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Abstrakt
Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  finanční  analýzou  společnosti  Nera  Brno  - 

drátěný  program,  spol.  s r.o.  Na  základě  získaných  informací  obsahuje  návrhy 

na zlepšení finanční situace a zhodnocení jejich přínosu pro společnost.

Abstract
This Bachelor´s thesis is engaged in financial analysis of Nera Brno - drátěný 

program, spol. s r.o. On the basis of acquired information the work includes proposals 

for  improvement  of  financial  situation  and  appreciation  of  contribution  for  this 

company.
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Úvod

Finanční analýza je nástroj finančního řízení a plánování, která se využívá již 

řadu  let.  S její  pomocí  dokáže  vrcholný  management  dopředu  rozpoznat  nebezpečí, 

která stojí společnosti v cestě za jejím finančním úspěchem a tato nebezpečí odstranit 

dříve, než-li je pozdě.

V dnešní době je již na tak vysoké úrovni, že se bez ní neobejde žádný podnik, 

který  svoji  existenci  a  činnost  bere  opravdu  vážně.  Ukazatele,  pomocí  kterých  se 

finanční analýza uskutečňuje se vytříbily na nejpodstatnější a také nejpřesnější tak, aby 

byly finančním analytikům co nejvíce prospěšnými.

Tento  nástroj  slouží  velkému  počtu  subjektů,  kteří  s její  pomocí  kontrolují 

hospodaření  různých  ostatních  subjektů,  na  kterých  jsou  nějakým způsobem závislí 

a nebo jsou s nimi v úzkém spojení.

Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Nera Brno - 

drátěný  program,  spol.  s r.o.  Po  podrobně  provedené  analýze,  a  její  následné 

interpretaci,  se  zaměřím na návrhy,  které by měli  společnosti  dopomoci  ke zlepšení 

jejich  stávající  situace,  pokud  to  bude  možné.  Pokusím  se  práci  zpracovat  co 

nejpřesněji, aby měla pro společnost nějaký význam.



1 Vymezení problému, cíle práce, přístup k řešení

1.1 Charakteristika společnosti

1.1.1 Historie společnosti

 

Společnost  NERA –  BRNO,  spol.  s r.  o.  vznikla  v roce  1992  jako  malá, 

manufakturní živnost, která se zabývala výrobou jednoduchých drátěných produktů. 

Ve velký úspěch se proměnil již jejich první výrobek, kterým byl odkapávač nádobí, 

jehož  první  série  byla  rozprodána během několika hodin.  Společnost  začala  stavět 

na základní myšlence, vyrábět takové produkty, které na trhu chybí a které zákazníci 

potřebují.

 

Konec let  osmdesátých a  začátek devadesátých představoval,  jak  na  úrovni 

České  republiky,  tak  Evropy  a  celého  světa,  období  dynamických  politických, 

společenských a zejména ekonomických změn. Pro firmu NERA znamenal možnost 

expanze  podnikání.  Výrobní  program  se  transformoval  na  prodejní  a  propagační 

stojany, cigaretové stojany a také příslušenství,  sloužící k podpoře prodeje.  Obecně 

tyto výrobky lze označit zkratkami P. O. P./P. O. S. 

 

1.1.2 Výrobní produkce

Společnost  se  snaží  neustále  monitorovat  aktuální  trendy,  které  jsou  úzce 

spojeny s oblastí, ve které působí a reagovat na ně. Trend, který nemizí ale neustále 

posiluje je čím dál užší diferenciace a individuální přístup k zákazníkovi.

Produkci společnosti NERA lze rozdělit do několika kategorií, v rámci kterých 

při úzké kooperaci se zákazníkem vytvoří produkt podle jeho potřeb. Tyto kategorie 

tvoří:



1. Prodejní stojany - podlahové a pultové

2. Cigaretové stojany – velké, malé (horeca)

3. Facing, a celé prodejní systémy

Za jednu z nejvýznamnějších služeb zákazníkovi považuji nejen to, že si může 

vybrat  z rozsáhlé  nabídky  zboží,  ale  hlavně  není  žádným  problémem  obeznámit 

pracovníky s nějakou svojí představou o finálním výrobku a ten mu potom společnost 

na zakázku vyrobí.

 

Co se týče výrobní produkce, tak kromě drátů a kovu, které byly dlouhou dobu 

převážným a v počátcích společnosti  i  jediným výrobním materiálem,  v posledních 

letech společnost začala vyrábět i z méně obvyklých materiálů jako je například dřevo, 

sklo a nebo plast a to v nejrůznějších variacích.

