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Anotace závěrečné práce 

 

Cílem diplomové práce je formulace návrhů na zlepšení finanční situace firmy 

s využitím metod finanční analýzy. Předkládaná diplomová práce byla zpracována pro 

konkrétní brněnskou firmu, která se zabývá reklamní činností. Přínosem této práce není 

jen formulace konkrétních návrhů, ale také podrobná finanční analýza za deset po sobě 

jdoucích období, protože firma obdobnou analýzu neprovádí a získá tak mnoho cenných 

informací, které může využít pro rozhodování. 

 

Anotace závěrečné práce anglicky 

 

The main objective of this thesis is the formulation of the suggestions for the 

improvement of the company´s financial situation  by using methods of the financial 

analysis. This presenting thesis was created for a concrete advertising company in Brno. 

The contribution of this thesis is not only a formulation of concrete suggestions but also 

a detailed financial analyse for the period of ten following years (which this company 

has not been doing before) to gain valuable information which can be used to improve 

the decision making process of the company. 
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Úvod 

 

Finanční analýza je významným nástrojem pro zhodnocení finanční situace firmy. Její 

nespornou výhodou je skutečnost, že ji můžeme přizpůsobit specifickým podmínkám 

prověřované společnosti, a tím zvýšit její vypovídací schopnost. Jednotlivé ukazatele je 

samozřejmě možné hodnotit i izolovaně, avšak pro formulaci příčin finanční nestability 

společnosti je potřebné hodnotit jednotlivé ukazatele, sledovat jejich vztahy a zároveň 

brát v úvahu jedinečné podmínky společnosti. Ukazatele je také možné porovnávat 

s průměrnými hodnotami daného oboru, ne vždy je však snadné pro některé oblasti 

podnikání tyto hodnoty získat. 

 

Při sestavování finanční analýzy bychom však měli brát v úvahu, že cílem podnikání je 

maximalizace tržní hodnoty podniku (příp. zisku), nikoliv maximalizace (příp. 

minimalizace) hodnot jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Správně provedená 

finanční analýza společnosti však může poskytnou cenné informace, podle nichž 

můžeme například naplánovat potřebu finančních prostředků na další období a posílit 

tak platební schopnost podniku, čímž nepřímo zvýšíme i hodnoty jednotlivých 

ukazatelů likvidity. M ěli bychom však vždy mít na paměti, že je důležitější celoroční 

bezproblémová solventnost naší společnosti, než dosahování určitých hodnot 

jednotlivých ukazatelů, které počítáme ke konci období, přestože tyto dvě skutečnosti 

spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Vzhledem k tomu, že můžeme hodnoty 

těchto ukazatelů snadno číselně vyjádřit, často je zahrnujeme do plánování dalších 

období.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Tato diplomová práce je finanční analýzou konkrétní společnosti s ručením omezeným 

se sídlem v Brně, jejímž cílem je formulace návrhů na zlepšení finanční situace firmy.  

 

Společnost působí v oblasti reklamní činnosti a přestože existuje již 15 let, stále dochází 

neustále k výrazným změnám. Již z prvního prohlédnutí finančních výkazů je zřejmé, že 

firma není dosud optimálně stabilizována, tudíž sestavení finanční analýzy by mohlo 

být prvním krokem k optimalizaci a stabilizaci společnosti, přestože výrazný vliv na 

nestabilitu může mít také trh, na kterém se firma nachází. 

 

V teoretické části práce popisuji zdroje informací pro finanční analýzu a stručně 

charakterizuji etapy finanční analýzy. Kapitola dále obsahuje přehledné znázornění 

různých úrovní zisku, které se využívají pro výpočet jednotlivých ukazatelů a 

zdůrazňuje  nutnost srovnání získaných údajů s relevantními základnami. Poměrně 

rozsáhlá oblast je věnována jednotlivým metodám finanční analýzy, přičemž jsem se 

pokusila v co největší míře zpracovat i metody, se kterými jsem se dosud nesetkala, 

avšak je možné jejich využití v rámci finanční analýzy. 

 

Analytická část zahrnuje podrobný rozbor jednotlivých metod finanční analýzy. 

K zajištění větší přehlednosti navazuji na část teoretickou a metody jsou zde seřazeny 

obdobně jako v teoretické části. Mnoho grafů a tabulek bylo umístěno do příloh, protože 

jejich značné množství by mohlo snížit přehlednost práce. Do textu práce však zařazuji 

odkazy na jednotlivé přílohy. Pokusila jsem se také vytvořit vlastní model, který má za 

úkol mi pomoci s tvorbou návrhů na zlepšení finanční situace. 

 

Kapitola, která obsahuje vlastní návrhy řešení, navazuje na teoretickou i analytickou 

část a jejím cílem je formulace takových změn, které povedou ke zlepšení finanční 

situace společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malou firmu, finanční 

analýza zde není prováděna, a tak i její výsledky mohou být pro firmu přínosem a 
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mohou jí ušetřit výdaje, které by musela vynaložit, pokud by se rozhodla nechat si 

zpracovat finanční analýzu u nějaké poradenské firmy. 

 

Výsledky této finanční analýzy mohou být v dalších letech porovnávány s aktuálními 

údaji z dalších let a velmi snadno se mohou modelovat časové řady, ze kterých je potom 

možné odvodit trendy ukazatelů jednotlivých oblastí a vliv změn na finanční situaci a 

stabilitu. Vzhledem k tomu, že finanční analýza nebyla prováděna, rozhodla jsem se 

analyzovat deset po sobě jdoucích účetních období, abych tak lépe mohla odvodit 

dlouhodobé trendy ukazatelů finanční analýzy. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Informace o analyzované společnosti 

Společnost, pro kterou je tato diplomová práce zpracována se jmenuje D – SYTEM, 

s.r.o. se sídlem na ulici Böhmova 1, Brno-Řečkovice (v době založení D-SYSTEM, 

spol. s.r.o.). Společnost byla založena na podzim v roce 1992 a již od samého začátku se 

orientovala na českou klientelu a profilovala se na služby spojené s propagací 

automobilového průmyslu. V roce 1994 otevřela pražskou pobočku D-SYSTEM Praha, 

která přebrala poskytování reklamního servisu pro pražskou klientelu. V roce 1999 

společnost D-SYSTEM, s.r.o. svůj obchodní podíl ve společnosti D-SYSTEM Praha 

prodala.  

 

Reklamní agentura D-SYSTEM, s.r.o. byla v letech 1993 až 1996 řádným členem 

Asociace reklamních agentur (Asociace reklamních agentur). V roce 2001 společnost 

zásadním způsobem změnila strukturu služeb a majorita obchodních aktivit firmy se 

přesunula do marketingových konzultací a mediálního poradenství. Struktura služeb 

společnosti D - SYSTEM je zajišťována v rámci systému dceřiných společností 

tvořeného nezávislou tiskovou a PR agenturou, produkční agenturou, reklamním 

digitálním fotostudiem se školícím centrem. 

 

V době založení měla společnost 4 společníky. Odkoupením obchodních podílů se stala 

společností pouze se 2 společníky, z nichž každý má padesátiprocentní obchodní podíl 

na společnosti. Jeden ze společníků má funkci jednatele, druhý prokuristy. Základní 

kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku je 100 000 Kč a je zcela splacen. 

Hlavními oblastmi činnosti společnosti jsou průzkum trhu, analýza potřeb zákazníků, 

marketingové komunikace, obchodní procesy, PR a krizové komunikace, reklamní 

projekty, vzdělávací a tréninkové programy a zavádění nových výrobků. 

 

V současné době zajišťuje agentura služby převážně pro klienty v oblasti výstavnictví, 

digitálních tiskových technologií, elektrického ručního nářadí, direct mailové 

společnosti. Těžiště poskytování služeb je přesouváno z reklamního full servisu do 

oblasti komunikací. 
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2.2 Cíle a využití finanční analýzy 

Finanční analýza poměřuje údaje získané z účetnictví a účetních výkazů mezi sebou 

navzájem a rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost. Napomáhá tak firmě dospět 

k závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž je potom 

možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, 

současnosti i předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku (21). 

 

Cílem finanční analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření podniku, přičemž 

uspokojivou finanční situaci společnosti označujeme pojmem finanční zdraví. Finančně 

zdravý je takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl 

své existence a je schopen dosahovat takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která 

je požadována investory vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání 

spojen. Zároveň s rentabilitou je nutnou podmínkou finančního zdraví i likvidita, která 

vyjadřuje schopnost včas uhrazovat splatné závazky (21). 

 
 
2.3 Základní hlediska finanční analýzy 

Existují čtyři hlavní zájmové skupiny, které se zajímají o podrobnější informace týkající 

se finanční situace firmy. Každá z těchto skupin má jiné hledisko i cíl finanční analýzy, 

protože se liší jejich finanční vztah k analyzované společnosti. Následující text tyto čtyři 

hlavní skupiny blíže charakterizuje: 

1) Krátkodobí v ěřitelé (dodavatelé nebo komerční banky) se zajímají především o 

likviditu, protože chtějí zpět své peníze. 

2) Dlouhodobí věřitelé (držitelé obligací) se zajímají jak o krátkodobou likviditu, 

tak o stabilitu peněžních toků a budoucích příjmů do doby splatnosti závazků. 

3) Pro akcionáře je důležitá likvidita, solventnost, ale i vztah mezi budoucími 

zisky a cash flow k dlouhodobým závazkům. 

4) Přestože hlavním cílem managementu je maximalizace hodnoty akcií, měla by 

je zajímat finanční analýza z pohledu všech tří předchozích zájmových skupin 

(2). 
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2.4 Zdroje vstupních informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza je významnou součástí komplexu finančního řízení podniku, neboť 

jejím úkolem je zajištění zpětné vazby mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. Finanční analýza je také úzce spjata s účetnictvím finančním, 

protože jí poskytuje data a informace prostřednictvím základních finančních výkazů: 

rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích. Údaje, které je možné 

získat z těchto údajů finanční analýza poměřuje mezi sebou navzájem, čímž rozšiřuje 

jejich vypovídací schopnost a umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž je potom možné přijmout různá 

rozhodnutí (21).  

 

Vstupní data pro zpracování finanční analýzy je možné členit podle několik různých 

hledisek. Podle původu těchto dat je můžeme rozčlenit na interní a externí, podle jejich 

typu potom na finanční a nefinanční, přičemž nefinanční můžeme dále dělit na 

kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné. Interní informace  jsou v podniku určitým 

způsobem evidovány, například v podobě výkazů, které jsou součástí účetní závěrky. 

Data mohou však být ale také čerpány z vnitropodnikového účetnictví, výročních zpráv, 

vnitřních směrnic nebo třeba z podnikové statistiky. Externí informace pocházejí 

z vnějšího ekonomického prostředí podniku a mohou to být například různé státní 

statistiky nebo burzovní informace. Zatímco kvantifikovatelné nefinanční informace 

obsahují firemní statistiky produkce, poptávky, interní směrnice, nekvantifikovatelné  

obsahují komentáře manažerů, komentáře odborného tisku nebo například nezávislá 

hodnocení a prognózy. Přestože většinu relevantních údajů snadno získáme z rozvahy, 

výkazu zisků a ztrát nebo z výkazu o pohybu peněžní hotovosti, občas musíme některé 

informace hledat hlouběji, například na jednotlivých syntetických účtech, případně v 

účetní analytice (21). 
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Následující schéma (Obr. 1) zobrazuje postavení a význam finanční analýzy v kontextu 

dalších činností firmy: 

     zpětná vazba 

      
 
 
 
 
 
          
   
  externí informace            interní informace                 externí informace 
 
  
 Obr. 1:  Finanční analýza v kontextu dalších činností firmy   

   (převzato z (16), upraveno). 

 
Hlavním cílem účetních výkazů je podávat věrný obraz o podniku, a to o jeho finančním 

postavení k určitému datu, dále o efektivnosti činnosti společnosti v intervalu 

vykazovaného období a také o změnách ve finanční situaci. Účetní výkazy seskupují 

finanční efekty jednotlivých transakcí do širokých tříd, které potom tvoří elementy 

účetních výkazů. Tyto třídy mohou být dále členěny, aby co nejlépe poskytovaly 

informace pro rozhodování (5). 

 

Zatímco rozvaha poskytuje informace, které se týkají finančního postavení společnosti, 

výsledovka podává informace o efektivnosti. Výkaz o peněžních tocích potom přidává 

informace o změnách ve finanční situaci. Jednotlivé složky těchto tří výkazů jsou 

navzájem propojeny, jelikož odrážejí rozdílné aspekty týchž transakcí. Každá účetní 

jednotka může sestavovat i jiné výkazy, avšak ty, které jsou součástí účetní závěrky 

sestavuje povinně. Kromě aktuálních údajů o analyzovaném podniku je nezbytné mít 

k dispozici také údaje, které slouží jako základ pro srovnání. Porovnávat hodnoty 

finančních ukazatelů je možné buď s odpovídajícími hodnotami jiných podniků nebo 

s hodnotami těchto  finančních ukazatelů z předchozích období v námi analyzovaném 

podniku (5;20). 

 

Přestože jsou finanční výkazy v České republice poměrně transparentní a mají takové 

uspořádání, které je pro finanční analýzu dobře využitelné, přesto je často nutné některé 

marketing realizace rozhodování
  

finanční 
analýza 



17 

údaje (položky) reklasifikovat. Reklasifikací zařadíme určité položky do skupiny, se 

kterými potom počítáme poměrové ukazatele (2). 

 

Rozvaha zachycuje aktiva a pasiva firmy. I tento velmi jednoduchý účetní výkaz má 

však své slabé stránky. Jednou z nich je skutečnost, že pro ohodnocení aktiv a pasiv se 

užívá historická cena, za kterou se skrývá pořizovací cena, tj. cena, za kterou jsme věc 

získali v době, kdy jsme ji pořizovali. Přestože je tato cena snižována o odpisy, téměř 

nikdy neodpovídá přesně současné hodnotě. Pro reálné ocenění můžeme například 

zásoby ocenit podle prodejnosti a stálá aktiva podle životnosti. Další slabou stránkou 

rozvahy je skutečnost, že se hodnota snižuje o odpisy, avšak zhodnocení se téměř nikdy 

nebere v úvahu. V rozvaze dále nejsou zahrnuty položky, u kterých existují objektivní 

potíže s oceněním. Mezi takové položky patří například zkušenosti a kvalifikace 

zaměstnanců (2). 

 

Účet zisků a ztrát má také své slabiny. Například výnosy a náklady mohou být ve 

výkazu i tehdy, jestliže nemuselo dojít k pohybu hotovosti. Tato skutečnost je 

způsobena tím, že například tržby zahrnují tu část, která byla uhrazena hotovostně, ale 

také tu část, která byla prodána odběratelům na úvěr. Některé nákladové položky, jako 

například odpisy, nejsou skutečným hotovostním výdajem (2). 

 

Jak bylo uvedeno výše, je vhodné pro potřeby poměrové analýzy některé položky 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát reklasifikovat. V rozvaze bychom měli položky aktiv 

seřadit podle jejich likvidity, a to od nejvíce likvidních. Závazky by měly být seřazeny 

podle doby splatnosti. Na účtu zisku a ztrát nejprve seřadíme výnosy a náklady za 

prodejní a/nebo výrobní činnost. Následují je položky, které souvisejí s finančními 

operacemi a investováním. Mimořádné náklady a výnosy budou v upraveném výkazu až 

v závěru, protože je nelze v žádném případě považovat za pravidelné a plnohodnotné 

zdroje financování (2). 
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2.5 Různé úrovně zisku ve finanční analýze 

Zisk může být pro účely finanční analýzy vyjádřen několika způsoby: 

1) EBIT – Earnings Before Interests and Taxes 

 Jde o zisk před odečtením úroků a daní. Tento ukazatel využíváme například 

 v ukazatelích, které měří výrobní schopnost nebo schopnost společnosti splatit 

 úroky. Hodnotu tohoto ukazatele získáme tak, že od tržeb společnosti odečteme 

 náklady na výrobu a prodej, kromě nákladů na financování (úrok, daně). 

2) EBT – Earning Before Taxes 

 Tento ukazatel vypočítáme jednoduše, velmi obdobně jako EBIT. Jediný rozdíl 

 je v tom, že u tohoto ukazatele jsme odečetli úroky (náklady na financování). 

3) NI – Net Income 

 Čistý zisk je snížen o daň z příjmu. Z čistého zisku společnost nejprve vyplácí 

 dividendy prioritním akcionářům. Částka, která nebyla tímto způsobem 

 rozdělena se nazývá čistý zisk k rozdělení. Tento zisk je dále rozdělen ve formě 

 dividend mezi další akcionáře, ale většinou si společnost část zisku ponechá. 

Existují ale i další kategorie zisku, například EBDIT – Earning before 

Depreciation, Interest and Taxes. Jde o zisk před odečtením odpisů, úroků a daní 

(2). 

