykazuje ISOBAST a nejvyšší 

společnost MONTANA, kromě roku 2018, kdy vykazuje nejvyšší hodnoty Gumotex. 

Obrat aktiv (relativní vázanost stálých aktiv) 

Tabulka č. 12: Obrat aktiv (relativní vázanost stálých aktiv) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 1,21 1,29 1,44 1,27 1,32 

Gumárny Zubří 1,63 1,64 1,34 1,45 1,56 

ISOBAST 0,78 0,54 0,55 0,60 0,67 

MONTANA 2,26 1,73 1,48 1,54 1,21 

Obrat aktiv ukazuje, kolikrát je společnost schopna z tržeb obnovit celková aktiva. 

I v obratu aktiv si společnost Gumotex nevede nejlépe, kdy se pohybuje v rozmezí hodnot 

od 1,21 do 1,44. Nejvyšší hodnoty vykazuje společnost MONTANA, kromě roku 2018, 
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kdy nejvyšších hodnot dosahuje společnost Gumárny Zubří. Naopak hodnoty, 

které nepřevyšují 0,8 vykazuje ve všech obdobích ISOBAST. 

 

Graf č. 4: Doby obratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

4.3.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity udávají schopnost společnosti hradit své závazky.  

Běžná likvidita (3. stupně) 

Tabulka č. 13: Běžná likvidita (3. stupně) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,90 0,86 0,98 1,12 0,93 

Gumárny Zubří 1,08 1,30 1,14 1,23 1,36 

ISOBAST 2,56 2,44 1,75 1,77 1,72 

MONTANA 3,18 1,85 2,07 2,20 1,74 

Běžná likvidita udává, kolikrát je společnost schopna uhradit své závazky z oběžných 

aktiv. Obecně uznávané optimum se pohybuje v rozmezí 1,8 – 2,8, ale záleží především 

na porovnání s konkurencí. Společnost Gumotex optimálních hodnot nedosahuje 

ani v jednom roce. Nejvíce se však blíží v roce 2017, kdy vykazuje hodnotu větší než 1. 
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V ostatních letech se ale této hodnotě velmi přibližuje, třeba v roce 2016 vykazuje 

hodnotu 0,98. Oproti konkurenci si Gumotex nestojí příliš dobře, můžeme říct, že asi 

nejhůř. Gumárny Zubří také nedosahují optimálních hodnot, ale blíží se jim daleko více 

než Gumotex. ISOBAST i MONTANA se pohybují v optimálních hodnotách kromě roku 

2014. V tomto roce společnost MONTANA vykazuje hodnotu 3,18 a můžeme říct, 

že společnost nehospodaří se svým kapitálem nejlépe. 

Pohotová likvidita (2. stupně) 

Tabulka č. 14: Pohotová likvidita (2. stupně) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,57 0,53 0,66 0,73 0,58 

Gumárny Zubří 0,64 0,75 0,64 0,66 0,77 

ISOBAST 1,46 1,48 1,12 1,05 1,00 

MONTANA 2,66 1,69 1,91 1,79 1,38 

Pohotová likvidita z oběžných aktiv vylučuje zásoby. Hodnota tedy udává kolikrát 

pokrývá oběžný majetek bez zásob krátkodobé závazky. Optimální hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,5. Těchto hodnot vykazuje společnost Gumotex 

ve všech sledovaných obdobích, ale drží se jejich spodní hranice. Největších hodnot 

dosahuje společnost MONTANA, která ve všech obdobích, kromě roku 2018, dokonce 

přesahuje hodnoty optimální. 

Peněžní likvidita (1. stupně) 

Tabulka č. 15: Peněžní likvidita (1. stupně) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,07 0,13 0,07 0,07 0,02 

Gumárny Zubří 0,22 0,31 0,08 0,20 0,26 

ISOBAST 0,86 0,96 0,75 0,64 0,62 

MONTANA 0,70 0,57 0,54 0,34 0,66 
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Peněžní likvidita vyjadřuje poměr pouze krátkodobého finančního majetku 

s krátkodobými závazky. Optimální hodnoty u tohoto ukazatele jsou stanoveny mezi 

0,2 - 0,5. V tomto případě společnost Gumotex daných hodnot nedosahuje. Nejvíce 

se blíží těmto hodnotám v roce 2013 (0,13). Tyto hodnoty vykazují, že společnost 

zadržuje pouze minimální finanční majetek oproti krátkodobým závazkům. Optimálních 

hodnot nejvíce dosahuje společnost Gumárny Zubří. Společnosti ISOBAST 

i MONTANA dané hodnoty přesahují, což svědčí o nadměrné zásobě krátkodobého 

finančního majetku. 

 

Graf č. 5: Likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou důležité jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Porovnávají 

využití vlastních a cizích zdrojů společnosti. 
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Celková zadluženost 

Tabulka č. 16: Celková zadluženost 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,62 0,60 0,62 0,56 0,61 

Gumárny Zubří 0,49 0,41 0,45 0,43 0,40 

ISOBAST 0,17 0,41 0,38 0,34 0,30 

MONTANA 0,32 0,52 0,47 0,58 0,67 

Celková zadluženost vyjadřuje část majetku společnosti financovaný z cizích zdrojů. 

Ukazatel celkové zadluženosti je důležitý zejména pro věřitele, kteří při vysoké 

zadluženosti společnosti nejsou ochotni investovat. Všeobecně uznávané doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 0,3 – 0,6. Gumotex se drží horní hranice těchto hodnot 

ve všech sledovaných obdobích, kdy vykazuje nejvyšší hodnotu v roce 2014 a 2016 

(0,62) a nejnižší v roce 2017 (0,56). Hodnoty konkurentů se také pohybují 

v doporučených hodnotách, ale drží pod hodnotami společnosti Gumotex. 