Společnost  NERA  disponuje  stroji,  které  jsou  používány  i  světově 

nejuznávanějšími  a  renomovanými  firmami.  Mezi  tyto  výrobní  zařízení   patří 

například Wafios, CNC, ohýbací centrum BM4, Indumash Arkus 12 nebo Ideal GA 

212/36. 

 

1.1.3 Postavení na trhu

Nyní, po patnácti letech od založení společnosti, je NERA největším českým 

výrobcem  prodejních  a  propagačních  stojanů  a  patří  mezi  významné  hráče 

na evropském poli. Produkty, označené červeným logem NERA, lze nalézt na území 

od západoevropských států až po místa a státy hraničící s Asií. 

 Mezi  hlavní  klienty  patří  obchodní  řetězce  typu  Albert,  Billa  a  podobné 

samoobsluhové  prodejny.  Společnost  dodává  i  menším klientům po celé  republice 

i do zahraničí.



1.1.4 Vznik, právní forma a zásadní informace

Datum zápisu 24. dubna 1992

Obchodní firma NERA, spol. s r.o.

IČO 463 44 993

V roce 1997, 14. dubna, vznikla sesterská společnost NERA BRNO - drátěný 

program, s.r.o.

Datum zápisu 14. dubna 1997

Obchodní firma NERA BRNO - drátěný program, s.r.o.

IČO 253 36 321

Ostatní informace jsou pro obě společnosti společné.

Sídlo Brno, Provazníkova 994/59, PSČ 613 00

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání -  obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a prodej

-  zámečnictví

-  zprostředkovatelská činnost

-  drobná výroba předmětů z plastu

-  pronájem strojů a zařízení

-  pronájem bytových a nebytových prostor, včetně poskytování

jiných služeb než základních



Statutární orgán

Jednatel - Jiří Němec

- Vladimír Zdražil

Společníci - Vladimír Zdražil 

Vklad: 50 000,- Kč

Splaceno: 100 %

- Jiří Němec

Vklad: 50 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Základní kapitál - 100 000,- Kč

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.

1.1.5 Organizační struktura

Společnost NERA má kolem 130 zaměstnanců, ale tohle číslo není absolutní. Je 

to z důvodu, že firma v průběhu roku zaměstnává i externí pracovníky, o které se právě 

počet zaměstnanců zvyšuje, respektive snižuje.

Celou společnost  řídí  dva  ředitelé,  kteří  jsou  zároveň  i  společníky.  Vladimír 

Zdražil je ekonomicko - výrobní ředitel a Jiří Němec je ředitel obchodní.

Společnost má několik oddělení a každé z nich je spravováno svým vedoucím. 

Oddělení je 8 a patří sem: oddělení ekonomie, managementu, výroby, vývoje, skladu, 

technické, odbytu a expedice.

Převážnou část administrativy zajišťují asistentky ředitelů.

Společnost patří mezi středně velké podniky.



1.1.6 Schéma organizační struktury
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1.2 Stručné hodnocení stavu společnosti

Společnost je po svém vzniku na dobré cestě stát se velmi úspěšným a stabilním 

podnikem  na  českém  i  zahraničním  trhu.  Při  jejím  vzniku  ji  pomohly  zkušenosti 

společníku, kteří již řídili sesterskou společnost Nera, spol s r.o.

Po těžších začátcích, kdy firma měla ztrátové hospodářské výsledky, se dostala 

k perspektivním zakázkám, které ji pomohly dostat se i na zahraniční trhy. Díky těmto 

obchodům začala společnost prosperovat a díky dnes již velmi příznivým výsledkům 

hospodaření se chystá společnost expandovat i do dalších zemí EU.

1.3 Vymezení cílů práce

Stěžejní  cíl  mé  práce  je  učinit  finanční  analýzu společnosti  NERA BRNO - 

drátěný  program,  s.r.o.,  interpretovat  zjištěné  informace  a  na  jejich  základě  pak 

navrhnout  řešení,  která  by  pomohla  zlepšit  hospodaření  v oblastech,  které  mají 

nedostatky.

Převážná většina dat potřebná k provedení této analýzy bude čerpána z účetních 

výkazů společnosti, které mám k dispozici za roky 2003, 2004 a 2005. Ostatní využité 

zdroje budou níže obsáhleji specifikovány.



2 Teoretická východiska řešení

Tuto část práce budu věnovat teoretickému přístupu k finanční analýze. Budu se 

snažit vysvětlit základní pojmy, které s ní úzce souvisí, pro koho slouží a také objasním 

metody použité při samotném výpočtu.