  

2.6 Etapy finanční analýzy 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři základní etapy. Pro lepší vysvětlení jednotlivých 

etap se zde nabízí analogie s prací lékaře. Podobně jako lékař nařídí provést soubor 

základních vyšetření bez ohledu na specifické potíže pacienta, finanční analytik se 

v první fázi také zaměří na rozbor základní sady ukazatelů, které podávají základní 

informaci o jednotlivých složkách finančního hospodaření. Výsledkem první fáze může 

být zjištění odchylek od normálního stavu. Druhá fáze zahrnuje hlubší rozbor 

zjištěných poruch, který provádíme s pomocí specifických vyšetřovacích metod a 

nástrojů. V případě finanční analýzy využíváme ukazatele, které jsou zaměřené na 

jednotlivé složky finančního hospodaření. Ve třetí fázi finanční analytik hledá hlavní 

příčiny nežádoucího vývoje, podobně jako lékař po formulaci diagnózy hledá příčiny, 

které vedly k danému stavu pacienta. Cílem této závěrečné fáze je identifikace možných 
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příčin a zjištění, zda by mohlo dojít k jejich odstranění. Tímto však analogie mezi prací 

lékaře a finančního analytika zpravidla končí. Důvodem je základní rozdíl v interpretaci 

nalezených výsledků. Zatímco lékař může porovnávat zjištěné výsledky se standardními 

hodnotami zdravého jedince, finanční analytik nemá k dispozici soubor standardních 

hodnot pro jednotlivé ukazatele. Existují sice doporučené hodnoty  ukazatelů, ale tyto 

jsou pouze orientační, protože vše je ovlivněno specifickými podmínkami konkrétního 

podniku. V literatuře se však objevují i jiné pohledy na etapy finanční analýzy. Poměrně 

zajímavé pojetí je znázorněno v následující tabulace (Tab. 1), která velmi přehledně 

znázorňuje rozdíl mezi dosavadním „školním“ pojetím a širším pojetím. Tzv. širší pojetí 

se vyznačuje tím, že podnik je tak specifickým systémem, že jej zkrátka nelze popsat 

žádným jednotlivým číslem. Etapy finanční analýzy jsou podle tohoto pojetí jsou 

složitější a pracnější, nicméně o mnoho přesnější (10;21).  

 

Dosavadní „školní“ pojetí Širší pojetí 

1 Výpočet ukazatelů zkoumaného podniku 1a 

1b 

1c 

Výběr srovnatelných podniků 

Příprava dat a ukazatelů 

Ověření předpokladů o ukazatelích 

2 Srovnání hodnot ukazatelů s odvětvovými 

průměry 

2a 

 

2b 

2c 

Výběr vhodné metody pro analýzu a pro 

hodnocení ukazatelů 

Zpracování vybraných ukazatelů 

Hodnocení relativní pozice podniku 

3 Analýza časových trendů 3 Identifikace modelu dynamiky 

4 Hodnocení vzájemných vztahů ukazatelů 

pomocí pyramidové soustavy 

4 

4a 

4b 

4c 

Analýza vztahů mezi ukazateli: 

Pyramidové funkční vztahy 

Vzájemné korelace ukazatelů 

Identifikace modelu vztahů 

5 Návrh na opatření ve finančním plánování 

a řízení 

5a 

5b 

Variantní návrhy na opatření 

Odhady rizik možných variant 

 

Tab. 1:    Dvě pojetí hlavních etap finanční analýzy 
     (Převzato z (10), upraveno). 
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2.7 Způsoby vyhodnocování hodnot ukazatelů 

Výsledky, které získáme, však není možno posuzovat izolovaně, vždy musíme zjištěné 

hodnoty vztáhnout k určité bázi. Tyto báze mohou být čtyři: 

1) Srovnání v čase je porovnání zjištěných hodnot ukazatelů s hodnotami stejných 

ukazatelů, které jsme vypočítali v témže podniku v minulosti. Výhodou tohoto 

srovnání je eliminace vlivu změn v účetní metodice a dále skutečnost, že 

v každém podniku existují jistá specifika, která zabraňují objektivnímu 

mezipodnikovému srovnávání. Nevýhodou této metody je skutečnost, že chybí 

jakékoli všeobecné měřítko. 

2) Srovnání v prostoru má také své výhody a nevýhody. Výhodou je možnost 

srovnání ukazatelů v daném odvětví, nevýhodou pak nemožnost odhadnout 

rozdíly v účetní metodice mezi dvěma podniky. 

3) Srovnání s plánem znamená porovnání skutečně dosažených hodnot ukazatelů 

s hodnotami, které byly vypočteny na základě plánovaných vstupních údajů. 

Tento způsob nám umožňuje zjištění disproporcí mezi předpokládaným a 

skutečným efektem řídících rozhodnutí. 

4) Srovnání na základě expertních zkušeností může být dobrým vodítkem pro 

rozhodování. Jedná se o subjektivní představu analytika o tom, jaké by měly být 

optimální hodnoty v daném podniku  

 (20). 

 

2.8 Metody a ukazatele finanční analýzy 

Existuje více různých členění metod analýzy. Ukazatele mohou být rozlišeny na 

extenzivní a intenzivní. Zatímco extenzivní nesou informaci o objemu a jsou vyjádřeny 

v peněžních jednotkách, intenzivní vyjadřují míru, v jaké jsou extenzivní v podniku 

užívány. Mezi extenzivní dále patří ukazatele stavové, rozdílové, tokové a nefinanční. 

Intenzivní lze dále rozdělit na stejnorodé a nestejnorodé. Nejjednodušší jsou stavové 

ukazatele, které jsou položkami aktiv nebo pasiv. Jestliže je ukazatel rozdílem mezi 

skupinou aktiv a pasiv k témuž okamžiku, označujeme je jako rozdílové. Tokové 

ukazatele (např. cash flow) vyjadřují změnu extenzivních ukazatelů za určitou dobu 

(10). 
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Speciální 
metody 

Cash flow Poměrové 
ukazatele 

Procentní 
analýza 

Finanční  
analýza 

Intenzivní stejnorodé ukazatele dávají do poměru extenzivní ukazatele, které jsou 

vyjádřené ve stejných jednotkách. Mohou být vyjádřeny procentem nebo jako vztahové, 

ohodnocené bezrozměrným číslem. Intenzivní nestejnorodé ukazatele poměřují dva 

ukazatele, které se liší svými jednotkami. Patří sem také ukazatele, které mají ve 

jmenovateli nebo v čitateli nefinanční ukazatel (např. produktivitu práce) (10). 

  

Výběr metod finanční analýzy se také může výrazně lišit podle velikosti firmy. Malé 

firmy se nemusí zabývat ukazateli vhodnými pro kapitálový trh, důležitý je však pro ně 

podrobný rozbor oblasti řízení pracovního kapitálu.  

 

Základní členění metod finanční analýzy přehledně znázorňuje následující schéma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

efektivnosti   ukazatele   multivariační analýza  

finanční závislosti  přehledy    analýza bodu zvratu 

likvidity 

tržní hodnoty 

   

Obr. 2:  Základní přehled metod finanční analýzy 
    (Převzato z (17), upraveno). 
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2.8.1 Technika procentní analýzy a analýza trendů 

Procentní analýzu sestavíme velmi jednoduchým způsobem. Všechny položky rozvahy 

dělíme celkovými aktivy a všechny položky výkazu zisků a ztrát dělíme celkovými 

tržbami. Získaná data potom mohou sloužit jak pro srovnání údajů ve společnosti za 

více období, ale také pro srovnání s dalšími firmami. Tuto analýzu označujeme velmi 

často jako vertikální analýza. K této podkapitole jsem připojila také související 

analýzu trendů. Počítáme výši změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku. 

Jestliže například provádíme analýzu trendů pro rok 2000, postupujeme podle 

následujícího vzorce:      

            (částka změny) * 100 

  změna 2000 k 1999 v % =      
                        částka 1999  
 

Tato analýza bývá označována také jako analýza horizontální, protože při výpočtu 

postupuje po řádcích (tj. horizontálně) (10;17;18) 

 

2.8.2 Rozdílové ukazatele 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu je významným ukazatele finanční analýzy i 

celkové ekonomické situace. Pracovní kapitál je součtem zásob, pohledávek a 

finančního majetku snížený o krátkodobé závazky (16). 

 
       

Ukazatel čistého pracovního kapitálu: oběžná aktiva – krátkodobé závazky 
 
 
2.8.3 Poměrové ukazatele 

Poměrový ukazatel je vzájemný vztah dvou položek účetních výkazů, mezi nimiž 

existuje při uspořádání do poměru vzájemná souvislost, kterou lze následně smysluplně 

interpretovat. Výpočet a správná interpretace poměrových ukazatelů patří mezi hlavní 

nástroje finanční analýzy. Za předpokladu, že jsou tyto nástroje správně použity, lze je 

úspěšně využít ke stanovení odpovědí na otázky týkající se finančního zdraví sledované 

firmy (2;10). 
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Poměrové ukazatele mohou být podílové, jestliže dávají do poměru část celku a celek a 

vztahové, pokud poměřují samostatné veličiny. Údaje, které jsme zjistily v rozvaze 

mají charakter okamžikový, zatímco údaje z výkazu zisků a ztrát mají charakter 

tokových (intervalových) veličin (17). 

 

Poměrové ukazatele lze rozdělit do 5 skupin: 

1) ukazatele likvidity  

2) ukazatele řízení aktiv 

3) ukazatele řízení dluhu 

4) ukazatele ziskovosti 

5) ukazatele tržní hodnoty 

(2). 

 

2.8.3.1 Ukazatelé likvidity  

 
Ukazatelé likvidity odpovídají na otázku, zda je společnost schopna však splatit své 

krátkodobé závazky. Počítáme je z údajů, které nalezneme v rozvaze. Tento ukazatel 

nám říká, v jakém rozsahu jsou krátkodobé závazky kryty krátkodobými aktivy, které 

mohou být přeměněny na hotovost v době splatnosti závazků. Vzhledem k tomu, že 

likvidita je jednou ze základních podmínek existence podniku, patří tyto ukazatele mezi 

klíčové charakteristiky finanční analýzy. Ukazatele likvidity vždy poměřují to, čím je 

možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Mezi výhody ukazatelů patří jednoduchost, 

srozumitelnost a skutečnost, že jsou v praxi hodně rozšířeny. Nevýhodou je to, že jsou 

statické, ukazatel není přímo ovlivněn obrátkou aktiv a v neposlední řadě také 

skutečnost, že jsou závislé na způsobu ocenění aktiv a pasiv (2;10;12). 

 

Následující text představuje nejběžnější ukazatele likvidity, vzorce jejich výpočtu a 

interpretaci: 

                                                            Oběžná aktiva 
 Ukazatel běžné likvidity (Current ratio) =      

               Krátkodobé závazky 
          

Ne vždy je vysoká hodnota tohoto ukazatele zárukou výborné likvidity, protože oběžná 

aktiva nemají stejnou likviditu. Pokud bude mít například podnik mnoho zásob, které 
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jsou jen obtížně přeměnitelné na peníze, jeho likvidita nemusí být na tak dobré úrovni, 

jak vypovídá tento ukazatel. Je potřeba vypočítat další ukazatele likvidity a závěr učinit 

až při porovnání s jejich hodnotami (10). 

 
                                    Oběžná aktiva - Zásoby  

Ukazatel pohotové likvidity (Quick asset ratio) =   
                            Krátkodobé závazky  
 
Ukazatel odstraňuje hlavní nevýhodu předchozího ukazatele tím, že odečítá zásoby, 

které jsou nejméně likvidní. Tento ukazatel se nazývá také rychlý test nebo test 

kyselinou. Jestliže je hodnota rychlého testu výrazně nižší než běžné likvidity, má firma 

velké množství zásob (2;10). 

 
                                                                         Peněžní prostředky 

                  Okamžitá likvidita (Cash-position ratio) =     
               Okamžitě splatné dluhy 

 

Okamžitá likvidita je naprosto nekompromisní ukazatel, neboť peněžními prostředky 

jsou jen peníze v hotovosti a na bankovních účtech, případně volně obchodovatelné 

cenné papíry a šeky (10). 

 
 

2.8.3.2 Ukazatelé řízení aktiv  

 

Ukazatelé řízení aktiv nám říkají, zda je velikosti aktiv přiměřená. Pokud máme aktiv 

příliš málo, nemůžeme například využít všechny podnikatelské příležitosti. Rozbor 

těchto ukazatelů nám objasní, jak hospodaříme s aktivy, jejich jednotlivými složkami a 

jaký je vliv tohoto hospodaření na výnosnost a likviditu (2;12).  

                               Tržby 
Obrátka zásob (Inventory turnover ratio) =        

                             Zásoby 
 
Obrátka zásob je také nazývána ukazatel intenzity zásob a říká, kolikrát je každá 

položka prodána a znovu uskladněna. Nevýhodou tohoto jednoduchého ukazatele je 

skutečnost, že tržby jsou veličinou tokovou, protože jejich hodnota pochází 

z výsledovky, a hodnota zásob je v rozvaze, tudíž jde o veličinu stavovou, která odráží 

hodnotu veličiny v daném okamžiku. Tuto nevýhodu můžeme odstranit například tím, 
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že součet průměrných zásob na konci každého měsíce vydělíme počtem měsíců a 

získáme tak hodnotu s lepší vypovídací schopností. Vypočítanou hodnotu tohoto 

ukazatele je nutné porovnávat s hodnotami daného odvětví a je nutné také vědět, že čím 

větší je hodnota ukazatele, tím je to pro společnost lepší (2). 

 
                    Odběratelé 

Průměrná doba splatnosti pohledávek  =     
                 (average collection period – ACP)    Tržby/360 
 

Jde o tzv. průměrnou dobu inkasa, která vyjadřuje průměrný počet dní, které firma musí 

čekat na zaplacení peněžních prostředků za uskutečněné tržby. Tuto dobu nejlépe 

porovnáme s dobou, kterou firma uvádí v rámci platebních podmínek na svých 

fakturách. Je-li hodnota ukazatele delší než platební podmínka, platí odběratelé později, 

než by měli. Ukazatel může být zkreslený o prodej za hotové [2].  

 
                             Tržby 

Obrat fixních aktiv (Fixed assets turnover)  =    
                         Fixní aktiva 
 

Úroveň tohoto ukazatele nám říká, jak efektivně využíváme budovy a zařízení. Jeho 

výše nás bude zajímat především při rozhodování o pořízení dalších fixních aktiv. 

Problematické je mezipodnikové srovnání tohoto ukazatele, protože aktiva jsou oceněna 

historickou cenou a tím je jejich hodnota podhodnocena [2]. 

                      Tržby 
Obrat celkových aktiv (Total assets turnover ratio)  =    

                       Celková aktiva 
 

Hodnota ukazatele se porovnává s oborovým průměrem. Pokud je hodnota tohoto 

ukazatele nízká, potom by měly být zvýšeny tržby nebo prodána některá aktiva. Pro tyto 

ukazatele je také typické, že jejich velikost ovlivňuje také odvětví. Pokud se firma 

nachází v odvětvích těžkého průmyslu, má vysoký podíl fixních aktiv. Musí být kladen 

důraz na vysokou ziskovost tržeb, ale obrat celkových aktiv bude pomalejší. U odvětví 

spotřebního průmyslu bude nízká ziskovost tržeb a pro dosažení určité úrovně 

rentability je rozhodujícím činitelem právě rychlý obrat celkových aktiv (2;5).  
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2.8.3.3 Ukazatele řízení dluhu 

 

Tyto ukazatele také označujeme jako ukazatele zadluženosti, přičemž zadluženost 

znamená, že podnik využívá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. Využití 

cizích zdrojů významným způsobem ovlivňuje výnosnost i riziko. Není možné využívat 

jen cizí kapitál, protože právní předpisy určitou výši vlastního kapitálu vyžadují. 

Přestože je možné využívat pouze vlastní kapitál, je to nevýhodné, protože to znamená 

snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Při využití cizího kapitálu musí být 

výnos, který se jím získá, vyšší než náklady spojené s jeho použitím (úrok). Poměr 

vlastního a cizího kapitálu, tzv. finanční struktura, může být ovlivněna také oborem 

činnosti. Podle mezinárodních statistik je v zemích OECD průměrný podíl cizích zdrojů 

35 %. K hodnocení finanční struktury využíváme několik různých ukazatelů 

odvozených z rozvahy. Ukazatele řízení dluhu jsou rozborem vzájemných vztahů 

vybraných položek závazků, vlastního jmění a celkového kapitálu (21). 

 
                                 Cizí zdroje  

Ukazatel věřitelského rizika  =    
               (debt ratio)                 Celková aktiva 
 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele věřitelského rizika, tím vyšší je 

zadluženost podniku a vyšší riziko věřitelů i akcionářů. Hodnotu ukazatele je nutné 

posuzovat v souvislosti s výkonností. Jestliže je vyšší rentabilita, je možné hodnotit i 

vyšší hodnoty ukazatele jako poměrně příznivé (21).  

 

Doplňkovým ukazatelem je ukazatel poměru vlastního jmění k celkovým aktivům 

(equity ratio). Součet těchto dvou ukazatelů je roven 1 (21). 

 
              Vlastní jmění        Cizí zdroje 

Equity ratio  =       =      1 -     
             Celková aktiva        Celková aktiva 
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Další ukazatel je kombinací dvou předchozích a dává do poměru jejich čitatele. Jde o 

ukazatel poměru celkových závazků k vlastnímu jmění (debt-equity ratio) (21). 

                                    Cizí zdroje     
Debt-equity ratio  =    

                                           Vlastní jmění     
 

Tento ukazatel sám o sobě nemá dodatečnou vypovídací schopnost, roste s růstem 

proporce závazků ve finanční struktuře. Využívá se i převrácená hodnota ukazatele, 

kterou označujeme jako míra finanční samostatnosti (21). 