Dlouhodobá zadluženost 

Tabulka č. 17: Dlouhodobá zadluženost 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,17 0,10 0,16 0,12 0,12 

Gumárny Zubří 0,08 0,09 0,13 0,11 0,10 

ISOBAST 0,00 0,27 0,17 0,13 0,07 

MONTANA 0,03 0,02 0,01 0,14 0,14 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje část aktiv podniku, která je financována 

dlouhodobými zdroji. Společnost Gumotex v tomto ukazateli dosahuje hodnot 

0,10 – 0,17, což znamená, že 10 % - 17 % celkových aktiv společnosti je financováno 

z dlouhodobých cizích zdrojů. Hodnoty konkurentů se v tomto ukazateli dají srovnat 

se společností Gumotex, kdy se, až na výjimky, hodnoty velmi přibližují. 
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Běžná zadluženost 

Tabulka č. 18: Běžná zadluženost 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,45 0,48 0,46 0,43 0,49 

Gumárny Zubří 0,40 0,30 0,30 0,31 0,30 

ISOBAST 0,17 0,14 0,21 0,21 0,23 

MONTANA 0,29 0,51 0,46 0,44 0,52 

Běžná zadluženost naopak ukazuje podíl celkových aktiv financovaných z krátkodobých 

cizích zdrojů. V tomto ukazateli se společnost Gumotex pohybuje v rozmezí hodnot 

0,43 – 0,49, což znamená, že necelých 50 % celkových aktiv je financováno 

z krátkodobých cizích zdrojů. V porovnání s konkurencí se společnost Gumotex drží 

spíše vyšších hodnot. Naopak nejnižší hodnoty vykazuje společnost ISOBAST. 

Koeficient samofinancování 

Tabulka č. 19: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,36 0,40 0,37 0,43 0,39 

Gumárny Zubří 0,51 0,59 0,55 0,57 0,60 

ISOBAST 0,83 0,59 0,61 0,66 0,69 

MONTANA 0,49 0,24 0,27 0,31 0,23 

Koeficient samofinancování naopak udává, z jaké části je celkový majetek společnosti 

financován vlastními zdroji. Za sledované období společnost Gumotex vykazuje 

koeficient od 0,36 do 0,43. Jinak řečeno, společnost Gumotex financuje svůj majetek 

z vlastních zdrojů asi ze 40 %. V porovnání s konkurencí Gumárny Zubří a ISOBAST 

společnost Gumotex využívá vlastní zdroje z menší části. Naopak v porovnání 

se společností MONTANA společnost Gumotex využívá vlastní zdroje více. 
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Graf č. 6: Financování podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

Doba splácení dluhů 

Tabulka č. 20: Doba splácení dluhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex - - 22,38 5,19 19,11 

Gumárny Zubří 2,54 2,88 3,86 2,67 3,17 

ISOBAST - - 5,24 8,69 4,05 

MONTANA - - - - - 

Doba splácení dluhů vyjadřuje dobu, za kterou je společnost schopna uhradit své dluhy 

z provozního cash-flow. Jelikož se jedná o ukazatel na bázi cash-flow, budou provedeny 

výpočty pouze u společností, které výkaz cash-flow zveřejňují. Společnost Gumotex tento 

výkaz zveřejňuje pouze v letech 2016–2018. V těchto letech společnost Gumotex 

vykazuje nepříznivě vysoké hodnoty, především v roce 2016 a 2018. Například v roce 

2016 můžeme říct, že společnost Gumotex je schopna uhradit své závazky až za zhruba 

22 let, při současném provozním cash-flow. Konkurenti Gumárny Zubří a ISOBAST 

jsou na tom v jednotlivých letech mnohem lépe a vykazují dobu splácení dluhů 

několikanásobně nižší. MONTANA výkaz cash-flow nezveřejňuje. 
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Úrokové krytí 

Tabulka č. 21: Úrokové krytí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 4,01 12,17 13,35 23,63 -5,04 

Gumárny Zubří 15,97 15,82 12,48 5,67 1,60 

ISOBAST 108,28 5,03 0,31 1,16 1,91 

MONTANA 50,81 19,05 78,78 37,80 11,81 

Na ukazateli úrokové krytí závisí důvěryhodnost podniku, neboť vyjadřuje, kolikrát zisk 

převyšuje nákladové úroky. Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší, 

nebo především stoupat. Tohoto pravidla se společnost Gumotex v letech 2014-2017 drží, 

kdy se hodnoty zvětšily z 4,01 až na 23,63. V roce 2018 ale společnost Gumotex vykazuje 

ztrátu, tudíž je ukazatel úrokového krytí záporný, a to konkrétně -5,04. Z konkurentů 

nejpříznivější hodnoty vykazuje společnost MONTANA. 

Dlouhodobé krytí aktiv 

Tabulka č. 22: Dlouhodobé krytí aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,53 0,50 0,53 0,56 0,51 

Gumárny Zubří 0,59 0,68 0,68 0,68 0,69 

ISOBAST 0,83 0,85 0,79 0,78 0,77 

MONTANA 0,52 0,26 0,27 0,45 0,38 

Dlouhodobé krytí aktiv vyjadřuje podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech. 

Ukazatel udává, z jaké části je majetek společnosti financován z dlouhodobých zdrojů. 

Gumotex za sledované období vykazuje hodnoty 0,5 – 0,56, což znamená, že je majetek 

společnosti financován dlouhodobými zdroji z více než 50 %. Menší hodnoty vykazuje 

pouze společnost MONTANA, naopak Gumárny Zubří a ISOBAST vykazují hodnoty 

vyšší. 
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4.3.4 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatelé jsou důležití především pro management a umožňují sledovat 

základní aktivity podniku. 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Tabulka č. 23: Produktivita práce z přidané hodnoty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 652,58 705,11 681,67 544,57 584,46 

Gumárny Zubří 422,46 496,88 517,18 496,44 527,95 

ISOBAST 759,61 664,00 651,92 656,22 713,00 

MONTANA 607,56 468,96 683,03 412,44 581,35 

Produktivita práce z přidané hodnoty vyjadřuje, jak velká přidaná hodnota připadala 

na jednoho zaměstnance v tis. Kč. Tyto hodnoty by měly mít rostoucí tendenci. 

