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ÚVOD 

 

Téma mé diplomové práce zní: „Hodnocení finanční situace FEI Company a návrhy na její 

zlepšení“ a vybrala jsme si ho proto, že reaguje na aktuální potřebu řady firem.  

 

Většinu uskutečněných aktivit podniku je možné pomocí účetnictví převést do čísel a následně do 

účetních výkazů, ze kterých pak analýzou a správnou interpretací můžeme čerpat informace o 

dosavadním vývoji firmy, jejím postavení, problémech i perspektivách do budoucna.  Na základě 

zjištěných výsledků a po identifikaci problémových oblastí, je možné připravit návrhy pro 

zlepšení ekonomické situace a provést nápravná opatření. 

   

Informace o finančním zdraví a síle podniku nevyužívá jen vedení firmy pro podnikové řízení, 

ale i vlastníci firmy pro zjištění zhodnocení své investice a řada externích uživatelů jako jsou 

banky, dodavatelé, konkurence aj. 

 

Pro zhodnocení finanční situace jsme si vybrala firmu FEI Company. Hlavním cílem mé 

diplomové práce je komplexně posoudit finanční a ekonomickou situaci této společnosti za 

pomocí vybraných metod finanční analýzy a navrhnout opatření, která mohou zjištěné nedostatky 

zmírnit nebo odstranit.  

 

Pro zpracování finanční analýzy budu vycházet z účetních výkazů a výročních zpráv společnosti 

z let 2003-2006 a také z informací získaných prostřednictvím konzultace s pracovníky firmy a z 

dalších zdrojů. 

 

První kapitolu uvedu stručnou charakteristikou analyzované firmy, vymezím cíle práce a metody, 

které k analýze finanční situace a jejího oborového okolí použiji. 

 

Následující kapitola mé práce bude věnována teoretickému hledisku finanční analýzy. Stručně se  

zmíním o postavení a významu finanční analýzy v dnešním ekonomickém prostředí, identifikuji 
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hlavní uživatele a zdroje informací pro finanční analýzu a zaměřím se také na jednotlivé metody 

finanční analýzy. 

 

Protože jsou akcie analyzované firmy veřejně obchodované na burze NASDAQ a společnost 

musí sestavovat účetní závěrku podle pravidel US GAAP, zmíním se v druhé části teoretických 

východisek práce také o výkaznictví dle pravidel US GAAP a hlavních rozdílech ve srovnání s 

českými účetními předpisy. 

 

Třetí kapitola je věnována praktické aplikaci teoretických poznatků. Chování podniků je do velké 

míry ovlivněno oborem činnosti a prostředím, ve kterém působí. Okolní prostředí firmy 

zhodnotím prostřednictvím Porterovy analýzy konkurenčních sil a SWOT analýzy. Finanční 

situaci FEI Company budu analyzovat pomocí elementárních metod finanční analýzy. Tato 

analýza by měla ukázat, v jaké finanční situaci se firma nachází.  

 

Závěr mé diplomové práce bude tvořit celkové zhodnocení finanční situace analyzované firmy ve 

sledovaných letech a návrhy na opatření na zlepšení situace v problémových oblastech. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Stručná charakteristika firmy FEI Company 

  

se zabývá vývojem, výrobou a prodejem nástrojů, založených na principu 

elektronové mikroskopie. Společnost byla založena v roce 1971 v americkém Hillsboru, má 

právní formu akciová společnost a akcie firmy jsou obchodovány na burze NASDAQ od roku 

1995 pod zkratkou FEIC.  

 

V současnosti má firma tři hlavní vývojová a technologická centra, která jsou alokována v USA, 

v Holandsku a v České Republice. Vedle těchto center FEI disponuje globální sítí obchodních a 

servisních center přibližně v 50 zemích světa. 

 

Mezi zákazníky firmy patří společnosti z oblasti polovodičového průmyslu, přední světové 

univerzity a výzkumné ústavy, velké farmaceutické společnosti, vývojová centra automobilového 

a leteckého průmyslu. Za dobu své existence firma nainstalovala kolem 6 600 přístrojů. 

 

Odbyt výrobků je realizován přes tři obchodní divize a jak už je z jejich názvu vyplývá, každá je 

zaměřena na jiný typ zákazníků: 

Nanoelectronics – pokrývá zákazníky zejména z polovodičového a elektromechanického 

průmyslu. Výrobky firmy FEI jsou zde využívány zejména v laboratořích pro urychlení vývoje 

nových produktů, analýzu defektů různých druhů materiálů. 

Nanoresearch & Industry – zákazníky v tomto segmentu jsou zejména univerzity, výzkumné 

laboratoře a firmy působící v automobilovém, metalurgickém a petrochemickém průmyslu. Růst 

poptávky po produktech v této oblasti je dán zejména vládními dotacemi na výzkum a vývoj 

nových materiálů a také produkcí nových výrobků založených na inovaci materiálů. 

Nanobiology – významnými zákazníky jsou zejména výzkumné ústavy lékařské, nemocniční 

laboratoře, patologické ústavy či farmaceutické společnosti. Instrumenty firmy FEI umožňují 

mikrobiologům a farmaceutickým výzkumníkům zobrazit trojrozměrně biologické struktury.  
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1.1.1 Výzkum vývoj 

FEI Company má tři výzkumné a vývojové pracoviště v Hillsboru (USA), Eindhovenu 

(Holandsko) a Brně (Česká republika). V těchto pracovištích bylo ke konci roku 2006 

zaměstnáno 331 zaměstnanců. 

Trhy, na které FEI dodává své výrobky, jsou pod neustálým konkurenčním tlakem na 

technologický růst a inovaci výrobků. Aby firma udržela krok a mohla dodávat svým zákazníkům 

stále lepší výrobky, investuje nemalou část1 svého kapitálu do výzkumu a vývoje. Firma hodlá i 

v následujících letech v nastaveném trendu pokračovat, investice do výzkumu a vývoje plánuje 

minimálně v obdobné výši jako doposud.  

1.1.2 Výroba 

Výrobní divize jsou situovány na stejných místech jako vývojová pracoviště - tedy v Hillsboru, 

Eindhovenu a Brně, přičemž každá z továren produkuje odlišné typy výrobků. Výroba spočívá 

zejména v kompletaci a testování finálních produktů. Provedení každého jednotlivého přístroje je 

zdokumentováno a odsouhlaseno jak továrnou tak zákazníkem předtím, než je přístroj odeslán.  

 

 
Obrázek 1: Budova brněnské pobočky FEI Company 

                                                 
1 Náklady na výzkum vývoj činily v roce 2006 $57,5 mil., v roce 2005 $56,6 mil., v roce 2004 $51,7 mil. V každém 
roce to byla částka ve výši minimálně 12% z celkových tržeb. 
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1.1.3 Produkty 

Elektronové mikroskopy, které firma FEI vyrábí se dělí na tři výrobkové řady: 

 

Prozařovací (transmisní) elektronové mikroskopy – TEM 

Obecně si pod pojmem mikroskop většina lidí představí optický přístroj, který využívá světlo pro 

pozorování velmi malých objektů. Také prozařovací elektronový mikroskop je optický přístroj, 

který však místo světelného svazku používá elektrickým polem urychlené elektrony a místo 

skleněných čoček čočky elektromagnetické. Dráha pohybujících se elektronů je ovlivněna 

magnetickým polem stejně jako je světelný paprsek ovlivňován skleněnými čočkami. 

Obraz v elektronovém mikroskopu je pozorován na luminiscenčním stínítku nebo snímán CCD  

kamerou. Aby nedocházelo k interakcím elektronů s atmosférou, je celý systém umístěn 

ve vakuu. Protože  mezní rozlišovací schopnost  mikroskopu je úměrná vlnové délce použitého 

záření, umožňuje elektronové záření s podstatně kratší vlnovou délkou, než má viditelné světlo, 

dosáhnout mnohem vyšší rozlišovací schopnosti. 

 

Prozařovací elektronová mikroskopie umožňuje získat komplexní informaci o vlastnostech a 

chování materiálů. Lze studovat vznik, vlastnosti a vzájemné působení jednotlivých poruch.  

 

Obrázek 2: Transmisní elektronový mikroskop  



 15 

Rastrovací elektronové mikroskopy - SEM 

Princip rastrovacího mikroskopu spočívá v tom, že je na každé místo vzorku zaměřen úzký 

paprsek elektronů a prochází jej po řádcích. Interakcí dopadajících elektronů s materiálem vzorku 

vznikají různě detekovatelné složky. Jak paprsek putuje po vzorku, mění se podle charakteru 

povrchu úroveň signálu v detektoru. Z těchto signálů je pak sestavován výsledný obraz. 

 

Obrázek 3: Rastrovací elektronový mikroskop 

 

Dual beams (DB) 

Dual Beam systémy – umožňující 3D analýzu vzorku. 

 

Obrázek 4: Dual Beam mikroskop 
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FIB zaostřený iontový paprsek – prozařovací a rastrovací mikroskopy pracují s elektronovým 

paprsek, pro některé analýzy je však vhodnější využívat paprsek iontový. Ten je schopen přímo 

měnit, či obrábět povrch vzorku se submikronovou přesností.  

1.1.4 Prodej 

Prodej a servis přístrojů je řízen z USA a spravován organizacemi sídlícími přibližně v 50 zemích 

světa. Výrobky firmy FEI jsou také prodávány nezávislým agentům a distributorům i v ostatních 

zemích.  

 

Obchodní zástupci musí mít kromě prodejních dovedností také široké technické znalosti, aby byli 

schopni potenciálním zákazníkům zodpovědět i dotazy odborného rázu.  

 

Prodejní cyklus obvykle trvá 3-12 měsíců, u zákazníků, kteří vyžadují úpravu některých aplikací 

však i déle. Všechny výrobky jsou prodávány s 12ti měsíční zárukou.  

 

Oddělení prodeje a servisu čítalo ke konci roku 2006 kolem 300 zaměstnanců. Geograficky je 

rozděleno na tři divize: Severní Amerika, Evropa a Asijsko-pacifická oblast. 

 

Graf 1:  Podíl jednotlivých prodejních regionů na tržbách FEI Company v letech 2004-2006 
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Zdroj: Výroční zpráva  FEI Company z let 2004-2006 
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1.1.5 Zaměstnanci 

Ke konci roku 2006 firma celkově zaměstnávala 1 624 zaměstnanců na plný pracovní úvazek. 

Jejich rozložení do jednotlivých odděleních je patrné z následujícího grafu.  

 

Graf 2:  Struktura zaměstnanců FEI Company dle jednotlivých oddělení v r.2006 
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Zdroj: Výroční zpráva  FEI Company za rok 2006 

1.1.6 Konkurence  

Trhy, na které firma FEI dodává své výrobky jsou vysoce konkurenční. Řada konkurentů má 

navíc daleko větší finanční, marketingové a výrobní zázemí než FEI Company. Vzhledem 

k tomu, že trhy na které firma dodává své produkty, se neustále vyvíjí, a je nutné reagovat na 

neustále se měnící požadavky zákazníků, mění se i hlavní konkurenti firmy.  

 

Hlavními konkurenty firmy FEI Company jsou JEOL Ltd., Hitachi Ltd., Seiko Instruments Inc. a  

Carl Zeiss SMT A.G. 

 

Schopnost firmy zůstat konkurenceschopná vůči uvedeným firmám tkví především 

v nepřetržitém vývoji nových a vylepšených systémů, jejich uvedení na trh včas a za 

konkurenceschopné ceny.   
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1.1.7 K historii elektronové mikroskopie 

 

Slovo mikroskopie je odvozeno z řeckého micros (malý) a skopeo (pozorovat). Od raných 

počátků vědy existuje zájem o pozorování stále menších a menších detailů. Biologové chtějí 

zkoumat struktury buněk, bakterií a virů. Vědci, kteří se zabývají vlastnostmi materiálů, chtějí 

pozorovat nehomogenity a poruchy v kovech, krystalech a keramických materiálech. V různých 

odvětvích geologie umožnily detailní studie hornin, minerálů a fosilií pochopit původ naší 

planety a jejích cenných minerálních zdrojů. 

 

Nikdo přesně neví, kdo vynalezl první mikroskop. Optický mikroskop byl pravděpodobně 

vyvinut z Galileova dalekohledu v 17. století. Jeden z nejstarších přístrojů pro pozorování velmi 

malých objektů vyrobil na počátku 18.století  Holanďan Antony van Leeuwenhoek. Jeho přístroj 

se skládal pouze ze silných vypouklých čoček a nastavitelného držáku pozorovaného objektu a 

s tímto jednoduchým mikroskopem dosáhl až 400 násobného zvětšení, což umožnilo objev 

prvoků, bakterií či červených krvinek. 

 

Omezujícím faktorem tohoto prvního mikroskopu byla zejména kvalita konvexních čoček. Tento 

problém se dal vyřešit přidáním dalších čoček, které zvětšují obraz vytvořený první čočkou. 

Takto složený mikroskop byl základem současných optických mikroskopů.  

 

Optický mikroskop má zvětšení asi 1000x a umožňuje oku rozlišit dva objekty vzdálené 

navzájem 0,2 µm. Při pokračující snaze o dosažení lepšího rozlišení bylo zjištěno, že rozlišovací 

schopnost mikroskopu není omezena jen počtem a kvalitou čoček, ale také vlnovou délkou světla 

použitého pro osvětlené předmětu.Vědci chtěli vidět stále větší detaily buněk, vyžadující zvětšení 

řádově 10 000násobné. A protože optický mikroskop dosáhl ve 30. letech 20.století své teoretické 

hranice, bylo nutno zkonstruovat mikroskop na jiném principu.  

 

Místo světelného paprsku se začne využívat elektronový paprsek (tok rychlých elektronů), a 

místo skleněné čočky čočka magnetická. Dr. Ernst Ruska z berlínské univerzity tyto jevy 

zkombinoval a v roce 1931 postavil první prozařovací elektronový mikroskop, kterým dosáhl 
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rozlišení 100 nm, což bylo dvakrát lepší než rozlišení nejlepšího optického mikroskopu. Za tento 

objev také získal v roce 1986 Nobelovu cenu za fyziku.  V současné době tyto mikroskopy 

dosahují rozlišovací schopnosti 0,1 nm při zvětšení 1 000 000x. 

 

Druhý typ elektronového mikroskopu, tzv. skenovací (SEM – Scanning Electron Microscope), se 

objevil v roce 1942, komerčně však byl požíván až kolem roku 1965, kdy se podařilo zvládnout 

skenování (postupné bombardování elektrony) vzorku (podobně jako např. při skenování 

fotografií). U tohoto typu mikroskopu je nutné urychlovací napětí pro elektrony 60 až 80 kV a 

jejich zvětšení je 30 000násobné a s kombinací s mikroskopem optickým až 100 000násobné. 

 

Tabulka 1: Rozlišovací schopnosti mikroskopických technik 

Mikroskopická technika  Dosažitelné rozlišení  

(Neozbrojené oko)  0,1 mm  

Světelná mikroskopie  0,2 µm  

Mikroskopie blízkého pole  50 nm  

Transmisní elektronová mikroskopie nad 0,1 nm  

Rastrovací elektronová mikroskopie  nad cca 2 až 3 nm  

Mikroskopie rastrovací sondou  atomární, kolem 0,1 nm  

Zdroj: Materiály společnosti FEI Czech Republic s.r.o. 

 

Obrázek 5:  Mikroskopem zvětšená hlava mouchy  

 
Zdroj: Materiály společnosti FEI Czech Republic s.r.o. 
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1.2 Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce je komplexně posoudit finanční a ekonomickou situaci 

společnosti FEI Company pomocí vybraných metod finanční analýzy a vytvořit návrhy na 

zlepšení v problematických oblastech.  

Pro zpracování finanční analýzy budu vycházet z poskytnutých účetních výkazů, z informací 

získaných prostřednictvím konzultace s finančním ředitelem FEI Czech Republic s.r.o. a také 

z dalších zdrojů. 

 

Jednotlivé cíle práce mohou být shrnuty následovně: 

• zhodnocení strategického postavení firmy prostřednictvím Porterova modelu 

konkurenčních sil a SWOT analýzy 

• provedení finanční analýzy společnosti FEI Company v letech 2003-2006 pomocí 

zvolených metod finanční analýzy 

• zhodnocení výsledků finanční analýzy, stanovení pozitivních a negativních trendů  

• popis konkrétních návrhů na zlepšení v problematických oblastech  

 

Pro hodnocení strategického postavení firmy jsou použity následující metody: 

• Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

• SWOT analýza 

Finanční zdraví podniku v letech 2003-2006 je posuzováno použitím elementárních metod 

technické analýzy:  

• analýzou stavových ukazatelů (horizontální a vertikální analýza rozvahy) 

• analýza tokových a rozdílových  ukazatelů  

• analýza poměrových ukazatelů (ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a 

kapitálového trhu) 

Pro zhodnocení celkové finanční situace jsou použity tyto soustavy ukazatelů: 

• pyramidová soustava 

• bankrotní modely  

• bonitní modely 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část mé práce bude věnována teoretickému hledisku finanční analýzy. Stručně se  zmíním o 

postavení a významu finanční analýzy v dnešním ekonomickém prostředí, identifikuji hlavní 

uživatele a zdroje informací pro finanční analýzu a zaměřím se také na jednotlivé metody 

finanční analýzy. 

 

Akcie firmy FEI, jejíž finanční situaci budu v praktické části analyzovat, jsou veřejně 

obchodované na burze NASDAQ a proto musí společnost sestavovat účetní závěrku podle 

pravidel US GAAP. V druhé části teoretických východisek práce se tedy zmíním o výkaznictví 

dle pravidel US GAAP a hlavních rozdílech oproti českým účetním předpisům. 

 

2.1 Postavení, úloha, a význam finanční analýzy 

V současnosti se neustále mění ekonomické prostředí a spolu s těmito změnami dochází ke 

změnám rovněž ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Úspěšná firma se při svém 

hospodaření bez rozboru finanční situace neobejde. 

 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. Za nejvýstižnější lze považovat 

definici, která říká, že: finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předvídání budoucích finančních podmínek. (11) 

 

Finanční analýza má v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou dlouhodobou tradici a je 

neoddělitelným prvkem podnikového řízení. Finanční výsledky se stávají základním kritériem 

ekonomických rozhodnutí a podnikové finance získávají nové postavení – dostávají se do centra 

pozornosti všech podnikatelů. Jsou velmi významné nejen pro strategické řízení firmy v oblasti 

finančního managementu, ale např. i pro hodnocení a výběr partnerů v obchodní oblasti. Při 

zpracování finanční analýzy dochází k identifikaci slabin ve firemním finančním zdraví, které by 

mohly v budoucnu vést k problémům, ale i silných stránek souvisejících s možným budoucím 

zhodnocením majetku firmy. (11) 
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Hlavním smyslem finanční analýzy je dospět k určitým závěrům o celkové hospodářské a 

finanční situaci podniku a připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku. 

 

K závěrům lze dospět pomocí tří základních metod a ve třech etapách rozborové práce: 

 

• v první etapě analýzy (analýza v užším slova smyslu) se vykazované údaje z účetních 

výkazů rozkládají na dílčí prvky a zjišťuje se jejich vliv na celkové hospodářské výsledky  

• následuje druhá etapa, kde se dílčí prvky a faktory pomocí různých metod kombinují a 

vyhodnocuje se jejich působení ve vzájemných souvislostech. Tím se vytváří určitá 

smysluplná základna, z níž je možno vyvozovat potřebné závěry. Tato druhá etapa 

rozborové práce má již kvalitativně jiný charakter, neboť je syntetickou prací. 