                          Vlastní jmění    
Míra finan ční samostatnosti  =    

                                                        Cizí zdroje  

 

Jestliže podnik využívá ve větší míře leasingových forem financování, měl by se objem 

leasingových závazků přičíst k objemu závazků, protože budoucí leasingové splátky 

představují dluh podobný splátkám úvěru, ale narozdíl od úvěru nejsou zachyceny 

v rozvaze pronajímatele. Je také nutné vědět, že čím je vyšší objem dluhů, tím více je 

potřeba se věnovat tvorbě prostředků na jejich splácení (21). 

 

Je možné také vypočítat ukazatel, který využívá tokové veličiny cash flow. Zahraniční 

literatury uvádějí, že by hodnota tohoto ukazatele měla být vyšší než 20 %. 

            cash flow z provozní činnosti    
  

                 celkové závazky 
Přiměřenost úrovně zadlužení z hlediska dopadu na zisk se využívá ukazatel úrokového 

krytí, který porovnává provozní zisk podniku (hospodářský výsledek před odečtením 

úroků a daně) s celkovým ročním úrokovým zatížením. Ukazatel vyjadřuje, kolikrát 

celkový efekt reprodukce převyšuje úrokové platby, u amerických průmyslových 

podniků se hodnota ukazatele pohybuje okolo čísla 8. Jestliže mají podniky vyšší růst 

tržeb a zisku, mohou ve větším rozsahu využívat cizí kapitál, protože jsou schopny 

platit fixní částku úroku (21). 

                                    zisk (před úroky a zdaněním)    
Úrokové krytí  =    

                                             celkový úrok 
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2.8.3.4 Ukazatele ziskovosti 

 

Ukazatele ziskovosti hodnotí podnikatelskou činnost nejkomplexněji. Mohou být 

označeny jako tzv. mezivýkazové ukazatele, neboť potřebné hodnoty pro jejich výpočet 

jsou jak z rozvahy, tak z výsledovky. V různých zemích není shodný, protože není 

exaktně určeno, co se dosazuje za zisk a co se přesně rozumí pod pojmem vložený 

kapitál. V České republice využíváme pro výpočty zisk před úroky a zdaněním, zisk 

před zdaněním nebo čistý zisk (po zdanění). Hodnoty zisku nalezneme ve výsledovce, 

vložený kapitál potom v rozvaze (5). 

 

Prvním ukazatelem z této skupiny je rentability celkového vloženého kapitálu (ROA, 

Return on Assets). Tento ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, resp. 

produkční sílu. Odráží všechny aktivity (provozní, investiční a finanční) bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů byly financovány. Finanční struktura je zde irelevantní, neboť ve 

jmenovateli ukazatele jsou celková aktiva. Ukazatel lze vypočítat dvěma způsoby, které 

se navzájem liší tím, zda zohledňuje efekt daní (5). 

 
                    EBIT    

ROA =    
             celková aktiva                     

 

Hodnota ukazatele, která má v čitateli EBIT nemá vůbec zachycen daňový efekt. Jde o 

rentabilitu podniku, pokud by neexistovala daň ze zisku. Tento ukazatel je nejlépe 

využitelný při porovnání podniků s rozdílnými daňovými podmínkami. Pro vyjádření 

vlivu daní byl zkonstruován obdobný ukazatel, který je v čitateli navýšen o zdaněné 

úroky a tím se zohledňuje skutečnost, že efektem reprodukce není jen čitý zisk jako 

odměna akcionářům, ale i úrok jako odměna věřitelům za půjčení kapitálu. Takto 

vyjádřený ukazatel umožňuje lepší srovnávání podniků, které se liší svoji finanční 

strukturou (21). 

                             čistý zisk + nákladové úroky (1-t)  
ROA (zdaněná výkonnost) =    

                                celková aktiva                     
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Ukazatel může být však také vyjádřen jako: čistý zisk / celková aktiva, avšak v tomto 

tvaru nemá tak dobrou vypovídací schopnost, protože jeho výše není ovlivněna daněmi 

a úroky (5). 

 

Dalším ukazatelem je rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on 

capital employed – ROCE) informující o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. Je vhodný 

i pro mezipodnikové srovnání. V čitateli jsou výnosy všech investorů (úroky a čistý 

zisk), ve jmenovateli suma investovaných peněz akcionářů i věřitelů. 

              čistý zisk + nákladové úroky (1-t)  
ROCE  =    

         dlouhodobé závazky + vlastní jmění                     

 

Mezi ukazatele ziskovosti dále patří rentabilita vlastního kapitálu (Return on equity 

– ROE). Tento ukazatel mohou využít investoři ke zhodnocení, zda je výnosnost jejich 

kapitálu vyšší než riziko investice. Vyjadřujeme jím výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři. Podobně jako u předchozího ukazatele je možné vliv daní zanedbat nebo 

s ním počítat. Jde o velmi jednoduchou úpravu čitatele, kdy místo zisku před zdaněním 

použijeme pro výpočet zisk po zdanění (5;21). 

               zisk po zdanění  
ROE  =    

                    vlastní jmění       

 

Hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje, zda kapitál kmenových akcionářů je dostatečně 

reprodukován. Zhodnocení by mělo pokrývat jak obvyklou výnosovou míru, tak tzv. 

rizikovou prémii. Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vždy vyšší než míra výnosu 

bezrizikové investice, jinak racionálně uvažující investor nebude dále poskytovat 

společnosti svůj kapitál (21). 

 

rentabilita tržeb: 

Ukazatel měří výnosnost podniku na základě tzv. ziskového rozpětí (marže). Říká nám, 

kolik zisku vyprodukuje jednotka tržeb. Pro obecnou analýzu je nejlepší využít zisk 

před úroky a zdaněním, ale v závislosti na požadavcích analýzy je možné využít i jiné 

úrovně zisku (5). 
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                     EBIT 
ROS  =    

                  tržby       

 

Doplňkovým ukazatelem je nákladovost, která slouží k měření rentability nákladů (5). 

 

Součástí analýzy ziskovosti je tzv. Du Pont analýza. Jde o rozklad syntetických 

ukazatelů na ukazatele dílčí. Tato analýza je nazývána podle stejnojmenné chemické 

společnosti Du Pont de Nemours, která tuto analýzu jako první provedla. Jde o tzv. 

pyramidový rozklad rentability na dílčí ukazatele, přičemž je možné nalézt vliv změn 

hodnot příčinných dílčích ukazatelů na změnu hodnoty ukazatele syntetického, kterým 

je ukazatel rentability. V prvním stupni analýzy je rentabilita celkového vloženého 

kapitálu vyjádřena jako funkce dvou různých ukazatelů: 

1. ukazatele ziskové marže (profit margin) 

2. ukazatele obratu celkových aktiv (total assets turnover)  

                EBIT      tržby 
ROA  =           x    

                 tržby             celková aktiva 

 

Z rozkladu tohoto ukazatele vidíme, že podnik dosahuje rentability celkového 

vloženého kapitálu různými kombinacemi hodnot ziskovosti tržeb a obratu kapitálu. 

Jestliže máme nízké náklady, je vysoká ziskovost tržeb, vysoký obrat celkových aktiv je 

projevem efektivního využívání kapitálu (resp. majetku). Na tyto ukazatele má vliv také 

odvětví, ve kterém se firma nachází. V odvětví těžkého průmyslu se klade důraz na 

vysokou ziskovost tržeb, v odvětví spotřebního průmyslu jsou většinou poměrně nízké 

ziskovosti tržeb a důraz se klade na rychlý obrat celkových aktiv. Vysoká ziskovost 

tržeb může být také dosahována, pokud existují bariéry vstupu do odvětví (21). 

 

Obecně se dá říci, že čím je vyšší ziskovost tržeb, tím je to lepší. Hodnotu tohoto 

ukazatele je třeba posuzovat ještě s ohledem na další ukazatele, a to celkový objem 

tržeb a rychlost obratu zásob. Pokud je rychlý obrat zásob a vysoký absolutní objem 

tržeb, nehodnotíme nízkou ziskovost tržeb jako nepříznivý jev. Je-li zisková marže 

nízká, měl by se analytik zaměřit na analýzu nákladů a pokusit se o jejich snížení (21). 
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Mezi další ukazatele, které lze obdobně rozložit, patří rentabilita vlastního kapitálu .  

Lze jej rozložit na součin tří dílčích ukazatelů: 

1. čistá ziskovost tržeb 

2. obrat celkových aktiv 

3. ukazatel „finanční páka“ 

 

Ukazatel finanční páka je tím větší, čím více cizích zdrojů podnik využívá. Není však 

pravda, že čím je zadluženost větší, tím je hodnota rentability vlastního kapitálu vyšší. 

Hodnota tohoto ukazatele se s růstem zadlužení zvyšuje jen tehdy, jestliže podnik 

dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více, než je úroková sazba dluhu. S růstem 

zadlužení se sice zvětšuje finanční páka, tyto změny však mají vliv i na ostatní 

ukazatele rozkladu (21). 

            čistý zisk              tržby                  celková aktiva 
ROE  =           x   x   

                   tržby             celková aktiva   vlastní jmění 

Jestliže získáme hodnoty ukazatelů rentability celkového a vloženého kapitálu, lze 

jejich porovnáním snadno zjistit, zda firma. Dokáže využít cizích zdrojů financování ve 

svůj prospěch. Pokud je hodnota rentability vloženého kapitálu menší než rentabilita 

celkového vloženého kapitálu, potom je zřejmé, že vypůjčený kapitál je tak drahý, že na 

sebe nedokáže vydělat a musí na něj doplácet kapitál vlastní. Pokud je ale rentabilita 

vloženého kapitálu vyšší než rentabilita celkového vloženého kapitálu, je míra zisku na 

jednotku vlastního kapitálu větší než míra zisku na jednotku celkového kapitálu. Cizí 

kapitál na sebe vydělal a zároveň přispěl ke zvýšení hodnoty kapitálu vlastního. Cena 

cizího kapitálu je závislá na výši úroku a jeho sazby. V dalším stupni pyramidové 

analýzy rentability můžeme ukazatel obratu celkových aktiv na dílčí ukazatele vázanosti 

kapitálu. Nejčastěji sledujeme ukazatele obrat zásob, pohledávek, stálých aktiv a 

hmotného majetku, protože tyto patří mezi příčinné ukazatele obratu celkového majetku 

(5). 

 

V dostupné literatuře (19) se však objevuje i složitější přístup, který tvoří skutečnou 

pyramidu, má více úrovní a získáme z ní více informací. V analytické části práce byly 

využity pro srovnání oba postupy. 
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2.8.3.5 Ukazatele tržní hodnoty 

 

Tyto ukazatele se liší tím, že kromě položek účetních výkazů podniku pracují také 

s tržní cenou akcií. Vzhledem k tomu, že sledovaná společnost je poměrně malou 

společností s ručením omezeným, tyto ukazatele pro ni nemají žádný praktický význam 

a počítány nebudou. Tyto ukazatele jsou určeny jen pro akciové společnosti, jejíž akcie 

jsou volně obchodovatelné (21). 

 

2.9 Ostatní metody finanční analýzy 

Mezi další využívané metody finanční analýzy patří tzv. multivariační analýza. Jde o 

tzv. předpovědní modely, které se dělí na bonitní a bankrotní. Jejich účelem je přiřadit 

podniku „koeficient“. Liší se tím, že bonitní modely nám říkají, zda je podnik dobrý 

nebo špatný, zatímco bankrotní modely předpovídají, zda je podnik ohrožen bankrotem. 

Bonitní modely jsou založeny na teoretických poznatcích, ale bankrotní na skutečných 

datech. Pro svoji diplomovou práci jsem se rozhodla vypočítat několik těchto modelů a 

vyzkoušela jsem i ty, které jsme v rámci výuky nepočítali. Vzhledem k tomu, že se 

objevují různé modifikace těchto modelů, je v rámci popisu testu odkaz na literaturu, ze 

které jsem danou metodu čerpala. 

 

2.9.1 Quick test 

Quick test (rychlý test) zahrnuje čtyři ukazatele, které pokrývají oblast finanční stability 

i výnosové situace. Tyto ukazatele znázorňuje následující tabulka. (Tab. 2). Tyto jsou 

voleny tak, aby co nejméně podléhaly rušivým vlivům. Ukazatelé kvóta vlastního 

kapitálu a CF v % obratu pokrývají oblast finanční stability, zatímco další dva ukazatele 

znázorňují výnosovou situaci. Po vypočítání hodnot těchto ukazatelů jim přiřadíme 

známky od 1 do 5, přičemž čím je číslo nižší, tím je to lepší. Známky se udělují na 

základě následující tabulky (Tab. 3). Konečným výsledkem rychlého testu je průměrná 

známka pro finanční stabilitu a výnosovou situaci (17). 
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Ukazatel Vzorec Charakterizuje 
kvóta vlastního kapitálu vlastní jmění * 100 

          pasíva 
kapitálovou sílu 

CF v % obratu CF * 100 
   tržby 

finanční 
výkonnost 

ROI HV před zdaněním+nákladové úroky *100   
                    celkový kapitál 

výnosnost 

doba splácení dluhu v letech cizí kapitál – likvidní prostředky 1. stupně   
                        roční CF 

zadlužení 

  
Tab. 2:    Ukazatele Quick testu  
     (Převzato z (17), upraveno). 
 
 
Ukazatel Výborný 

(1) 
Velmi dobrý 

(2) 
Dobrý  

(3) 
Špatný 

(4) 
Ohrožen insolvencí 

 (5) 
kvóta vl. kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 
CF v % obratu > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 
ROI > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
doba splácení 
dluhu 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

 
Tab. 3:    Stupnice hodnocení ukazatelů 
    (Převzato ze (17), upraveno) 
 
 
2.9.2 Multivaria ční zjednodušená analýza 

Multivariační analýza využívá šesti vybraných ukazatelů a přiděluje jim určité hodnoty 

vah. Cílem analýzy je zjistit velikost diskriminantní funkce, která je sumou součinů  

ukazatelů a vah. Čím je hodnota diskriminantní funkce, tím je to lepší. Pokud je hodnota 

vyšší než 2,  je na tom firma výborně, pokud je hodnota vyšší než 1, je to dobré, ale 

pokud jsou hodnoty záporné, je firma ohrožena insolvencí (17). 

 

2.9.3 Altmanův model 

Existují 2 různé Altmanovy modely, první je využitelný společnostmi s akciemi 

obchodovatelnými na burze a ten druhý je pro ostatní společnosti. Zde pracuji 

s modelem pro společnosti, které nemají akcie obchodovatelné na burze (8). 
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Pro komplexní posouzení finanční situace podniku lze použít také soubor nástrojů, 

jejichž autorem je americký teoretik Edvard Altman. Jde o distribuční funkci, kterou 

označujeme „Z“, jejímž výpočtem můžeme  rozlišit zónu prosperity, šedou zónu a 

zónu bankrotu. Jestliže je hodnota Z větší než 2,9, nachází se firma v tzv. zóně 

prosperity. Pokud je tato hodnota menší než 1,19, jde o tzv. zónu bankrotu. Mezi těmito 

dvěma zónami se nachází šedá zóna. Jestliže se podnik nachází v oblasti šedé zóny, je 

důležité vypracovat podrobnější analýzu a odhalit tak případné dílčí nedostatky. 

Původní model byl autorem vytvořen v roce 1968, v roce 1983 byl reevidován do 

následujícího tvaru: 

 

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

 kde pro poměrové ukazatele byla použita tato označení: 

 X1,i  = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

 X2,i = nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

 X3,i = EBIT / aktiva 

 X4,i  = účetní hodnota akcií / účetní hodnota dluhů 

 X5,i  = tržby / aktiva 

 (8). 

 

2.9.4 Taflerův model  

Jde o bankrotní model, který rozlišuje firmy na podniky s malou pravděpodobností 

bankrotu, pokud je hodnota Z vyšší než 0,3 a na podniky s vyšší pravděpodobností 

bankrotu, pokud je hodnota Z menší než 0,2. Hodnotu Z vypočítáme podle následující 

rovnice (16) :              Z (Taf) = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4     

 poměrové ukazatele jsou: 

R1 = zisk před daní / krátkodobé závazky  R2 = běžná aktiva / dluhy celkem  

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva  R4 = tržby celkem / aktiva celkem 
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2.9.5 Indexy IN 

Indexy IN byly sestaven na základě analýzy významných bankrotních indikátorů. Index 

IN obsahuje takové ukazatele, které považuje za nejvýznamnější větší množství modelů. 

Tyto modely jsou modifikovány pro českou ekonomiku. V roce 1995 byl sestaven index 

IN95 (15). 

                A       EBIT      EBIT                VÝN                    OA                   ZPL 

IN95 = 0,22x    + 0,11x   + 8,33x  + 0,52x    + 0,10x     - 16,8x                    
           CZ        Ú         A     A                   KZ+KBÚ              VÝN 
 

kde 

A  jsou aktiva, resp. pasiva  
CZ jsou cizí zdroje 
EBIT je zisk před úroky a zdaněním 
Ú jsou nákladové úroky 
VÝN jsou výnosy 
OA jsou oběžná aktiva 
KZ jsou krátkodobé závazky 
KBÚ jsou krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
ZPL závazky po lhůtě splatnosti 
 
A/CZ   finanční páka 
EBIT/Ú  úrokové krytí 
VÝN/A  obrat aktiv 
OA/(KZ+KBÚ)  běžná likvidita (likvidita třetího stupně) 
ZPL/VÝN  doba obratu závazků po lhůtě splatnosti 
 

Tento ukazatel byl sestaven na základě údajů z roku 1994 a konstrukce vah umožnila 

zohlednit při hodnocení firem odvětvová specifika. Pro každé odvětví přicházejí 

v úvahu odlišné váhy jednotlivých ukazatelů (Příloha 19). V tomto indexu není ani 

jeden, který by pracoval s tržní hodnotou firmy, což je v podmínkách málo likvidního 

kapitálového trhu výhodou. Specifikem pro českou ekonomiku je také zařazení 

ukazatele závazků po lhůtě splatnosti, neboť české podniky charakterizuje vysoká 

platební neschopnost. Index byl ověřen na datech tisíců českých firem a jeho úspěšnost 

je více než 70 % (15). 
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Hodnota diskriminantní 

funkce IN95 

Zařazení Platební schopnost společnosti 

Vyšší než 2 bezproblémová společnost neočekáváme problémy 

s placením závazků 

od 1 – 2  šedá zóna rizikové firmy z hlediska placení 

závazků 

Nižší než 1 problémová společnost problémy s placením závazků 

existují 

Tab. 4:    Hodnoty diskriminantní funkce IN95 a jejich interpretace 
    (Převzato z (15), upraveno). 
 