Společnost Gumotex v letech 2014-2016 vykazuje podobné hodnoty, ale v roce 2017 

a 2018 tyto hodnoty výrazně poklesly. Konkurence v přidané hodnotě vykazuje podobné 

výsledky, ale můžeme říct, že společnost Gumotex si vede většinou lépe než daná 

konkurence. 

4.3.5 Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability představují výnosnost vloženého kapitálu a schopnost dosahovat 

zisku použitím tohoto kapitálu. Doporučené hodnoty nejsou stanoveny, ale podnik by měl 

zachovat rostoucí tendenci daných ukazatelů. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tabulka č. 24: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,09 0,21 0,22 0,26 -0,09 

Gumárny Zubří 0,15 0,13 0,10 0,05 0,02 

ISOBAST 0,08 0,03 0,00 0,01 0,01 

MONTANA 0,31 0,16 0,43 0,33 0,23 

Rentabilita vlastního kapitálu porovnává čistý zisk vůči vlastnímu kapitálu a představuje 

výnosnost daného kapitálu, který byl vložen vlastníky společnosti. Hodnoty by měly 

převyšovat dlouhodobý průměr úročení vkladů, aby byla pro vlastníky daná efektivnost 

výhodná. Společnost Gumotex v roce 2014 zaznamenává hodnotu 0,09, což značí, 

že v roce 2014 je výnosnost vloženého kapitálu 9 %. V dalších letech společnost 

zaznamenává rostoucí tendenci, což značí její efektivní zlepšování. Toto neplatí v roce 

2018, kdy je výnosnost záporná, a to díky zápornému výsledku hospodaření. V porovnání 

s konkurencí si Gumotex vede celkem dobře, lépe je na tom pouze společnost 

MONTANA, kromě roku 2015. 

Rentabilita celkového kapitálu/aktiv (ROA) 

Tabulka č. 25: Rentabilita celkového kapitálu/aktiv (ROA) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,04 0,10 0,09 0,14 -0,05 

Gumárny Zubří 0,09 0,10 0,06 0,03 0,01 

ISOBAST 0,09 0,02 0,00 0,01 0,01 

MONTANA 0,19 0,04 0,14 0,11 0,06 

Rentabilita celkového kapitálu/aktiv poměřuje zisk (EBIT) s celkovými aktivy a vykazuje 

rentabilitu celkového kapitálu vloženého do podniku. Hodnoty tohoto ukazatele 

jsou oprávněně nižší než u ROE, ale opět si společnost udržuje jejich rostoucí tendenci. 

Tato skutečnost opět neplatí v roce 2015, kdy společnost vykazuje ztrátu a následná 
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rentabilita celkového kapitálu představuje -5 %. Hodnoty společnosti Gumotex 

jsou v roce 2014 nejmenší, ale v dalších letech se situace zlepšuje a může konkurovat 

ostatním společnostem, kromě zmíněného roku 2018. 

Rentabilita celkového vloženého/investovaného kapitálu (ROCE) 

Tabulka č. 26: Rentabilita celkového vloženého/investovaného kapitálu (ROCE) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,07 0,21 0,18 0,25 -0,09 

Gumárny Zubří 0,15 0,14 0,09 0,04 0,02 

ISOBAST 0,10 0,02 0,00 0,01 0,01 

MONTANA 0,36 0,16 0,50 0,24 0,16 

Ukazatel ROCE měří rentabilitu dlouhodobě vloženého kapitálu, bez ohledu na jeho 

původ. Výpočet vznikl jako poměr zisku (EBIT) s dlouhodobými cizími zdroji a vlastním 

kapitálem. Hodnota těchto ukazatelů společnosti Gumotex má rostoucí tendenci, 

kdy se dostala až na 0,25 v roce 2017. V roce 2018 tento trend pominul, a díky ztrátě 

nabývá ukazatel hodnoty -0,09. V letech 2015-2017 si Gumotex v porovnání 

s konkurencí vede dobře, ale v letech 2014 a 2018 vykazuje nejmenší hodnoty právě 

Gumotex. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tabulka č. 27: Rentabilita tržeb (ROS) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST, 

MONTANA) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,03 0,08 0,07 0,11 -0,03 

Gumárny Zubří 0,05 0,06 0,05 0,02 0,01 

ISOBAST 0,11 0,04 0,00 0,01 0,02 

MONTANA 0,08 0,02 0,09 0,07 0,05 

Rentabilita tržeb udává, kolik korun zisku je vyprodukováno v jedné koruně tržeb. Vzorec 

pro výpočet představuje zisk (EBIT) podělený tržbami. Společnost Gumotex opět 

zachovává rostoucí tendenci tohoto ukazatele a ze všech ukazatelů rentabilit si vede 
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v porovnání s konkurencí nejlépe. Tuto skutečnost ale vyvrací rok 2018, kdy podnik 

vykazoval ztrátu, tudíž můžeme říct, že na jednu korunu tržeb připadlo 0,03 korun ztráty. 