• dovršením rozborové práce je formulace závěrů (dedukce), které vyjadřují určitý stupeň 

hodnocení a ocenění podniku a představují výsledný podklad pro podnikatelské 

rozhodování. (3) 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Z uživatelského hlediska může být finanční analýza zaměřena na různé skupiny uživatelů. Každý 

uživatel by si měl před samotným zpracováním finanční analýzy formulovat cíl, ke kterému 

hodlá analýzou dospět. Již od tohoto okamžiku se postupy jednotlivých uživatelů začnou 

rozcházet.   

 

Management se z  krátkodobého hlediska zajímá především o platební schopnost podniku. 

Potřebuje znát efektivnost a ziskovost provozu firmy, zajímá se o strukturu a výši majetku a 

zdrojů jeho krytí. Velmi důležitou položkou je také ziskovost, poněvadž management se ze svého 

jednání zcela logicky zodpovídá vlastníkům firmy.  

 

Vlastníci (akcionáři, investoři) si za pomocí výsledků finanční analýzy ověřují, zda jsou jejich 

investované prostředky náležitě zhodnocovány a řádně využívány. Klíčový zájem vlastníka 
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podniku je ziskovost, tedy dosažení výnosnosti zdrojů, které vlastník do podniku investoval. 

Chce znát, jaký podíl z výnosů bude vložen zpět do provozu a jaký mu bude vyplacen v podobě 

dividend. Zároveň se bude zajímat o tržní hodnotu a likviditu své investice na kapitálovém trhu, 

jakož i o stabilitu podniku. 

 

Věřitelé (banka, dodavatelé) se nepodílejí na zisku a proto se soustřeďují na likviditu svých 

pohledávek a solventnost podniku. Pro banku je většinou nejdůležitější sledování dlouhodobé 

likvidity a hodnocení ziskovosti v dlouhém časovém horizontu. Důležitá je rovněž schopnost 

tvorby finančních prostředků a stabilita jejich toků. Pro obchodní věřitele je důležitá platební 

schopnost, struktura oběžných aktiv (jako možný zdroj finančních prostředků) a krátkodobých 

závazků a také průběh cash flow.   

 

Konkurence má především zájem o porovnání výsledků s vlastními. Zajímá se o výši tržeb, stav 

zásob, dobu jejich obratu, ale také o ukazatele jako jsou rentabilita, solventnost či zadluženost. 

(11) 

 

Obrázek 6: Uživatelé finanční analýzy 

 
Zdroj: RŮŽIČKOVÁ, P. Finanční analýza metody ukazatele, využití v praxi.1.vyd. Praha: GRADA Publishing, 

2007. 118 s.  ISBN 978-80-247-1386-1. 
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2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy do značné míry závisí na 

použitých vstupních informacích. Ty by měly být nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní.  

Data pro finanční analýzu můžeme čerpat z mnoha informačních zdrojů a tyto zdroje mohou být 

členěny z několika hledisek: 

 

Tabulka 2: Členění informačních zdrojů pro finanční analýzu 

Hledisko  Informace Příklady 

interní rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce 
Původ 

externí státní statistiky, burzovní informace, opatření vlády 

finanční 
struktura aktiv a pasiv, náklady, výnosy, hosp. 

výsledek Charakter 

nefinanční počet zaměstnaců, postavení na trhu, konkurence 

účetní 
účetní výkazy finančního výkaznictví, výroční a 

auditorské zprávy 
Praxe 

ostatní 
podnikové statistiky, vnitřní směrnice, kapitálový trh, 

ratingové kanceláře 

kvantifikovatelné účetní výkazy, oficiální ekonomická statistika  
Možnost 

kvantifikace nekvantifikovatelné 
zprávy auditorů, komentáře odborného tisku, nezávislé 

prognózy 

Zdroj: SŮVOVÁ, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1.vyd. Praha: Bankovní institut, 

1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0 

 

Aby jakákoliv analýza měla smysl, musíme zajistit srovnatelnost dat. V případě finanční analýzy 

jde o  

• srovnatelnost časovou, v případě srovnávání a hodnocení jednoho podniku v jeho vývoji   

• srovnatelnost subjektů, v případě srovnávání více subjektů. Hlediska srovnatelnosti 

mohou být oborové, geografické, společensko-politické, ekologické, legislativní. Je 

prakticky nemožné najít podniky srovnatelné ve všech ohledech, v praxi se tedy dává 

přednost zejména hledisku oborové srovnatelnosti. (3) 
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Pro všechny zainteresované subjekty uvnitř i vně podniku – podnikové vedení, akcionáře, 

věřitele, investory, analytiky kapitálových trhů jsou výchozím a základním zdrojem informací 

účetní výkazy. 

 

Účetní výkazy jsou součástí účetní závěrky, kterou podle zákona č.563/1991 Sb. i dle pravidel 

US GAAP tvoří: 

 

• rozvaha 

• výkaz zisků a ztrát 

• výkaz o peněžních tocích 

• výkaz změn ve vlastním jmění 

• příloha k účetním výkazům 

• výroční zpráva 

 

Finanční analýza jako nástroj hodnocení (oceňování podniku) je nezbytnou součástí procesu 

rozhodování o podniku, bez ohledu na to, zda subjekt rozhodování stojí uvnitř nebo vně firmy.  

 

Pro hodnocení úrovně platební schopnosti, výnosnosti, hospodářské a finanční stability je rozbor 

účetních dat a výkazů nezbytnou podmínkou. Je třeba vzít v úvahu, že vliv řady faktorů, které 

nelze při rozhodování přehlížet, není v účetnictví explicitně zaznamenán, i když se dříve či 

později ve finančních výsledcích podniku projeví.  

 

Nefinanční informace o analyzované firmě (počet zaměstnanců, vývoj odvětví), jejím okolí a 

konkurenci mohou být při jakémkoliv rozhodování nepostradatelné jak pro samotnou firmu, tak 

pro banku zvažující poskytnutí úvěru či investora zvažujícího nákup akcií nebo jiných cenných 

papírů. (3)  
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2.4 Přístupy k finanční analýze 

 

Rozlišují se dva základní přístupy k finanční analýze: 

 

• fundamentální analýza  - soustřeďuje se na vyhodnocování spíše kvalitativních údajů o 

podniku, přičemž základní metodou analýzy je odborný odhad založený na hlubokých 

empirických i teoretických zkušenostech analytika. Informace kvantitativní povahy se do 

analýzy zahrnují, zpravidla se však nezpracovávají pomocí algoritmizovaného 

matematického aparátu. 

• technická analýza rozumí se jí kvantitativní zpracování ekonomických dat s použitím 

matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod, přičemž 

výsledky zpracování jsou opět kvantitativně ale i kvalitativně vyhodnocovány. (9) 

 

Oba přístupy mají své klady a zápory. Nejlepších výsledků lze zpravidla dosáhnout jejich 

kombinací. (13) 

 

2.5 Metody finanční analýzy  

V zásadě můžeme rozlišit dvě skupiny metod: 

 

• elementární metody – jsou založeny na základních aritmetických operacích s ukazateli, 

tedy vystačíme s elementární matematikou a procentním počtem. V mnoha případech tato 

analýza plně postačuje a v praxi je značně rozšířená. Její výhodou je jednoduchost a 

nenáročnost výpočetního zpracování, někdy však může být přílišné zjednodušení na 

škodu věci. 

 Elementární metody finanční analýzy obvykle členíme na  

o analýzu absolutních ukazatelů 

o analýzu rozdílových a tokových ukazatelů 

o analýzu poměrových ukazatelů 

o analýzu soustav ukazatelů 
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• vyšší metody – vyžadují náročnější matematické úvahy a postupy. Nejsou používány 

běžně ve firemní praxi, zpravidla se jimi zabývají specializované firmy. Lze je rozdělit do 

dvou skupin 

o matematicko-statistické metody (bodové a intervalové odhady ukazatelů, 

statistické testy odlehlých dat, empirické distribuční funkce, regresivní a kolerační 

analýza, analýza rozptylu) 

o nestatistické metody finanční analýzy; rozvoj těchto metod byl motivován 

hranicemi použitelnosti metod statistických (metody založené na alternativní teorii 

množin, expertní systémy, neuronové sítě) (13) 

 

2.6 Členění ukazatelů finanční analýzy 

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou buď položky účetních výkazů, údaje z dalších 

zdrojů, nebo čísla z nich odvozená. U finančních analýz sehrává nejdůležitější roli časové 

hledisko. Je proto důležité rozlišování stavových a tokových ukazatelů.    

 

Stavové ukazatele zobrazují stav majetku a jeho zdrojů k určitému časovému okamžiku (tento 

úkol plní položky rozvahy). Z těchto stavových ukazatelů se odvozují ostatní ukazatele jako 

jejich rozdíly či podíly, mluvíme pak o rozdílových a poměrových ukazatelích. 

 

Tokové ukazatele informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určité období, 

vztahují se k určitému časovému intervalu. Patří k nim data z výkazu cash flow, či položky 

výkazu zisků a ztrát. (3) 

 

Jiným druhem členění ukazatelů, je členění ukazatelů na extenzivní (objemové) a intenzivní 

(relativní). 

 

Extenzivní ukazatele vypovídají rozsahu (objemu), vyjadřují proměnné v objemových 

jednotkách (Kč, t, km, ha). Jsou nositeli informací o rozsahu či objemu analyzované položky a 
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představují kvantitu v přirozených (objemových) jednotkách; v případě účetních výkazů se jedná 

o jednotky peněžní.  

Do kategorie extenzivních ukazatelů patří 

• stavové ukazatele; jsou odrazem základního úkolu účetnictví, tzn. zachycovat stav 

majetku a zdrojů jeho krytí vždy ke zvolenému časovému okamžiku. Tyto veličiny tvoří 

základ pro vyjádření všech ostatních druhů ukazatelů, jde zejména o položky rozvahy.  

• rozdílové ukazatele; představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či pasiv vztažených 

vždy k témuž okamžiku. Typickým příkladem může být ukazatel čistého pracovního 

kapitálu – což je rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými 

závazky.  

• tokové ukazatele; informují o změně extenzivních ukazatelů, nimž došlo za určitou 

dobu. Typickým tokovým ukazatelem je zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady.  

• nefinanční ukazatele; jsou nezbytnou součástí analýzy, nevychází se u nich z údajů 

získaných ze základnách účetních výkazů, ale spíše z údajů vnitropodnikového 

účetnictví a evidence. Do této kategorie můžeme zařadit údaje o počtu zaměstnanců, 

množství výrobků, spotřeba energie. 

 

Intenzivní ukazatele charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele využívány, jak se 

mění. Mají již povahu hodnotících ukazatelů. Jde zpravidla o podíly dvou extenzivních ukazatelů.  

 

Intenzivní ukazatele můžeme dělit na 

• stejnorodé intenzivní ukazatele; což jsou poměry extenzivních ukazatelů, které jsou 

vyjádřeny ve stejných jednotkách. 

• nestejnorodé intenzivní ukazatele; jsou poměrem dvou ukazatelů vyjádřených v různých 

jednotkách. Příkladem mohou být například ukazatele aktivity. 

 

Důvodem pro časté využívání intenzivních parametrů je fakt, že umožňují provádět analýzu 

časového vývoje finanční situace dané firmy a jsou také vhodným nástrojem průřezové analýzy, 

tedy pro porovnání finanční situace firmy s finanční situací podobných firem. (11) 
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2.7 Elementární metody finanční analýzy 

Jsou založeny na základních aritmetických operacích s ukazateli, tedy vystačíme s elementární 

matematikou a procentním počtem. Jejich základní členění je patrné z následujícího obrázku. 

 

Obrázek 7: Základní členění elementárních metod finanční analýzy 

 
Zdroj: RŮŽIČKOVÁ, P. Finanční analýza metody ukazatele, využití v praxi.1.vyd. Praha: GRADA Publishing, 
2007. 118 s.  ISBN 978-80-247-1386-1. 
 

2.7.1 Analýza stavových ukazatelů  

Zahrnuje v sobě především horizontální a vertikální analýzu rozvahy. 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. Při tvorbě této 

analýzy je nutné vytvářet dostatečně dlouhé časové řady, neboť jen ty mohou znamenat méně 

nepřesností při interpretaci výsledků propočtu. Analytik by měl také brát v úvahu prostředí, ve 

kterém firma funguje a uvažovat tedy v širším kontextu.  
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Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, jde vlastně o souměření 

jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. Při samotné 

analýze pak posuzujeme strukturu aktiv a pasiv.  

 

Struktura aktiv informuje o tom, do čeho firma investovala svěřený kapitál, zda zvolila vhodný 

poměr mezi stálými a oběžnými aktivy tak, aby si zajistila potřebnou likviditu.  

 

Struktura pasiv informuje o tom, z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Vložil-li kapitál do firmy 

sám podnikatel (skupina vlastníků, akcionáři) hovoříme o vlastním kapitálu. Pokud je 

vkladatelem věřitel (např. banka) hovoříme o cizím kapitálu. (11) 

 

2.7.2 Analýza tokových ukazatelů   

Zabývá se analýzou těch základních účetních výkazů, které v sobě primárně nesou tokové 

položky - jde tedy o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow.  

 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období. U tohoto výkazu je vhodné analyzovat především strukturu a dynamiku jednotlivých 

položek, při analýze se snažíme nalézt odpověď na otázku jak jednotlivé položky výkazu zisku a 

ztráty ovlivnily výsledek hospodaření. Informace v něm obsažené jsou významným podkladem 

pro hodnocení firemní ziskovosti. 

 

Výkaz cash flow slouží k posouzení skutečné finanční situace, odpovídá na otázku kolik 

peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je použil.  

 

Rozlišujeme tři základní úrovně výkazu cash flow:  

• provozní cash flow (odráží generování peněz v rámci standardního provozu) 

• investiční cash flow (reflektuje změny peněz v souvislosti s investováním)  

• finanční cash flow (zahrnuje dopad způsobu financování společnosti) (5) 
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2.7.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

K analýze a řízení finanční situace firmy (zejména likvidity) slouží rozdílové ukazatele, 

označované také jako fondy finančních prostředků. 

2.7.3.1 Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel se vypočítá jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky. Do pohotových peněžních prostředků se zahrnuje hotovost, peníze na bankovních 

účtech a krátkodobé investice do cenných papírů. 

2.7.3.2 Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Představuje střední cestu mezi rozdílovými ukazateli likvidity. Z oběžných aktiv se při výpočtu 

vyloučí zásoby a nelikvidní pohledávky a od takto upravených oběžných aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky. 

2.7.3.3 Čistý pracovní kapitál 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem, vypočteným jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Ukazatel má významný vliv na solventnost firmy. Přebytek krátkodobých 

aktiv (vhodně strukturovaných a likvidních) opravňuje k úsudku, že má firma dobré finanční 

zázemí. Čistý pracovní kapitál představuje finanční polštář, který firmě umožní pokračovat 

v jejích aktivitách i v případě nepříznivé události, která by vyžadovala větší výdej peněz. (12) 

 

2.7.4 Analýza poměrových ukazatelů  

Patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy. Důvodem může být fakt, že analýza 

poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů, které jsou 

veřejně dostupné i pro externí finanční analytiky.  

 

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné či několika účetních položek základních 

účetních výkazů k jiné položce nebo skupině. (11) 
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2.7.4.1 Ukazatele likvidity 

Před samotným výčtem jednotlivých ukazatelů by bylo dobré objasnit význam pojmů 

vstupujících do dané oblasti. Za nejdůležitější můžeme považovat pojmy likvidita a solventnost.  

Pojem likvidita může být použít buď ve vztahu k určité složce majetku nebo k podniku. 

Likvidita určité složky majetku vyjadřuje vlastnost dané položky majetku přeměnit se rychle a 

bez velké ztráty hodnoty na peněžní hotovost. V souvislosti s podnikem pak vyjádřením 

schopnosti podniku přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát včas 

svým závazkům. 

 

Pojem likvidita bývá často zaměňován s pojmem solventnost. Mezi oběma existuje přímá 

souvislost, není však možné tyto pojmy zaměňovat. Vzájemná souvislost je nejlépe vysvětlitelná 

na větě, že podmínkou solventnosti je likvidita. (11) 

 

K hodnocení likvidity zřejmě zaujme každá cílová skupina odlišný postoj. Pro management může 

nedostatek likvidity znamenat snížení ziskovosti, nevyužití příležitostí či ztrátu kapitálových 

investic. Vlastníci podniku budou naopak preferovat nižší úroveň likvidity , neboť oběžná aktiva 

představují neefektivní vázanost finančních prostředků, což může snižovat rentabilitu vlastního 

kapitálu. Pro věřitele může být nižší likvidita  hrozbou, že jejich pohledávky nebudou včas 

splaceny. 

 

Likvidita je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně likvidní 

podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká míra likvidity 

znamená, že jsou finanční prostředky vázány v aktivech, nepracují ve prospěch zhodnocování 

finančních prostředků a snižují rentabilitu podniku. Je tedy potřeba hledat pokud možno 

vyváženou úroveň likvidity, která zaručí dostatečné zhodnocení prostředků ale také schopnost 

dostát svým závazkům.(11) 

 

Ukazatele likvidity mají vždy obecný tvar podílu toho, čím je možno platit k tomu, co je nutno 

platit. Člení se podle likvidnosti oběžných aktiv a nejčastěji se používají následující tři ukazatele: 
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Okamžitá likvidita   (cash ratio) 

Bývá také označována jako likvidita 1.stupně a představuje nejužší vymezení likvidity. Vstupují 

do ní jen ty nejlikvidnější položky; pohotové platební prostředky (peníze v pokladně, na 

bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry a šeky s dobou splatnosti do 90 dnů).  

 

    pohotové platební prostředky 
Okamžitá likvidita =  
      okamžitě splatné závazky 
 

 

Pohotová likvidita   (quick ratio) 

Označována jako likvidita 2. stupně. Pro pohotovou likviditu platí, že by měla být velikost 

čitatele i jmenovatele v podobné výši, v poměru 1:1, lépe až 1,5:1. Vyšší hodnota ukazatele je 

příznivá pro věřitele, ne už však pro akcionáře a vedení podniku. 

 

     oběžná aktiva  - zásoby 
Pohotová likvidita =  
       krátkodobé závazky 
 

 

Běžná likvidita 

Také označována jako likvidita 3.stupně. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva na hotovost. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele má však 

některá omezení, nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a také nebere 

v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu se pohybují v rozmezí 2,5-3:1. (11) 

 

   oběžná aktiva 
Běžná likvidita =  
                     krátkodobé závazky 
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Určitým omezením pro tyto ukazatele může být fakt, že jej lze k datu sestavení rozvahy ovlivnit, 

např. odložením některých nákupů. 

Chceme-li získat objektivní náhled na likviditu podniku, je dobré ji sledovat v delší časové řadě, 

která umožní lepší chápání situace podniku. U ukazatelů likvidity je doporučený trend stabilita 

bez výraznějších výkyvů. 

 

2.7.4.2 Ukazatele rentability  

Poměřují zisk s různými veličinami tak, aby se zhodnotila úspěšnost při dosahování podnikových 

cílů. Tyto ukazatele jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Slouží k hodnocení celkové efektivnosti a nejvíce bude zajímat 

akcionáře a potencionální investory. V časové řadě by měly mít tyto ukazatele rostoucí tendenci. 

 

Rentabilitu je možné měřit řadou různých ukazatelů, rozlišujeme však dvě základní skupiny. 