V dalších letech byl zkonstruován index IN99, který akcentuje také pohled vlastníka. 

Diskriminační analýzou byly revidovány váhy indexu IN95 platné pro ekonomiku České 

republiky s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné hodnoty ekonomického 

zisku. Byl vytvořen index IN99, který ve svém názvu nese rok svého vzniku: 

              A           EBIT                VÝN                    OA                   
IN99= - 0,017x    + 4,573x    + 0,481 x    + 0,015                        
             CZ              A                   A  KZ+KBÚ               
Pro hodnoty tohoto indexu platí následující 

Hodnota diskriminantní 

funkce IN99 

Zařazení Platební schopnost společnosti 

Vyšší než 2,07 kladná hodnota ekonomického 

zisku 

neočekáváme problémy 

s placením závazků 

1,42 – 2,07  firma na tom není špatně existují signály značící určité 

problémy 

1,089 – 1,420  situace je nerozhodná firma má své přednosti i 

problémy 

0,684-1,089 firma má výraznější problémy nad přednostmi převažují 

problémy 

Nižší než 0,684 záporná hodnoty ekonomického 

zisku 

problémy s placením závazků 

existují 

Tab. 5:    Hodnoty diskriminantní funkce IN99 a jejich interpretace 
    (Převzato z (15), upraveno) 
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Vzhledem k tomu, že ekonomický zisk neodráží hodnotu růstových příležitostí, je pro 

posouzení skutečnosti, zda firma dosahuje kladné čisté současné hodnoty, nutné 

posoudit dlouhodobý růst firmy. Tento index je možné využít v případě, kdy majitel 

firmy nedokáže odhadnou alternativní náklad na vlastní kapitál (15).  

 

Index IN99 byl vytvořen diskriminační analýzou 1698 firem, u kterých byl nejprve 

vypočítán ekonomický zisk (EVA). Tyto firmy byly rozděleny na 2 skupiny (na ty, 

které měly hodnotu EVA kladnou a na ty, které měly tuto hodnotu zápornou). Výše 

jmenovanou analýzou potom bylo zjištěno, které ukazatele nejlépe vysvětlují rozdíl 

mezi těmito dvěma skupinami a byly vypočteny hodnoty vah těchto ukazatelů. Tento 

index je schopen vystihnout situaci firmy s úspěšností vyšší než 85 % (15). 

 

Zatímco index IN95 je vhodný pro výpočet  toho, zda je firma schopna platit závazky, 

IN99 je zaměřen na skutečnost, zda firma tvoří pro vlastníka hodnotu. V roce 2002 byl 

zkonstruován index, který spojuje oba předchozí. Analýzou 1915 průmyslových 

podniků byl diskriminační analýzou vytvořen index IN01 pro průmysl (15). 

              A         EBIT           EBIT           VÝN                  OA                   
IN01 =  0,13 x    + 0,04 x    + 3,92 x    + 0,21 x    + 0,09 x                  
             CZ           Ú                            A              A                        KZ + KBÚ 
  

Hodnota diskriminantní 

funkce IN01 

Zařazení Platební schopnost společnosti 

Větší než 1,77 podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 67 % podnik 

tvoří hodnotu 

0,75-1,77 šedá zóna  

Menší než 0,75 podnik spěje k bankrotu podnik s 86 % pravděpodobností 

spěje k bankrotu 

Tab. 6:    Hodnoty diskriminantní funkce IN01 a jejich interpretace 
    (Převzato z (15), upraveno) 
 

 

 



38 

2.9.6 Argentiniho model 

Jde o predikční model, který je odlišný od ostatních tím, že se jen zčásti opírá o 

kvantifikované finanční informace. Přesný algoritmus je uveden v příloze 18. Model 

zahrnuje 3 oblasti: nedostatky, chyby a příznaky. V jednotlivých oblastech jsou 

zařazena určitá tvrzení, u kterých se snažíme přiřadit odpovědi ano/ne. Jestliže 

s tvrzením souhlasíme, přičteme plný počet bodů. Body se sečítají a hodnocení podle 

jednotlivého bodového hodnocení se nachází kvůli větší přehlednosti také v Příloze 18 

(17).  
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3 Analýza problému a současné situace 

 

Analytická část práce obsahuje vybrané metody finanční analýzy. Zaměřila jsem se 

zejména na ty metody, u kterých si myslím, že mají pro danou společnosti nejvyšší 

vypovídací schopnost. Tato kapitola má kvůli zachování co největší přehlednosti 

obdobné členění jako předchozí kapitola popisující dané metody teoreticky. Zároveň 

bych ráda upozornila na skutečnost, že některé metody nemohly být využity kvůli 

nedostatku informačních zdrojů. 

 
3.1 Technika procentní analýzy a analýza trendů 

Procentní analýza nám poskytuje přehledný soubor informací, ze kterých můžeme 

odvodit změny struktury aktiv i pasiv. V rámci tzv. vertikální analýzy zjistíme, jaký 

podíl mají jednotlivé složky aktiv (pasiv) na celkové hodnotě, horizontální analýza 

znázorňuje procentní změny hodnot různých složek aktiv a pasiv ve dvou následujících  

obdobích, ze kterých lze například odvodit trend vývoje. 

 

3.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

V přílohách 5 a 6 se nachází velmi podrobná horizontální a vertikální analýza rozvahy, 

z níž byly odvozeny následující závěry. Bilanční suma má velmi kolísavou výši, 

přičemž není snadné říci, co je pravým důvodem. Jedním z těchto důvodů může být 

skutečnost, že společnost v určitých letech pořizovala větší množství movitého majetku, 

což se v bilanční sumě  projevilo, stejně jako velmi proměnlivá výše krátkodobých 

pohledávek i výsledku hospodaření. Bilanční suma ani hospodářský výsledek 

nevykazují žádný trend, ze kterého by bylo možné snadno odvodit další vývoj těchto 

veličin. Aktiva podniku tvoří ze tří čtvrtin oběžný majetek, z jedné čtvrtiny dlouhodobý 

majetek. Jedná se tedy o lehkou kapitálovou společnost. Z rozvahy dále zjišťujeme, že 

společnost nevlastní ve sledovaném období pozemky ani stavby. Hodnota 

dlouhodobého majetku má klesající tendenci, což znamená, že odpisy těchto aktiv 

nejsou kompenzovány novými investicemi. Zatímco hodnota krátkodobých pohledávek 

se v posledních letech poměrně ustálila, hodnota pohledávek dlouhodobých má stále 
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kolísavou výši, stejně jako krátkodobý finanční majetek. Následující graf (Graf 1) 

znázorňuje procentní strukturu aktiv společnosti ve sledovaném období: 
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  Graf 1:    Struktura aktiv společnosti v letech 1997-2006 

 

 

Podíváme-li se blíže na pasivní stránku rozvahy, potom vidíme, že společnost ve 

sledovaných letech nezvyšovala základní kapitál a tento je na původní výši 100 000 Kč. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku se od roku 2002 nezvyšují, 

což je způsobeno tím, že podnik dosahoval v některých obdobích ztráty, tudíž neměl 

zákonnou povinnost jej navyšovat. Společnost ve sledovaném období netvořila rezervy, 

dlouhodobé závazky měla evidovány jen ojediněle a v nepatrné výši a společnost 

nevyužila financování bankovním úvěrem. Hodnota krátkodobých závazků je poměrně 

vysoká. Podíl vlastního a cizího kapitálu je také poměrně kolísavý, hodnota vlastního 

kapitálu se pohybuje od 48 - 83 %. Tyto výkyvy jsou způsobeny především 

dodavatelsko-odběratelskými vztahy, tedy pohledávkami a závazky z obchodního styku. 
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Následující graf (Graf 2) vyjadřuje podrobnou strukturu pasiv společnosti v letech 

1997-2006: 
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 Graf 2:    Struktura pasiv společnosti v letech 1997-2006 

 

 

3.1.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát se nachází v přílohách 7 a 8. Je 

zřejmé, že celkové tržby mají tendenci spíše klesající, v posledních sledovaných letech 

pak téměř konstantní. Přidaná hodnota má výrazně klesající tendenci. Vzhledem 

k postupnému a poměrně výraznému snižování počtu pracovníků ve společnosti se 

výrazně snižují i mzdové náklady. Hodnota odpisů se také snižuje, protože společnost 

v několika posledních letech nenakupuje příliš mnoho movitého majetku. Co se týká 

zisku, zjistila jsem už při rozboru rozvahy, že tento ukazatel nevykazuje žádný trend a 

nabývá kladných i záporných hodnot, a to i tak, že v pěti následujících obdobích se 

střídají pravidelně zisky a ztráty. Z takového vývoje nemůžeme odhadnout další vývoj 

firmy, z rozboru výsledovky je však zřejmé, že firma se nesnaží v žádném případě 

rozvíjet a rozrůstat novými investicemi nebo růstem nových pracovních sil, ale spíše se 
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snaží zaujmout takové postavení, aby byla k výkyvům podnikatelského prostředí co 

nejvíce stabilní. Tuto stabilitu se snaží zabezpečit co nejmenším počtem pracovníků a 

tím, že nevkládá příliš mnoho prostředků do hmotného majetku. 

 

Podíváme-li se blíže na strukturu výnosů (Příloha 9), potom vidíme, že převážnou 

většinu výnosů tvoří výkony, poměrně malou část tvoří tržby za prodej zboží (5 – 10 %) 

a téměř zanedbatelnou položkou jsou finanční výnosy. Podíváme-li se však na 

meziroční vývoj výnosů (Příloha 9), potom od roku 2002 začínají růst výnosy z prodeje 

zboží, ale celkově dochází v oblasti celkových výnosů k poklesu v rámci sledovaného 

období.  

Hodnoty výnosů téměř shodně kopírují růsty a poklesy nákladů. Nejvýznamnější 

nákladovou položkou je výkonová spotřeba (viz Příloha 10). Kolísající výši mají osobní 

náklady, které dosahují od 9 – 19 % celkových nákladů (Příloha 11). Podíl osobních 

nákladů se v průběhu sledovaného období spíše zvyšuje, což lze částečně hodnotit jako 

negativní trend, neboť růst osobních nákladů lze považovat i za pokles produktivity 

práce. Příloha 11 dále graficky znázorňuje vývoj odpisů. Je zřejmé, že firma neinvestuje 

a po počátečním rozvoji dochází k výraznému útlumu investic.  

 

 

3.2 Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Vývoj hodnot tohoto ukazatele znázorňuje následující tabulka (Tab. 7): 

 

Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 1104 937 749 1056 624 880 1217 713 436 738 

Tab. 7:    Hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu 

 

Graf vývoje tohoto ukazatele (Příloha 12) jsem doplnila hodnotou hospodářského 

výsledku. Hodnota čistého pracovního kapitálu je zde totiž velmi výrazně ovlivněna 

právě velmi kolísavou výší hospodářského výsledku společnosti. Při záporném 

hospodářském výsledku dochází také k poklesu čistého pracovního kapitálu a naopak. 

Trend tohoto ukazatele je velmi kolísavý. 
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou v praxi členěny různými způsoby, pro svoji diplomovou práci 

jsem zvolila rozdělení na ukazatele likvidity, řízení aktiv, řízení dluhu, ziskovosti a 

tržní hodnoty. 

 

3.3.1 Ukazatelé likvidity 

   

 Tab. 8:    Hodnoty ukazatelů likvidity 
 

Okamžitá likvidita by měla dosahovat hodnot alespoň 0,2, což společnost s výjimkou 

roku 1998 splňuje. Pro zachování likvidity by pohotová likvidita neměla klesnou pod 

hodnotu 1. I toto kritérium firma splňuje, a to s rezervou. U běžné likvidity se 

doporučuje hodnota vyšší než 1,5. Rovněž toto kritérium firma splňuje. Z hodnot 

pohotové a běžné likvidity je navíc možné velmi snadno odvodit, že společnost nemá 

příliš mnoho zásob, které by její likviditu snižovaly.  

 

Likvidita společnosti se nachází na velmi dobré úrovni, dosahuje doporučených hodnot, 

ale není však ani příliš vysoká a firma tak nedrží zbytečné peněžní prostředky ani 

nedisponuje zbytečnými, málo likvidními zásobami. 

 

Následující graf (Graf 3) znázorňuje vývoj ukazatelů likvidity ve sledovaném období  

 

Ukazatel/Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Běžná likvidita 1,66 1,67 1,89 1,61 1,93 2,56 5,57 1,98 1,81 2,00 

Pohotová likvidita 1,64 1,44 1,83 1,58 1,85 2,34 4,94 1,82 1,59 1,93 

Okamžitá likvidita 0,52 0,18 0,71 0,33 0,29 0,44 1,32 1,00 0,99 0,88 
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Likvidita spole čnosti v letech 1997 - 2006
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 Graf 3:    Vývoj ukazatelů likvidity v letech 1997-2006 
 

 

3.3.2 Ukazatelé řízení aktiv 

Následující tabulka (Tab. 9) znázorňuje vývoj vybraných ukazatelů řízení aktiv ve 

sledované období: 

 

Ukazatel/Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Obrátka zásob 719 66 333 457 247 59 47 87 77 148 

Obrat fixních aktiv 65 86 81 65 61 16 79 91 348 117 

Obrat celkových aktiv 9 7 8 7 9 4 5 6 6 4 

Průměrná doba splatnosti pohledávek 21 19 0 27 19 19 12 13 10 34 
 
 Tab. 9:    Hodnoty ukazatelů aktivity 
 

Jedním z ukazatelů řízení aktiv je obrátka zásob (Inventory turnover ratio), hodnoty 

tohoto ukazatele jsou umístěny do tabulky (Tab 9). Firma má velmi dobré (vysoké) 

hodnoty tohoto ukazatele, což však je pravděpodobně způsobeno tím, že firma 
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poskytuje služby, tudíž hodnota jejích zásob je na minimální úrovni. Myslím, že 

hodnoty tohoto ukazatele nemají v oboru činnosti této společnosti příliš velkou 

vypovídací schopnost. Graf ukazatele ve sledovaném období je umístěn v Příloze 13 

této diplomové práce. 

 

Obrat fixních aktiv  je na velmi dobré úrovni, protože firma nevlastní žádné budovy ani 

pozemky, tudíž hodnota jejích stálých aktiv zahrnuje většinou jen různé samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí. Právě skutečnost, že celková hodnota fixních 

aktiv je poměrně nízká, můžeme očekávat velmi dobré hodnoty tohoto ukazatele, což se 

výpočtem také prokázalo. Je však pozitivní, že se hodnota tohoto ukazatele stále 

zvyšuje. Toto zvýšení však nemusí být způsobeno jen lepším využitím, ale také tím, že 

firma v posledních letech do stálých aktiv příliš mnoho neinvestuje a pořizuje jen nutné 

zařízení. Obrat celkových aktiv je hodně ovlivněn odvětvím, ve kterém se sledovaná 

společnost nachází. Je dobré porovnat hodnoty tohoto ukazatele s odvětvovým 

průměrem, pokud jsou tyto hodnoty k dispozici. Grafický vývoj těchto dvou ukazatelů 

znázorňuje následující graf (Graf 4): 
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 Graf 4:    Obrat fixních a celkových aktiv ve sledovaném období 
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Průměrná doba splatnosti pohledávek
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Průměrná doba splatnosti pohledávek je průměrný počet dní, které firma musí čekat 

na zaplacení peněžních prostředků za uskutečněné tržby. Tuto hodnotu porovnáváme 

s dobou, která je vyznačena na faktuře jako součást tzv. platebních podmínek. 

Vzhledem k tomu, že firma poskytuje 99 % výkonů na fakturu se splatností 14 dní, je 

možné tuto hodnotu ukazatele využít, aniž bychom se obávali snížení vypovídací 

schopnosti ukazatele. Hodnota ukazatele je poměrně dobrá, v letech 2003-2005 byla 

dokonce menší než 14 dní, avšak v roce 2006 dosáhla téměř trojnásobné hodnoty 

předchozích let a je téměř třikrát delší než platební podmínka. Tento trend je nutné 

sledovat a uvažovat o úpravě platebních podmínek, a to cíleně pro nové nebo stávající, 

ale problémové odběratele.  