 

Graf č. 7: Rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

4.3.6 Ukazatele z cash-flow 

Ukazatele z cash-flow společnost používá při hlubší analýze a jsou zde uvažovány 

skutečné peněžní toky společnosti. Výkazy cash-flow nezveřejňují všechny společnosti, 

proto jsou následující výpočty provedeny pouze u společností, které výkaz zveřejňují 

v daných obdobích. 
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Rentabilita aktiv, tržeb, úrokové krytí, stupeň zadluženosti 

Tabulka č. 28: Rentabilita aktiv, tržeb, úrokové krytí, stupeň zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společností Gumotex, Gumárny Zubří, ISOBAST) 

    2016 2017 2018 

Rentabilita aktiv z CF 

Gumotex 0,03 0,11 0,03 

Gumárny Zubří 0,11 0,16 0,13 

ISOBAST 0,07 0,04 0,07 

Rentabilita tržeb z CF 

Gumotex 0,02 0,08 0,02 

Gumárny Zubří 0,09 0,11 0,08 

ISOBAST 0,13 0,06 0,11 

Úrokové krytí 

Gumotex 3,88 17,73 3,50 

Gumárny Zubří 22,30 29,90 17,28 

ISOBAST 15,48 8,53 13,05 

Stupeň oddlužení 

Gumotex 0,04 0,19 0,05 

Gumárny Zubří 0,25 0,37 0,31 

ISOBAST 0,19 0,12 0,25 

Rentabilita aktiv z CF 

Rentabilita aktiv z CF představuje přírůstek peněžních prostředků, který přinesla jedna 

jednotka vloženého kapitálu. U společnosti Gumotex jsou tyto hodnoty v roce 

2016 a 2018 nejmenší. Naopak v roce 2017 je hodnota ukazatele 0,11, což značí, 

že koruna vloženého kapitálu přinesla 0,11 korun. Společnost Gumotex si nevede příliš 

dobře, nejlépe jsou na tom Gumárny Zubří. 

Rentabilita tržeb z CF 

Rentabilita tržeb z CF představuje, kolik korun přinesla jedna koruna tržeb. Tyto hodnoty 

jsou nepatrně menší jak u rentability aktiv z CF a společnost Gumotex si opět vede spíše 

podprůměrně. 

Úrokové krytí 

Výpočet vyjadřuje kolikrát přírůstek peněž převyšuje placené úroky. Tato hodnota 

by neměla být menší než 1, naopak by měla být co nejvyšší. Společnost Gumotex 

vykazuje nejvyšší hodnotu v roce 2017. V tomto roce přírůstek peněz převyšuje placené 
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úroky zhruba 18x. V dalších letech se tyto hodnoty pohybují těsně pod hranicí 4. 

Gumotex v daném roce 2017 je schopen obstát v konkurenci, ale v dalších letech se jeho 

hodnoty nachází hodně pod průměrem konkurence. 

Stupeň oddlužení 

Stupeň oddlužení vyjadřuje schopnost vyrovnat závazky společnosti z přírůstku 

finančních prostředků v daném období. Tato schopnost je opět nejvyšší v roce 2017, 

kdy je společnost schopna uhradit asi 19 % závazků. Naopak v roce 2016 a 2018 

je tato schopnost na hranici 4 % - 5 %. V porovnání s konkurencí se společnost Gumotex 

může srovnávat opět jen v roce 2017. 

4.3.7 Soustavy ukazatelů 

Index Bonity 

Index Bonity představuje víceúrovňový model hodnocení společnosti. Pochází z roku 

1993 a řadí se mezi bonitní modely. 

Tabulka č. 29: Index bonity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  2016 2017 2018 

Gumotex 1,57 2,50 -0,27 

Jelikož je ve vzorci používáno cash-flow, jsou provedeny výpočty pouze od roku 2016, 

neboť v dřívějších letech společnost Gumotex výkaz cash-flow nezveřejňuje. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší, ale je uváděna stupnice, dle které se výsledné 

hodnoty porovnávají a vyvozují se závěry finanční situace. V roce 2016 společnost 

Gumotex vykazuje hodnotu 1,57, což podle zmíněné stupnice značí dobrou finanční 

situaci. V roce 2017 je tato hodnota větší, a to konkrétně 2,5 a podle stupnice společnost 

vykazuje velmi dobrou finanční situaci. Nejhůře je na tom v roce 2018, kdy díky ztrátě 

vykazuje hodnotu ukazatele -0,27, což pro daný rok znamená špatnou finanční situaci. 

IN05 

Index IN05 je považován jako nejvhodnější ukazatel pro hodnocení českých podniků 

ze všech ukazatelů IN od manželů Neumaierových. Vznikl v roce 2005 a jedná 

se o aktualizovanou verzi IN01. 
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Tabulka č. 30: IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 0,87 1,47 1,51 2,13 0,19 

Podle vypočtených hodnot můžeme předpovídat následující vývoj společnosti. V roce 

2014 se podnik nachází na pokraji „šedé zóny“ a spěje k bankrotu. V roce 2015 a 2016 

se tato hodnota zlepšila a společnost se nachází na horní hranici „šedé zóny“ a velmi 

se přibližuje mezní hranici tvorby hodnoty podniku. V roce 2017 jsou výsledné hodnoty 

nejoptimálnější, a v tomto roce společnost zvyšuje hodnotu. Díky zmíněné ztrátě 

vykazuje podnik v roce 2018 hodnotu 0,19. Tato hodnota je nejnižší za všechna sledovaná 

období a podnik spěje k bankrotu. 

Z-skóre 

Model Z-skóre je Altmanova formule bankrotu pro předpověď vývoje finanční situace 

podniku.  

Tabulka č. 31: Z-skóre 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gumotex 2,03 2,33 2,58 2,83 2,30 

Dané hodnoty by měly přesahovat hranici 2,99 aby společnost vykazovala stabilní situaci. 