První skupina ukazatelů jsou ukazatele vloženého kapitálu, které poměřují vygenerovaný zisk 

vůči kapitálu, který byl k vytvoření tohoto zisku použit. 

Druhá skupina poměřuje různé podoby firemního zisku k tržbám, vyjadřuje tedy návratnost 

investice na jednotku tržeb a souhrnně tyto ukazatele můžeme označit jako ukazatele rentability 

tržeb. (11) 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu - ROI   (return on investment) 

Vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělkovou schopnost nebo také produkční sílu. Patří 

k nejdůležitějším ukazatelům, jímž se hodnotí podnikatelská činnost firem.  

 

            zisk před zdaněním + nákladové úroky 
ROI =  
                      celkový vložený kapitál 
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Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti 

financovány. Hodnotí výnosnost celkového vloženého kapitálu a je použitelná pro měření 

souhrnné efektivnosti. (12) 

 

Rentabilita celkových vložených  aktiv – ROA   (return on assets) 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financována. (12) 

  

                 zisk po zdanění 
ROA =  
                  celková aktiva 
 

 

Rentabilita  vlastního kapitálu - ROE   (return on equity) 

Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku. Pro investora je důležité, 

aby ROE byl vyšší než úroky, které by obdržel při jiné formě investování. 

 

                 zisk po zdanění 
ROE =  
                  vlastní kapitál 
 

Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou 

intenzitou odpovídající riziku investice. Obecně platí, že by měl být ukazatel vyšší než je úroková 

míra bezrizikových cenných papírů. (11) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE   (return on capital employed) 

V čitateli jsou výnosy všech investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro věřitele) a ve 

jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má firma k dispozici. (12) 

 

                           čistý zisk + úroky 
ROCE =  
                  vlastní kapitál + dlouhodobé závazky 
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Rentabilita tržeb – ROS 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy jaký zisk 

podnik dosahuje na 1 Kč tržeb.  

 

                zisk po zdanění 
ROS =  
                      tržby 
 

V praxi se tento ukazatel nazývá ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové marže. Ziskovou 

marži je nejlépe porovnávat s oborovým průměrem a platí, že jsou-li hodnoty tohoto ukazatele 

nižší než je oborový průměr, pak jsou ceny výrobků příliš nízké a náklady příliš vysoké. (11) 

 

2.7.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik využívá k financování svých potřeb také 

cizí zdroje. V reálné ekonomice u větších podniků nepřichází v úvahu, že by podnik financoval 

svá aktiva pouze z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu. Podnik je téměř vždy financován 

z obou zdrojů a volba správného poměru patří mezi základní úkoly finančního řízení podniku.  

Stejně jako u předešlých ukazatelů i zde existují různé pohledy na kapitálovou strukturu podniku. 

Pro věřitele je riziko tím větší, čím vyšší je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu (vzrůstá 

riziko neplnění závazků). Pohled akcionářů je také důležitý, poněvadž čím vyšší je podíl 

dluhového financování, tím rizikovější jsou pak akcie. (11) 

 

Celková zadluženost  (debt ratio) 

Vypočte se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, 

tím větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

                                            cizí kapitál 
Celková zadluženost =  
                                          celková aktiva 
 

Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr, bude pro společnost obtížné získat další kapitál bez 

toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál. 
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Koeficient samofinancování  (equity ratio) 

Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů. 

                                                     vlastní kapitál 
Koeficient samofinancování =  
         celková aktiva 
 

. 

Ukazatel úrokového krytí  (interest coverage) 

Používá se proto, aby firma zjistila, zda je pro ni ještě dluhové zatížení únosné. Udává, kolikrát je 

zisk vyšší než úroky. Ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. Doporučené 

hodnoty dosahují trojnásobku a více. Neschopnost platit úrokové platby ze zisku může být 

znakem blížícího se úpadku. 

 

                                                        EBIT 
Ukazatel úrokového krytí =  
                                                nákladové úroky 
  
 
Doba splácení dluhu 

Z hlediska zadluženosti obecně platí, že čím vyšší je objem závazků, tím více je třeba věnovat 

pozornost tvorbě prostředků na jejich splácení. Jednoznačně nelze určit kritérium optimality, je 

nutné vždy posoudit, kdo tyto ukazatele posuzuje a v jakém oboru firma podniká (obecně se 

soudí, že průmysl využívá vyváženější poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, zatímco 

stavebnictví a obchod se přiklání spíše na stranu dluhového financování). (11) 

 

                                       Cizí zdroje - finanční majetek 
Doba splácení dluhů =  
                                               Provozní cash-flow 
 



 38 

2.7.4.4 Ukazatele aktivity 

Měří efektivnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů podle rychlosti obratu vybraných 

položek rozvahy. Jejich rozborem můžeme zodpovědět otázky, jak hospodaříme s aktivy a jaké 

má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu.  

 

Ukazatel obratu celkových aktiv  (total assets turnover) 

Někdy také bývá nazýván jako vázanost celkového vloženého kapitálu, je vyjádřen jako poměr 

tržeb k celkovému vloženému kapitálu. Udává počet obrátek za daný časový interval. Pokud je 

intenzita využívání aktiv nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, 

měly by být zvýšeny tržby nebo odprodány některá aktiva. (12) 

                                                 Tržby       
Obrat celkových aktiv =   
                                           Aktiva celkem  
 

Ukazatel obratu stálých aktiv   (fixed assets turnover) 

Měří jak efektivně firma využívá stálá aktiva, má význam při rozhodování o tom, zda pořídit 

další investiční majetek. Nižší hodnota ukazatele než průměr v oboru je signálem pro výrobu, aby 

zvýšila využití výrobních kapacit a pro manažery, aby omezili investice do firmy. (12) 

 

                                           Tržby       
Obrat stálých aktiv =   
                                        Stálá aktiva 
 

Ukazatel obratu zásob   (inventory turnover ratio) 

Udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu uskladněna. 

Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým průměrem vyšší, znamená to, že firma nemá 

zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. Naopak nižší ukazatel 

svědčí o přebytečných zásobách, které vyvolávají vyšší náklady na skladování a ve kterých jsou 

umrtveny finanční prostředky. (12) 

                          Náklady na prodané zboží  
Obrat zásob =  
                                         Zásoby  
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Odvozeným ukazatelem je doba obratu zásob - vypovídá o tom, jak dlouho jsou zásoby ve firmě 

drženy, než dojde k jejich prodeji. 

                                             360 
Doba obratu zásob =   
                                       Počet obratů 
 

Obecně platí, že čím je vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lepší je situace. Je 

třeba však pamatovat na optimální velikost zásob, každý obor podnikání potřebuje určitou míru 

zásob, jiná bude v zakázkové výrobě a jiná ve stavebnictví. 

 

Ukazatel obratu pohledávek   (receivables turnover ratio) 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, měří 

efektivnost úvěrové politiky firmy. 

                                                      Tržby   
 Obrat obchodních pohledávek =     
                              Obchodní pohledávky 
 

Doplňkovým ukazatelem je doba obratu pohledávek, která udává, za jak dlouho jsou pohledávky 

průměrně splaceny. Je-li doba obratu pohledávek delší než běžná splatnost faktur, znamená to 

nedodržování úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. (11) 

 

Ukazatel obratu závazků   (payabes turnover ratio) 

Vypovídá o tom, jak rychle firma splácí své závazky. Obecně je možné konstatovat, že doba 

obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, jinak firma poskytuje obchodní 

úvěr svým odběratelům. 

                                                      Tržby   
 Obrat obchodních závazků   =     
                            Obchodní závazky 
 

Vztah mezi obratem zásob, pohledávek a závazků je nejlépe patrný při prozkoumání obratového 

cyklu peněz. 
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2.7.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Investoři, kteří vložili svůj kapitál do základního kapitálu firmy, potenciální investoři a všichni, 

kdo obchodují na kapitálovém trhu, se zajímají o návratnost svých investic. Té lze dosáhnout buď 

prostřednictvím dividend, nebo růstem ceny akcií. Aktuální ceny akcií a rovněž mnohé 

z indikátorů tržní hodnoty jsou dostupné veřejnosti např. z novin. (12) 

 

 

Účetní hodnota akcie (book value per share)  

Je vlastní kapitál dělený počtem kmenových akcií v oběhu. Účetní hodnotu akcie je užitečné 

srovnat s tržní hodnotou firmy na kapitálovém trhu. 

 

                                                Vlastní jmění      
Účetní hodnota akcie =      
                                          Počet kmenových akcií   
 

Čistý zisk na akcii (earnings per share, EPS) 

Výnos na akcii je klíčovým údajem o finanční situaci firmy a odráží výsledky a úspěchy 

konkurentů při trendové analýze. 

 

                                                           Čistý zisk      
Čistý zisk na akcii (EPS) =     
                                                 Počet kmenových akcií   
 

 

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (price earnings ratio, P/E) 

Ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za 1 korunu vykazovaného zisku na akcii, nebo také 

odhaduje počet let potřebných ke splacení ceny akcie jejím výnosem. Je indikátorem celkového 

tržního ohodnocení firmy. Relativně vysoký P/E může znamenat, že investoři očekávají velký 

růst dividend v budoucnu, nebo že akcie obsahuje malé riziko a proto se investoři spokojí 

s menším výnosem. Je-li naopak ukazatel P/E v rámci oboru příliš nízký, může to signalizovat 

větší rizikovost či malý růstový potenciál, nebo obojí. (12) 
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                                                                        Tržní cena akcie      
Poměr tržní ceny k zisku na akcii (P/E) =      
                                                                       Čistý zisk na akcii   
 

 

Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě (market-to-book ratio) 

Společnost s relativně vyšší mírou výnosu na jmění akcionářů se obecně prodávají za vyšší 

násobky jejich účetní hodnoty než ty, které mají nižší výnosy. Je-li ukazatel větší než 1, znamená 

to, že firma má vyšší tržní hodnotu, než do ní minulí, současní akcionáři vložili, a je tedy 

investory dobře hodnocena. Hodnotu 1 naopak dosahují firmy s nízkou mírou výnosnosti na 

aktiva, avšak mohou ji dočasně zaznamenat i úspěšné firmy, když se dostanou do nesnází. (12) 

 

                                                                     Tržní cena akcie      
Poměr tržní ceny k účetní hodnotě =      
                                                                   Účetní hodnota akcie   
 

 

 

2.7.5 Analýza soustav ukazatelů  

Finanční situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Nevýhodou však je, že tyto jednotlivé ukazatele mají jen omezenou vypovídací 

schopnost, protože charakterizují jen určitý úsek činnosti firmy. K posouzení celkové finanční 

situace se proto vytváří soustavy ukazatelů, označované jako analytické systémy nebo modely 

finanční analýzy. 

Podstatou soustavy poměrových ukazatelů finanční analýzy je z formálního hlediska sestavení 

jednoduchého modelu, jež zobrazuje vzájemné vazby mezi dílčími ukazateli vyššího řádu. Model 

pak tvoří souhrn ukazatelů, které lze postupně rozkládat na další dílčí ukazatele až k detailům. 

Soustavy jsou sestavovány proto, že každý z ukazatelů hodnotí stav podniku nebo jeho vývoj 

jediným číslem, ale ekonomický proces má mnoho vlastností,  a proto jakýkoliv zásah do procesu 

vyvolá nejen požadovaný účinek, ale i řadu jiných důsledků. (12) 
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Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

a) soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli 

jejich rozkladem. 

b) účelové výběry ukazatelů sestavované na bázi komparativně-analytických metod. Cílem je 

sestavit takové výběry ukazatelů, které by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci 

firmy, resp. předikovat její krizový vývoj. Podle účelu jejich použití se výběry člení na: 

• bonitní (diagnostické) modely; snaží se pomocí jednoho syntetického ukazatele vyjádřit 

finanční situaci resp. pozici firmy  

• bankrotní (predikční) modely; představují jakési systémy včasného varování, neboť podle 

chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví firmy (12) 

 

2.7.5.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Rozkládají ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších dílčích ukazatelů pomocí multiplikativních 

nebo aditivních vazeb.  

 

Rozklad ukazatele ROE byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont 

de Nomeurs – odtud také odvozen název Du Pont diagram. 

 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Sčítáním jednotlivých nákladových položek a 

jejich odečtením od výnosů se získá čistý zisk, po jehož vydělení tržbami získáme ziskovou 

marži. Je-li příliš nízká, nebo vykazuje-li klesající tendenci, je třeba se zaměřit na analýzu 

jednotlivých druhů nákladů. 

Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a 

vykazuje obrat celkových aktiv. Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná 

výnosnosti aktiv = ROA. Vynásobením tohoto ukazatele finanční pákou2 získáme ukazatel ROE. 

(12) 

 
                                                 
2 kapitál/vlastní kapitál 
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Rozklad ukazatele ROE nám ukazuje , kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability. 

Zlepšení lze dosáhnout nejen zvyšováním ziskové marže, ale i zrychlením obratu kapitálu, 

odvážnějším využitím cizího kapitálu či změnou struktury finančních zdrojů. (12) 

 

 

Obrázek 8: Du Pont diagram 

 
Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 212 s. ISBN 80-7226-

562-8. 

 

2.7.5.2 Bonitní modely 

Snaží se bodovým hodnocením stanovit bonitu hodnoceného podniku. Jsou velmi silně závislé na 

kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů v odvětvové skupině srovnávaných firem. 

 

Kralickův Quicktest 

Skládá se ze čtyř rovnic, na základě nichž pak hodnotíme situaci v podniku. Hodnocení firmy je 

pak provedeno ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme finanční stabilitu (průměr hodnot R1 a R2) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Obrat aktiv (Tržby/Aktiva) 

Kapitál / Vlastní kapitál X Rentabilita aktiv (ROA) 

Zisková marže (Zisk/Tržby) X 

Čistý zisk Tržby Čisté tržby Celková aktiva 

Tržby Celkové náklady Oběžná aktiva Stálá aktiva 

Náklady na 
prodané zboží 

Zásoby Provozní 
náklady 

Pohledávky 

Nákladové úroky Daň z příjmů Peněžní 
prostředky 

Obchodovatelné 
CP 

: : 

- + 
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následně výnosovou situaci (průměr hodnot R3 a R4) a v posledním kroku hodnotíme situaci jako 

celek – průměr bodových hodnot finanční stability a výnosové situace.  

Dosažené výsledky se pak interpretují následovně: hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují 

firmu, která je bonitní, hodnoty v intervalu 3-1 prezentují šedou zónu, hodnoty nižší než 1 

signalizují potíže ve finančním hospodaření firmy. (11) 

 

2.7.5.3 Bankrotní modely 

Mají informovat uživatele o tom, zda firmě hrozí v blízké době bankrot. Byly odvozeny na 

základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře 

prosperovaly. Vychází z předpokladu, že ve firmě již několik let před úpadkem dochází k jistým 

anomáliím, ve kterých jsou obsaženy zárodky budoucích problémů, které jsou charakteristické 

právě pro ohrožené firmy. (12) 

 

Altmanův bankrotní model – Z- skóre 

Vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. a v 80.letech u několika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Profesor Altman sestavit Z-skóre odlišně pro firmy 

s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání budoucího vývoje 

ostatních firem. Protože byl tento bankrotní model vyvinut v amerických podmínkách, kde firma 

FEI sídlí a jelikož jsou akcie firmy FEI veřejně obchodovatelné, považuji tento bankrotní model  

za ideální pro získání informace o tom, zda firmě nehrozí v následujících letech bankrot. 

 

 

Taflerův bankrotní model 

Byl publikován v r.1977 a využívá čtyři poměrové ukazatele 

x1 = EBT / krátkodobé závazky 

x2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

x3 = krátkodobé závazky / aktiva 

x4 = tržby / aktiva 
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Rovnice tohoto modelu je:  Z = 0,53 x1 + 0,13 x2 + 0,18 x3 + 0,16 x4  

 

Interpretace výsledné hodnoty: 

Z > 0,3 .................  nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2 < Z < 0,3 ..........  tzv. šedá zóna (neurčitý výsledek) 

Z < 0,2 .................  vysoká pravděpodobnost bankrotu 

 

2.8 US GAAP  

Akcie firmy FEI Company jsou veřejně obchodované na regulovaném trhu cenných papírů 

(NASDAQ) a proto musí společnost sestavovat účetní závěrku podle pravidel US GAAP. 

 

V čem spočívají hlavní rozdíly mezi sestavováním účetní závěrky podle českých účetních 

předpisů a vykazováním výsledků podle pravidel US GAAP?  

 

US GAAP3 neboli Americké všeobecně uznávané účetní zásady jsou systémem finančního 

reportování, které účetním říkají, o čem a jakou formou budou informovat o dosažených 

výsledcích. Nejsou to tedy účetní systémy, které by upravovaly postupy účtování, tak jak to 

předepisují například české účetní předpisy. 

 

US GAAP a národní úpravy účetnictví se liší zejména v tom, koho považují za své uživatele.  

USA a státy používající US GAAP dospěly ve svém ekonomickém myšlení k závěru, že přímé 

investování je v konečném důsledku efektivnější než nepřímé - prostřednictvím bank. Pokud tedy 

americká firma potřebuje kapitál, obrací se a získává jej přímo od veřejnosti, tedy na 

kapitálových trzích. US GAAP tedy považují za své uživatele investory a majitele akcií a existují  

proto, aby podaly pravdivé informace o tom, jak vedení firmy hospodaří se svěřenými 

prostředky. Daňové a regulační otázky nemají žádný podstatný vliv na účetní postupy a 

následující sestavování výkazů. (8) 

                                                 
3 US Generally Accepted Accounting Principles 
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Naproti tomu národní úpravy účetnictví (zejména v zemích střední Evropy, Německa a Francie) 

považují za své hlavní uživatele stát, banky a vedení společnosti a jsou tedy podřízeny zejména 

daňovým hlediskům. 

 

Na rozdíl od většiny evropských národních účetních systémů, které jsou tvořeny zákonodárci, 

ústavními činiteli či ministerskými pracovníky, jsou pravidla US GAAP tvořeny Výborem pro 

finanční účetní standardy (FASB4), který se skládá z účetních, investorů a školitelů – tedy lidmi, 

kteří účetní pravidla aplikovali ve své každodenní práci, jsou profesionály ve svém oboru a 

nezávislí (nenechají se ovlivnit jiným zájmem, než psát co nejkvalitnější pravidla). 

 

2.8.1 Obecné zásady 

Ve všech vyhláškách tvořících US GAAP platí čtyři všeobecně uznávané zásady: 

 

1. Historical Cost (historická hodnota)  

Základním pravidlem je, že veškeré účetní případy se účtují na základě historických 

(pořizovacích) cen. Pro některé složky majetku a závazků to však není cena, v níž jsou 

vykazovány po všechna období – možnost přeceňovat. 

 

2. Revenue Recognition (uznávání tržeb) 

Okamžik, kdy se mohou započítat tržby, je  jednou z nejdůležitějších otázek, která musí být při 

konstrukci účetního systému řešena a která determinuje řešení řady dalších účetních otázek. 

Vyhláška SFAC 5 v US GAAP říká, že tržby se všeobecně měří v hodnotách, které se rovnají 

hodnotám vyměněných majetků (zboží, výrobků, služeb) nebo závazků.  