Potřebné informace jsem získal pomocí odborné literatury, internetových serverů 

zaměřených na toto téma a také z výuky letního semestru třetího ročníku.

Finanční analýza je nástroj k celkovému hodnocení finanční situace společnosti. 

Zahrnuje zjištění příčin nastalé situace a také definování následků.

Umožňuje náhled na dlouhodobější vývoj finanční struktury společnosti.

Na  základě  informací  získaných  pomocí  finanční  analýzy  se  přistupuje 

ke krokům,  které  by špatnou stávající  situaci  měli  zlepšit  a  dobrou stávající  situaci 

alespoň udržet. Proto je tento nástroj úzce spojen s finančním řízením společnosti a má 

velký vliv na to, jakým směrem se společnost vydá.

Finanční  analýza  se  provádí  na  základě  výpočtů,  které  lze  provést  různými 

způsoby. Nejčastěji se používá metoda využívající základní matematické operace. Tento 

typ použiji i já ve své práci.

Existuje  však  i  metoda  složitější,  která  se  provádí  na  základě  složitých 

matematických  a  statistických  postupů.  K tomuto  typu  metod  se  využívá  speciální 

software a je velmi náročné ji provádět v našich podmínkách.

2.1 Zdroje vstupních dat

Pro získání úplného a pravdivého obrazu o finanční situaci  podniku je  nutné 

vycházet  z údajů,  které  jsou  také  úplné  a  pravdivé.  Nejdůležitějším  pramenem  je 

účetnictví a proto si společnost musí dávat velký pozor, aby to jejich bylo dostatečně 

vypovídající  o  přesném stavu  podniku.  Zde  mohou  nastat  velké  problémy,  protože 



pokud  je  účetnictví  nějakým způsobem skreslováno,  ať  již  záměrně  nebo  ne,  bude 

skreslena i finanční analýza na jeho základě provedena.

Jak jsem se již zmínil, základním zdrojem pro finanční analýzu je účetnictví. 

Nejvíce  se  využívají  účetní  výkazy  rozvahy  v plném  rozsahu,  výkaz  zisku  a  ztrát 

v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích neboli CASHFLOW.

Kromě účetních výkazů musí finanční analytik využívat i jiné prameny. Mezi ně 

patří například interní materiály společnosti, které informují o podnikatelské činnosti, 

o způsobu jejího  vykonávání  a  další  důležité  informace,  které  mají  vliv  na  celkový 

charakter společnosti.

Nedílnou  součástí  je  průzkum  trhu,  na  kterém  společnost  působí,  odhad 

konkurence a vyhodnotit řadu ukazatelů z vnějšího okolí firmy.

K interpretaci správných závěrů je nutné projít oborové průměry, které hodnotí 

výsledek dosažený výpočtem daného ukazatele.  Správnost  interpretace je podstatnou 

částí  analýzy,  jelikož bez správného závěru nemohu činit patřičné kroky ke zlepšení 

situace.

2.2 Uživatelé finanční analýzy

Data získané finanční analýzou jsou velmi důležitým dokumentem, který slouží 

mnoha různým osobám či subjektům.

Z vnitřní  struktury  podniku  je  finanční  analýza  nejdůležitější  pro  vedení 

společnosti, manažery. Ti ze závěrů získaných z finanční analýzy nastaví finanční řízení 

společnosti tak, aby podnik vykazoval lepší výsledky a pokud je má dostatečně dobré 

tak  aby  je  co  nejdéle  udržel.  Manažeři  určují  optimální  majetkovou  strukturu, 

hospodaření  s peněžními  prostředky a  jejich  následnou alokaci,  zadluženost  podniku 

a další důležité faktory, které ovlivňují finanční situaci podniku.

Dalším zájemcem o cenné informace budou bezesporu zaměstnanci. Pro ně je 

otázka  prosperity  společnosti,  ve  které  pracují,  existenčním  parametrem.  Úspěšná 

společnost s vysokými zisky je pro ně zárukou pravidelného platu a jistoty zaměstnání.



Podíváme-li se na uživatelé z vnějšího okolí, tak pro společnost nejdůležitějšími 

jsou  investoři.  Společnost  musí  vykazovat  dlouhodobě  dobré  výsledky,  aby  byla 

pro investory dostatečně výnosná a ne příliš  riziková.  Pro investory je toto základní 

dilema. Podnik se tudíž musí snažit, aby tyto podmínky splnil.

Pro obchodní partnery je nejpodstatnější zda-li bude podnik schopen hradit své 

závazky a to nejlépe co nejdřív. Dá se říci, že jim půjde o dobré výsledky v likviditě 

a solventnosti.