Naopak hodnoty menší než 1,81 jsou pro úspěšné podniky nepřípustné a představují 

značné finanční problémy. Společnost Gumotex optimálních hodnot přes 2,99 nedosahuje 

v žádném sledovaném období, ale také hodnota ukazatele neklesne ani pod 1,81. Nejvíce 

se společnost Gumotex blíží optimu v roce 2017, kdy vykazuje hodnotu 2,83. Nejmenší 

hodnota je pak v roce 2014, kdy hodnota 2,03 má blíže k spodní hranici, a daná situace 

vyžaduje obezřetnost. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOSY 

Analýza finanční situace společnosti Gumotex poskytuje náhled na jednotlivé ukazatele 

a jejich veličiny. Tyto ukazatele jsme porovnali s konkurencí a na základě daných 

výsledků jsme schopni porovnat konkurenceschopnost a určit slabá místa. Nejvíce 

se zaměříme na dobu obratu pohledávek, jelikož neuhrazené pohledávky zadržují 

platební prostředky firmy. Mimo jiné také ovlivňují čisté pohotové prostředky 

a okamžitou likviditu. 

5.1 Optimalizace doby obratu pohledávek 

V době obratu pohledávek si Gumotex stojí spíše podprůměrně. V celém sledovaném 

období se hodnoty pohybují okolo 60 dnů do uhrazení pohledávek, kromě roku 2015, 

kdy je tato hodnota 48,7 dne. Oproti době obratu závazků, která se pohybuje na úrovni 

40 dnů, musí společnost zkrátit dobu obratu pohledávek. Tato doba by se měla zkrátit 

co nejvíce, ale alespoň na úroveň doby obratu závazků. 

Optimalizací těchto hodnot se společnosti zlepší i ukazatele čistých pohotových 

prostředků a okamžité likvidity. Převedení pohledávek na peněžní prostředky výrazně 

ovlivní tyto hodnoty a společnost bude vykazovat lepší platební schopnost. 

Následující opatření se týkají krátkodobých pohledávek, které představují nejvýraznější 

část oběžných aktiv. 

Tabulka č. 32: Procentní podíl krátkodobých pohledávek na oběžných aktivech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva 751 757 799 605 845 959 944 851 831 307 

KR. pohledávky 419 982 366 716 512 363 521 752 497 512 

Procentní podíl 56% 46% 61% 55% 60% 

Metody zlepšení daných ukazatelů: 

• prověření nových odběratelů,  

• pokuty za pozdní úhradu pohledávek, 

• bonusy při zaplacení před dobou splatnosti, 

• faktoring. 
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5.1.1 Prověření nových odběratelů 

Prověření nových odběratelů je jeden ze základních kroků společnosti pro zajištění 

následného inkasa pohledávek. Prověření musí být důkladné, aby zaručilo solventnost 

daného odběratele a předešlo se problémům s úhradou jejich závazků vůči nám. Posuzují 

se zejména hlavní ukazatele platební schopnosti daných odběratelů, a to především 

z interních výkazů firmy, které jsou uveřejněny na stránkách justice.cz. 

5.1.2 Pokuty za pozdní úhradu pohledávek 

Pokuty neboli úroky z prodlení může podnik využít při inkasu pohledávek po jejich 

splatnosti. Dané společnosti poskytují tzv. „odměnu“ za úhradu po době splatnosti 

a nemožnosti využití daných zdrojů jiným způsobem. Tyto pokuty se počítají 

na jednotlivé dny po době splatnosti a s prodlužující se dobou se také zvyšují, aby alespoň 

částečně kompenzovaly pozdní úhradu. Úroková sazba pro výpočet je stanovena 

dle zákona na hodnotu repo sazby, kterou vyhlásila Česká národní banka pro první den 

kalendářního pololetí, která se ještě zvyšuje o 8 procentních bodů. Pokud prodlení 

přesahuje více pololetí, musí se pokuta (úrok) počítat pro každé pololetí zvlášť. 

Ú𝒓𝒐𝒌 𝒛 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒍𝒆𝒏í

= 𝑫𝒍𝒖ž𝒏á čá𝒔𝒕𝒌𝒂 𝒙 
Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗á 𝒔𝒂𝒛𝒃𝒂 𝒗 %

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝑷𝒐č𝒆𝒕 𝒅𝒏ů 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒍𝒆𝒏í

𝟑𝟔𝟓
 

Vzorec č. 36: Úrok z prodlení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle uctovani.net) 

Tabulka č. 33: Příklad výpočtu úroku z prodlení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Den splatnosti 
Dlužná částka 

v Kč 
Den úhrady Dny po splatnosti 

Úrok v 
% 

Úrok v Kč 
(zaokrouhleně) 

18.02.2020 60 000 15.03.2020 26 8,25 353 

18.02.2020 60 000 26.04.2020 68 8,25 922 

18.02.2020 60 000 11.05.2020 83 8,25 1 126 

Daná tabulka zobrazuje příklad pro výpočet úroků z prodlení. Repo sazba pro 11.5.2020 

činí 0,25 %, proto celkový úrok 8,25 %. Příklady výpočtů uvažují dlužnou částku 

v hodnotě 60 000 Kč a porovnávají výši úroků pro různé dny úhrady. Čím delší bude 

období od doby splatnosti po dobu úhrady, tím větší bude daný úrok z prodlení. 
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5.1.3 Bonusy při zaplacení před dobou splatnosti 

Společnost Gumotex poskytne odběratelům určitou slevu z nominální částky při úhradě 

před dobou splatnosti. Tímto opatřením budou odběratelé motivováni zaplatit 

za své závazky co nejdříve a využít danou slevu. Tato sleva jim poskytne volné peněžní 

prostředky, které můžou dále investovat. Pro společnost Gumotex je daná sleva výhodná 

zejména pro zajištění finančních prostředků v krátkém úseku po vystavení faktury. 

Tyto slevy budou poskytovány pouze dlouhodobým zákazníkům, se kterými má 

společnost Gumotex kladné zkušenosti a zároveň částka faktury přesahuje 200 000 Kč. 