 

Uznání (vykázání)  tržeb a zisků závisí na splnění dvou podmínek:  

a)  jestli byly tržby realizované  

                                                 
4 Financial Accounting Standards Board 
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Tržby jsou realizované v případě, že výrobek, zboží, nebo služba se vymění za peníze, nebo za 

příslib zaplacení (pohledávka). Pokud neproběhne výměnná tržní transakce, neexistuje podle 

US GAAP tržba.5  

b) jestli byly tržby a zisky zasloužené 

Tržby jsou zasloužené v případě, že dodavatel splnil všechny své povinnosti vůči druhé straně 

transakce. Pod pojmem „splnil své povinnosti“ se rozumí, že firma dodala zboží, výrobek nebo 

poskytla služby, aby si zasloužila přijaté peníze, nebo příslib zaplacení. Moment předání je podle 

US GAAP moment, kdy se předávající strana vzdá kontroly nad dodaným předmětem a nastane 

ve chvíli, kdy se rizika a výhody spojené s vlastnictvím předmětu převedou z prodávajícího na 

kupujícího. (8) 

 

3. Matching (uznání nákladů) 

Výdaje se uznávají jako náklady pouze v tom období, ve kterém umožnily tržby bez ohledu na to, 

kdy byly uskutečněny. To znamená, že aby byl zaúčtován náklad, musí být zaúčtována tržba a  

náklad musí být s tou tržbou přímo spojen. 

 

V rámci této zásady je stanoveno minimální členění nákladů pro evidenci do 3 globálních skupin:  

 

a) výrobní náklady - tvoří hodnotu výrobku a také  hodnotu zásob.  

Dále se člení na přímé náklady (direct expenses) – přímý materiál, přímé mzdy a nepřímé 

náklady (indirect expenses) – výrobní režie. 

 

b) administrativní a obchodní - jsou výdaje, které se nedají spojit s jednotlivými tržbami. Tyto 

výdaje jsou pak rozvrhované do nákladů na prodej a nákladů na administrativu s tím, že toto 

třídění je povinné, pokud náklady na prodej jsou podstatné. 

 

                                                 
5 Toto je hlavní důvod, proč US GAAP neuznává aktivaci materiálu, dlouhodobého majetku a služeb  a změnu stavu 
zásob vlastní výroby jako výnos.  
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c) Investiční – jsou náklady spojené s pořízením majetku, který bude poskytovat nějakou 

užitečnost  po dobu delší než jeden rok. Tento majetek se dostává do nákladů nebo do skladu jako 

součást výrobní režie na základě odhadu doby jeho užitečnosti prostřednictvím odpisů. 

 

4. Full Disclosure (úplná informace) 

US GAAP se liší od většiny jiných (neanglosaských) účetních systémů ve světě, protože neurčuje 

standardní formu finančních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, výkazu cash flow). Formu si 

každý podnik určuje sám, musí však splňovat zásadu úplné informace.  

Tato zásada ovlivňuje postavení na auditora - auditor ručí za to, že výkazy budou takové, aby 

rozumný uživatel nebyl oklamán uvedením nepravdivé nebo zkreslené informace nebo 

vypuštěním informace důležité k vytvoření rozumného názoru. (8) 

 

Existují čtyři omezení poskytovaných informací: 

 

1. Materiality (podstatnost) 

 

Promítá se do vzhledu a podrobnosti finančních výkazů. Toto pravidlo má svou objektivní i 

subjektivní stránku: 

a) objektivní stránka -  SEC6 určuje měřítka podstatnosti pro firmy, které obchodují s cennými 

papíry na veřejných trzích. Vyžaduje, aby položky, nebo jednotlivé skupiny položek, které 

reprezentují 5% a více celkových aktiv, měly v rozvaze svou vlastní řádku. Pokud se jedná o 

spřízněné osoby pak je hranice 1% celkových aktiv. Ve výsledovce platí pro jednotlivé položky 

hranice 10%  tržeb.  

b) subjektivní stránka – US GAAP říká, že taková informace, jejíž neuvedení ve výkazech by 

způsobilo, že výkazy by byly jako celek zavádějící, musí být sdělena. 

Toto pravidlo se týká všech informací, které se dají vyjádřit v peněžních jednotkách i těch, které 

se takto vyjádřit nedají. Tyto se pak musí dostatečně popsat v příloze. (8) 

 

                                                 
6 Security Exchange Comitee 
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2. Cost Versus Benefit (cena proti užitečnosti) 

Cena získání, konsolidování a vykazování informace musí odpovídat užitečnosti té informace.  

 

3. Industry Practices  (průmyslové zvyklosti) Určitá průmyslová odvětví (např. zemědělství) 

používají speciální praktiky, které se liší od  normálních postupů. 

 

4. Conservatism (zásada opatrnosti) 

Tato zásada je pouze pomůcka při odhadování a říká, že odhad by měl co nejméně přecenit 

aktiva, nebo zisk. Všeobecně říká, že pokud je při odhadu rozpětí mezi nejlepší a nejhorší 

variantou, nemáme automaticky vybrat tu nejhorší variantu, ale tu, která je nejpravděpodobnější. 

 

US GAAP také preferují konzistenci před úplnou přesností. Je tedy velmi obtížné dělat změny 

v účetních metodách, tyto změny obvykle znamenají opravit všechny předchozí výkazy, nebo 

promítnout souhrnný vliv změn v současných výkazech. 

 

V tomto ohledu se US GAAP  podstatně liší od účetnictví ostatních zemí světa. Ve většině zemí 

EU je účetnictví vytvářeno vládními orgány, je povinné ze zákona a slouží k tomu, aby umožnilo 

dozor nad podnikovými operacemi a k vybírání daní.   

 

Základem US GAAP je však poskytovat pravdivý a věrný obraz ekonomické skutečnosti velkým 

i drobným investorům. Pravidla existují pouze proto, aby účetním vysvětlila, jak se k tomuto 

pravdivému a věrnému obrazu dopracovat. Pokud by tedy nějaké pravidlo US GAAP bránilo 

v poskytnutí pravdivého a věrného obrazu, účetní je povinen toto pravidlo porušit. (8) 
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2.8.2 Balance Sheet (Rozvaha) 

 

Rozvaha je nejrozsáhlejší účetní výkaz. Obvykle se dělí do tří hlavních částí: assets (majetek), 

liabilities (závazky) a equity (vlastní kapitál).  

Co se týče formální stránky, existují určité konvence, které se musí dodržovat. Rozvaha musí 

obsahovat oficiální název účetní jednotky, musí být uvedeno, že se jedná o rozvahu a ke kterému 

dni byla vytvořena. Na rozvaze se vždy sčítá směrem dolů, položky, které jsou nadtržené, jsou 

mezisoučty, položky dvakrát podtržené dvojitou (či tučnou) čarou, jsou konečné součty. Nad 

sloupci, které obsahují hodnoty, se uvádí, v jakých násobcích jsou čísla uvedena. Záporné 

položky jsou označeny závorkami a  často zobrazeny červeně, aby byly nepřehlédnutelné. (8) 

 

2.8.2.1 Assets  (majetek)  

Majetek jsou podle US GAAP prostředky, které jsou zdrojem ekonomické výhody (prospěchu) 

nebo pravděpodobné ekonomické výhody, kterou účetní jednotka „kontroluje“, tedy disponuje 

s ní, ale nemusí ji vlastnit. 

 

US GAAP třídí majetek do dvou hlavních skupin: Current Assets (krátkodobý majetek) a Fixed 

Assets (dlouhodobý majetek) s tím, že krátkodobý majetek se uvádí v rozvaze první. V těchto 

hlavních skupinách se pak individuální podskupiny prezentují v pořadí likvidity od 

nejlikvidnějších po nejméně likvidní (tedy v opačném pořadí než předepisují ČÚS).  

 

Current assets (krátkodobý majetek) je ten, který je vysoce likvidní, nebo ten, který bude do 

jednoho roku likvidován nebo spotřebován a obvykle se člení do následujících kategorií: 

• Cash and cash equivalents (peníze a peněžní ekvivalenty) – v rozvaze sestavené dle US 

GAAP jsou vždy první položkou majetku. Peněžní ekvivalenty jsou položky, které sice 

nejsou penězi, ale mají charakter jako peníze: 

o very short-term investments (velmi krátkodobé investice), tedy investice s dobou 

splatnosti do 90 dnů. 

o cash in transit (peníze na cestě) 
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o stamps, coupons, vouchers (kolky, stravenky a jiné ceniny) 

• Short-term restricted cash (omezené peníze) – peníze jsou omezeny v tom momentě, kdy 

firmě něco brání v tom, aby je mohla utratit. Pokud omezení trvá déle než jeden rok, 

nesmí firma vykazovat omezené peníze jako součást krátkodobého majetku, ale musí je 

vykázat jako součást majetku dlouhodobého. 

• Short-term investments (krátkodobé investice) – tato položka bývá u velkého množství 

firem jednou z nejvýznamnějších částí jejich prezentovaných rozvah a to z toho důvodu , 

že řada firem disponuje značnými peněžními prostředky, které neponechávají na 

bankovním účtu, ale investují je. (8) 

 

Krátkodobé investice se rozlišují na základě jejich obchodovatelnosti. Obchodovatelné 

krátkodobé investice se obvykle vykazují pod označením „marketable securities“, 

vykazují se v tržní hodnotě a všechny změny v této hodnotě se promítají do 

hospodářského výsledku jako zisky (gains) nebo ztráty (losses), přijaté úroky či dividendy 

se také promítají do výsledovky, ale jako finanční výnosy. Neobchodovatelné investice 

jsou vykazovány pod názvem „non-marketable short-term investments, vykazují se 

v pořizovací ceně a všechny přijaté úroky se promítají do výsledovky jako finanční 

výnosy. 

 

• Receivables (pohledávky) – pohledávka je nárok na peníze, který vzniká v okamžiku, kdy 

firma svému zákazníkovi předá zboží nebo výrobek, nebo mu poskytne službu. Do této 

třídy tedy patří nejen klasické pohledávky z obchodního styku , ale také směnky nebo 

položky, které vznikají při splátkovém prodeji nebo leasingu (u pronajímatele). 

• Inventories (zásoby) – přestože se jedná o klíčovou účetní oblast, US GAAP se jí věnují 

překvapivě málo, v praxi se totiž účetnictví pro zásoby (costing) nepovažuje za oblast, 

kterou řeší finanční účetnictví, ale manažerské. Položka se smí klasifikovat jako zásoba 

ve chvíli, kdy firma „obětuje ekonomickou hodnotu“, aby pořídila zboží, výrobek nebo 

službu, které později prodá. 
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• Accrued assets (časové rozlišení) – sestavení finančního výkazu pouze na základě pohybu 

peněz je nemožné, proto se v účetnictví používají účty časového rozlišení pro napasování 

příjmů a výdajů na náklady a výnosy. (8) 

 

Fixed assets (dlouhodobý majetek) je ten, který není vysoce likvidní, nebo ten, který nebude do 

jednoho roku likvidován nebo spotřebován.  

 

Obvykle se člení do následujících kategorií: 

• Long-term investments (dlouhodobé investice) 

• Property, Plant and Equipment7 (hmotný majetek –pozemky, stavby a zařízení) - US 

GAAP nestanovuje žádné závazné třídění ani označení položek, firmy mohou zvolit 

jakékoli rozumné popisné názvy.  

Základním pravidlem pro klasifikaci jako dlouhodobý hmotný majetek je skutečnost, že 

firmě přinese budoucí ekonomický prospěch a lze spolehlivě vyčíslit jeho pořizovací 

hodnotu. Ne zcela jednoduchou oblastí je oceňování dlouhodobého majetku. Obecně je 

pořizovací cenou majetku jeho historická cena, nazývaná také pořizovací hodnota.  

 

Ta se obvykle skládá:  

- z ceny pořízení 

- dopravy 

- instalace a zavedení do provozu  

 

Dále se do hodnoty majetku mohou zahrnout položky jako:  

- poplatky za zprostředkování 

- očekávané náklady na vyřazení; ne všechen majetek je možné vyřadit prodejem nebo 

odvozem na skládku. U některého majetku může být nutná demontáž, ekologická 

likvidace, sanace pozemků nebo obnova životního prostředí. Pokud jsou tyto očekávané 

                                                 
7 často se používá pod zkratkou PP&E 
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náklady materiální, musí se zohlednit v závazcích (kde se vykazují jako rezerva) a 

v pořizovací ceně majetku.  

- úroky; pokud firma pořizuje majetek nějakou delší dobu, součástí pořizovací ceny je 

také úrok, který se dle US GAAP kapitalizovat musí v případě, kdy se jedná o majetek 

vytvořený ve vlastní režii nebo projekty na prodej nebo pronájem.  

- technické zhodnocení. 

   

Náklady, které by se do pořizovací hodnoty majetku dle pravidel US GAAP zahrnovat 

neměly: 

- profesní služby (architektonické, projekční); jsou chápány jako náklady období a do 

pořizovací ceny majetku by se zahrnovat neměly.  

- školení pracovníků; US GAAP výslovně zakazují kapitalizaci školení pracovníků. (8) 

 

Depreciation (odpisy hmotného majetku)  

US GAAP nestanovuje závazně způsob odepisování ani metodu výpočtu výše odpisů. 

Existuje pouze povinnost, uvést a vysvětlit metody odepisování v příloze k účetní 

závěrce. 

Jako doba použitelnosti se dle US GAAP uvažuje taková doba, kdy je aktivum zdrojem 

ekonomických užitků, tedy po kterou je ekonomicky výhodné jej k činnosti využívat. 

Uvažuje se dále, že bude schopno dalšího využití v jiných podmínkách zpravidla u jiného 

subjektu, tedy, že bude moci být prodáno. Prodejní cena po době ekonomické 

použitelnosti aktiva je pak příjmem spojeným z pozbytí aktiva. A pak částka, kterou je 

třeba reprodukovat v odpisech, není celá pořizovací cena, ale pouze ta, která se nenavrátí 

v okamžiku prodeje po skončení doby ekonomické životnosti aktiva, tj. rozdíl mezi  

pořizovací cenou a prodejní cenou. (8) 

 

Odpisové metody 

US GAAP nepředepisují odpisové metody, pouze kladou požadavek, aby při se při jejich 

výběru postupovalo rozumně a systematicky. Firma si tedy může zvolit jakoukoliv 

metodu, která tyto dva požadavky splňuje.  
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Zpravidla se rozlišují:   

1. standardní postupy odhadu opotřebení jsou ty, které jsou běžně uváděny v účetní 

literatuře: 

- výkonová metoda (units of production); změří výkon majetku a podle něj provede 

odpisy 

- lineární metoda (straight-line method);  

- zrychlená metoda SYD  (sum of the years digits) 

- zrychlená metoda DDB (declining-balance method) 

 

2. nestandardní postupy odhadu opotřebení – je třeba  vysvětlit jejich podstatu v příloze. 

Jedná se například o metodu tzv. zpomalených odpisů - snaha o co nejnižší náklady firmu 

vede k využívání i této metody. 

 

• Intangible assets (nehmotný majetek) – je majetek (vyjma finančních nástrojů) bez 

fyzické substance; tedy patenty, copyrighty, licence, technologické postupy, goodwill. Při 

jeho vykazování se má podnik řídit zásadami materiality a pravdivého a věrného obrazu. 

Každá významná položka by tedy měla být vykázána na vlastní řádce pod rozumně 

popisným názvem. (8) 

 

Amortization (odpisy nehmotného majetku) 

Pokud má nehmotný majetek neurčitelnou životnost, nemusí se odepisovat do té doby, 

než se jeho životnost stane určitelná. 

Podobně jako u hmotného majetku, pokud se odepisuje nehmotný majetek, metoda 

odpisování má zobrazit způsob, jakým se spotřebují ekonomické výhody s ním spojené.  

 

V každém případě musí firma minimálně jednou ročně provést revizi, kterou určí: 

- zda se životnost nehmotného majetku, který neodepisuje nestala určitelná. V případě, že 

ano, začne ho odepisovat. 

- zda jsou odpisové doby a metody u majetku, který se odepisuje, reálné 

- zda nebyl majetek znehodnocen  
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Goodwill definuje se jako ta část pořizovací hodnoty, která zůstává poté, co se od 

pořizovací ceny odečte majetek a závazky koupené firmy. Na rozdíl od české účetní 

legislativy dle US GAAP záporný goodwill neexistuje. Nemusí se také odepisovat a to 

z toho důvodu, že pokud se firma pečlivě stará o jednotlivé složky goodwillu (zákazníky, 

zaměstnance, dobré jméno firmy,…), budou mu prospěch přinášet nekonečně dlouho a 

délku jeho životnosti nelze určit. (8) 

 

2.8.2.2 Liabilities (závazky) 

Závazky jsou dle US GAAP číselné vyjádření povinností účetní jednotky vůči jiným subjektům. 

Vzniká v okamžiku transakce, kdy účetní jednotce vznikne povinnost, pravděpodobně 

v budoucnu, převést majetek nebo poskytnout službu. 

Závazek zaniká v okamžiku, kdy dlužník zaplatí a tímto činem je zbaven závazku, nebo je zbaven 

závazku dohodou s věřitelem nebo soudním konáním.  

Pro závazky neexistuje žádná, tradicí daná, struktura vykazování. Nejčastěji se však dělí na 

Current liabilities (krátkodobé závazky), Long-term liabilities (dlouhodobé závazky) a 

Provisions (rezervy). 

 

Current liabilities (krátkodobé závazky) jsou závazky, které budou do jednoho roku ode dne 

závěrky zcela vyrovnané. 

• Accounts payable (závazky z obchodního styku) vznikají v okamžiku, kdy účetní jednotka 

odebere od jiného subjektu výrobek, zboží nebo službu a tím ji vznikne povinnost se 

vyrovnat. 

• Short-term loans (krátkodobé půjčky) jsou půjčky splatné do jednoho roku. 

• Short term notes (krátkodobé směnky) pokud směnka vznikne z obchodního styku, 

zachází se s ní stejně jako s běžným závazkem. 

• Accruals (časové rozlišení) nejčastěji bývají zastoupeny těmito položkami 

o Unearned revenue (nezasloužené výnosy) vzniká v situaci, kdy firma získá peníze 

dříve, než si je zaslouží. 
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o Deffered revenues (odložené výnosy) vznikají oproti očekávaným příjmům. 

o Accrued expenses (výdaje příštích období) jsou definovány jako závazky zaplatit 

za zboží, výrobky nebo služby, které byly přijaty nebo poskytnuty, ale nebyly 

zaplaceny. V praxi se do této klasifikace zahrnují následující položky: mzdy a 

platy, splatné úroky, splatná daň, splatné dividendy). (8) 

 

Long-term liabilities (dlouhodobé závazky) jsou závazky, které nebudou do jednoho roku zcela 

vyrovnány. 

• Bonds (dluhopisy) jsou nejběžnějším druhem dlouhodobého financování u firem, které 

reportují své výsledky podle US GAAP. 

• Loans (půjčky), rozlišují se dva druhy půjček term loans (půjčka, kde se jistina vrací 

najednou) a seriál loans (půjčka, kde se jistina vrací postupně). 

• Other issues zahrnují položky jako restrukturalizace nedobytných závazků, dlouhodobé 

časové rozlišení a dlouhodobé odložené položky (což většinou bývají odložené daně). (8) 

 

Provisions (rezervy) tvoří se v případě, pokud je podmíněná ztráta (náklad) pravděpodobná a 

odhadnutelná. Pokud platí jen jedna z těchto podmínek, rezerva se účtovat nemusí. 

 

2.8.2.3 Equity (vlastní kapitál) 

Z účetního hlediska je to rozdíl mezi majetkem a závazky. US GAAP vyžadují od firem, aby plně 

a pravdivě popsaly skutečnou strukturu svého kapitálu. Jakou strukturu firma zvolí, už neřeší. 