 

Následující graf (Graf 5) zachycuje hodnotu tohoto ukazatele a porovnává ji s hodnotou 

doby splatnosti, která je uváděna na fakturách pro odběratele (14 dní) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 5:    Vývoj průměrné doby splatnosti pohledávek ve sledovaném období 
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3.3.3 Ukazatelé řízení dluhu 

Ukazatel/Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Equity ratio (v %) 53 56 59 48 58 72 83 59 65 60 

Ukazatel věřitelského rizika (v %) 47 44 41 52 42 28 17 41 35 40 

Debt-equity ratio 0,9 0,9 0,7 1,1 0,7 0,4 0,2 0,7 0,5 0,7 

Míra finan ční samostatnosti 1,1 1,1 1,4 0,9 1,4 2,6 5,0 1,4 1,9 1,5 

 
 Tab. 10:  Hodnoty ukazatelů řízení dluhu 
 

Ukazatel věřitelského rizika a jeho doplňkový ukazatel, tzv. Equity ratio jsou na 

velmi dobré úrovni. Firmě se daří dlouhodobě tuto hodnotu udržovat okolo hodnot 40 

%, což je velmi dobré. Firma také nemá žádný bankovní úvěr, proto jí nevznikají 

úrokové náklady. Většinu cizích zdrojů tvoří různé krátkodobé závazky, na které 

nemusí  vynakládat žádné související výdaje (náklady). Vývoj těchto dvou souvisejících 

ukazatelů znázorňuje následující graf (Graf 6): 
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 Graf 6:    Ukazatelé věřitelského rizika a equity ratio 
 
Hodnoty ukazatele debt-equity ratio, který dává do poměru celkové závazky 

k vlastnímu jmění se pohybují od 0,2 do 1,1. Graf vývoje tohoto ukazatele je v Příloze 

14. V průběhu sledovaného období dochází k výraznému kolísání a není možné odvodit 
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žádný trend. Obdobný vývoj bude mít převrácená hodnota ukazatele, tzv. míra finanční 

samostatnosti, proto tento ukazatel ani neuvádím. 

 

Mezi další významné ukazatele patří také ukazatel úrokové krytí, který však nebudu 

pro tuto společnost počítat, protože společnost nemá bankovní úvěr a ukazatel proto 

nemá žádnou vypovídací schopnost. 

 

3.3.4 Ukazatelé ziskovosti 

Ukazatel/Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Rentabilita celk. vlož. kapitálu 
 (ROA) 0,04 -0,09 -0,17 0,12 -0,43 0,26 -0,01 -0,22 -0,02 0,04 
Rentabilita vlastního kapitálu  
(ROE) 0,08 -0,19 -0,30 0,26 -0,76 0,37 -0,02 -0,38 -0,03 0,07 

Rentabilita tržeb (ROS) 0,00 -0,01 -0,02 0,02 -0,05 0,07 0,00 -0,04 0,00 0,01 

 Tab. 11:  Hodnoty ukazatelů ziskovosti 
 

Hodnoty ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu (ROA) jsou tak 

nevyrovnané, že to jen dokládá skutečnost, že firma dosud není plně stabilizována. 

Hodnoty jsou velmi nepříznivé nejen proto, že jsou nevyrovnané, ale také proto, že v 6 

obdobích ze sledovaných 10 jsou dokonce záporné. Od roku 2004 se sice objevuje slabě 

pozitivní trend a hodnoty rostou, avšak pro zhodnocení, zda tento trend bude trval i 

nadále a firma bude dosahovat lepších výsledků lze s jistotou říci až podle účetních 

výkazů následujícího období. Jenom pro úplnost bych doplnila, že ukazatel ROA byl 

počítán jako zdaněná výkonnost, přičemž hodnota nákladového úroku byla vždy nulová, 

protože firma nemá žádný bankovní úvěr. Hodnoty ukazatele rentability dlouhodobě 

investovaného kapitálu (ROCE) jsem nepočítala, protože firma nemá dlouhodobé 

závazky, a proto tento ukazatel nemá dobrou vypovídací schopnost. Rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE) dosahuje obdobně kolísavých hodnot jako ukazatel ROA, je 

důležité, že hodnoty ROE jsou vyšší než ROA. V případě této firmy však tato 

skutečnost není překvapující, protože firma nedisponuje dlouhodobými závazky nebo 

například bankovními úvěry a nákladové úroky tak vlastně nehradí. Rentabilita tržeb 

(ROS) má poměrně kolísavé a nepříznivé hodnoty s výjimkou roku 2002.  Je zřejmé, že 

pro stabilizaci a zlepšení celkové finanční situace bude potřeba zapracovat zejména 

v této oblasti. Hodnoty tohoto ukazatele jsou téměř shodné, pokud využijeme 
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hospodářský výsledek po zdanění nebo před zdaněním, neboť firma dosahovala 

v několika letech daňovou ztrátu a proto ani v letech s pozitivním hospodářským 

výsledkem neměla velkou daňovou povinnost. Vypočtené hodnoty jednotlivých 

ukazatelů rentability zachycuje následující graf (Graf 7):  

Ukazatelé rentabil ity ve sledovaném období

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Období

Hodnota ukazatelů 
rentabil ity

ROA

ROE

ROS

 

 Graf 7:    Ukazatelé rentability ve sledovaném období 
 

Pokusila jsem se také o Du Pont analýzu, což je pyramidový rozklad ukazatele ROA 

a ROE. V prvním stupni analýzy se ROA vyjádří jako funkce dvou různých ukazatelů: 

ukazatele ziskové marže a ukazatele obratu celkových aktiv. Pro lepší vypovídací 

schopnost jsem v čitateli ziskové marže využila jak EBIT, tak čistý zisk za účetní 

období. 

 

Jestliže byl použitý čistý zisk, jsou hodnoty rozkladu následující: 

Ukazatel/období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

čistý zisk/tržby 0,00 -0,01 -0,02 0,02 -0,05 0,07 0,00 -0,04 0,00 0,01 

tržby/celková aktiva 8,99 6,65 8,27 7,19 8,58 3,57 4,70 5,64 5,87 4,26 
ROA 0,04 -0,09 -0,17 0,12 -0,43 0,26 -0,01 -0,22 -0,02 0,04 

 Tab. 12:  Pyramidový rozklad ukazatele ROA (zdaněná výkonnost) 
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Z rozkladu ukazatele jasně vidíme, že nízké jsou především hodnoty ziskovosti tržeb, 

což značí, že firma má nepřiměřeně vysoké náklady. Co se týká ukazatele obratu 

kapitálu, jsou hodnoty poměrně dobré. Tyto hodnoty nám říkají, že firma využívá 

efektivně svůj kapitál (resp. majetek). Ziskovost tržeb se měla aktivně zvýšit v dalších 

letech, a to snižováním nákladů. 

 

Jestliže pro rozklad využijeme hodnotu ukazatele EBIT, potom jsou hodnoty rozkladu 

následující: 

Ukazatel/období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EBIT/tržby 0,01 0,04 -0,03 0,02 -0,04 0,08 0,04 -0,03 -0,05 0,03 

tržby/celková aktiva 8,99 6,65 8,27 7,19 8,58 3,57 4,70 5,64 5,87 4,26 
ROA 0,06 0,28 -0,25 0,15 -0,38 0,30 0,18 -0,19 -0,27 0,11 

 Tab. 13:  Pyramidový rozklad ukazatele ROA (nezdaněná výkonnost) 

 

Vidíme obdobný trend, který opět jednoznačně doporučuje snížení nákladů k cílenému 

zvýšení ziskovosti tržeb. 

 

Ukazatel rentability lze obdobným způsobem rozložit na tři dílčí ukazatele. Jde o 

ukazatele čisté ziskovosti tržeb, obratu celkových aktiv a ukazatele „finanční páky“. 

 

Ukazatel/období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

čistý zisk/tržby 0,00 -0,01 -0,02 0,02 -0,05 0,07 0,00 -0,04 0,00 0,01 

tržby/celková aktiva 8,99 6,65 8,27 7,19 8,58 3,57 4,70 5,64 5,87 4,26 
celková aktiva/vlastní jmění 1,93 2,06 1,74 2,07 1,78 1,41 1,20 1,71 1,54 1,67 

ROE 0,08 -0,19 -0,30 0,26 -0,76 0,37 -0,02 -0,38 -0,03 0,07 

 Tab. 14:  Pyramidový rozklad ukazatele ROE (zdaněná výkonnost) 

 

Podobně jako u rozkladu ROA i rozkladem tohoto ukazatele jednoznačně zjišťujeme, že 

problémovou oblastí je velmi nízká ziskovost tržeb. Finanční páka i ukazatel obratu 

celkových aktiv mají příznivé hodnoty. Graf rozkladu ukazatele ROE (Graf 8) je 

umístěn na následující stranu.  
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Graf 8:    Rozklad ukazatele ROE 
 

V následující části práce uvádím druhou možnost sestavení pyramidového rozkladu 

zahrnující více úrovní. Jde o jednu z variant rozkladu rentability vlastního kapitálu, 

který je však v současnosti jedním z nejvyužívanějších rozkladů ve finanční analýze 

podniku. Rozklady lze určitým způsobem modifikovat pro potřeby podniku, proto se liší 

podle toho, který autor je ve své práci prezentuje. 
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 Obr. 3:  Pyramidový rozklad Du Pont pro rok 2006 
      (Převzato z (19), přidány vlastní výpočty).  
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Quick test
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Průměrná 
známka

Z této analýzy pro rok 2006 vidíme, že firma má poměrně nízkou ziskovost tržeb, což 

značí, že by měla lépe kontrolovat své vynaložené náklady a lépe je optimalizovat 

(pokusit se snížit ty položky nákladů, které nejsou nezbytné), obrat celkových aktiv je 

na velmi dobré úrovni, což je dáno především tím, že firma vlastní velmi málo stálých 

aktiv. Obdobnou analýzu pro ostatní sledované roky jsem záměrně zařadila kvůli 

nadměrnému rozsahu do Přílohy 15. 

       : 

3.4  Ostatní metody finanční analýzy 

3.4.1 Quick test (rychlý test) 

Ukazatel/Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
průměrná 
známka 

3 4 3 3 4 2 2 3 4 2 

 
Výpočty ukazatelů jsem umístila do Přílohy 16. 

Firma má podle tohoto ukazatele poměrně špatné výsledky. Tato skutečnost je 

způsobena především tím, že v pěti z deseti sledovaných obdobích má záporné cash 

flow, což způsobuje velmi špatné známkování jednoho z ukazatelů a tím je negativně 

ovlivněna výsledná hodnota rychlého testu. Ve firmě neprobíhá žádný vývoj, ze kterého 

by se dal odvodit nějaký trend, proto bych doporučila spíše situaci stabilizovat, aby 

k podobným výkyvům nedocházelo. 

 

 

 

 

 

   
 
 
  Graf 9:    Výsledky rychlého testu ve sledovaném období  
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3.4.2 Multivaria ční zjednodušená analýza 

Tabulku hodnot této analýzy jsem umístila do Přílohy 17. Diskriminantní funkce má 

velmi proměnlivou hodnotu, ale ve sledovaných letech společnost dosahuje poměrně 

dobrých hodnot s výjimkou roku 2004, kdy je hodnota záporná, což by mohlo znamenat 

dokonce problémy s insolvencí. Nižší hodnoty ukazatele jsou ve společnosti téměř vždy 

spojeny se záporným hospodářským výsledkem. Výsledky této analýzy beru pouze jako 

orientační a je možné z něj odvodit pouze to, že proměnlivost výše hospodářského 

výsledku společnosti a především záporné hodnoty hospodářského výsledku mají 

výrazný negativní vliv na hodnotu diskriminantní funkce. 

 

3.4.3 Altmanův model 

Výsledky Altmanova „Z“ skóre jsou v následujícím grafu (Graf 10). Vidíme, že firma 

se ve všech obdobích nachází v tzv. zóně prosperity.1 Snadno však lze vypozorovat, že 

hodnoty tohoto ukazatele mají v průběhu sledovaného období klesající trend a je 

zřejmé, že firma má určité problémy a bylo by dobré v dalších obdobích sledovat i 

vývoj tohoto ukazatele.  
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 Graf 10:  Altmanovo „Z“ skóre 
 

                                                 
1 Firma se nachází v zóně prosperity, jestliže je hodnota této distribuční funkce větší než 2,9. Jestliže je 
tato hodnota nižší než 1,19, jde o tzv. zónu bankrotu. Mezi těmito hodnotami se nachází tzv. šedá zóna. 
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3.4.4 Taflerův model 

Hodnoty tohoto bankrotního modelu jsou v následující tabulce (Tab. 15): 
 
Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Z (Taf) 1,9 1,8 2,6 2,0 3,0 3,5 3,9 2,9 3,6 3,2 

 Tab. 15:  Hodnota Z(Taf) Taflerova modelu 
 
Přestože jsou hodnoty velmi vysoko nad hranicí 0,3, je podnik dle tohoto modelu 

zařazen mezi ty, které mají nižší pravděpodobnost bankrotu. Zdá se mi však, že tento 

model nemá příliš vysokou vypovídací schopnost pro tuto firmy. Vysoké hodnoty má 

totiž pouze poslední čtvrtý koeficient, který celkový součet neúměrně zvyšuje. 

Skutečnost, že výše tržeb je poměrně vysoká, pokud ji srovnáme s velikostí aktiv pouze 

nastiňuje skutečnost, že tento model bývá spíše využíván ve společnostech, které vlastní 

více dlouhodobého majetku a v těchto společnostech bývá potom poměr těchto dvou 

položek výrazně nižší. Pokud totiž neuvažujeme čtvrtý poměrový ukazatel, součty 

prvních třech se pohybují ve výrazně nižších hodnotách. 

 

3.4.5 Index IN 

Pro svoji diplomovou práci vypočítám index IN99 dle rovnice: 

                  A                  EBIT                      VÝN            OA 
IN99= - 0,017x    + 4,573x    + 0,481 x    + 0,015      

             CZ                      A                          A          KZ+KBÚ 

Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Hodnoty Indexu IN 01 5,12 3,03 3,59 4,21 2,39 3,22 2,31 1,69 2,74 2,28 
 Tab. 16:  Hodnoty indexu IN01 ve sledovaném období 
 

Hodnoty tohoto indexu jsou v tabulce (Tab. 16), grafický vývoj ve sledovaném období  

znázorňuje následující graf (Graf 11). Hodnoty ve sledovaném období jsou poměrné 

dobré, ale jsou velmi kolísavé. V roce 2004 se firma krátkodobě dostala dokonce do 

oblasti tzv. „šedé zóny“.  

 

Dále byl vypočítán index IN01, která má následující hodnoty: 

Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Hodnoty Indexu IN 01 2,97 1,67 1,87 2,53 0,81 2,71 2,25 0,81 1,70 1,61 
 Tab. 17:  Hodnoty indexu IN01 ve sledovaném období 
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Podle výpočtu tohoto IN01 indexu je na tom firma hůře, a to zejména ke konci 

sledovaného období. Z poměrně dobrých hodnot se postupem času dostává do hodnot 

horších a v roce 2006 a 2005 jsou hodnoty dokonce tak nízké, že firma s 86 % 

pravděpodobností spěje k bankrotu. Podobně jako v jiných analýzách daného podniku i 

v tomto bankrotním modelu se jasně ukazuje určitá nevyrovnanost a kolísavost, která 

vyžaduje v následujícím období zejména stabilizaci dané finanční situace.  
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 Graf 11:  Index IN99 

 

3.4.6 Argentiniho model 

Hranice nebezpečí je 25 bodů, firma získala celkem 16 bodů.  
 
management:  6 bodů 
účetnictví:  6 bodů 
chyby:   0 bodů 
příznaky:  4 body 
 

Firma není dle tohoto modelu ohrožena bankrotem. Celý dotazník se nachází v Příloze 

18, kde se lze také podívat na to, v jakých oblastech jsem záporné body udělila. 
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3.5 Analýza závislosti úrovně tržeb na zisku 

Vzhledem k tomu, že v této firmě s heterogenním charakterem služeb není možné 

použít analýzu bodu zvratu, pokusila jsem se vytvořit vlastní model, který má za úkol 

určit závislost úrovně tržeb na zisku. Cílem této analýzy je určit optimální úroveň tržeb 

a doporučit tak zvýšení nebo snížení úrovně tržeb. Je zřejmé, že tržby tak jednoduše 

naplánovat nejde, ale je možné aktivně přizpůsobit další okolnosti (počet pracovníků, 

rozšíření společnosti), a od těchto kroků lze očekávat zvýšení tržeb.  

Využila jsem tržeb a nákladů, které se týkají provozní činnosti podniku s cílem zjistit, 

zda existuje závislost mezi výší zisku a hladinou tržeb. Dospěla jsem k zajímavému 

závěru. Existuje částečná korelace mezi výší tržeb a výší zisku, přestože s výší tržeb 

rostou i provozní náklady.  

Skutečnost, že se s rostoucími tržbami téměř proporcionálně zvyšují i náklady je 

způsobena tím, že společnost vlastní velmi málo fixních aktiv, které jsou součástí tzv. 

fixních nákladů a které u výrobních firem zabezpečují charakteristický tvar křivky 

celkových nákladů a které způsobují, že při vyšší výrobě jsou celkové náklady na 1 

výrobek s rostoucím množstvím klesající. Tuto skutečnost označujeme jako tzv. úspory 

z rozsahu a tyto jsou způsobeny tím, že celkové fixní náklady při homogenní výrobě 

můžeme jednoduše dělit celkovým počtem vyrobených výrobků.  