Tato sleva bude poskytnuta pouze u faktur, které budou zaplaceny do 10. dne od data 

vystavení a její velikost bude stanovena podle průměrných nákladů na kapitál. 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝑵𝑪𝑲 𝒙 
𝑪𝑲

𝑪
+ 𝑵𝑽𝑲 𝒙 

𝑽𝑲

𝑪
 

Vzorec č. 37: Průměrné náklady na kapitál 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 157) 

Kde: 

• WACC = průměrné náklady na kapitál, 

• NCK = náklady na cizí kapitál = i x (1-T), i = úroková sazba cizích zdrojů, 

T = daňová sazba, 

• CK = cizí kapitál, 

• C = celkový kapitál, 

• NVK = náklady na vlastní kapitál (požadovaná výnosnost vlastního kapitálu), 

• VK = vlastní kapitál. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,049 𝑥 (1 − 0,19) 𝑥 0,61 + 0,15 𝑥 0,39 = 0,0827109 

Náklady na cizí kapitál představují 4,9 %, za tuto sazbu poskytuje Česká spořitelna 

krátkodobé úvěry. Podíl cizího kapitálu na celkovém představuje v roce 2018 61 % 

a podíl vlastního kapitálu na celkovém naopak 39 %. Požadovanou výnosnost 

si společnost Gumotex stanovila na 15 % a celkové náklady na kapitál tudíž tvoří zhruba 

8,3 %. 
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Maximální výše poskytnutého skonta se vypočítá podle následujícího vzorce: 

𝒊𝒔 =  
𝒊𝒕

𝟏 + 𝒊𝒕
 

Vzorec č. 38: Maximální výše skonta 

(Zdroj: Režňáková, 2010, s. 63) 

𝒊𝒕 = 𝒊 𝒙 
𝑻

𝟑𝟔𝟓
 

Vzorec č.  39: Výpočet přepočtené alternativní výnosové míry 

(Zdroj: Režňáková, 2010, s. 63) 

 Hodnota i ve vzorci představuje alternativní výnosovou míru, v našem případě WACC. 

Uvažujeme pohledávky s dobou splatnosti 30-ti dnů. Za hodnotu T dosadíme 20, jelikož 

poskytujeme slevu pouze u pohledávek zaplacených do 10 dnů od doby vystavení, tudíž 

20 dní před dobou jejich splatnosti. 

𝒊𝒕 =  𝟎, 𝟎𝟖𝟐𝟕𝟏𝟎𝟗 𝒙 
𝟐𝟎

𝟑𝟔𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟓𝟑𝟐𝟏𝟎𝟒𝟏𝟏 

𝒊𝒔 =  
𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟓𝟑𝟐𝟏𝟎𝟒𝟏𝟏

𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟓𝟑𝟐𝟏𝟎𝟒𝟏𝟏
= 𝟎, 𝟒𝟓% 

Odběratelům, kteří u závazků (s dobou splatnosti 30 dní) zaplatí do 10. dne ode dne 

vystavení faktury, poskytne společnost Gumotex slevu ve výši 0,45 %. U závazků 

s dobou splatnosti 60 dní bude poskytnuta sleva při úhradě do 10. dne ode dne vystavení, 

a to konkrétně 1,12 %. 

Sleva pro odběratele ve výši 0,45 %, popřípadě 1,12 %, ovšem není motivační. Společnost 

Gumotex by měla tuto slevu navýšit, aby skutečně docílila dřívějších úhrad od svých 

zákazníků. Navýšení by preferovala především při nedostatku finančních prostředků, 

a to konkrétně o 2 procentní body vypočteného skonta. Z výše uvedeného vzorce vychází, 

že u pohledávek s dobou splatnosti 30 dní by výše skonta činila 2,45 %. Tato výše je nyní 

pro dlužníky mnohem výhodnější, jelikož ušetří mnohem více prostředků. Určitou 

výhodu má i společnost Gumotex, která docílí více uhrazených faktur do 10-ti dnů 

po jejich vystavení. 
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5.1.4 Faktoring 

Faktoring funguje na principu prodeje dané pohledávky faktoringové společnosti, 

která poskytne finanční prostředky a přebírá danou pohledávku. Neposkytne ale celých 

100 %, protože by to pro ni nebylo výhodné. Faktoringová společnost si z nominální 

hodnoty srazí faktoringový poplatek a úrok z profinancování, a zbylou část vyplatí dané 

společnosti. Poplatek si stanoví každá společnost nezávazně, a to především s ohledem 

na velikosti vyplacené zálohy. Úrok z profinancování pak představuje 1M PRIBOR 

zvýšený o průměrný úrok při poskytování krátkodobých bankovních úvěrů. Při prodeji 

vyplatí 80 % - 90 % a zbylou část až při zaplacení dané pohledávky. Použití faktoringu 

je významné především pro zajištění finančních prostředků před lhůtou splatnosti daných 

pohledávek a dále také pro přenesení rizika za situace, že dlužník nebude ochoten 

nebo schopen splatit daný závazek. 

Pro výpočet jsme jako faktoringovou společnost vybrali Českou spořitelnu, 

a to především díky tomu, že firma Gumotex má u České spořitelny vedený bankovní 

účet a mohla by dosáhnout lepších podmínek. Faktoringová společnost však nevykoupí 

všechny pohledávky společnosti, proto pro naše výpočty uvažujeme pouze pohledávky 

z obchodních vztahů. 