Pro  společnost  je  důležité,  aby  v případě  potřeby  mohla  čerpat  úvěry 

od finančních  institucí  nebo  jiných  věřitelů.  Ti  samozřejmě  chtějí  znát  informace 

o podrobném  finančním  stavu  podniku,  konkrétně  o  stavu  zadluženosti,  likviditu 

a o schopnosti splácet své závazky.(4)

Pro auditory jsou tyto materiály důležitým nástrojem k posuzování ekonomiky 

daného podniku a to ve velmi krátké době. Auditor také může svými připomínkami 

přispět k tomu, aby se učinily opatření a kroky vedoucí ke zlepšení stávající situace.

O tyto informace se zajímají i  státní orgány, které je využívají ke statistikám 

nebo  různým  kontrolním  činnostem.  Existuje  další  řada  subjektů,  které  informace 

získané pomocí finanční  analýzy uplatní  ve své činnosti  jako například média nebo 

konkurenční podniky.



2.3 Metody finanční analýzy
Existuje několik různých rozdělení metod výpočtů.1

Metoda elementární technické analýzy

V praxi je velmi rozšířená a to z důvodu snadné dostupnosti materiálů 

potřebných k analýze. Těmi jsou účetní výkazy již výše zmíněné.

Analýza absolutních ukazatelů

- horizontální analýza ( analýza trendů )

- vertikální analýza (   procentní rozbor )

Analýza rozdílových ukazatelů

Analýza Cashflow

Analýza poměrových ukazatelů

- analýza likvidita

- analýza zadluženosti

- analýza využití aktiv

- analýza rentability

Analýza provozní činnosti

- analýza cashflow

Analýza soustav ukazatelů

- pyramidové rozklady

- predikční modely

1  Dle literatury [8] SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 
212 s. ISBN 80-7226-562-8



Metody vyšší finanční analýzy

Matematicko - statistické metody

- bodové odhady

- statistické testy

- korelační koeficienty

- regresní modelování a další

Nestatistické metody

- expertní systémy

- diagnostická teorie neurčitých dat

- matné množiny

Přesnější charakteristiku jednotlivých ukazatelů provedu pouze u části ukazatelů 

ze skupiny metody elementární technické analýzy, jelikož pouze s těmito ukazateli budu 

v praktické části pracovat.

2.4 Analýza absolutních ukazatelů

Údaje,  ze  kterých  vycházíme  při  hodnocení  finanční  situace  podniku  tímto 

způsobem, jsou obsaženy přímo v účetních výkazech.

Podstatné jsou nejen změny hodnot v čase, ale i procentuální vyjádření těchto 

změn.

Velmi důležité je při používání této metody získat údaje za nejméně 3 poslední 

roky. Pokud bychom brali v úvahu menší časový horizont, mohli by být závěry matoucí 

a nepřesné.



2.4.1 Horizontální analýza ( analýza trendů )

Pomocí  horizontální  analýzy  zkoumáme  vývoj  hodnot  jednotlivých  položek 

účetních výkazů v průběhu času, to znamená po řádcích výkazu, horizontálně. Při této 

metodě sledujeme jak absolutní tak procentuální změny.

Výpočet absolutní změny lze znázornit takto:

změna r. 2003/ r. 2004 = r. 2004 – r. 2003

Výpočet procentuální změny lze znázornit takto:

               ( r.  2004 – r.  2003 )
% změna r. 2003/ r. 2004 =     x 100   [ v % ]

               r. 2003

Při  formulaci  závěrů  získaných  pomocí  horizontální  analýzy  musíme  brát 

v úvahu vnější vlivy působící na podnik. Mezi ně můžeme zařadit inflaci, popřípadě 

deflaci, změnu legislativy v oblasti zdanění, vstup nové konkurenční společnosti na trh 

a další.

2.4.2 Vertikální analýza ( procentní rozbor )

Analýzou  vertikální  sledujeme  procentuální  zastoupení  jednotlivých  položek 

na společném jmenovateli.  Například  budeme-li  dělat  vertikální  analýzu  aktiv,  bude 

společným  jmenovatelem  položka  celková  aktiva  a  v čitateli  bude  položka,  jejíž 

procentuální zastoupení v celkových aktivech chceme zjistit.

Ze struktury jednotlivých výkazů můžeme vyčíst  například jaká je majetková 

struktura,  analýza aktiv,  nebo z jaké části  je podnik financován vlastním nebo cizím 

kapitálem, analýza pasiv.