 

Následující graf (Graf 12) znázorňuje závislost úrovně tržeb na hospodářském výsledku 

za období. Graf jsem sestrojila následujícím způsobem. Ke každému období jsem 

zjistila hodnotu tržeb, nákladů (provozních) a hospodářského výsledku za období. Tyto 

trojice hodnot jsem seřadila podle rostoucí úrovně tržeb a jsou v tabulce, která se 

nachází za grafem (Tab. 18). Následně jsem sestavila graf, který obsahuje tržby a 

provozní náklady a to tak, že tržby a náklady jsou ze stejného období. Na osu X jsem 

potom přiřadila hodnotu hospodářského výsledku za období. Dospěla jsem k zajímavým 

výsledkům. Křivku je možné rozdělit do 3 období. Pokud měla firma tržby do 7 600  tis. 

Kč, měla kladný jak provozní hospodářský výsledek, tak hospodářský výsledek za 

období. Pokud byly tržby vyšší až do úrovně 22 000 tis. Kč, potom byl provozní 

hospodářský výsledek i hospodářský výsledek za období vždy záporný. Pokud se však 
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tržby dostaly nad tuto oblast, firmě se opět dařilo dosahovat kladných hodnot v obou 

sledovaných ukazatelích hospodářského výsledku. 

 

Na základě této velmi jednoduché analýzy jsem tedy objevila korelaci mezi výší tržeb, 

nákladů a hospodářského výsledku. Na určité hladině významnosti je tedy možné podle 

vývoje tržeb předpovědět, kde se budou hodnoty hospodářského výsledku na daných 

hladinách tržeb nebo provozních nákladů nacházet, zda budou kladné nebo záporné. 
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 Graf 12:  Závislost úrovně tržeb na zisku 
 

Tržby 7296 7831 8015 9040 9918 13830 17003 21059 23787 31641 

Provozní náklady 7128 7599 7882 9482 9999 14311 17396 21741 23444 31497 

HV z provozní činnost 168 232 133 -442 -81 -481 -393 -682 343 144 

HV za období 540 81 -25 -31 -391 -688 -353 -284 413 149 

 
Tab. 18:  Hodnoty ukazatelů potřebných k analýze závislosti úrovně tržeb na zisku 
    (hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč) 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY  

Po podrobném rozboru rozvahy pomocí horizontální a vertikální analýzy jsem dospěla 

k závěru, že firma by neměla v dalších letech nakupovat příliš mnoho movitého 

majetku, protože by pro firmu bylo lepší, kdyby se nejprve stabilizovala a až potom 

uvažovala o dalším rozvoji nebo rozšiřování. V oboru, ve kterém působí, probíhají 

neustálé změny a z vývoje předchozích let jsem zjistila, že firma s menším podílem 

dlouhodobého majetku je schopna se přizpůsobit mnohem lépe. Pokud se však firma 

v dalších letech rozhodne svoji produkci zaměřit trochu jiným směrem a bude nějaký 

nový dlouhodobý majetek potřebovat, je možné jej pořídit, protože hodnota 

dlouhodobého majetku má klesající tendenci, a tudíž odpisy nejsou vykompenzovány 

novými investicemi. V nakupování dlouhodobého majetku bych však byla velmi 

opatrná a nakupovala bych jen takové složky dlouhodobého majetku, o kterých 

bezpečně víme, že jsou pro firmu potřebné a přinesou zvýšení zisku (tržeb). Společnost 

byla založena v době, kdy základní kapitál byl u společnosti s ručením omezeným 

100 000 Kč. Vzhledem ke kolísavým výsledkům podnikání je pochopitelné, že tato 

hodnota nebyla zatím navýšena. Podíváme-li se na Graf 1 (Struktura aktiv společnosti 

v letech 1997-2006), potom vidíme, že se společnost úspěšně vypořádala s trochu 

problematickou položkou dlouhodobých pohledávek, jejichž výše byla neúměrně 

vysoká. Firma by měla udržovat hladinu dlouhodobých pohledávek na co nejnižší 

úrovni , protože z její činnosti je zřejmé, že většinu svých výkonů poskytuje na fakturu 

s krátkou dobou splatnosti (14 dní), proto není důvod mít tak vysoké procento 

pohledávek dlouhodobých, u kterých hrozí, že půjde o pohledávky těžko vymahatelné a 

že celková hodnota aktiv tím bude nadhodnocena. 

 

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝSLEDOVKY 

Z rozboru výkazů zisku a ztrát za sledované období je zřejmé, že firma má velmi nízkou 

obchodní marži a přidanou hodnotu ve srovnání s hodnotami tržeb a výkonů. Tato 

skutečnost může být způsobena třemi důvody. Jedním z těchto důvodů může být 

skutečnost, že se firma bojí zvýšit ceny, protože se obává ztráty klientů. Pokud je tato 

skutečnost důvodem, potom si firma musí uvědomit, že má tak vysoké náklady, že 
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položka hospodářského výsledku bude i nadále problematická. Dalším důvodem může 

být to, že takto vysoké náklady firma jen vykazuje kvůli daňové optimalizaci a není 

tedy jejím prioritním cílem vysoký hospodářský výsledek. Pokud není hlavním 

důvodem daňová optimalizace, navrhuji zvýšit ceny za zboží i služby, aktivně hledat 

nové klienty a aktivně pečovat o dobré jméno firmy.  

 

LIKVIDITA 

Firma nemusí v oblasti likvidity podnikat žádná opatření k jejímu vylepšení. Hodnoty 

ukazatelů likvidity jsou velmi dobré a s výjimkou jednoho roku vyrovnané. Protože je 

ale likvidita a solventnost firmy velmi důležitá, měla by firma vést v patrnosti, že by 

tyto dobré výsledky měla udržet i nadále a veškeré změny, které budou provedeny 

v jiných oblastech a mohly by negativně ovlivnit likviditu by měly být zaváděny 

opatrně a obezřetně. Firma disponuje dostatečným množstvím krátkodobého finančního 

majetku pro úhradu svých závazků, jak se však ukázalo na konci sledovaného období, 

výrazně se zvýšila doba splatnosti pohledávek, což by v případě negativního trendu 

v následujícím období mohlo likviditu velmi negativně ovlivnit. Doporučuji sledovat 

v dalších obdobích hodnoty ukazatelů likvidity a udržovat je na současné, velmi 

dobré úrovni. Pro udržování likvidity je také potřebné nenakupovat zbytečné 

zásoby a snižovat dobu obratu pohledávek. 

 

ŘÍZENÍ AKTIV 

V oblasti řízení aktiv doporučuji zaměřit se na dobu splatnosti krátkodobých 

pohledávek, která se v roce 2006 velmi negativně zvýšila. Pro zlepšení tohoto ukazatele 

je potřebné, aby odběratelé platili včas. Přestože firma má na fakturách v platebních 

podmínkách dobu splatnosti 14 dní, je ukazatel průměrné doby splatnosti pohledávek  

34 dní. Vzhledem k tomu, že se tento negativní trend objevil až posledním roce 

sledovaného období, doporučuji zjistit, zda šlo jen o nahodilou skutečnost nebo o 

trend, který naznačuje platební neschopnosti nebo nevůli klient ů společnosti. 

Pokud by hodnota tohoto ukazatele stagnovala nebo se dokonce zvyšovala, doporučuji 

upravit platební podmínky pro nové a stávající (problémové) zákazníky tak, 

abychom je motivovali k tomu, aby fakturu zaplatili co nejdříve. Mohlo by jít 

například o skonto. Při skontu získá odběratel slevu, jestliže zaplatí před dobou 
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splatnosti. Je však potřeba si tento krok řádně rozmyslet a propočítat, protože získáme 

peníze dříve, ale zisk se nám sníží. Další možností je pokuta z prodlení, kterou odběratel 

zaplatí, jestliže zaplatí později než v době splatnosti. Všechny tyto kroky by však 

společnost měla prosazovat tak, aby nedošlo k narušení partnerských vztahů 

s nejdůležitějšími klienty společnosti a nedoporučuji tyto opatření využívat u klientů, 

kteří jsou bezproblémoví. Jestliže nyní byly pro firmu na všech fakturách stejné platební 

podmínky, v případě problémů s odběrateli doporučuji zavést diferencovaný přístup, 

který zajistí motivaci k dřívějšímu zaplacení pohledávek. 

 

ŘÍZENÍ  DLUHU 

Vzhledem k tomu, že firma nevyužívá bankovní úvěr ani obdobnou formu financování, 

stává se pro ni financování vlastním kapitálem poměrně nákladné. Při využití 

bankovního úvěru by firma mohla zvýšit rentabilitu v důsledku využití pozitivní 

finanční páky, využití bankovního úvěru však příliš nedoporučuji, protože firma se 

potřebuje stabilizovat a další finanční prostředky v současné době v podstatě ani 

nepotřebuje. Vzhledem k tomu, že by firma musela splácet úvěr a úroky z úvěru, mohlo 

by to velmi negativně ovlivnit její cash-flow. Přestože firma nemá dlouhodobé cizí 

zdroje, využívá krátkodobých cizích zdrojů (závazky do doby splatnosti), které jsou 

velmi levným zdrojem kapitálu. Vzhledem k velmi kolísavému hospodářského 

výsledku a vysokým provozním nákladům firm ě nedoporučuji p řijetí bankovního 

úvěru. 

 

RENTABILITA 

Firma nedosahuje v žádném případě dobrých hodnot rentability. Je však velmi těžké 

říci, jak by se dala rentabilita zvýšit, protože si nejsem jistá, zda záporné hodnoty 

hospodářských výsledků v některých letech nejsou jen velmi dobře provedenou 

daňovou optimalizací. Pokud ano, není třeba žádné doporučení dávat. Pokud by však 

firma opravdu chtěla rentabilitu zvýšit, bylo by nutné výrazným způsobem zvýšit 

přidanou hodnotu. Jen velmi podrobným rozborem jednotlivých nákladových položek 

by bylo možné označit položky, které by bylo potřeba snížit. Problematické pro 

označení nákladových položek, které je třeba snížit je zejména ta skutečnost, že firma 

většinou poskytuje služby, a to značně heterogenní, tudíž je velmi obtížné určit, které 
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náklady snížit. Není možné také v pravém slova smyslu využít tzv. úspory z rozsahu, 

protože jsem vlastní analýzou zjistila, že při vyšších tržbách nedochází k takovému 

efektu, jaký získává například výrobní firma při vyšším objemu produkce díky existenci 

fixních nákladů. Jestliže společnost neobjeví nákladové položky, které by bylo možné 

snížit, zvýšení rentability by bylo možné pouze zvýšením cen za prodej zboží nebo 

poskytnuté služby. Také pomocí pyramidového rozkladu ukazatele ROE jsem zjistila, 

že dílčím ukazatelem, který je problémový, je právě velmi nízká ziskovost tržeb. Jak už 

jsem výše uvedla, firm ě doporučuji velmi podrobně zanalyzovat náklady a pokusit 

se o jejich snížení se současným zvýšením cen za výrobky i služby.  

 

TRŽBY 

Firma omezila v posledních letech svůj rozvoj a nechce se rozrůstat, proto bych 

firm ě doporučila udržovat své tržby v rozmezí do 8 000 tis. Kč. Na základě vlastní 

analýzy, ve které jsem se pokusila analyzovat jednoduchou závislost mezi výší tržeb a 

ziskem jsem zjistila, že firma byla z deseti sledovaných období v kladných hodnotách 

hospodářského výsledku jen tehdy, jestliže úroveň tržeb byla menší než 7500 tis. nebo 

větší než 22 000 tis. Kč. Firma omezila počet zaměstnanců a nedisponuje takovým 

kapitálem, aby mohla v současné době výrazně rozšířit své služby, proto si myslím, že 

pro stabilizaci by bylo lepší udržovat tržby v těchto nižších hodnotách. Při dodržení 

tohoto požadavku je možné s velkou pravděpodobností očekávat, že pokud nedojde 

k jiným významným změnám, bude se provozní hospodářský výsledek i 

hospodářský výsledek za období pohybovat v kladných hodnotách. 

 

NÁKLADY, VÝNOSY, KALKULACE 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malou firmu, jejíž budoucí vývoj není možné tak 

dobře naplánovat, nemají ve firmě velký význam kalkulace a rozpočtování. Protože 

však firma má neúměrně vysoké náklady, které přímo souvisejí s hlavní činností, 

doporučuji podrobn ěji se zabývat skladbou nákladů, které byly na hlavní činnost 

vynaloženy. Firma by se měla pokusit ceny jednotlivých zakázek podrobně 

kalkulovat , aby nedocházelo k tomu, že bude za práci inkasovat méně peněz, než bude 

muset na danou zakázku vynaložit. Je zřejmé, že ceny ovlivňují také další faktory, jako 

je poptávka, ceny konkurence, ale dlouhodobě poskytovat služby tzv. „pod cenou“ není 
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prostě možné. Do kalkulace firma musí zahrnout nejenom přímé náklady, ale také 

nepřímé, protože i tyto náklady musí z tržeb (výnosů) uhradit. Podíváme-li se na graf 

vývoje nákladů a výnosů (Graf 12), potom vidíme, že náklady a výnosy se udržují na 

velmi vyrovnané úrovni a neúměrně vysoké náklady či chybná kalkulace cen zakázek 

mohou vyvolávat problémy s rentabilitou. Existujíc 2 možnosti. Firma buď vynakládá 

zbytečné náklady, čímž snižuje zisk, přičemž cena za poskytované služby je adekvátní 

nebo firma chybně kalkuluje náklady (nezahrnuje do kalkulace všechny relevantní 

náklady) a cena za poskytované služby je nižší, než by měla být. 

 

OSTATNÍ  DOPORUČENÍ 

Většina vícekriteriálních modelů se shoduje v tom, že hodnoty se postupem času 

zhoršují a že firma vykazuje určité problémy. Je sice pozitivní, že hodnoty „šedé zóny“ 

indexu IN01 firma dosahovala jen v roce 2004 a v dalších letech došlo k návratu do 

lepších hodnot, pro stabilizovanou a dobře prosperující společnost by mělo platit, že se 

v optimálních hodnotách bude pohybovat po celou dobu své existence. Hodnoty 

Altmanova „Z“ skóre jsou poměrně dobré, avšak vykazují negativní trend. Obdobný 

trend vykazují také indexy IN. 
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PŘÍNOSY DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 

Diplomová práce obsahuje velmi podrobnou finanční analýzu konkrétní firmy za 

sledované období. Na základě této finanční analýzy jsem vypracovala systém 

návrhů zahrnující problémové oblasti. V diplomové práci navrhuji taková řešení, 

která mají podle mého názoru vést ke zlepšení finanční situace firmy. Vypracování 

těchto návrhů je hlavním přínosem této diplomové práce a její výsledky budou sloužit 

pro interní potřeby firmy.  

 

Pro zpracování analýzy jsem zvolila desetileté období zejména proto, že jsem chtěla mít 

v časové řadě více údajů, a tak věrohodněji odhadovat trend i důvody současného 

vývoje. Ve firmě finanční analýza prováděna nebyla, firma tak zdarma získá 

mnoho cenných informací, za které by musela externí firm ě zaplatit nemalou 

částku.  

 

Firmě mohu dále poskytnout soubor v tabulkovém procesoru, který bude moci v dalších 

letech využít a časové řady tak doplnit o aktuální údaje. Tento soubor však mohu na 

požádání poskytnout pouze firmě a data v tomto formátu nejsou součástí této diplomové 

práce.  

 

Mezi další přínosy diplomové práce patří skutečnost, že ve firmě nepracuji, tudíž můj 

pohled na společnost je absolutně nezaujatý. Nemám žádný zájem na tom, aby 

některé výsledky byly nadhodnoceny nebo podhodnoceny. V celé práci jsem se snažila 

na základě informačních podkladů, které jsem měla k dispozici, zachovat co nejvyšší 

vypovídací schopnost. Pokud je finanční analýza zpracovávána interně, může docházet 

vědomě či nevědomě k „přikrášlování“ výsledků ve prospěch firmy. 
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5 Závěr 

 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout řešení ke zlepšení finanční situace firmy. 

Vzhledem k tomu, že podstatnou část analytické části tvoří finanční analýza, je úvodní 

teoretická část také věnována cílům, etapám a nástrojům finanční analýzy. V teoretické 

části jsem se snažila nejenom uvést vzorce jednotlivých ukazatelů, ale v co největší 

míře jsem se snažila zaměřit na to, jak se výsledek daného ukazatele interpretuje. Po 

části teoretické navazuje analytická část, ve které aplikuji různé nástroje finanční 

analýzy tak, abych dále mohla s těmito získanými údaji v dalších částech pracovat. 

Analytická část zahrnuje nejenom vertikální a horizontální analýzu účetních výkazů a 

různé poměrové ukazatele, ale snažila jsem se využít také další nástroje, například 

bankrotní a bonitní modely. Vzhledem k charakteru činnosti společnosti nebylo možné 

využít klasickou analýzu bodu zvratu, ale vytvořila jsem vlastní model, ve kterém se 

snažím hledat závislost mezi výší tržeb, nákladů a zisku. Další část této práce obsahuje 

návrhy řešení, které jsem pro přehlednout seřadila do určitých celků, které se týkají 

určité oblasti. Z provedené velmi podrobné analýzy finanční situace firmy a 

s přihlédnutím k návrhům řešení lze potvrdit, že firma ve sledovaném období prochází 

neustálým vývojem, stav však stále není stabilizován. Přestože se firma rozhodla pro 

snížení počtu zaměstnanců s cílem omezit osobní náklady a lépe čelit výkyvům trhu, je 

zřejmé, že stav není dosud ideální. 