 

Pokud následující položky existují a jsou materiální vykazují se zvlášť: 

• Paid-in capital (vložený kapitál) 

• Authorized shares of common stock (autorizované kmenové akcie) celkový počet akcií, 

které firma může vydat, je obvykle uvedeno v jejích stanovách. Autorizované kmenové 

akcie jsou tedy maximální počet akcií, které smí firma vydat, aniž by změnila nebo 

upravovala své stanovy. 
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o common stock issued (vydané kmenové akcie) celkový počet akcií prodaných 

akcií 

o common stock outstanding (kmenové akcie v oběhu)  

o treasury shares (vlastní akcie) = počet vydaných akcií – počet akcií v oběhu 

o preffered stocks (prioritní akcie) jsou takové akcie, které mají prioritu při 

likvidaci.  

• Legal capital (základní kapitál) tedy povinný minimální vklad 

• Retained earnings (nerozdělený zisk) 

• Reserves (fondy ze zisku) 

• Accumulated other comprehensive income (kumulace ostatního souhrnného 

hospodářského výsledku) (8) 

 

2.8.3 Income Statement8 (výsledovka) 

 

Podobně jako v případě rozvahy ani u výsledovky US GAAP nepředepisují její přesný obsah, 

musí odpovídat zásadě materiality a pravdivého a věrného obsahu. Co ale US GAAP vyžaduje je 

účelová forma výsledovky, nepovoluje druhové členění. 

 

Nejčastěji jsou ve výsledovce obsaženy následující položky: 

 

Revenues (výnosy) jsou definovány jako vzrůst v hodnotě majetku, pokles v hodnotě závazků 

nebo kombinace obou jako důsledek dodání zboží, výrobků nebo služeb v rámci hlavní výdělečné 

činnosti podniku.  

 

Expenses (náklady) dělí na provozní a ostatní. 

• operating expenses (provozní náklady) vznikají jako výnosy v okamžiku prodeje. Tato 

operační část výsledovky se obvykle člení na následující tři oblasti: 

                                                 
8 Běžně bývá také nazýván „profit and loss statement“, nebo zkratkou P&L 
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o cost of goods sold (náklady na prodané zboží); do těchto nákladů se promítá 

uskladněná hodnota zboží, výrobků nebo služeb v okamžiku jejich prodeje. 

o selling expense (odbyt); primárně spočívá v platech a provizích obchodních 

zástupců, vznikají obvykle ve stejný okamžik jako výnosy a proto se do nákladů 

promítají ihned.  

o general and administrative expense (správa) součástí této klasifikace jsou položky 

jako odměny vedení, platy administrativních pracovníků, cestovné, školení..) 

o R&D (výzkum a vývoj) všechny náklady na výzkum a vývoj se nákladů promítají 

ihned, nekapitalizují se.  

• other expenses (ostatní náklady) jsou pokles v hodnotě majetku, vzrůst v hodnotě závazků 

nebo kombinace obou jako důsledek dodávání zboží, výrobků nebo služeb v rámci 

vedlejší nebo periferní činnosti podniku. 

 

Income from continuing operations before taxes (běžný hospodářský výsledek před daní 

z příjmu).  Nejedná se však o daňový základ a to z toho důvodu, že US GAAP některé výnosy a 

náklady uznává, ale daňově zůstávají neúčinné. 

 

Income taxes (daňový náklad); tato položka je daňový náklad zjištěný podle pravidel US GAAP, 

nejedná se však o odvedené částky, daňová povinnost a odvedená daň se vždy bude lišit od 

daňového nákladu. 

 

Net income/loss (hospodářský výsledek po zdanění); tato položka je běžný hospodářský výsledek 

před daní z příjmu mínus daň z příjmu. (8) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

3.1 Strukturální analýza odvětví 

Kromě analýzy podniku samotného má také neopomenutelný význam zanalyzovat postavení 

podniku v jeho vlastním podnikatelském prostředí. Ačkoli relativní prostředí je velmi široké a 

obsahuje sociální a ekonomické vlivy, klíčovým aspektem prostředí, v němž firma působí je to 

odvětví, ve kterém soutěží.  

3.1.1 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Je široce používaným rámcem pro klasifikaci a analýzu faktorů, působících v odvětví. Dle 

Portera závisí úroveň konkurence v odvětví na pěti základních konkurenčních silách, které jsou 

následující:  

Obrázek 9: Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

 

Zdroj: PORTER, M.: Konkurenční strategie. VICTORIA PUBLISHING: Praha, 1994. ISBN 80-85605-11-2. 
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Souhrnné působení těchto pěti sil určuje potenciál konečného zisku v odvětví, kde se potenciál 

zisku měří z hlediska dlouhodobé návratnosti investovaného kapitálu.  

 

Pět konkurenčních sil – nově vstupující firmy, nebezpečí substitučních výrobků, vyjednávací vliv 

odběratelů, vyjednávací vliv dodavatelů a soupeření stávajících konkurentů - odrážejí skutečnost, 

že konkurence v odvětví daleko přesahuje zavedené hrací pole. Každý z těchto pěti faktorů může 

být „konkurentem“ firmy v odvětví, v závislosti na okolnostech. Konkurence může být v tomto 

obecnějším smyslu chápána jako rozšířené soupeření. (10) 

 

Nyní k jednotlivým silám: 

 

Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu a často 

značné zdroje, což může vést ke stlačení cen, nebo k růstu nákladů a tím ke snížení ziskovosti. 

Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na existujících překážkách vstupu v kombinaci 

s reakcí stávajících účastníků, kterou může vstupující firma očekávat. Jsou-li překážky vysoké 

nebo pokud může nový účastník očekávat ostrou reakci od zavedených konkurentů, je hrozba 

nových vstupů malá. 

 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Má formu obratného manévrování k získání výhodného postavení. Používají se metody, jako 

cenová konkurence, reklamní kampaně, uvedení produktu a zlepšený servis zákazníkům nebo 

záruky. K soupeření dochází z důvodu, že jeden nebo více konkurentů buď pociťují tlak, anebo 

vidí příležitost k vylepšení své pozice. 

 

Tlaky ze strany náhradních výrobků – substitutů 

Všechny firmy v odvětví soutěží v širším smyslu s odvětvími, která vyrábějí substituty. 

Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví tím, že určují cenové stropy, jež si mohou firmy 

v odvětví účtovat. Čím atraktivnější je cenová alternativa nabízená substituty, tím pevnější je 

strop nad ziskovosti odvětví. 



 61 

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší kvality nebo 

lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě – to vše na úkor ziskovosti odvětví. Vliv 

každé důležité skupiny odběratelů odvětví závisí na řadě charakteristických rysů, její tržní situace 

a na relativní důležitosti jejích nákupů v odvětví s porovnáním s jeho celkovým objemem 

prodeje. Skupina odběratelů je silná zejména tehdy, pokud je koncentrovaná a nakupuje ve 

velkém množství, produkty, které nakupuje jsou standardní a nediferencované, nehrozí jim velké 

přechodové náklady a dociluje nízkého zisku. (10) 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Dodavatelé mohou uplatnit převahu při vyjednávání nad ostatními účastníky odvětví hrozbou, že 

zvýší ceny nebo sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb. Podmínky ovlivňující postavení 

dodavatele mohou být následující: nabídka je ovládána málo společnostmi a je koncentrovanější, 

než odvětví, jemuž prodává, neexistují substituty pro dodávané zboží, dodavatelský produkt je 

důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání, skupina dodavatelů představuje výrazné 

nebezpečí perspektivní integrace do odvětví odběratelů. (10) 

 

Aplikace Porterovy analýzy na FEI Company 

 

Hrozba vstupu nových firem  

Existují velké bariéry vstupu do odvětví: nutnost výzkumu a vývoje, patenty, ISO normy, 

nákladovost a složitost výroby, vysoká odbornost a kvalifikace zaměstnanců. Vstup nových 

konkurentů na trh elektronové mikroskopie tedy nehrozí.   

 

Konkurenti v odvětví 

Odvětví, ve kterém se firma pohybuje, je vysoce konkurenční. Několik konkurentů má mnohem 

větší finanční, marketingové a výrobní zdroje, než má firma FEI. Jeden nebo více konkurentů 

může dosáhnout technologické výhody (registrace patentu na nově vyvinutou technologii) a 

dostat firmu FEI do konkurenční nevýhody. 
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Hlavními konkurenty společnosti FEI Company jsou firmy JEOL Ltd., Hitachi Ltd., Seiko 

Instruments Inc., Carl Zeiss SMT A.G. a další.  

Firma FEI je schopna obstát v tak široké konkurenci především díky tomu, že neustále vyvíjí a 

představuje nové a vylepšené systémy za konkurenční ceny, jejichž představení na trhu dokáže 

správně načasovat.   

 

Substituty 

Na některé technologie má FEI registrované patenty, tudíž nehrozí, že by zákazník přešel ke 

konkurenci.  

 

Odběratelé 

Relativně malý počet zákazníků se podílí na většině firemních tržeb. Ztráta jakéhokoliv klíčového 

zákazníka by mohla firmu výrazně poškodit. Aby k tomu nedocházelo, snaží se ve firmě velkou 

část zisku investovat zpět do vývoje nových produktů, které vyhovují požadavkům zákazníka.    

 

Dodavatelé 

Elektronové mikroskopy, které firma FEI produkuje musí být konečnému zákazníkovi dodány ve 

špičkové kvalitě a spolehlivosti. Je tedy logické, že stejně vysoké nároky firma klade i na  

dodávané materiály a komponenty, ze kterých se tyto mikroskopy vyrábí.  

 

Pro některé díly však na trhu neexistuje dostatečné množství spolehlivých dodavatelů, což 

následně vede k problémům s termíny dodání, kvalitou zpracování  či splnění norem dodávaných 

materiálů. V případě nespokojenosti se stávajícím dodavatelem, je velmi náročné najít a přejít 

k dodavateli novému, protože firma musí začít s budováním obchodních podmínek znovu od 

začátku a navíc nemá jistotu, že se problémy vzniklé s původním dodavatelem opět nebudou 

opakovat.       
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3.1.2 SWOT analýza  

Komplexně hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku (SWOT – Strenghts, 

Weakness, Opportunities, Threats). Vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací silných stránek a příležitostí a minimalizací slabých stránek a hrozeb. 

 

SWOT analýza představuje kombinaci dvou analýz: 

1. analýza vnitřního prostředí (silných a slabých stránek) 

Při hodnocení silných a slabých stránek  je potřebné každý faktor odstupňovat z hlediska 

intenzity jeho vlivu (velká síla, malá síla, neutrální, malá slabost, velká slabost) a podle jeho 

důležitosti (vysoká, průměrná, nízká). V praxi není možné, aby všechny podnikatelské aktivity 

měly pouze silné nebo slabé stránky. Stěžejní problémem je tak určit, zda by se firma měla 

výhradně jmenovat těm příležitostem, u nichž může uplatnit své silné stránky, nebo mnohem 

lepším příležitostem, které by vyžadovaly značné úsilí pro získávání potřebných silných stránek.  

2. analýza vnějšího prostředí (příležitostí a hrozeb) 

Umožňuje rozlišit atraktivní  příležitosti, které mohou firmě přinést výhody, současně ale nabádá 

k zamyšlení nad problémy, se kterými by firma mohla zápasit. Příležitosti by měly být 

posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu. Naopak hrozby 

z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. 

Má-li firma identifikovány své příležitosti a hrozby, je možné charakterizovat celkovou 

přitažlivost daného podnikání. Existují čtyři možnosti: 

• Ideální obchodní jednotka – má velké příležitosti a malá ohrožení 

• Spekulativní obchodní jednotka – má velké příležitosti i velké ohrožení 

• Vyzrálá obchodní jednotka - má malé příležitosti i malá ohrožení 

• Znepokojivá obchodní jednotka – má malé příležitosti a velká ohrožení 

 

Zdůrazněním silných stránek a naopak omezením nebo odstraněním slabých stránek roste 

pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných hrozeb. 

(6) 
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Na základě SWOT analýzy může firma přikročit k určení specifických cílů pro dané plánovací 

období, které firmě umožňuje uplatnit cílové řízení. Aby systém cílového řízení fungoval, musí 

cíle splňovat základní čtyři požadavky: 

- musí být hierarchicky uspořádány od nejdůležitějšího k nejméně důležitému 

- pokud je to možné, měly by být kvantifikovány 

- měly by být reálné 

- měly by být konzistentní 

 

Aplikace SWOT analýzy na firmu FEI Company 

 

Tabulka 3: Aplikace SWOT analýzy na firmu FEI  

Silné stránky Slabé stránky 

vlastní oddělení výzkumu a vývoje závislost na klíčových dodavatelích 
registrované patenty povědomí o značce 

inovativní produkty a služby kurzové ztráty 
poprodejní služby (servis)   

schopnost pružně reagovat na potřeby 
zákazníka (přístroj se upravuje na míru)   
nákladová výhoda (továrna v ČR)   

ISO 14001   
  
Příležitosti  Hrozby 

přechod ČR na EURO vysoká konkurence v daném odvětví 
otevření nových trhů (asijské země – zejména 
Čína) 

stávající konkurenti mohou přijít 
s inovativním produktem 

nově vyvíjené, jedinečné produkty  
nekvalitní materiál, díly →  reklamace, 
ztráta důvěry zákazníka 

  
nedodaný materiál → zpomalení výroby, 
zpožděné dodávky 

  

 ve všech zemích nemusí být tak dobře 
zabezpečeno právo na ochranu duševního 
vlastnictví, jako je tomu v USA – hrozba 
okopírování ojedinělých produktů 

Zdroj: vlastní tvorba 



 65 

3.2 Finanční analýza firmy 

 

Teoretické poznatky popsané v úvodu druhé části diplomové práce, budu nyní aplikovat na 

finanční výsledky FEI Company z let 2003-2006. 

 

3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Využívá a vychází z údajů, které jsou obsaženy přímo v účetních výkazech. Vedle sledování 

změn absolutních hodnot ukazatelů v čase, se zjišťují také jejich relativní (procentní) změny. 

3.2.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Porovnává změny ukazatelů v časové řadě, bere v úvahu změny absolutních hodnot a  procentní 

změny jednotlivých položek výkazů po řádcích – horizontálně. 

 

3.2.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv 

Balance Sheet Horizontální analýza aktiv 

All in 000´s USD 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 
Cash and cash equivalents -107,530 -45.5% -70,192 -54.4% 51,890 88.3% 
Short-term investments in market securities 110,201 173.6% -17,632 -10.2% 78,153 50.1% 
Short-term restricted cash - - - - 32 0.2% 
Receivables 57,184 55.9% -63,296 -39.7% 48,725 50.6% 
Inventories -14,532 -14.2% -2,904 -3.3% 12,591 14.8% 
Deferred tax assets 58 0.7% -3,208 -38.4% -771 -15.0% 
Other current assets 18,373 139.7% 7,098 22.5% -5,152 -13.3% 
Total current assets 63,754 12.1% -129,994 -22.0% 185,468 40.3% 
Non-current investments in market securities 11,782 53.4% 10,752 31.8% -9,702 -21.8% 
Long-term restricted cash - - -3,658 -87.6% 5,612 1081.3% 
Property plant and equipment 2,158 3.1% -12,743 -17.8% 1,587 2.7% 
Purchased technology -5,025 -18.5% -15,726 -71.2% -1,860 -29.3% 
Goodwill 63 0.2% -584 -1.4% -2 0.0% 
Deferred tax assets - - -17,460 -94.1% -553 -50.5% 
Total fixed assets 31,710 19.8% -39,419 -20.6% -4,918 -3.2% 
Other assets, net -11,657 -16.4% -15,600 -26.2% 1,498 3.4% 
TOTAL ASSETS 83,807 11.1% -185,013 -22.0% 182,048 27.7% 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Celková aktiva se mezi lety 2003-2004 zvýšila o 11.1%. Největší absolutní nárůst je patrný u 

krátkodobých investicí do cenných papírů. Zvýšení této položky o 110,210 tis.USD však nemělo 

vliv na celkový nárůst aktiv, protože bylo vykompenzováno snížením hotovosti na pokladně a 

bankovních účtech v obdobné výši. Firma se pouze rozhodla lépe zhodnotit nevydělávající peníze 

uložené na bankovních účtech  a část jich investovala do cenných papírů s dobou splatnosti do 90 

dnů.  

 

Zvýšení celkových aktiv bylo zapříčiněno zejména nárůstem obchodních pohledávek o  55.9%. 

Firma FEI realizuje největší část svých tržeb až v posledním čtvrtletí běžného období, proto se 

meziroční nárůst tržeb o 30% musel projevit také nárůstem pohledávek. 

 

Výrazný pokles celkových aktiv o 22% nastává mezi roky 2004-2005 a byl způsoben poklesem 

téměř všech položek. Snížení tržeb v r.2005 mělo vliv na snížení obchodních pohledávek (o 

39.7%), odkoupení 70 000 tis. USD konvertibilních dluhopisů snížilo stav hotovosti na 

bankovních účtech a zejména uzavření továrny v Massachusetts, specializované na výrobu 

produktů pro polovodičový průmysl, mělo za následek výrazné snížení stálých aktiv. 

 

V roce 2006 se firma FEI vrací na obdobnou úroveň aktiv, jaké dosáhla v roce 2004 - celková 

aktiva vzrůstají o 27.7%. Výše stálých aktiv zůstává obdobná jako v roce 2005, téměř výhradně 

se na celkovém nárůstu podílelo zvýšení oběžných aktiv.  Zvýšená produkce a s tím související 

tržby měly vliv na nárůst pohledávek (50.6%) i zásob (14.8%). Zvýšení hotovosti na bankovních 

účtech a krátkodobých investic do cenných papírů bylo způsobeno navýšením konvertibilního 

dluhu. 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

3.2.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 5:  Horizontální analýza pasiv 

Balance Sheet Horizontální analýza pasiv 

All in 000´s USD 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 
Accounts payable 1,213 3.1% -12,708 -31.1% 16,968 60.3% 
Accrued payroll liabilities 6,785 81.9% -5,893 -39.1% 11,559 126.0% 
Accrued warranty reserves -1,427 -13.6% -3,880 -42.8% 523 10.1% 
Accrued agent commissions - - - - -2,212 -26.4% 
Deferred revenue 13,856 48.2% -157 -0.4% 6,550 15.4% 
Income taxes payable 4,854 156.2% 1,059 13.3% 182 2.0% 
Accrued restructuring, reorganization and 
relocation -1,084 -51.5% 4,254 417.1% -2,835 -53.8% 
Other current liabilities 20,692 118.8% -13,693 -35.9% 4,862 19.9% 

Total current liabilities 44,889 40.9% -22,631 -14.6% 35,597 27.0% 

Convertible debt 0 0.0% -70,000 -23.7% 85,882 38.2% 
Deferred tax liabilities -5,291 -45.2% -4,465 -69.6% 2,115 108.6% 

Long-term liabilities -5,291 -1.7% -74,465 -24.7% 87,997 38.8% 

LIABILITIES: 39,598 9.5% -97,096 -21.3% 123,594 34.4% 
Other liabilities 932 21.0% -790 -14.7% 989 21.6% 
Common stock - 70,000 shares authorized; 8,629 2.8% 16,493 5.2% 16,354 4.9% 
Accumulated (deficit) earnings 16,573 301.1% -78,158 -354.0% 20,040 -35.7% 
Accumulated other comprehensive income 18,075 76.0% -25,462 -60.8% 21,071 128.5% 
Total shareholders equity 43,277 12.9% -87,127 -23.0% 57,465 19.6% 
TOTAL Liab&Equity 83,807 11.1% -185,013 -22.0% 182,048 27.7% 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Celková pasiva se v roce 2004 zvýšila o 11.1%. Nárůst byl způsoben zejména zvýšením 

krátkodobých cizích zdrojů o 40.9% a také vlastního kapitálu o 12.9%.  