Tabulka č. 34: Výpočet nákladů na faktoring pro rok 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle factoringcs.cz) 

Hodnota pohledávek 432 343 

Záloha od banky v % 90% 

Vyplacená záloha pro Gumotex 389 109 

Faktoringový poplatek v % 0,35% 

Úrok z profinancování v % 3,01% 

Faktoringový poplatek 1 513 

Úrok z profinancování 963 

Poplatky celkem 2 476 

V tabulce jsou vypočteny celkové náklady na faktoring společnosti Gumotex. Údaje jsou 

stanovené dle podmínek České spořitelny, které nabízí firmám velikostně odpovídající 

společnosti Gumotex. Celková hodnota pohledávek z obchodních vztahů společnosti 

Gumotex v roce 2018 tvoří 432 343 tis. Kč. Z toho vyplacená záloha (90 %) představuje 
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389 109 tis. Kč, které společnost Gumotex ihned inkasuje za svoje pohledávky a převede 

do krátkodobých finančních prostředků. Česká spořitelna si účtuje faktoringový poplatek 

ve výši 0,35 % z nominální hodnoty pohledávek, což u společnosti Gumotex představuje 

1 513 tis. Kč. Úrok z profinancování dále představuje 963 tis. Kč a celkové náklady 

na faktoring jsou 2 476 tis. Kč.  

Tabulka č: 35 a 36: Oběžná aktiva před a po faktoringu (rok 2018) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oběžná aktiva před faktoringem  Oběžná aktiva po faktoringu 

Oběžná aktiva 831 307 
 

Oběžná aktiva 831 307 

Zásoby 316 329 
 

Zásoby 316 329 

Dl. pohledávky 2 545 
 

Dl. pohledávky 2 545 

Kr. pohledávky 497 512 
 

Kr. pohledávky 108 403 

Kr. finanční m. 14 921 
 

Kr. finanční m. 404 030 

Tabulky porovnávají vliv faktoringu na oběžná aktiva. Suma oběžných aktiv zůstala 

na stejné úrovni, změnily se pouze hodnoty krátkodobých pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku. Krátkodobé pohledávky se po faktoringu změnily na krátkodobé 

finanční prostředky, což nám umožňuje dané prostředky znovu investovat. Kromě daného 

investování má faktoring vliv na určité ukazatele finanční analýzy. 

5.2 Vliv faktoringu na ukazatele finanční analýzy 

5.2.1 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky představují pouze nejlikvidnější část majetku společnosti. 

Z čistého pracovního kapitálu jsou vyloučeny jak zásoby, tak pohledávky, jelikož nejsou 

dostatečně likvidním prostředkem společnosti. Čisté pohotové prostředky vypovídají 

o schopnosti společnosti v daný okamžik dostát svým závazkům. Jsou důležité 

pro podnik především z pohledu potencionálních investorů, kteří tak posuzují, 

zda do dané společnosti investovat. Pokud by čisté pohotové prostředky vycházely 

ve špatných číslech, investoři by se obávali platební schopnosti dané společnosti 

a neinvestovali by své prostředky. 
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Tabulka č. 37: Čisté pohotové prostředky po faktoringu (rok 2018) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Před faktoringem Po faktoringu 

ČPP -877 784 -488 675 

V tabulce vidíme, že se čisté pohotové prostředky v závislosti na provedení faktoringu 

zlepšily společnosti Gumotex zhruba o 410 000 tis. Kč. Výsledné hodnoty jsou jistě 

příznivější než před faktoringem. 

5.2.2 Peněžní – okamžitá likvidita 

Peněžní likvidita představuje nejpřísnější ukazatel likvidity. Následující tabulka nám 

ukáže změnu peněžní likvidity po provedení faktoringu. 

Tabulka č. 38: Změna peněžní likvidity po faktoringu (rok 2018) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Před faktoringem Po faktoringu 

Peněžní likvidita 0,02 0,45 

V tabulce vidíme změnu peněžní likvidity z 0,02 na 0,45. Jelikož se optimální hodnoty 

dané likvidity pohybují v rozmezí od 0,2 - 0,5, určitě je tento krok významným zlepšením 

pro společnost Gumotex. V roce 2018 byla firma před faktoringem hrubě 

pod doporučenými hodnotami a takřka nebyla schopna v daný moment dostát svým 

závazkům. Po faktoringu se situace obrací a společnost Gumotex se dostává na horní 

hranici doporučených hodnot a v daný moment je schopna dostát téměř polovině 

svým závazkům. 

5.2.3 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek představuje časové rozmezí od vystavení faktury po inkaso 

pohledávek. Firmy se snaží tuto dobu co nejvíce zkrátit, nebo alespoň optimalizovat 

v součinnosti s dobou obratu závazků. 
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Tabulka č. 39: Doba obratu pohledávek po faktoringu (rok 2018) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Před faktoringem Po faktoringu 

Doba obratu pohledávek 65,07 6,51 

V tabulce vidíme, že společnost Gumotex měla před faktoringem dobu obratu pohledávek 

zhruba 65 dní. Doba obratu závazků byla 45,45, tudíž zhruba o 20 dní méně. Použitím 

faktoringu společnost Gumotex zkrátila dobu obratu pohledávek na téměř 6 a půl dne. 

Optimalizací si zajistila výrazné zkrácení této doby a při porovnání s dobou obratu 

závazků je na tom podstatně lépe. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti 

Gumotex, akciová společnost za pomoci vybraných metod finanční analýzy za období 

2014–2018. Na základě zjištěných výsledků bylo provedeno celkové zhodnocení finanční 

situace společnosti a provedeny návrhy na zlepšení. 

První část bakalářské práce vypovídá o celkovém úkolu i jeho částech. Hlavní částí bylo 

představení použitých vzorců finanční analýzy. Při seznámení s těmito vzorci byla 

použita různá odborná literatura, která je popisuje nejlépe. U každého vzorce byla 

provedena krátká charakteristika jeho významu a důvodu použití. U vzorců, u kterých 

byla možnost stanovit optimální hodnoty, byly tyto hodnoty stanoveny. Dané hodnoty 

byly stanoveny především pro poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů, jelikož kvalitní 

vývoj společnosti se opírá o tyto hodnoty. Naopak u ukazatelů absolutních optimální 

hodnoty nemáme, jelikož se vážou na každou společnost individuálně. Stejně fungují 

i ukazatele rozdílové, u kterých záleží na konkrétní společnosti a posuzují se zejména 

s vývojem společnosti v čase než s doporučenými hodnotami. 