 

Moje konkrétní doporučení pro firmu D-SYSTEM, s.r.o. jsou následující: 

1) Firma by v následujících letech neměla nakupovat příliš mnoho movitého 

majetku 

 Firma s menším podílem dlouhodobého majetku je schopna se lépe přizpůsobit 

 probíhajícím změnám a to firmě pomůže k lepší stabilizaci jejích hospodářských 

 výsledků. 

2) Firm ě doporučuji udržovat hladinu dlouhodobých pohledávek na co 

nejnižší úrovni 

 Z hlavní činnosti je patrné, že většinu svých výkonů poskytuje na fakturu 

 s dobou splatnosti 14 dní a proto neexistuje žádný důvod mít tak vysoké 
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 procento pohledávek dlouhodobých. U dlouhodobých pohledávek existuje 

 odůvodněné nebezpečí, že půjde o pohledávky těžko vymahatelné. 

 

3) Doporučuji pr ůběžně sledovat ukazatele likvidity 

 Likvidita je sice na dobré úrovni, ale je jedním z nejdůležitějších ukazatelů a 

 může nám tak velmi brzo ohlásit možné budoucí problémy. Pro udržení dobré 

 likvidity je nutno nenakupovat zbytečné zásoby a snižovat dobu obratu 

 pohledávek. 

 

4) Firma by měla lépe sledovat pohledávky z hlediska doby jejich placení 

 Vzhledem k tomu, že firma měla v roce 2006 velmi negativní hodnoty ukazatele 

 splatnosti pohledávek, myslím si, že by firma měla zkusit v tomto roce sledovat, 

 zda šlo pouze o nahodilou skutečnost nebo zda se jedná o trend, který naznačuje 

 platební neschopnosti nebo nevůli klientů společnosti.  

 

5) Uvážit úpravu platebních podmínek 

 V návaznosti na předchozí bod doporučuji firmě uvažovat o úpravě dosud 

 jednotných platebních podmínek, ať už pro nové klienty, nebo pro stávající, ale 

 problémové (pozdě platící) zákazníky. Zákazníky by tak firma mohla motivovat 

 k dřívějšímu zaplacení využitím tzv. skonta nebo se právně pojistit před 

 negativními dopady pozdního zaplacení využitím pokuty z prodlení, jestliže 

 klient zaplatí fakturu po termínu splatnosti. 

 

6) Firm ě nedoporučuji p řijetí bankovního úvěru většího rozsahu 

 Hlavními důvody tohoto doporučení je zatím nejasný vývoj a velmi kolísavá 

 výše hospodářského výsledku. Firmě by také výrazně vzrostly finanční náklady, 

 což by se opět projevilo na snížení hospodářského výsledku. 

 

7) Doporučuji zvýšit přidanou hodnotu 

 Firma by měla podrobným rozborem označit položky, které nejsou nutnými 

 výdaji a tyto náklady nadále nevynakládat. Náklady jsou neúměrné výši výnosů, 
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 což způsobuje, že přidaná hodnota je na velmi nízké úrovni, a to na jakékoliv 

 úrovni tržeb za období. 

 

8) Firm ě při současném stavu vývoje doporučuji udržovat své tržby na úrovni 

do 8 mil. Kč 

 Na základě vlastní analýzy jsem zjistila, že při takto vysokých tržbách je možné 

 s velkou pravděpodobností očekávat, že se bude provozní hospodářský výsledek 

i  hospodářský výsledek za období pohybovat v kladných hodnotách. 

 

9) Firma by měla lépe kalkulovat své výkony 

 Firmě doporučuji lépe kalkulovat své výkony a do kalkulace zahrnout všechny 

 relevantní náklady. Nesmí dlouhodobě docházet k tomu, aby firma za práci 

 inkasovala méně peněz, než jaké jsou náklady na tuto činnost. Přestože cenu 

 služeb ovlivňuje mnoho dalších faktorů, dlouhodobé poskytování služeb za 

 nevýhodné ceny není možné. Existují dvě možnosti, jak k tomuto stavu  mohlo 

 dojít. Firma buď vynakládá zbytečné náklady, čímž snižuje zisk, přičemž cena 

 za poskytované služby je adekvátní nebo firma chybně kalkuluje náklady a cena 

 za poskytované služby je nižší, než by měla být. Firma by měla zjistit, o jakou 

 z těchto možností jde a navrhnout sama taková opatření, aby cena za 

 poskytované výkony byla adekvátní. 

 

10) Firm ě doporučuji zjistit, za jaké ceny obdobné výkony poskytuje 

konkurence 

 Toto doporučení souvisí s předchozím doporučením a jeho cílem je získat 

 informace o cenové hladině nabízených služeb konkurence. Přestože je oblast 

 velmi heterogenní a není možné ceny snadno porovnat, přesto jsem toto 

 doporučení firmě sdělila, protože mám obavy, že cena poskytovaných služeb by 

 měla být skutečně vyšší. 
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Příloha  1:    Rozvaha firmy z období let 1997-2000 2      
Strana 1                                                             
 

  ROZVAHA (AKTIVA) 1997 1998 1999 2000 

  AKTIVA CELKEM  3521 3169 2055 3309 

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva 488 246 209 367 

B.I. Nehmotný investiční majetek 38 12 0 0 

B.II. Hmotný investiční majetek 380 164 189 347 

B.II.1.  Pozemky 0 0 0 0 

      2. Budovy, haly, stavby 0 0 0 0 

3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 380 164 189 347 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 

6. Jiný hmotný investiční majetek 0 0 0 0 

7. Opravná položka k nabytému majetku 0 0 0 0 

B.III. Nedokončené nehmotné a hmotné investice 0 0 0 0 

B. IV Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek 0 0 0 0 

B.V. Finanční investice 70 70 20 20 

B.V.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem 50 50 0 0 

2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem 0 0 0 0 

3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 20 20 20 20 

4. Půjčky podnikům ve skupině 0 0 0 0 

5. Jiné finanční investice 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 2767 2333 1585 2792 

C.I. Zásoby 44 318 51 52 

C.I.1. Materiál 0 0 26 26 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 293 0 0 

3. Výrobky 0 0 0 0 

4. Zvířata 0 0 0 0 

5. Zboží 44 25 25 25 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 654 922 407 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 0 654 922 407 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0 

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 

4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 0 0 0 

5. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

                                                 
2 Vzhledem k tomu, že se v průběhu sledovaného období měnil obsah a název některých položek rozvahy, 
musely být některé položky pro účely této diplomové práce reklasifikovány. Při reklasifikaci jsem se 
snažila v co největší míře zachovat vypovídací schopnost údajů. 
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  ROZVAHA (AKTIVA - pokra čování) 1997 1998 1999 2000 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1857 1106 13 1764 

   C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 1843 914 13 1629 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 12 62 0 0 

3. Sociální zabezpečení 0 0 0 0 

4. Stát - daňové pohledávky 2 130 0 135 

5. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 

7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 0 0 0 

8. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

C.IV. Finanční majetek 866 255 595 569 

C.IV.1 Peníze 172 38 20 98 

2. Účty v bankách 694 217 575 471 

3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 266 590 265 150 

D.I. Časové rozlišení 266 107 265 150 

D.I.1. Náklady příštích období 266 107 265 150 

2. Příjmy příštích období 0 0 0 0 

3. Kursové rozdíly aktivní 0 0 0 0 

D.II. Dohadné účty aktivní 0 483 0 0 
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  ROZVAHA (PASIVA) 1997 1998 1999 2000 

      PASIVA  CELKEM 3521 3169 2055 3309 

A. Vlastní jmění 1820 1535 1180 1594 

A.I. Základní jmění 100 100 100 100 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 998 998 713 360 

A.III.1. Zákonný rezervní fond 900 900 615 262 

2. Nedělitelný fond 0 0 0 0 

3. Statutární a ostatní fondy 98 98 98 98 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 572 721 721 721 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 5720 721 721 721 

2. Nerozdělená ztráta minulých let 150 0 0 0 

A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 1663 -284 -353 413 

B Cizí zdroje 0 1396 836 1736 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy zákonné 0 0 0 0 

2. Rezerva na kurzové ztráty 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 0 0 0 0 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

4. Emitované dluhopisy 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 1663 1396 836 1736 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 968 970 618 1436 

2. Závazky ke společníkům a sdružení 99 118 29 51 

3. Závazky k zaměstnancům 46 50 37 57 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 143 72 30 100 

5. Stát - daňové závazky a dotace 407 27 63 91 

6. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 

7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 

8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 159 59 1 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

2. Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C. Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 38 238 38 -21 

C.I. Časové rozlišení 11 0 0 -69 

C.I.1. Výdaje příštích období 0 0 0 -69 

2. Výnosy příštích období 11 0 0 0 

3. Kursové rozdíly pasivní 0 0 0 0 

C.II. Dohadné účty pasivní 27 238 38 48 
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 ROZVAHA (AKTIVA)    2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 AKTIVA CELKEM 1612 2041 1703 1757 1539 1839 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 227 443 102 109 26 67 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0   0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 207 423 82 89 26 67 

B.II.1. Pozemky 0 0 0 0 0 0 

      2. Budovy, haly, stavby 0 0 0 0 0 0 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 207 423 82 89 26 67 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 0 

6. Jiný hmotný investiční majetek 0 0 0 0 0 0 

7. Opravná položka k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 

B.III. Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B. IV Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B.V. Dlouhodobý finanční majetek 20 20 20 20 0 0 

B.V.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 0 

2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 20 20 20 20 0 0 

4. Půjčky podnikům ve skupině 0 0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 1294 1443 1499 1440 976 1478 

C.I. Zásoby 56 123 171 114 118 53 

C.I.1. Materiál 56 123 171 114 118 53 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 0 

3. Výrobky 0 0 0 0 0 0 

4. Zvířata 0 0 0 0 0 0 

5. Zboží 0 0 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 329 678 713 229 60 27 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 329 678 713 229 60 27 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

5. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

                                                 
3 Vzhledem k tomu, že se v průběhu sledovaného období měnil obsah a název některých položek rozvahy, 
musely být některé položky pro účely této diplomové práce reklasifikovány. Při reklasifikaci jsem se 
snažila v co největší míře zachovat vypovídací schopnost údajů. 
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 ROZVAHA (AKTIVA - pokra čování) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

C.III. Krátkodobé pohledávky 716 395 262 367 263 748 

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 670 395         

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0         

3. Sociální zabezpečení 0 0         

4. Stát - daňové pohledávky 46 3         

5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0         

6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 0         

7. Jiné pohledávky 0 0         

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 193 247 353 730 535 650 

C.IV.1 Peníze 73 78         

2. Účty v bankách 120 169         

3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 91 155         

D.I. Časové rozlišení 91 143 102 208 537 294 

D.I.1. Náklady příštích období 91 143         

2. Příjmy příštích období 0 0         

D.II. Dohadné účty aktivní 0 12         
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  PASIVA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  PASIVA  CELKEM 1612 2041 1703 1757 1540 1839 

A. Vlastní kapitál 906 1447 1421 1030 999 1099 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 360 118 118 118 118 118 

A.III.1. Zákonný rezervní fond 262 20 118 118 118   

2. Nedělitelný fond 0 0 0 0 0   

3. Statutární a ostatní fondy 98 98 0 0 0   

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 1134 689 1228 1203 812 781 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1134 689 1228 1203 812 781 

2. Nerozdělená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 

A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období -688 540 -25 -391 -31 100 

B Cizí zdroje 670 563 282 727 540 740 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy zákonné 0 0 0 0 0 0 

2. Rezerva na kurzové ztráty 0 0 0 0 0 0 

3. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0 0 

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

4. Emitované dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 670 563 282 727 540 740 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 404 293         

2. Závazky ke společníkům a sdružení 14 53         

3. Závazky k zaměstnancům 42 14         

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 35 45         

5. Stát - daňové závazky a dotace 59 14         

6. Odložený daňový závazek 0 0         

7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 0         

8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 0 0         

9. Jiné závazky 116 144         

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0 

2. Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

C. Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 0 0       0 

C.I. Časové rozlišení 36 31 0 0 0   

C.I.1. Výdaje příštích období 0 0         

2. Výnosy příštích období 0 0         

3. Kursové rozdíly pasivní 0 0         

C.II. Dohadné účty pasívní 36 31         
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Příloha  3:    Výkaz zisku a ztrát firmy z období let 1997-2002 4      
Strana 1                                                             
 
   Výkaz zisků a ztráty 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

I. Tržby za prodej zboží 0 13 0 161 245 1353 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 12 0 134 237 866 

+ Obchodní marže 0 1 0 25 8 487 

II. Výkony 31641 21046 17003 23626 13585 5943 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 32016 20754 17296 23626 13585 5943 

2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -375 292 -293 0 0 0 

3. Aktivace 0 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 28104 18337 14452 20700 11965 4916 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 464 358 375 368 399 419 

B.2. Služby 27640 17979 14077 20332 11566 4497 

+ Přidaná hodnota 3537 2710 2551 2951 1628 1514 

C. Osobní náklady 2992 3036 1858 2129 1860 1170 

D. Daně a poplatky 3 1 9 9 74 9 

III. Jiné provozní výnosy 165 14 108 298 3 457 

E.  Jiné provozní náklady 87 82 243 150 140 18 

F.  Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 398 355 1077 470 175 167 

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 0 0 129 121 121 121 

H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 0 129 121 121 121 121 

VI. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

* Provozní hospodářský výsledek 222 -879 -520 491 620 607 

VII. Finanční výnosy 325 33 85 21 8 1 

J. Finanční náklady 244 105 142 45 80 88 

VIII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

K. Tvorba rezerv na finanční náklady 0 0 0 0 0 0 

IX. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

L. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

X. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

M. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

* Hospodářský výsledek z finančích operací 81 -72 -57 -24 -72 -87 

N. Daň z příjmů za běžnou činnost 166 0 0 57 0 0 

N.1. splatná 166 0 0 57 0 0 

N.2. odložená 0 0 0 0 0 0 

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 137 -951 -577 410 -692 520 

XI. Mimořádné výnosy 30 671 224 4 4 20 

O. Mimořádné náklady 10 4 0 0 0 0 

P. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 8 0 0 1 0 0 

P.1. splatná 8 0 0 1 0 0 

2. odložená 0 0 0 0 0 0 

* Mimořádný hospodářský výsledek 12 667 224 3 4 20 

R. Převod podílu na hospodářského výsledku společníkům 0 0 0 0 0 0 

*** Hospodářský výsledek za účetní období 149 -284 -353 413 -688 540 

  Hospodářský výsledek před zdaněním 323 -284 -353 471 -688 540 

 

                                                 
4 Vzhledem k tomu, že se v průběhu sledovaného období měnil obsah a název některých položek výkazu 
zisků a ztrát, opět muselo dojít k drobné reklasifikaci položek.  
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Příloha  4:    Výkaz zisku a ztrát firmy z období let 2003-2006 5      
Strana 1                                                             
 
  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  2003 2004 2005 2006 

I. Tržby za prodej zboží 454 1176 501 284 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 341 1082 483 230 

+ Obchodní marže 113 94 18 54 

II. Výkony 7561 8742 8539 7547 

B. Výkonová spotřeba 6219 7557 7646 5848 

+ Přidaná hodnota 1455 1279 911 1753 

C. Osobní náklady 1203 1298 1282 1453 

D. Daně a poplatky 7 7 8 7 

E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 112 55 63 61 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 199 9 51 0 

F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 10 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti  0 -121 0 0 

VI. Ostatní provozní výnosy 3 6 1 1 

H. Ostatní provozní náklady 24 381 30 27 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 301 -326 -420 206 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 20 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 20 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 

VIII.  Výnosy z krátkodobéh finančního majetku 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 1 0 0 

N. Nákladové úroky 0 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 0 0 0 

O. Ostatní finanční náklady 85 66 75 87 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -84 -65 -75 -87 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 92 0 0 19 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 125 -391 -495 100 

XIII.  Mimořádné výnosy 70 0 496 0 

R. Mimořádné náklady 287 0 32 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti -67 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření -150 0 464 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -25 -391 -31 100 

 

                                                 
5 Vzhledem k tomu, že se v průběhu sledovaného období měnil obsah a název některých položek výkazu 
zisků a ztrát, opět muselo dojít k drobné reklasifikaci položek.  
 