 

V roce 2005 dochází  k poklesu celkových aktiv o 22.0%, tento pokles byl způsoben jednak 

snížením krátkodobých závazků o 14.6%, kdy se výrazně snížily zejména závazky z obchodních 

vztahů, dlouhodobých závazků o 24.7%, kdy došlo k odkoupení konvertibilních dluhopisů v 

hodnotě 70 000 tis. USD a také poklesem vlastního kapitálu o 23% - firma byla v tomto roce ve 

ztrátě. 

 

V roce 2006 dochází k nárůstu pasiv o 27.7%. Firma rozbíhá produkci, zvyšuje své tržby, 

potřebuje udržovat vyšší hladinu zásob a proto dochází k nárůstu závazků z obchodních vztahů o 

60.3%. Aby měla firma z čeho expandující se výrobu financovat, dochází také k dalšímu úpisu 
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konvertibilních dluhopisů o 38.2%. Vlastní kapitál se zvyšuje o 19.6% oproti roku 2005 – firma 

dosáhla v roce 2006 rekordního zisku. 

3.2.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé složky majetku a kapitálu, tedy strukturu aktiv a 

pasiv. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení majetku potřebné pro výrobní a 

obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

3.2.1.2.1 Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 6:  Vertikální analýza aktiv 

Balance Sheet Vertikální analýza aktiv 

All in 000´s USD 2003 2004 2005 2006 
Cash and cash equivalents 31.2% 15.3% 9.0% 13.2% 
Short-term investments in market securities 8.4% 20.7% 23.8% 27.9% 
Short-term restricted cash     3.1% 2.4% 
Receivables 13.5% 19.0% 14.7% 17.3% 
Inventories 13.5% 10.4% 12.9% 11.6% 
Deferred tax assets 1.1% 1.0% 0.8% 0.5% 
Other current assets 1.7% 3.7% 5.9% 4.0% 
Total current assets 69.5% 70.1% 70.1% 77.0% 
Non-current investments in market securities 2.9% 4.0% 6.8% 4.2% 
Long-term restricted cash   0.5% 0.1% 0.7% 
Property plant and equipment 9.2% 8.5% 9.0% 7.2% 
Purchased technology 3.6% 2.6% 1.0% 0.5% 
Goodwill 5.5% 4.9% 6.2% 4.9% 
Deferred tax assets   2.2% 0.2% 0.1% 
Total fixed assets 21.1% 22.8% 23.2% 17.6% 
Other assets, net 9.4% 7.1% 6.7% 5.4% 
TOTAL ASSETS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Oběžná aktiva 

Ve všech sledovaných letech si firma udržuje podíl oběžných aktiv na celkových aktivech kolem 

70%, každoročně se tento podíl zvyšuje – v roce 2006 dosahuje 77%.  

Největší část oběžných aktiv tvoří peněžní prostředky. Firma si ponechává na bankovních účtech 

jen nezbytnou část peněžních prostředků nutnou pro provozní činnost, zbylou část vkládá do 

investic krátkodobé i dlouhodobé povahy.  
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Podíl pohledávek z obchodních vztahů na celkových aktivech se pohybuje mezi 14-19%, pro 

firmu však nejsou nijak nebezpečné nebo těžko vymahatelné. Jejich vykazovaná výše je 

zapříčiněna zejména sezónností prodeje; firma realizuje velkou část prodeje svých výrobků 

v posledním čtvrtletí roku a k inkasu pohledávek dochází během následujícího období.  

Podíl zásob na celkových aktivech se v letech 2003-2006 pohyboval mezi 10-13%. Jedním z cílů 

firmy pro rok 2004 a následující bylo snížení zásob na skladě a soustředění se spíše na jejich 

častou obrátku, což se zatím úspěšně daří (více viz kapitola 3.2.4.4 Ukazatele aktivity). 

 

Stálá aktiva  

Jejich podíl na celkových aktivech firmy se ve všech sledovaných letech pohybuje v rozmezí od 

17-23%. Stálá aktiva tvoří  zejména dlouhodobý hmotný majetek, goodwill a dlouhodobé 

investice do cenných papírů. V roce 2005 došlo k výraznému snížení stálých aktiv, které bylo 

zapříčiněno zejména zrušením a odepsáním neproduktivní továrny na výrobu produktů pro 

polovodičový průmysl v Massachusetts. 

 

3.2.1.2.2 Vertikální analýza pasiv 

 

Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv 

Balance Sheet Vertikální analýza pasiv 

All in 000´s USD 2003 2004 2005 2006 
Accounts payable 5.2% 4.9% 4.3% 5.4% 
Accrued payroll liabilities 1.1% 1.8% 1.4% 2.5% 
Accrued warranty reserves 1.4% 1.1% 0.8% 0.7% 
Accrued agent commissions     1.3% 0.7% 
Deferred revenue 3.8% 5.1% 6.5% 5.8% 
Income taxes payable 0.4% 0.9% 1.4% 1.1% 
Accrued restructuring, reorganization nd relocation 0.3% 0.1% 0.8% 0.3% 
Other current liabilities 2.3% 4.5% 3.7% 3.5% 

Total current liabilities 14.5% 18.4% 20.1% 20.0% 

Convertible debt 39.0% 35.1% 34.3% 37.1% 
Deferred tax liabilities 1.5% 0.8% 0.3% 0.5% 

Long-term liabilities 40.5% 35.8% 34.6% 37.6% 

LIABILITIES: 55.0% 54.2% 54.7% 57.6% 
Other liabilities 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 
Common stock - 70,000 shares authorized; 40.5% 37.5% 50.6% 41.6% 
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Accumulated (deficit) earnings 0.7% 2.6% -8.5% -4.3% 
Accumulated other comprehensive income 3.1% 5.0% 2.5% 4.5% 
Total shareholders equity 44.4% 45.1% 44.6% 41.8% 
TOTAL Liab&Equity 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Firma FEI si udržuje zdravý poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Zhruba 45% aktiv 

firmy je financováno vlastním kapitálem, zbylých 55% cizími zdroji. 

 

Krátkodobé cizí zdroje  

Na celkových pasivech firmy se podílí přibližně 20%. Jsou tvořeny zejména závazky 

z obchodních vztahů a odloženými výnosy (ty věcně odpovídají českému pojmu výnosy příštích 

období). Podíl závazků z obchodních vztahů se ve všech sledovaných letech pohybuje kolem 5% 

z celkových pasiv firmy.    

 

Dlouhodobé cizí zdroje 

Tvoří je položka konvertibilních (přeměnných) dluhopisů, které firma dle potřeby emituje. Tyto 

konvertibilní dluhopisy mají zpravidla půlročně vyplácený úrokový výnos a pětiletou dobu 

splatnosti, a zahrnují v sobě také možnost přeměny na akcie společnosti za předem určenou cenu.   
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3.2.2 Analýza tokových ukazatelů 

Zabývá se analýzou těch základních účetních výkazů, které v sobě primárně nesou tokové 

položky. Jde tedy o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

3.2.2.1 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Tabulka 8:  Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Income Statement Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

All in 000´s USD 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 
Products 81,245 29.5% -45,691 -12.8% 49,292 15.8% 
Service 19,388 23.9% 8,263 8.2% 10,102 9.3% 
Total net sales 100,633 28.2% -37,428 -8.2% 59,394 14.1% 
Products 47,890 29.9% -12,298 -5.9% 1,908 1.0% 
Service 12,707 23.0% 11,070 16.3% 6,234 7.9% 
Total cost of sales 60,597 28.1% -1,228 -0.4% 8,142 3.0% 
Gross profit 40,036 28.3% -36,200 -20.0% 51,252 35.3% 
Research and development 5,425 11.7% 4,840 9.4% 951 1.7% 
Selling, general and administrative 18,484 25.0% 4,963 5.4% 2,819 2.9% 
Amortization of purchased technology 299 5.9% -1,549 -28.9% -1,785 -46.7% 
Asset impairment - - - - -24,402 -96.3% 
Restructuring, reorganization and 
relocation -1,071 -63.8% 7,937 1307.6% -5,259 -61.6% 
Total operating expenses 21,897 17.1% 41,542 27.7% -18,352 -9.6% 
OPERATING (LOSS) INCOME 18,139 139.0% -77,742 -249.3% 69,604 149.5% 
Interest income 344 7.1% 2,606 50.0% 5,332 68.2% 
Interest expense 1,138 -9.9% 990 -9.6% 1,987 -21.3% 
Other expense, net -6,915 -183.4% -3,264 103.8% 5,685 -88.7% 
Total other expense, net -5,433 191.9% -1,568 19.0% 14,904 -151.6% 
(LOSS) INCOME BEFORE TAXES 12,706 124.4% -79,310 -346.0% 84,508 149.9% 
INCOME TAX EXPENSE 3,662 103.4% 14,866 206.3% -11,604 -52.6% 
INCOME (LOSS) FROM CONTINUING 
OPERATIONS 9,044 135.6% -94,176 -599.2% 96,112 122.5% 
INCOME (LOSS) FROM 
DISCONTINUED OPERATIONS 335 64.2% -555 -64.8% 2,086 690.7% 

NET INCOME (LOSS) 9,379 130.4% -94,731 -571.6% 98,198 125.6% 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Tržby 

Po nárůstu v roce 2004, kdy se tržby zvýšily o 28.2%, dochází v roce 2005 k nečekanému 

poklesu tržeb o 12.8%. Tento pokles byl způsoben zejména výrazným snížením poptávky po 

produktech využívaných v polovodičovém průmyslu; objednávky přijaté od zákazníků z tohoto 

sektoru byly o 33% nižší v porovnání s rokem 2004. V roce 2006 dochází k nárůstu tržeb o 
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14.1%, zvýšil se počet přijatých objednávek ve všech segmentech. Zákazníci pozitivně reagovali 

na nově nabízené produkty a zvýšily se také vládní dotace do oblasti nano-technologického 

výzkumu.   

 

Náklady 

V roce 2004 se zvýšily shodně s tím, jak rostly tržby. V roce 2005 zůstávají náklady na prodané 

zboží v obdobné výši i přesto, že se tržby výrazně snížily. Tento nárůst nebyl zapříčiněn tím, že 

by firma vyráběla méně efektivně. V roce 2005 došlo k uzavření neproduktivní továrny na 

výrobu produktů pro polovodičový průmysl v Massachusetts a zásoby z této továrny ve výši 14.2 

mil. USD byly odepsány do nákladů. Naopak pozitivní trend je patrný v roce 2006, kdy se tržby 

zvýšily o 14%, avšak náklady na prodané zboží vzrostly pouze o 3%.  

 

Hrubá marže (přidaná hodnota)  

V roce 2004 se zvýšil o 28.3% - tržby i náklady na prodané zboží rostly rovnoměrně, stejnou 

měrou se tedy zvýšila i hrubá marže. V r.2005 dochází k celkovému poklesu tržeb firmy o 8%, 

avšak náklady na prodané zboží zůstávají kvůli odepsání nevyužitých zásob na úrovni roku 2004, 

a proto dochází k výraznému poklesu hrubého zisku o 20%. V roce 2006 narůstá hrubý zisk o 

35.3%. Firma vyráběla efektivněji, snížila náklady na prodané zboží a také představila nové 

výrobky, které na trhu nemají konkurenci a může si tedy dovolit prodávat je s vyšší marží.   

 

Provozní náklady 

V roce 2004 vzrostly o 17.1%, zvýšily se zejména náklady na odbyt a správu. V roce 2005 

dochází k dalšímu nárůstu o 27.7%. I přes snižující se tržby má firma vyšší provozní náklady. 

Tento nárůst byl způsoben odepsáním nákladů ve výši 25.4 mil. USD na nerealizovaný projekt 

implementace nového ERP systému a také náklady ve výši 8.5 mil. USD souvisejícími 

s uzavřením továrny v Massachusetts a restrukturalizací evropských prodejních center. V roce 

2006 dochází k poklesu provozních nákladů o 9.6% a jsou na úrovni odpovídající velikosti tržeb. 
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Ostatní příjmy, výdaje  

Tvoří je zejména položky výnosových a nákladových úroků, kurzové zisky a ztráty, případně 

další příjmy a výdaje. V letech 2004 a 2005 výdaje vzrostly zejména díky vzrůstajícím kurzovým 

ztrátám – amerického dolar výrazně oslabil. V roce 2006 se položka poprvé dostává do kladných 

čísel; výnosové úroky, kterých firma dosáhla, stačily na pokrytí nákladových úroků i kurzových 

ztrát. 

 

3.2.2.2 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Tabulka 9:  Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Income Statement Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

All in 000´s USD 2003 2004 2005 2006 
Products 77.3% 78.0% 74.1% 75.2% 
Service 22.7% 22.0% 25.9% 24.8% 
Total net sales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Products 44.9% 45.5% 46.6% 41.2% 
Service 15.5% 14.9% 18.8% 17.8% 
Total cost of sales 60.4% 60.4% 65.4% 59.0% 
Gross profit 39.6% 39.6% 34.6% 41.0% 
Research and development 13.0% 11.3% 13.5% 12.0% 
Selling, general and administrative 20.7% 20.2% 23.2% 20.9% 
Amortization of purchased technology 1.4% 1.2% 0.9% 0.4% 
Asset impairment 0.3% - 6.0% 0.2% 
Restructuring, reorganization and relocation 0.5% 0.1% 2.0% 0.7% 
Total operating expenses 36.0% 32.8% 45.6% 36.2% 
OPERATING (LOSS) INCOME 3.7% 6.8% -11.1% 4.8% 
Interest income 1.4% 1.1% 1.9% 2.7% 
Interest expense -3.2% -2.3% -2.2% -1.5% 
Other expense, net 1.1% -0.7% -1.5% -0.2% 
Total other expense, net -0.8% -1.8% -2.3% 1.1% 
(LOSS) INCOME BEFORE TAXES 2.9% 5.0% -13.4% 5.9% 
INCOME TAX EXPENSE 1.0% 1.6% 5.3% 2.2% 
INCOME (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 1.9% 3.4% -18.7% 3.7% 
INCOME (LOSS) FROM DISCONTINUED 
OPERATIONS 0.1% 0.2% 0.1% 0.5% 

NET INCOME (LOSS) 2.0% 3.6% -18.6% 4.2% 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Náklady na prodané zboží tvoří v letech 2003 a 2004 shodně 60.4% z celkových tržeb, v roce 

2005 se zvyšují na 65.4% a v roce 2006 klesají na 59%. Firma si dokáže i při různě vysokém 
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objemu tržeb udržet stejnou výši výrobních nákladů a dokonce je i snižovat, vyrábí tedy 

efektivně. Mírný nárůst výrobních nákladů v roce 2005 byl způsoben jednorázovým odepsáním 

nepotřebných zásob ze zrušené továrny v Massachusetts.  

 

S výší výrobních nákladů souvisí také hrubý zisk firmy. V letech 2003 a 2004 bylo dosaženo 

hrubého zisku ve výši 39.6%, v roce 2005 poklesl díky jednorázovým zvýšeným nákladům na 

34.6%, v roce 2006 firma dosahuje rekordní hrubé marže 41%. Cílem vedení firmy do budoucna 

je zajistit, aby se hrubá marže pohybovala kolem 43%.  

 

Provozní náklady se pohybují na úrovni 36% z celkových tržeb. Navýšení na 45.6% v roce 2005 

bylo způsobeno odepsáním nákladů ve výši 25.4 mil USD na nerealizovaný projekt 

implementace nového ERP systému a dále náklady ve výši 8.5 mil. USD souvisejícími 

s uzavřením továrny v Massachusetts a restrukturalizací evropských prodejních center. 

 

Podíl zisku na celkových tržbách v jednotlivých letech stoupá, v roce 2003 činí  2%, v roce 2004 

firma dosahuje 3.6%, v roce 2005 je ve ztrátě, v roce 2006 tvoří zisk 4.2% z celkových tržeb – 

což prakticky znamená, že z každých 1000 USD realizovaných tržeb připadá 42 USD na zisk 

společnosti. 

3.2.2.3 Analýza CASH FLOW 

Cash flow představuje skutečný pohyb peněžních prostředků ve firmě. Zatímco zisk se určuje 

jako rozdíl nákladů a výnosů, cash flow je rozdílem mezi příjmy a výdaji firmy v daném období.  

Tabulka 10:  Analýza výkazu cash flow 

Cash flow Analýza cash flow 
v tis. USD 2003 2004 2005 2006 
Beginning of year 162,879 97,108 112,162 58,766 
Net cash provided by operating activities 2,732 23,329 20,415 23,291 
Net cash used in investing activities -165,998 -21,475 -11,464 -65,136 
Net cash provided by (used in) financing activities 94,948 5,069 -53,165 84,822 
Effect of exchange rate changes 2,547 8,131 -9,182 8,913 
Increase (decrease) in cash and cash equivalents -65,771 15,054 -53,396 51,890 

End of year 97,108 112,162 58,766 110,656 
Zdroj: vlastní tvorba 
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Při analýze cash flow se zabýváme celkovým zvýšením či snížením peněžních prostředků. 

Můžeme si všimnout, že CF z provozní činnosti bylo ve všech sledovaných letech kladné, 

největší přírůstek je patrný v roce 2004 (více než 20 mil. USD), v ostatních letech dosahuje 

obdobné výše. 

 

Ve všech sledovaných letech dosáhla firma záporného CF z investiční činnosti, což mělo v roce 

2003 i výrazný vliv na celkový pokles volných peněžních prostředků. V roce 2004 a 2005 se na 

investičním CF podílel zejména nákup hmotného majetku, v roce 2006 byl záporný CF způsoben 

investicemi do cenných papírů. 

 

CF z finanční činnosti dosahuje ve většině období kladných hodnot, výjimku tvoří pouze rok 

2005, kdy došlo k odkoupení konvertibilních dluhopisů v celkové výši 70 mil. USD. Kladný tok 

v roce 2006 je naopak způsoben další emisí konvertibilních dluhopisů ve výši 111 mil. USD. 

 

Celkové CF bylo v letech 2003 a 2005 záporné, což bylo způsobeno zejména investicemi firmy 

do cenných papírů a v roce 2005 také odkoupením konvertibilních dluhopisů. Nejvýraznější 

nárůst peněžních prostředků nastává v roce 2006, kdy se tyto zvyšují o 51 mil.USD. Na tomto 

nárůstu měla největší podíl emise konvertibilních dluhopisů – firma potřebovala získat peněžní 

prostředky kvůli výraznému nárůstu objemu prodeje.  
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3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

K analýze a řízení finanční situace firmy (zejména likvidity) slouží rozdílové ukazatele, 

označované také jako fondy finančních prostředků. 

 

Tabulka 11:  Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele 2003 2004 2005 2006 
Čisté pohotové prostředky 190,168 147,950 82,757 177,203 
Čistý peněžně-pohledávkový fond 313,972 347,369 242,910 380,190 
Čistý pracovní kapitál 416,287 435,152 327,789 477,660 
Pohotové peněžní prostředky 730,259 782,521 570,699 857,850 
Oběžná aktiva 526,087 589,841 459,847 645,315 
Zásoby 94,270 95,049 86,331 91,174 
Krátkodobé závazky 109,800 154,689 132,058 167,655 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Firma má vysoký přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými závazky, neznamená to však, že by 

neefektivně využívala své peněžní prostředky. Čtvrtinu veškerých oběžných aktiv tvoří 

krátkodobé investice do cenných papírů s dobou splatnosti do 90 dnů.  