V následující části byla podrobněji představena analyzovaná společnost Gumotex. 

Na základě webových stránek a výpisu z veřejného rejstříku byly uvedeny základní 

informace, jako jsou sídlo, právní forma, IČO, základní kapitál aj. Dále byl podrobněji 

popsán předmět podnikání, který se skládá z několika různých podnikatelských činností. 

Následuje stručné seznámení s historií společnosti a stručném vývoji. Mimo jiné 

jsou představeni i konkurenti dané společnosti, kteří podnikají ve stejné nebo podobné 

činnosti. 

Další a jednou z nejdůležitějších částí bakalářské práce je samotná analýza finanční 

situace podniku. Na základě obecného představení vzorců finanční analýzy 

jsou provedeny dané výpočty. Jsou použity všechny vzorce z první části. Absolutní 

a rozdíloví ukazatelé jsou porovnáni v čase pouze u společnosti Gumotex. U každého 

vzorce a následného výpočtu jsou stručně popsány dané výsledky společnosti 

a charakteristika jejich vývoje. U vzorců poměrových jsou výsledky porovnávány 

s hlavními konkurenty i doporučenými hodnotami. Společnost by měla dosahovat 

doporučených hodnot, ale musí se brát v potaz i hodnoty konkurence. Na základě tohoto 

porovnání byly definovány slabé stránky společnosti. 
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Poslední část bakalářské práce se zaměřuje na zjištěné slabé stránky a jsou stanoveny 

návrhy na jejich zlepšení. Společnost eviduje mnoho pohledávek po splatnosti, které 

zadržují platební prostředky a ovlivňují tak její finanční situaci i výše zmíněné ukazatele. 

Jedná se zejména o dobu obratu pohledávek, čistých pracovních prostředků a okamžité 

likvidity. Tyto hodnoty vykazují nejhorší výsledky jak v porovnání s konkurencí, 

tak v porovnání s optimálními hodnotami. Návrhy proto směřují zejména do oblasti 

pohledávek. Jedná se o důkladné prověření odběratelů, bonusy za včasnou úhradu, pokuty 

za pozdní placení či faktoring. Po provedení navrhovaných zlepšení situace byly 

ukazatele přepočítány s novými hodnotami a společnost Gumotex si poté stojí 

v porovnání s konkurencí mnohem lépe. Mimo jiné dosahuje i optimálních hodnot 

daných ukazatelů. 
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Příloha č. 1: Zkrácená rozvaha společnosti Gumotex 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 1 829 228 1 946 071 1 891 639 1 975 659 1 835 868 

Dlouhodobý majetek 1 052 952 1 120 919 1 029 869 1 017 441 981 732 

Dl. nehmotný m. 20 511 20 047 29 243 30 995 29 682 

Dl. hmotný m. 678 096 731 075 789 548 778 014 749 642 

Dl. finanční m. 354 345 369 797 211 078 208 432 202 408 

Oběžná aktiva 751 757 799 605 845 959 944 851 831 307 

Zásoby 274 886 308 837 274 513 328 623 316 329 

Dl. pohledávky 226 1 344 2 239 37 752 2 545 

Kr. pohledávky 419 982 366 716 512 363 521 752 497 512 

Kr. finanční m. 56 663 122 708 56 844 56 724 14 921 

Časové rozlišení 24 519 25 547 15 811 13 367 22 829 

Pasiva celkem 1 829 228 1 946 071 1 891 639 1 975 659 1 835 868 

Vlastní kapitál 662 137 776 304 707 769 858 984 715 788 

Základní kapitál 155 709 155 709 96 391 96 391 96 391 

Kapitál. fondy 71 735 95 369 113 902 95 867 17 726 

Fondy ze zisku 219 275 219 458 31 479 31 462 31 445 

VH min. let 156 309 143 170 313 298 414 272 633 599 

VH běž. ÚO 59 109 162 598 152 699 220 992 -63 373 

Cizí zdroje 1 138 890 1 159 829 1 173 083 1 104 099 1 119 611 

Rezervy 4 125 42 525 14 637 22 364 6 100 

Dl. závazky 37 318 17 051 55 063 31 741 56 330 

Kr. závazky 385 749 464 428 466 300 387 952 425 567 

Bank. úvěry a výp. 711 698 635 825 637 083 662 042 631 614 

Časové rozlišení 28 201 9 938 10 787 12 576 469 



II 

 

Příloha č. 2: Zkrácený výkaz zisku a ztrát společnosti Gumotex 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Gumotex) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
2 168 629 2 453 479 2 581 498 2 419 090 2 358 994 

Tržby za prodej 

zboží 
36 856 48 742 137 008 80 156 66 316 

Výkonová spotřeba 1 555 395 1 651 891 1 759 989 1 714 044 1 673 559 

Náklady vynaložené 

na prodané zboží 
34 639 45 772 129 225 75 283 61 522 

Spotřeba materiálu a 

energie 
1 227 824 1 353 162 1 390 920 1 401 151 1 346 408 

Služby 292 932 252 957 239 844 237 610 365 629 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
-34 369 -2 857 23 718 -38 003 96 

Aktivace -8 578 -14 809 -11 531 -10 395 -5 493 

Osobní náklady 454 227 522 404 607 279 632 141 629 277 

Provozní VH 152 468 257 852 259 551 116 262 20 272 

Finanční VH -87 519 -60 178 -81 691 161 644 -104 343 

VH před zdaněním 64 949 197 674 177 860 277 906 -84 071 

Daň z příjmu 5 840 35 076 25 161 56 914 -20 698 

VH po zdanění 59 109 162 598 152 699 220 992 -63 373 

 