82 

Příloha  5:    Vertikální analýza rozvahy 
 

Vertikální analýza rozvahy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM -10% -35% 61% -51% 27% -17% 3% -12% 19% 

Dlouhodobý majetek -50% -15% 76% -38% 95% -77% 7% -76% 158% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -68% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobý hmotný majetek -57% 15% 84% -40% 104% -81% 9% -71% 158% 

Samostatné věci a soubory movitých věcí -57% 15% 84% -40% 104% -81% 9% -71% 158% 

Dlouhodobý finanční majetek 0% -71% 0% 0% 0% 0% 0% -100% 0% 

Oběžná aktiva -16% -32% 77% -54% 12% 4% -4% -32% 51% 

Zásoby 623% -84% 2% 8% 120% 39% -33% 4% -55% 

Materiál 0% 0% 0% 115% 120% 39% -33% 4% -55% 

Zboží -43% 0% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé pohledávky 28% -99% 13469% -59% -45% -33% 40% -28% 184% 

Dlouhodobé pohledávky -65% 41% -56% -19% 106% 5% -68% -74% -55% 

Krátkodobý finanční majetek -71% 133% -4% -66% 28% 44% 105% -27% 21% 

Časové rozlišení -60% 148% -43% -39% 57% -29% 104% 158% -45% 

           

PASIVA  CELKEM -10% -35% 61% -51% 27% -17% 3% -12% 19% 

Vlastní kapitál -16% -23% 35% -43% 60% -2% -28% -3% 10% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Rezerv. fondy, neděl. fond, ost. fondy ze 
zisku 0% -29% -50% 0% -67% 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 26% 0% 0% 57% -39% 78% -2% -33% -4% 

Výsledek hospodařeního běžného období -289% 24% -217% -267% -178% -105% 1464% -92% -423% 

Cizí zdroje -16% -40% 108% -61% -16% -50% 158% -26% 37% 

Rezervy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobé  závazky 0% 0% 0% 0% 0% 0% -100% 0% 0% 

Krátkodobé závazky -16% -40% 108% -61% -16% -52% 170% -26% 37% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Časové rozlišení -100% 0% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Příloha  6:    Horizontální analýza rozvahy 
 

 

Horizontální analýza rozvahy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 14% 8% 10% 11% 14% 22% 6% 6% 2% 4% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 11% 5% 9% 10% 13% 21% 5% 5% 2% 4% 

Samostatné věci a soubory movitých věcí 11% 5% 9% 10% 13% 21% 5% 5% 2% 4% 

Dlouhodobý finanční majetek 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

Oběžná aktiva 79% 74% 77% 84% 80% 71% 88% 82% 63% 80% 

Zásoby 1% 10% 2% 2% 3% 6% 10% 6% 8% 3% 

Materiál 0% 0% 1% 1% 3% 6% 10% 6% 8% 3% 

Zboží 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé pohledávky 25% 35% 1% 53% 44% 19% 15% 21% 17% 41% 

Dlouhodobé pohledávky 53% 21% 45% 12% 20% 33% 42% 13% 4% 1% 

Krátkodobý finanční majetek 25% 8% 29% 17% 12% 12% 21% 42% 35% 35% 

Časové rozlišení 8% 3% 13% 5% 6% 7% 6% 12% 35% 16% 

                     

PASIVA  CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 52% 48% 57% 48% 56% 71% 83% 59% 65% 60% 

Základní kapitál 3% 3% 5% 3% 6% 5% 6% 6% 6% 5% 

Rezerv. fondy, neděl. fond, ost. fondy ze zisku 28% 31% 35% 11% 22% 6% 7% 7% 8% 6% 

Výsledek hospodaření minulých let 16% 23% 35% 22% 70% 34% 72% 68% 53% 42% 

Výsledek hospodařeního běžného období 4% -9% -17% 12% -43% 26% -1% -22% -2% 5% 

Cizí zdroje 47% 44% 41% 52% 42% 28% 17% 41% 35% 40% 

Rezervy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobé  závazky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky 47% 44% 41% 52% 42% 28% 16% 41% 35% 40% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Časové rozlišení 0% 0% 0% -2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Příloha  7:    Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát  

 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tržby za prodej zboží 0% 0% 0% 1% 2% 19% 6% 12% 6% 4% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0% 0% 0% 1% 2% 12% 4% 11% 5% 3% 

Obchodní marže 0% 0% 0% 0% 0% 7% 1% 1% 0% 1% 

Výkony 100% 100% 100% 99% 98% 81% 94% 88% 94% 96% 

Výkonová spotřeba 89% 87% 85% 87% 87% 67% 78% 76% 85% 75% 

Přidaná hodnota 11% 13% 15% 12% 12% 21% 18% 13% 10% 22% 

Osobní náklady 9% 14% 11% 9% 13% 16% 15% 13% 14% 19% 

Daně a poplatky 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Odpisy 1% 2% 6% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 

Provozní výsledek hospodaření 1% 4% -3% 2% -4% 8% 4% -3% -5% 3% 

Finanční výnosy 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Finanční náklady 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Hospodářský výsledek z finančních operací 0% 0% 0% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

Daň z příjmu za běžnou činnost  1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

HV za běžnou činnost 0% -5% -3% 2% -5% 7% 2% -4% -5% 1% 

Výsledek hospodaření za účetní období 0% -1% -2% 2% -5% 7% 0% -4% 0% 1% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1% -1% -2% 2% -5% 7% 1% -4% 0% 1% 
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Příloha  8:    Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát  

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tržby za prodej zboží 0% -100% 0% 52% 452% -66% 159% -57% -43% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0% -100% 0% 74% 265% -61% 217% -55% -52% 

Obchodní marže 0% -100% 0% -68% 5988% -77% -17% -81% 200% 

Výkony -33% -19% 39% -42% -56% 27% 16% -2% -12% 

Výkonová spotřeba -35% -21% 43% -42% -59% 27% 22% 1% -24% 

Přidaná hodnota -23% -6% 16% -45% -7% -4% -12% -29% 92% 

Osobní náklady 1% -39% 15% -13% -37% 3% 8% -1% 13% 

Daně a poplatky -67% 800% 0% 722% -88% -22% 0% 14% -13% 

Odpisy -11% 203% -56% -63% -5% -33% -51% 15% -3% 

Provozní výsledek hospodaření 296% -159% -194% -226% -198% -50% -208% 29% -149% 

Finanční výnosy -90% 158% -75% -62% -88% 0% 0% 1900% -100% 

Finanční náklady -57% 35% -68% 78% 10% -3% -22% 44% -9% 

Hospodářský výsledek z finančních operací -189% -21% -58% 200% 21% -3% -23% 15% 15% 

Daň z příjmu za běžnou činnost  -100% 0% 0% -100% 0% 0% -100% 0% 100% 

HV za běžnou činnost -794% -39% -171% -269% -175% -76% -413% 27% -120% 

Výsledek hospodaření za účetní období -291% 24% -217% -267% -178% -105% 1464% -92% -361% 

Výsledek hospodaření před zdaněním -188% 24% -233% -246% -178% -88% -684% -92% -423% 
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Příloha  9:    Struktura výnosů: v procentech z celku a v meziročním srovnání 
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Příloha  10:  Struktura nákladů: v procentech z celku a v meziročním srovnání 
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Příloha  11:  Vývoj osobních nákladů a odpisů ve sledovaném období 
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Příloha  12:  Čistý pracovní kapitál ve sledovaném období 
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Příloha  13:  Vývoj vybraných ukazatelů aktivity v letech 1997-2006 
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Příloha  14:  Vývoj vybraných ukazatelů řízení dluhu v letech 1997-2006 
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ROE 
0,08 
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0,91 

 

vlastní jmění 
1535 

Cizí zdroje 
1396 

                 

Tržby 
21059 

 

Oběžná aktiva 
2333 

 

Stálá aktiva 
246 

Tržby 
21059 

 

Příloha  15:  Pyramidové rozklady Du pont za sledované období 
 
 
Rok 1997 
 
 
                 x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 1998 
 
 
      x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
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ROE 
0,26 

ROA 
0,12 

tržby 
23787 

obrat celk. aktiv 
7,188 

 

obrat OA 
8,52 

obrat SA 
64,8 

ziskové rozpětí 
0,017 

 

zisk 
413 

 

Celková aktiva/vlastní jmění 
2,087 

1 
 

Cizí zdroje/ vlastní jmění 
1,087 

 

vlastní jmění 
1596 

Cizí zdroje 
1736 

                 

Tržby 
23787 

 

Oběžná aktiva 
2792 

 

Stálá aktiva 
367 

Tržby 
23787 

 

ROE 
-0,30 

ROA 
-0,17 

tržby 
17003 

obrat celk. aktiv 
8,27 

 

obrat OA 
10,75 

obrat SA 
81,35 

ziskové rozpětí 
-0,02 

 

zisk 
-393 

 

Celková aktiva/vlastní jmění 
1,7 

1 
 

Cizí zdroje/ vlastní jmění 
0,7 

 

vlastní jmění 
1180 

Cizí zdroje 
836 

                 

Tržby 
17003 

 

Oběžná aktiva 
1581 

 

Stálá aktiva 
209 

Tržby 
17003 

 

Rok 1999 
 
 
      
     x 
 
 
                        x               + 
 
 
                  : 
  
  
   :       :     
  
 
          : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2000 
 
 
     x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
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ROE 
0,36 

ROA 
0,26 

tržby 
7296 

obrat celk. aktiv 
3,57 

 

obrat OA 
5,1 

obrat SA 
16,5 

ziskové rozpětí 
0,074 

 

zisk 
540 

 

Celková aktiva/vlastní jmění 
1,39 

1 
 

Cizí zdroje/ vlastní jmění 
0,39 

 

vlastní jmění 
1447 

Cizí zdroje 
563 

                 

Tržby 
7296 

 

Oběžná aktiva 
1443 

 

Stálá aktiva 
443 

Tržby 
7286 

 

ROE 
-0,75 

ROA 
-0,43 

tržby 
13830 

obrat celk. aktiv 
8,58 

 

obrat OA 
10,7 

obrat SA 
61 

ziskové rozpětí 
-0,05 

 

zisk 
-688 

 

Celková aktiva/vlastní jmění 
1,75 

1 
 

Cizí zdroje/ vlastní jmění 
0,75 

 

vlastní jmění 
906 

Cizí zdroje 
670 

                 

Tržby 
13830 

 

Oběžná aktiva 
1294 

 

Stálá aktiva 
227 

Tržby 
13830 

 

Rok 2001 
 
 
 
     x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
 
 
 
 
 
 
Rok 2002 
 
 
     x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
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ROE 
-0,38 

ROA 
-0,22 

tržby 
9918 

obrat celk. aktiv 
5,64 

 

obrat OA 
7 

obrat SA 
91 

ziskové rozpětí 
-0,04 

 

zisk 
-391 

 

Celková aktiva/vlastní jmění 
1,71 

1 
 

Cizí zdroje/ vlastní jmění 
0,71 

 

vlastní jmění 
1030 

Cizí zdroje 
727 

                 

Tržby 
9918 

 

Oběžná aktiva 
1440 

 

Stálá aktiva 
109 

Tržby 
9918 

 

ROE 
-0,012 

ROA 
-0,01 

tržby 
8015 

obrat celk. aktiv 
4,7 

 

obrat OA 
5,35 

obrat SA 
78,6 

ziskové rozpětí 
-0,003 

 

zisk 
-25 

 

Celková aktiva/vlastní jmění 
1,2 

1 
 

Cizí zdroje/ vlastní jmění 
0,2 

 

vlastní jmění 
1421 

Cizí zdroje 
282 

                 

Tržby 
8015 

 

Oběžná aktiva 
1499 

 

Stálá aktiva 
102 

Tržby 
8015 

 

Rok 2003 
 
 
 
     x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
 
 
 
 
 
 
Rok 2004 
 
 
     x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
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ROE 
-0,03 

ROA 
-0,02 

tržby 
9040 

obrat celk. aktiv 
5,9 

 

obrat OA 
9,26 

obrat SA 
348 

ziskové rozpětí 
-0,003 

 

zisk 
-31 

 

Celková aktiva/vlastní jmění 
1,54 

1 
 

Cizí zdroje/ vlastní jmění 
0,54 

 

vlastní jmění 
999 

Cizí zdroje 
540 

                 

Tržby 
9040 

 

Oběžná aktiva 
976 

 

Stálá aktiva 
26 

Tržby 
9040 

 

Rok 2005 
 
 
 
     x 
 
 
                        x             + 
 
 
 
                : 
  
  
   :     :     
  
 
          : 
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Příloha  16:  Quick test 
 

Výpočty ukazatelů: 

Ukazatel/Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

kvóta vl. 
kapitálu 

51,7 48,4 57,4 48,2 56,2 70,9 83,4 58,6 64,9 59,8 

CF v % obratu neg neg 2,0 neg neg 0,7 1,4 3,8 neg 1,5 

ROI 16,1 -5,6 -10,3 15,6 -37,7 30,8 8,9 -18,5 4,2 10,1 

Doba splácení 
dluhu 

neg neg 0,7 neg neg 5,9 -0,7 0,0 neg 0,8 

  

Výpočty známek: 

Ukazatel/Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

kvóta vl. 
kapitálu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CF v % obratu 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 

ROI 1 5 5 1 5 1 3 5 4 3 

Doba splácení 
dluhu 

5 5 1 5 5 3 1 1 5 1 

 

Výpočet průměrné známky (zaokrouhleno): 

průměrná 
známka  

3 4 3 3 4 2 2 3 4 2 

 

 

Legenda: průměrná známka:  1  hodnocení: výborný 

3     velmi dobrý 

4     dobrý 

5     špatný 

6     ohrožen insolvencí 
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Příloha  17:  Multivariační analýza 
 

Ukazatel Váha 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CF/závazky 1,50 -0,66 0,61 -0,02 -0,84 0,14 0,56 -0,77 -0,36 0,23 

celková 
výroba/závazky 

0,08 1,2 1,62 1,01 1,62 0,84 2,14 0,96 1,26 0,81 

HV před zdaněním 
/celková pasiva 

10 -0,9 -1,7 2,37 -4,2 2,65 -0,14 -2,23 -0,2 0,54 

HV před zdaněním 

/výnosy 

5 -0,07 -0,1 0,08 -0,05 0,45 -0,02 -0,22 -0,02 0,066 

zásoby/výnosy 0,3 0,004 0 0 0 0,01 0,01 0,004 0 0,002 

výnosy/celková 
pasiva 

0,1 0,66 0,82 0,71 0,84 0,3 0,44 0,5 0,55 0,41 

Bi  0,94 1,25 4,15 1,15 4,38 2,99 -1,75 1,23 2,06 
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 Příloha  18:  Argentiniho model 
 

 počet 
bodů 

počet 
přidělených 

bodů 

NEDOSTATKY   
Management:   
Autokratický generální ředitel 8 0 
Spojená funkce předsedy představenstva a generálního ředitele 4 4 
Nevyrovnané znalosti a dovednosti členů představenstva 2 2 
Pasivní představenstvo 2 0 
Slabý finanční ředitel 2 0 
Nedostatek profesionálních manažerů na nižších řídících úrovních 1 0 
Účetnictví:   
Chybějící rozpočtová kontrola 3 0 
Chybějící plánování cash-flow 3 3 
Chybějící kalkulační systém 3 3 
Chybějící reakce na změny: výrobky, procesy, trhy, podnik. prostředí 15 0 
Celkem možných bodů 43  
Hranice nebezpečí 10  
CHYBY:   
Overtrading (růst výroby a tržeb bez finan. zajištění stálým kapitálem) 15 0 
Nerozumná úroveň zadlužení vůči bankám 15 0 
Příliš velké budoucí záměry v porovnání s možnostmi firmy 15 0 
Celkem možných bodů 45  
Hranice nebezpečí 15 0 
PŘÍZNAKY:   
Finanční zhoršující se Z-skóre 4 4 
Tvůrčí účetnictví: příznaky přikrášlování hospodářských výsledků 4 0 
Nefinanční signály: zhoršování kvality, morálky, podílu na trhu 3 0 
Příznaky blížícího se konce: direktivní příkazy, šířící se fámy 1 0 
Celkem možných bodů 12  
Celkový počet dosažitelných bodů 100 16 
Hranice nebezpečí 25  
  
 
Vyhodnocení testu: 
 
Jestliže je počet bodů menší jak 25, podnik není v nebezpečí úpadku. Jestliže je počet 

bodů větší jak 25, podnik může v průběhu 5 let zbankrotovat, čím je vyšší počet bodů, 

tím je riziko úpadku vyšší a předpokládaná doba kratší. Jestliže se v sekci 

NEDOSTATKY objevuje více jak 10 bodů, značí to špatnou úroveň managementu. 

Jestliže je více než 15 bodů v sektoru CHYBY a zároveň má firma méně než 10 bodů 

v sektoru NEDOSTATKY, je podnik je řízen kompetentním managementem při určitém 

riziku, jehož si je management pravděpodobně vědom (19). 
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Příloha  19:  Váhy indexu IN95 pro jednotlivé OKEČ 
 
OKEČ Název A/CZ EBIT/A VÝN/A ZPL/VÝN 

A Zemědělství 0,24 21,35 0,76 14,57 
B Rybolov 0,05 10,76 0,90 84,11 
C Dobývání nerostných surovin 0,14 17,74 0,72 16,89 
CA Dobývání energetických surovin 0,14 21,83 0,74 16,31 
CB Dobývání ostatních surovin 0,16 5,39 0,56 25,39 
D Zpracovatelský průmysl 0,24 7,61 0,48 11,92 
DA Potravinářský průmysl 0,26 4,99 0,33 17,38 
DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 6,08 0,43 12,73 
DC Kožedělný průmysl 0,24 7,95 0,43 8,79 
DD Dřevařský průmysl 0,24 18,73 0,41 11,57 
DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 6,08 0,44 16,99 
DF Koksování a rafinerie 0,19 4,09 0,32 2026,93 
DG Výroba chemických výrobků 0,21 4,81 0,57 17,06 
DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 5,87 0,38 43,01 
DI Stavební hmoty 0,20 5,28 0,55 28,05 
DJ Výroba kovů 0,24 10,55 0,46 9,74 
DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 13,07 0,64 6,34 
DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 9,50 0,51 8,27 
DM Výroba dopravních prostředků 0,23 29,29 0,71 7,46 
DN Jinde nezařazený průmysl 0,26 3,91 0,38 17,62 
E Elektřina, voda, plyn 0,15 4,61 0,72 55,89 
F Stavebnictví 0,34 5,74 0,35 16,54 
G Obchod, opravy motorových vozidel 0,33 9,70 9,70 28,32 
H Pohostinství a ubytování 0,35 12,57 0,88 15,97 
I Doprava, sklad., spoje 0,07 14,35 0,75 60,61 
 Ekonomika ČR 0,22 8,33 0,52 16,80 
 
  

 