 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

3.2.4.1 Ukazatele likvidity 

 

Tabulka 12: Ukazatele livkidity 

Ukazatele likvidity 2003 2004 2005 2006 
Okamžitá likvidita 2.7 2.0 1.6 2.1 
Pohotová likvidita 3.7 3.0 2.5 3.0 
Běžná likvidita 4.8 3.8 3.5 3.8 
Oběžná aktiva 526,087 589,841 459,847 645,315 
Zásoby 94,270 95,049 86,331 91,174 
Finanční majetek 299,968 302,639 214,815 344,858 
Krátkodobé závazky 109,800 154,689 132,058 167,655 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Graf 3: Ukazatele likvidity v letech 2003-2006 
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Zdroj: vlastní tvorba 

 

Všechny ukazatele likvidity ve všech sledovaných letech firma výrazně překračují doporučené 

hodnoty, firma nemá problémy s likviditou a úhradou svých závazků. Na druhou stranu příliš 

vysoké hodnoty ukazatelů likvidity, mohou být příznakem špatného hospodaření s kapitálem.  

 

Pokud se však na strukturu oběžných aktiv podíváme podrobněji, zjistíme že velkou část 

peněžních prostředků firma investuje do krátkodobých cenných papírů, volné peněžní prostředky 

jsou tedy zhodnocovány.  

 

3.2.4.2 Ukazatele rentability 

Tabulka 13: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2003 2004 20059 2006 
ROI 2.9% 4.0% - 4.2% 
ROA 1.0% 2.0% - 2.4% 
ROE 2.1% 4.4% - 5.7% 
Je finanční páka kladná? ano ano - ano 

                                                 
9 Firma dosáhla v roce 2005 záporného hospodářského výsledku, proto ukazatele rentability pro tento rok záměrně 
neuvádím. 
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ROCE 2.9% 4.0% - 4.1% 
ROS 6.1% 7.3% - 7.4% 
nákl.úroky 11,470 10,332 9,342 7,355 
zisk/ztráta před zdaněním 10,215 22,921 -56,389 28,119 
zisk / ztráta po zdaněním 7,194 16,573 -78,158 20,040 
CK 757,237 841,044 656,031 838,079 
VK 336,293 379,570 292,443 349,908 
Dlouhodobé závazky 306,703 301,412 226,947 314,944 
Tržby 356,892 457,525 420,097 479,491 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Graf 4: Vývoj vybraných ukazatelů rentability v letech 2003-2006 
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Zdroj: vlastní tvorba 

 

Zřejmě nejznámějším ukazatelem rentability je ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE). FEI 

Company dosahuje u tohoto ukazatele stále lepších výsledků, zatímco v roce 2003 byla 

rentabilita vlastního kapitálu 2.1%, v roce 2006 se již firma pohybuje na úrovni 5.7%. Znamená 

to, že na z každých 100 USD vloženého kapitálu připadá 5.7 USD na čistý zisk.  

 

Co se týče rentability aktiv, tento ukazatel také vykazuje vzrůstající tendenci. V roce 2003 

dosahuje pouhé 1%, v následujícím roce se zvyšuje na 2% a v roce 2006 dosahuje 2.4%. 
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Pozitivní rostoucí trend je také patrný u rentability tržeb. Od roku 2003, kdy byla na úrovni 6.1% 

se v roce 2006 zvýšuje na hodnotu 7.4%. 

 

3.2.4.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2003 2004 2005 2006 
Celková zadluženost 0.55 0.54 0.55 0.58 
Koeficient samofinancování 0.44 0.45 0.45 0.42 
Doba splácení dluhů 42.66 6.58 7.06 5.91 
Úrokové krytí 1.89 3.22 - 4.82 
Cizí zdroje 416,503 456,101 359,005 482,599 
Aktiva celkem 757,237 841,044 656,031 838,079 
Vlastní kapitál 336,293 379,570 292,443 349,908 
Finanční majetek 299,968 302,639 214,815 344,858 
Provozní Cash Flow 2,732 23,329 20,415 23,291 
EBIT 21,685 33,253 -47,047 35,474 
Nákladové úroky 11,470 10,332 9,342 7,355 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Graf 5 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2003-2006 
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Při analýze zadluženosti se zaměřujeme především na to, jak je financována dlouhodobá činnost 

podniku. Zkoumáme, zda je podnik financován spíše vlastním kapitálem nebo cizími zdroji. 

Firma FEI si udržuje zdravý poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Zhruba 45% aktiv 

firmy je financováno vlastním kapitálem, 55% cizími zdroji. Poměr cizího a vlastního kapitálu 

může jednoduše ovlivnit, protože cizí zdroje tvoří ze 2/3 konvertibilními dluhopisy, které firma 

emituje.   

 

Ukazatel doby splácení dluhů dosahuje pouze v roce 2003 neúměrně vysoké hodnoty 42.66. 

Takto vysoká hodnota byla způsobena nízkým provozním cash flow, v ostatních letech se již 

hodnoty ukazatele  výrazně snížují a každým rokem klesají – z hodnoty 6.58 v roce 2004 na 

hodnotu 5.91 let v roce 2006. 

 

Ukazatel úrokového krytí se pohybuje od hodnoty 1.89 (r. 2003) do 4.82 (rok 2006), v roce 2005 

nebylo možné jeho hodnotu vyčíslit, firma dosáhla záporného hospodářského výsledku. Tento 

ukazatel má firmě pomoci zjistit, zda je pro ni ještě dluhové zatížení únosné. Udavá kolikrát zisk 

převyšuje  nákladové úroky. Doporučené hodnoty dosahují trojnásobku a více, což firma splňuje 

v roce 2004 a 2006. 

3.2.4.4 Ukazatele aktivity 

Tabulka 15: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2003 2004 2005 2006 
Obrat celkových aktiv 0.47 0.54 0.64 0.57 
Obrat stálých aktiv 2.23 2.39 2.76 3.25 
Obrat zásob 2.29 2.91 3.18 3.10 
Doba obratu zásob (dny) 157 124 113 116 
Doba obratu pohledávek (dny) 97 103 110 91 
Doba obratu závazků (dny) 55 35 50 55 
Obratový cyklus peněz 199 192 172 151 
Tržby 356,892 457,525 420,097 479,491 
Aktiva 757,237 841,044 656,031 838,079 
Stálá aktiva 159,988 191,698 152,279 147,361 
Náklady na prodané zboží 215,534 276,131 274,903 283,045 
Zásoby 94,270 95,049 86,331 91,174 
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Obchodní pohledávky 102,342 159,526 96,230 144,955 
Závazky z obchodních vztahů 35,422 36,618 26,186 45,118 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Obrat celkových aktiv se každým rokem mírně zvyšuje, pohybuje se v rozmezí od 0.47-0.64. 

Obrat stálých aktiv se mezi roky 2003-2006 zvyšuje z hodnoty 2.23 na hodnotu 3.25. Rostoucí 

trend tohoto ukazatele hodnotím velmi pozitivně, firma je schopna generovat vyšší tržby i při 

klesajícím úrovni stálých aktiv. 

Obrátka zásob dosahuje hodnot v rozmezí 2.29 – 3.18. Firma si je vědoma příliš nízkých hodnot 

tohoto ukazatele a již od roku 2005 je jedním z cílů společnosti zvýšit tento ukazatel alespoň na 

hodnotu  4.10   

Poměrně vysokých hodnot dosahuje firma u obratu obchodních pohledávek. Hodnoty se pohybují 

v rozmezí od 91 do 110 dnů, což znamená, že firma průměrně čeká 3 měsíce, než zinkasuje 

peněžní prostředky za dodané zboží.  

Myslím si, že výše tohoto ukazatele je spíše ovlivněna sezónností prodeje, než tím, že by firma 

měla problémy s inkasem svých pohledávek. FEI Company uskutečňuje více jak 75% svých tržeb 

vždy v posledním měsíci každého čtvrtletí, v posledním měsíci roku je dokonce realizováno až 

30% celoročních tržeb.    

A protože je položka rozvahy „pohledávky z obchodních vztahů“ stavovým ukazatelem, který 

zobrazuje stav majetku podniku pouze k určitému časovému okamžiku, je logické, že při 

uskutečnění velkého objemu tržeb až v posledním měsíci roku, bude ukazatel obrátky pohledávek 

vycházet neúměrně vysoký. 

Obecně nemá firma FEI problémy s inkasem svých pohledávek, od většiny svých zákazníků 

dokonce vyžaduje zálohy na objednané zboží a pokud již nastanou problémy s vymáháním 

pohledávek, odprodává tyto se slevou factoringové  společnosti. V roce 2006 byly odprodány 

obchodní pohledávky v celkové výši $2.0 mil., v roce 2005 ve výši $3.4 mil. – což je 0,4% resp. 

0,8% z celkového objemu tržeb. 

Doba obratu závazků se pohybuje v rozmezí 35-55 dní, což může být označeno jako standardní 

rozmezí.  

                                                 
10 Na konci 1.čtvrtletí roku 2007 byla obrátka zásob na úrovni 3,3. 
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3.2.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

 

Tabulka 16: Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele tržní hodnoty 2003 2004 2005 2006 
Účetní hodnota akcie 10.1 11.4 8.7 10.3 
Čistý zisk/ztráta na akcii (EPS) 0.22 0.50 -2.33 0.59 
Poměr tržní ceny a zisku na akcii (P/E) 106.92 43.39 -8.53 60.16 
Poměr tržní ceny k její účetní hodnotě 2.29 1.89 2.28 3.45 
Vlastní kapitál 336,293 379,570 292,443 349,908 
Počet kmenových akcií 33,153 33,413 33,595 33,818 
Čistý zisk 7,194 16,573 -78,158 20,040 
Tržní cena akcie 23.2 21.5 19.9 35.7 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Jelikož se výše vlastního kapitálu i počet emitovaných akcií pohybují v každém roce na podobné 

úrovni, nedochází u ukazatele účetní hodnoty akcie k velkým výkyvům, pohybuje se kolem 

hodnoty 10 USD za akcii, mírný pokles na hodnotu 8.7 USD v roce 2005 byl způsoben záporným 

hospodářským výsledkem společnosti, což se projevilo na snížení vlastního kapitálu a následně 

také na účetní hodnotě akcie.  

Čistý zisk na akcii se každým rokem zvyšuje, v roce 2003 byla jeho hodnota $0.22, 

v následujícím roce $0.50, v roce 2005 je hodnota záporná kvůli dosažené ztrátě. Naopak v roce 

2006 dosahuje ukazatel čistého zisku na akcii rekordní výše $0.59. 

Poměr tržní ceny a zisku na akcii (P/E) ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za $1 

vykazovaného zisku na akcii, nebo také odhaduje počet let potřebných ke splacení ceny akcie 

jejím výnosem. Vysoký ukazatel P/E může znamenat, že investoři očekávají velký růst dividend 

v budoucnu, nebo že akcie obsahuje malé riziko a proto se investoři spokojí s menším výnosem.  

Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě se pohybuje v kladných číslech v rozmezí od 1.89 do 

3.45, což hodnotím velmi pozitivně. Z ukazatele je patrno, že firma má vyšší tržní hodnotu, než 

do ní minulí, současní akcionáři vložili, a je tedy investory dobře hodnocena. 
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3.2.5 Soustavy ukazatelů 

Pokud finanční situaci firmy posuzujeme pomocí rozdílových a poměrových ukazatelů, zjistíme, 

že tyto ukazatele mají omezenou vypovídací schopnost, protože charakterizují pouze určitý úsek 

činnosti firmy. K posouzení celkové situace se vytváří soustavy ukazatelů, někdy označované 

jako modely finanční analýzy. 

 

3.2.5.1 Bonitní modely  

Jsou diagnostické modely, které odpovídají na otázku, zda jde o dobrou nebo špatnou firmu. Mají 

schopnost ohodnotit firmu jedním koeficientem na základě účelového výběru ukazatelů.  

 

Kralickův QIUCK TEST 

Poskytuje rychlou možnost s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností „oklasifikovat“ 

analyzovanou firmu. Z každé ze čtyř oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability a 

hospodářského výsledku) byl zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena vyvážená analýza 

jak finanční stability, tak výnosové situace firmy. 

 

 

Tabulka 17: QUICK Test 

QUICK Test 
Vlastní kapitál Cizí zdroje-fin.majetek Cash flow EBIT 

Rok 
 Celková aktiva Provozní CF Tržby Celková aktiva 

výše ukazatele 44% 42.66 neg. 2.9% 
známka ukazatele 4 4 0 1 
  4 0.5 

2003 

známka celkem 2.25 
výše ukazatele 45% 6.58 3% 4.0% 
známka ukazatele 4 2 1 1 
  3 1 

2004 

známka celkem 2 
výše ukazatele 45% 6.08 neg. neg. 
známka ukazatele 4 2 0 0 
  3 0 

2005 

známka celkem 1.5 
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výše ukazatele 42% 5.05 11% 4.2% 

známka ukazatele 4 2 2 1 

  3 1.5 2006 

známka celkem 2.25 

 

Dosažené výsledky se pak interpretují následovně: hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují 

firmu, která je bonitní, hodnoty v intervalu 3-1 prezentují šedou zónu, hodnoty nižší než 1 

signalizují potíže ve finančním hospodaření firmy. 

 

Vidíme, že firma FEI se ve všech sledovaných letech pohybuje v intervalu 3-1, tedy v šedé zóně 

nevyhraněných výsledků. To, že firma nedosáhla lepšího hodnocení je ovlivněno především 

čtvrtým ukazatelem (ROA), který má ve všech sledovaných letech velmi špatné hodnocení. 

Myslím si, že není správné použít pro tento ukazatel jednotné hodnocení pro všechny firmy, jeho 

výše je silně ovlivněna odvětvím, ve kterém firma podniká. 

 

3.2.5.2 Bankrotní modely 

Mají informovat uživatele o tom, zda firmě hrozí v blízké době bankrot. Byly odvozeny na 

základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře 

prosperovaly. Vychází z předpokladu, že ve firmě již několik let před úpadkem dochází k jistým 

anomáliím, ve kterých jsou obsaženy zárodky budoucích problémů, které jsou charakteristické 

právě pro ohrožené firmy. 

 

Altmanův bankrotní model – Z - skóre 

Vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. a v 80.letech u několika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Profesor Altman sestavit Z-skóre odlišně pro firmy 

s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání budoucího vývoje 

ostatních firem. Protože byl tento bankrotní model vyvinut v amerických podmínkách, kde firma 

FEI sídlí a jelikož jsou akcie firmy FEI veřejně obchodovatelné, považuji tento bankrotní model  

za ideální pro získání informace o tom, zda firmě nehrozí v následujících letech bankrot. 
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Tabulka 18: Altmanův  index Z-skóre 

Altmanův index - Z-skóre 
ČPK Zisk po zdanění EBIT Tržní hodnota VK Tržby Rok 

  Celková aktiva Celková aktiva Celková aktiva Celkové dluhy Celková aktiva 

výše ukazatele 0.55 0.01 0.03 1.77 0.47 
váha ukazatele 1.20 1.40 3.30 0.60 1.00 
vážená hodnota 0.66 0.01 0.10 1.06 0.47 

2003 

Z-skóre 2.31 
výše ukazatele 0.52 0.02 0.04 1.56 0.54 
váha ukazatele 1.20 1.40 3.30 0.60 1.00 
vážená hodnota 0.62 0.03 0.13 0.94 0.54 

2004 

Z-skóre  2.26 
výše ukazatele 0.50 -0.12 -0.07 1.84 0.64 
váha ukazatele 1.20 1.40 3.30 0.60 1.00 
vážená hodnota 0.60 -0.17 -0.23 1.10 0.64 

2005 

Z-skóre  1.95 
výše ukazatele 0.57 0.02 0.04 1.85 0.57 
váha ukazatele 1.20 1.40 3.30 0.60 1.00 
vážená hodnota 0.68 0.03 0.13 1.11 0.57 

2006 

Z-skóre  2.52 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Vypočtené hodnoty se interpretují následovně: 

Z > 2.99 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1.81 < Z < 2.99 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

Z < 1.81 silné finanční problémy 

 

FEI Company se ve všech sledovaných letech pohybuje v „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. 

Pozitivní tedy je, že v žádném roce nebyla zařazena mezi firmy, které by měly očekávat silné 

finanční problémy. 
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Taflerův bankrotní model 

Byl publikován v r.1977 a využívá čtyři poměrové ukazatele. 

 

Tabulka 19:  Taflerův  model 

Taflerův model 
Zisk před zdaněním Oběžná aktiva Krátk.závazky Tržby 

Rok 
  Krátk.závazky Cizí kapitál Celková aktiva Celková aktiva 

výše ukazatele 0.09 1.26 0.15 0.47 

váha ukazatele 0.53 0.13 0.18 0.16 

vážená hodnota 0.05 0.16 0.03 0.08 
2003 

Součet 0.32 
výše ukazatele 0.15 1.29 0.18 0.54 

váha ukazatele 0.53 0.13 0.18 0.16 

vážená hodnota 0.08 0.17 0.03 0.09 
2004 

Součet 0.37 
výše ukazatele -0.43 1.28 0.20 0.64 

váha ukazatele 0.53 0.13 0.18 0.16 

vážená hodnota -0.23 0.17 0.04 0.10 
2005 

Součet 0.08 
výše ukazatele 0.17 1.34 0.20 0.57 

váha ukazatele 0.53 0.13 0.18 0.16 

vážená hodnota 0.09 0.17 0.04 0.09 
2006 

Součet 0.39 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Tento model používá pouze 4 ukazatele, z nichž má nevyšší váhu ten první 

(EBIT/krátk.závazky). Změny tohoto ukazatele pak byly rozhodujícím pro změnu celkové 

hodnoty modelu, proto je tedy i hodnota ukazatele nejnižší v roce 2005, neboť firma v tomto roce 

dosáhla záporného hospodářského výsledku.  

 

Dosažené výsledky jsou interpretovány následovně: 

Z > 0.3 firma s malou pravděpodobností bankrotu 

 Z < 0.2 firma s vyšší pravděpodobností bankrotu 
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Firma FEI dosahuje v letech 2003, 2004 a 2006 hodnot vyšších jak 0.3, pravděpodobnost 

bankrotu je tedy malá. Pouze v roce 2005 je hodnota rovna 0.08, což značí vyšší 

pravděpodobnost bankrotu. Pokles ukazatele na tak nízkou hodnotu, byl dle mého názoru 

způsoben pouze záporným hospodářským výsledkem, kterého firma v tomto roce poprvé dosáhla 

a nemusí značit blížící se bankrot společnosti. 

 

3.3 Hodnocení finanční situace 
 

Finanční situace FEI Company byla ve sledovaných letech 2003-2006 vyrovnaná, s výjimkou 

roku 2005, kdy se společnost poprvé ve své historii dostala do ztráty, vlivem nečekaných změn 

na trhu polovodičového průmyslu, kam dodává část své produkce. 

 

Celková aktiva firmy se v letech 2004 a 2006 zvýšily o 11%, resp. 27%. Firma v uvedených 

letech dosahuje meziroční nárůst tržeb o 30%, který se v celkových aktivech společnosti  projevil 

zejména nárůstem oběžných aktiv – konkrétně pohledávek a peněžních prostředků.  

Opačný vývoj nastal  v roce 2005, kdy se celková aktiva snížily o 22%. Důvodem snížení aktiv 

byl jednak pokles tržeb o 8%, který měl vliv na snížení pohledávek z obchodních vztahů, ale 

zejména uzavření neproduktivní továrny na výrobu produktů pro polovodičový průmysl 

v Massachusetts (USA), kdy byly nepoužitelné zásoby a hmotný majetek z této továrny odepsány 

do nákladů. 

 

O tom, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy, se můžeme přesvědčit při pohledu na výši 

ukazatelů obratu celkových aktiv. Ve všech sledovaných letech se pohybuje v rozmezí od 0.47 - 

0.64, což jsou poměrně nízké hodnoty. Nemyslím si však, že by firma hospodařila se svými 

aktivy neefektivně. Téměř čtvrtinu veškerých aktiv tvoří krátkodobé a dlouhodobé investice do 

cenných papírů. Peněžní prostředky tedy jen „neleží“ na bankovních účtech, ale jsou vloženy do 

investic s patřičným výnosem.  
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Z jakých zdrojů by majetek společnosti financován? Vlastní kapitál v podobě upsaných 

kmenových akcií tvoří 45% celkových kapitálových zdrojů společnosti. Zbylých 55% aktivit 

společnosti je tedy financováno cizími zdroji. Tyto cizí zdroje jsou z 1/3 tvořeny krátkodobými 

závazky firmy, zbylé 2/3 tvoří konvertibilní dluhopisy, které firma dle potřeby emituje. Tyto 

konvertibilní dluhopisy mají zpravidla půlročně vyplácený úrokový výnos a pětiletou dobu 

splatnosti, a zahrnují v sobě také možnost přeměny na akcie společnosti za předem určenou cenu.   

 

K vývoji tržeb – zatímco v roce 2004 tržby za prodané výrobky výrazně narostly (o 28.2%), 

dochází v roce 2005 k jejich nečekanému poklesu o 12.8%. Tento pokles byl způsoben zejména 

výrazným snížením poptávky po produktech využívaných v polovodičovém průmyslu; 

objednávky přijaté od zákazníků z tohoto sektoru byly o 33% nižší v porovnání s rokem 2004. 

V roce 2006 dochází k nárůstu tržeb o 14.1%, zvýšil se počet přijatých objednávek ve všech 

segmentech. Zákazníci zejména pozitivně reagovali na nově nabízené produkty a zvýšily se také 

vládní dotace do oblasti nano-technologického výzkumu.   

 

Náklady na prodané zboží se v roce 2004 zvýšily shodně s tím, jak rostly tržby. V roce 2005 

zůstávají stále v obdobné výši i přesto, že došlo k výraznému snížení tržeb. Tento nárůst nebyl 

zapříčiněn tím, že by firma vyráběla méně efektivně, ale uzavření neproduktivní továrny na 

výrobu produktů pro polovodičový průmysl v Massachusetts a zásoby z této továrny ve výši 14.2 

mil. USD byly odepsány do nákladů. Naopak pozitivní trend je patrný v roce 2006, kdy se tržby 

zvýšily o 14%, avšak náklady na prodané zboží stouply pouze o 3%.  

 

Velmi sledovanou položkou je hrubý zisk, kterého firma dosahuje. Ten se v roce 2004 zvýšil o 

28.3% - tržby i náklady na prodané zboží rostly rovnoměrně, stejnou měrou se tedy zvýšil i hrubý 

zisk. V r.2005 dochází k celkovému poklesu  tržeb firmy o 8%, avšak náklady na prodané zboží 

zůstávají kvůli odepsání nevyužitých zásob na úrovni roku 2004, a proto dochází k výraznému 

poklesu hrubého zisku o 20%. V roce 2006 narůstá hrubý zisk o 35.3%. Firma v tomto roce 

vyráběla efektivněji, snížila náklady na prodané zboží a zejména představila nové výrobky, které 

na trhu nemají konkurenci a může si tedy dovolit prodávat je s vyšší marží.   
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Co se týče provozních nákladů, ty v roce 2004 vzrostly o 17.1%, zvýšily se zejména náklady na 

odbyt a správu. V roce 2005 dochází k dalšímu nárůstu o 27.7%. I přes snižující se tržby má 

firma vyšší provozní náklady. Tento nárůst byl způsoben odepsáním nákladů ve výši 25.4 mil 

USD na nerealizovaný projekt implementace nového ERP systému a také náklady ve výši 8.5 

mil. USD souvisejícími s uzavřením továrny v Massachusetts a restrukturalizací evropských 

prodejních center. V roce 2006 dochází k poklesu provozních nákladů o 9.6% a jsou na úrovni 

odpovídající velikosti tržeb. 
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4 PŘEDPOKLADY A HARMONOGRAM REALIZACE 

NÁVRHU 

 

Firma FEI Company, jejíž finanční situaci z let 2003-2006 jsem analyzovala, je finančně zdravá. 

V letech 2003, 2004 a 2006 dosáhla kladného hospodářského výsledku, v roce 2005 byla ve 

ztrátě. Ztráta byla způsobena odepsáním nákladů na nerealizovaný projekt implementace nového 

ERP systému a také zvýšenými náklady souvisejícími s restrukturalizací evropských prodejních 

center. Firma si udržuje si odpovídající poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, je vysoce 

likvidní.  

Při analýze finanční situace firmy jsem však narazila na oblasti, které se jeví jako problematické. 

Na následujících řádcích bych ráda tyto oblasti podrobněji rozebrala a navrhla případné opatření 

na jejich zlepšení.    

 

Jak již bylo v úvodu práce zmíněno, FEI Company je celosvětovým výrobcem elektronových 

mikroskopů, která své produkty dodává do rozličných zemí světa.  

Samotná výroba elektronových mikroskopů probíhá ve třech továrnách; v Hillsboru (Oregon, 

USA), Eindhovenu (Holandsko) a v Brně (Česká republika), přičemž každá z uvedených továren 

produkuje jiné typy instrumentů. Tyto výrobní závody fakturují zhotovené mikroskopy firemním 

prodejním organizacím, které se starají o distribuci a fakturaci výrobků konečným zákazníkům. 

Významná část firemních tržeb i nákladů je tedy uskutečňována v jiné měně než v americkém 

dolaru (USD) – největší část v eurech (EUR), dále pak v české koruně (CZK), japonském jenu 

(JPY), britské libře (GBP) aj.  

 

Firma je tedy vystavena značnému kurzovému riziku, kvůli kterému přichází o nemalé finanční 

prostředky a to v několika oblastech 

• firma inkasuje mnohem menší objem tržeb v eurech, než potřebuje na úhradu svých 

výdajů; konkrétně v r. 2006 firma inkasovala pouze 30-40% svých tržeb v eurech, 

zatímco více než 60% veškerých výdajů proběhlo v eurech 
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• výrobní divize často fakturují prodejním organizacím zhotovený mikroskop v odlišné 

měně, než v jaké je fakturován prodejní divizí konečnému zákazníkovi – kurzovému riziku 

tedy nejsou vystaveny pouze tři výrobní divize, ale také desítka divizí prodejních. 

• neustálé oslabování amerického dolaru vůči české koruně a euru; řadu provozních 

nákladů v neamerických výrobních závodech je nutné hradit v lokální měně (mzdy 

zaměstnanců, nákupy surovin od lokálních dodavatelů, úhrada nájmu, energie, plynu 

atd.). Pro mateřskou společnost vykazující své výsledky v USD tak oslabování 

amerického dolaru znamená vyšší náklady na prodané zboží a nižší hrubou marži. 

• oslabení japonského jenu vůči americkému dolaru a euru; firma inkasuje mnohem větší 

objem tržeb v japonském jenu, než potřebuje na úhradu výdajů ve stejné měně. Případné 

oslabení JPY vůči USD tedy znamená nižší tržby a nižší hrubou marži. Nezanedbatelný je 

také fakt, že většina konkurentů firmy FEI má své sídlo v Japonsku a oslabení japonského 

jenu by způsobilo snížení cen konkurenčních produktů. 

 

Jediným spolehlivým způsobem, jak by firma mohla kurzové riziko zcela eliminovat, je 

inkasovat všechny tržby a hradit veškeré výdaje ve stejné měně.  

Toto však není možné v situaci, kdy firma podniká v mezinárodním prostředí, vlastní továrny 

v různých zemích s odlišnou funkční měnou a dodává své výrobky na zahraniční trhy. Kurzové 

riziko je však možné vhodnými finančními nástroji snížit, či minimalizovat. 

 

Nástroje, pomoci kterých je možné kurzové riziko snížit: 

 

Měnový forward - představuje nákup nebo prodej měny za kurz stanovený v den uzavření 

smlouvy. Charakteristickým rysem tohoto nástroje je pevně daný okamžik vypořádání, k němuž 

může dojít buď formou fyzické dodávky nebo zúčtováním netto. Transakce se realizují podle 

termínového kurzu. V den uzavření obchodu nedochází k žádnému finančnímu vypořádání a 

termínový kurz se vypočte na základě aktuálního rozdílu úrokových sazeb mezi měnami, jež jsou 

předmětem obchodní transakce.  

Prakticky to znamená, že se strany např. pro trh EUR/USD při aktuálním kurzu spot 1,2600 

dohodnou na termínu (např. 6 měsíců), kdy dojde k transakci. Kupující se zavazuje uhradit 



 92 

stanovenou částku v USD výměnou za dohodnutou hodnotu EUR. Prodávající se zavazuje dodat 

EURa za USD, jež obdrží v budoucnosti.  

  

Měnová opce - představuje právo (opci) k nákupu nebo prodeji určitého množství jedné měny za 

jinou měnu v kurzu předem dohodnutém zúčastněnými stranami a k dohodnutému datu.  

Opce na nákup daného instrumentu se označuje jako call option; kupující opce na nákup má 

právo, nikoli povinnost, se v den splatnosti rozhodnout, zda chce nakoupit instrument, 

a prodávající má poté povinnost tento instrument prodat, a to k datu spotové valuty 

Opce na prodej se označuje jako put option; kupující opce na prodej má právo, nikoli povinnost, 

se v den splatnosti rozhodnout, zda chce daný instrument prodat, a prodávající této opce má poté 

povinnost instrument koupit, a to k datu spotové valuty. 

 

Měnový swap - je kombinace dvou transakcí, spotové a forwardové. Tento produkt spočívá 

v prodeji jedné měny za druhou měnu s vypořádáním nejpozději ve spotové valutě a zpětném 

nákupu/prodeji s vypořádáním ve forwardové valutě. Využívá se na konverzi peněžních 

prostředků, při platbě do zahraničí, inkasu ze zahraničí, resp. konverzi prostředků mezi 

bankovními účty vedenými v různých měnách. 

 

FEI Company se snaží negativní dopad kurzových rozdílů snižovat pomocí některých výše 

uvedených zajišťovacích instrumentů. K zajištění rozvažných pozic uzavírá speciální forwardové 

kontrakty (kombinace forwardu a opce), k zajištění cash flow pak klasické opční smlouvy, které 

mají za úkol zmírnit pohyb kurzu zejména u amerického dolaru vůči euru.  

Americká mateřská společnost těmito instrumenty zajišťuje až 90% předpokládaných tržeb, které 

budou realizovány v jejích evropských výrobních divizích, a to zpravidla v ročním výhledu. 

Z tohoto důvodu se také firma snaží koncentrovat maximální objem inkasovaných tržeb, tedy 

získaných peněžních prostředků, u mateřské společnosti v Hillsboru (USA), kde jsou obratem 

výhodně investovány.    
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Správa a řízení zajišťovacích instrumentů však společnost stojí nemalé finanční prostředky11, 

naví jen problém odsouvá a vzhledem k tomu, že firma očekává v následujících letech výrazný 

nárůst tržeb, lze předpokládat, že i kurzové riziko bude stále větší, různorodější, hůře 

předvídatelné a zajistitelné.  

 

Je tedy možné navrhnout ještě jiný způsob, jak by firma mohla kurzové riziko snížit? Určitým 

řešením by bylo snížit nákupy vstupů denominovaných v euru, zvýšit podíl nákupů v amerických 

dolarech a zcela zrušit tržby realizované v japonských jenech. 

 

Odpověď na to,  jak toho prakticky docílit, úzce souvisí s další problematickou oblastí, kterou je 

závislost na klíčových dodavatelích. 

 

Finanční výsledky firmy mohou významně ovlivnit také opožděné a nekvalitní dodávky 

materiálů, příslušenství a komponentů od klíčových dodavatelů. Výpadek kteréhokoliv 

z klíčových dodavatelů může mít negativní dopad na firemní tržby a celkové provozní výsledky.  

 

V oblasti dodávek mechanických dílů je FEI Company závislá na dodavatelích VDL Enabling 

Technologies Group a Frencken Mechatronics B.V (oba sídlí v Holandsku), pro příslušenství je 

stěžejním dodavatelem firma Gatan, Inc (USA), pro elektronické součásti je to firma Neways 

Electronics, N.V (Holandsko) a další. Koncentrace dodávek stěžejních dílů mezi několik málo 

dodavatelů není pro firmu prospěšná, protože v případě výpadku takového dodavatele nebude 

firma moci dodat včas přístroje svým zákazníkům – což také v minulosti ji několikrát nastalo. 

Navíc určité monopolní postavení dodavatele znesnadňuje firmě FEI pozici při cenových 

jednáních.  

 

Vedle včasnosti dodávek je také úspěch firmy do značné míry závislý na kvalitě dodávaných 

materiálů a komponentů. Elektronové mikroskopy jsou velmi složité instrumenty, skládající se 

z velkého množství jednotlivých dílů. Přestože během výroby prochází každý mikroskop řadou 

                                                 
11 Forwardové náklady činily např. v Q1/2007 až 325 000 USD!   
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testovacích procesů, je téměř nemožné odhalit všechny případné defekty, poruchy a chyby. 

Pokud zákazník neobdrží své zboží v požadované kvalitě, dochází následně k zrušení 

objednávky, reklamaci či vrácení zboží. Všechny tyto události pak vedou ke zpoždění přijetí 

určitého typu mikroskopu na trhu, poklesu tržeb a negativně to ovlivňuje i celkovou ziskovost 

firmy.  

 

Pokud budou i nadále finanční výsledky firmy negativně ovlivněny pozdními, nekompletními a 

nekvalitními dodávkami důležitých komponentů, je třeba zvážit, zda by firma FEI neměla 

investovat volné finanční prostředky a pokusit se o akvizici (spojení) s některými klíčovými 

dodavateli. Zda by taková investice měla skutečně pozitivní dopad na finanční výsledky 

společnosti, by muselo být předmětem podrobnější analýzy, která je však nad rámec této práce.  

 

Jiným řešením této problematické situace, kdy firma potřebuje eliminovat závislost na klíčových 

dodavatelích a snížit kurzové riziko, kterému je vystavena, je nalézt alternativní dodavatele 

v takových oblastech, kde je možné provádět úhrady za dodané zboží v amerických dolarech. Za 

takové oblasti mohou být považovány Spojené státy americké, asijské země, Rusko aj.  

 

Firma by tímto krokem zvýšila podíl nakupovaných vstupů denominovaných v amerických 

dolarech, čímž by výrazně snížila kurzové ztráty, kterým v současnosti čelí. Zároveň by si také 

zajistila náhradní dodavatele pro důležité materiály, příslušenství a komponenty, jejichž pozdní a 

nekvalitní dodávky mohou negativně ovlivnit provozní výsledky společnosti. 

 

Realizací tohoto návrhu by firma výrazně snížila kurzová riziko, pravděpodobně by však došlo ke 

zvýšení nákladů na dopravu a clo a objevit by se mohla rizika jiná a obtížně předvídatelná jako 

nestabilita politické situace, špatná vymahatelnost práva, korupce aj. 
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5 ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývá komplexním hodnocením finanční a ekonomické situace FEI 

Company pomocí vybraných metod finanční analýzy, obsahuje rozbor problematických oblastí a 

zahrnuje také návrhy na jejich zlepšení.  

 

Pro zpracování finanční analýzy byla použita data z účetních výkazů firmy z let 2003-2006, 

z informací získaných prostřednictvím konzultace s finančním ředitelem FEI Czech 

Republic s.r.o. a také z dalších zdrojů. 

 

Strategické postavení firmy v jejím vlastním podnikatelském prostředí bylo zhodnoceno 

prostřednictvím Porterova modelu konkurenčních sil a SWOT analýzy. Finanční zdraví podniku 

bylo posouzeno za použití elementárních metod finanční analýzy, zhodnocení celkové finanční 

situace bylo provedeno za pomoci vybraných soustavy ukazatelů. 

 

Finanční situace FEI Company byla ve sledovaných letech 2003-2006 vyrovnaná, s výjimkou 

roku 2005, kdy se společnost poprvé ve své historii dostala do ztráty. Ztráta byla způsobena 

odepsáním nákladů na nerealizovaný projekt implementace nového ERP systému a také 

zvýšenými náklady souvisejícími s restrukturalizací evropských prodejních center. 

 

Firma je finančně zdravá, v letech 2003, 2004 a 2006 dosáhla kladného hospodářského výsledku. 

Je vysoce likvidní, všechny ukazatele likvidity ve sledovaných letech výrazně překračují 

doporučené hodnoty, firma nemá problémy s úhradou svých závazků. 

 

Společnost si udržuje zdravý poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Zhruba 45% aktiv 

firmy je financováno vlastním kapitálem, 55% cizími zdroji. Poměr cizího a vlastního kapitálu 

může jednoduše ovlivnit, protože cizí zdroje jsou ze dvou třetin tvořeny konvertibilními 

dluhopisy, které firma emituje.   
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Co se týče ukazatelů rentability, společnost u tohoto ukazatele nedosahuje příliš vysokých 

hodnot, pozitivně však hodnotím nastolený rostoucí trend. Například v roce 2003 dosahovala 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) pouze hodnoty 2.1%, zatímco v roce 2006 se již pohybuje na 

úrovni 5.7%. 

 

U ukazatelů tržní hodnoty je stěžejní především ukazatel čistého zisku na akcii. Ten se každým 

rokem zvyšuje, v roce 2003 byla jeho hodnota $0.22, v následujícím roce $0.50, v roce 2005 je 

jeho hodnota záporná kvůli dosažené ztrátě, což je však v následujícím roce vykompenzováno 

dosažením nejvyššího čistého zisku na akcii v historii firmy ve výši $0.59. 

 

Za problematické oblasti, pro které jsem navrhla opatření na zlepšení, považuji oblast eliminace 

kurzového rizika a závislost firmy na klíčových dodavatelích.  

 

FEI Company podniká v mezinárodním prostředí, vlastní továrny ve třech různých zemích 

s odlišnou funkční měnou, dodává své výrobky na zahraniční trhy – je tedy vystavena značnému 

kurzovému riziku, kvůli kterému přichází o nemalé finanční prostředky. Největší kurzové ztráty 

vznikají disproporcí mezi inkasovanými tržbami, které jsou realizovány převážně v amerických 

dolarech a nákupem vstupů, které jsou realizovány převážně v eurech. 

 

Firma se také potýká s opožděnými a nekvalitními dodávkami materiálů, příslušenství a 

komponentů od klíčových dodavatelů. Výpadek kteréhokoliv z klíčových dodavatelů může  

negativně ovlivnit finanční výsledky společnosti.  

 

Jedním z návrhů na zlepšení v této oblasti je zvážit, zda by firma FEI neměla investovat volné 

finanční prostředky a pokusit se o akvizici (spojení) s některým z klíčových dodavatelů.  

 

Dalším řešením této problematické situace, kdy firma potřebuje eliminovat závislost na klíčových 

dodavatelích a zároveň snížit kurzové riziko, kterému je vystavena, je nalézt alternativní 

dodavatele v takových oblastech, kde je možné provádět úhrady za dodané zboží v amerických 

dolarech. 
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