Výpočet procentuálního zastoupení lze vyjádřit takto:

                                                                        Absolutní hodnota 
Procentní změna ukazatele =    x 100   [ v % ]

                                                                       Společný jmenovatel

Výhodou oproti horizontální analýze je to, že nepodléhá změnám v čase, tudíž 

mohou být srovnávány hodnoty z různých let.

Analýza rozdílových ukazatelů

Rozdílové  ukazatelé  slouží  k analýze  a  řízení  finanční  situace  společnosti. 

Bývají také označovány jako fondy finančních prostředků. Tyto ukazatelé vznikají jako 

souhrn některých položek aktiv, od kterých se odečítají některé položky pasiv.

2.5 Analýza rozdílových ukazatelů

2.5.1 Čistý pracovní kapitál

Tento  ukazatel  můžeme  zařadit  mezi  nejvíce  používané  rozdílové  ukazatelé. 

Jeho hodnotu zjistíme pokud od oběžných aktiv odečteme krátkodobé závazky.

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky

Pokud je hodnota získaná podle tohoto vzorce kladná, můžeme konstatovat, že je 

podnik finančně stabilní a solventní. Solventnost je schopnost firmy splatit své závazky 

včas  dle  smlouvy  se  svým  věřitelem.  Obecně  platí,  že  čím  je  hodnota  čistého 

pracovního kapitálu vyšší, tím je podnik finančně stabilnější.

Na čistý pracovní kapitál se dá nahlížet také z pohledu, kdy představuje finanční 

rezervu.Ta  chrání  společnost  před  kritickými  situacemi,  je-li  nutné  vynaložit  vyšší 



finanční  prostředky  než  jaké  byly  plánovány.  Pomůže  tím  podniku  pokračovat 

v podnikatelské činnosti aniž by se musel zatížit dalšími dluhy.

Faktorem  ovlivňujícím  velikost  této  rezervy  je  obrátkovost  oběžných  aktiv 

a dalších okolních vlivů, které již byly výše zmíněny.

2.5.2 Čisté pohotové prostředky

Tento  ukazatel  představuje  vztah  mezi  pohotovými  peněžními  prostředky, 

nejlikvidnější část aktiv, a okamžitě splatnými závazky.

Pokud mezi  pohotové peněžní  prostředky zahrneme pouze hotovost  a  peníze 

na účtech,  získáme  nejvyšší  stupeň  likvidity.  Z hlediska  s vyšší  mírou  tolerance  se 

do pohotových  peněžních  prostředků  mohou  započítat  například  směnky,  šeky, 

krátkodobé cenné papíry nebo zůstatky neúčelových úvěrů.

Okamžitě splatnými závazky jsou myšleny takové závazky, které jsou splatné 

k aktuálnímu datu nebo k datu staršímu.(4)

Vzorec k výpočtu čistých pohotových prostředků lze znázornit takto:

Čisté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné 
závazky

2.5.3 Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy

Tyto  ukazatele  při  výpočtu  vylučují  z oběžných  aktiv  zásoby,  popřípadě 

i nelikvidní  pohledávky.  Od  takto  vymezené  části  oběžných  aktiv  se  pak  odečtou 

krátkodobé závazky.(8)

Vzorec můžeme vyjádřit následovně:

Čisté peněžně – pohled. fin. fondy =  ( oběžná aktiva – zásoby ) – krátk. závazky



2.6 Analýza tokových ukazatelů

2.6.1 Analýza Cash-flow

Cash.flow, neboli peněžní tok, vyjadřuje skutečný pohyb peněžních prostředků 

ve společnosti. Ve výkazu přehled o peněžních tocích jsou zachyceny veškeré přílivy 

a také odlivy peněžních prostředků za určité období, což je velmi podstatné a to hned 

z několika důvodů:

- mezi  pohybem  hmotných  prostředků  a  jejich  peněžním  vyjádřením  existuje 

rozdíl,

- vzniká časový nesoulad mezi  hospodářskými operacemi vyvolávající  náklady 

a jejich finančním zachycením,

- vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy

Sledování vývoje cash-flow má pro společnost velmi podstatný význam, jelikož 

na hodnotách z něho vyplývajících je  patrné,  zda  má společnost  dostatek  peněžních 

prostředků či nikoli.

Analýza Cash-flow vychází z:

- přehledu o peněžních tocích

- poměrových ukazatelů obsahujících cash-flow(4)

2.7 Analýza poměrových ukazatelů

Poměrové ukazatelé patří mezi nejčastěji používané ukazatele a to hned ze dvou 

důvodů. Prvním z nich je, že jejich konstrukce je velmi jednoduchá a druhým, že se dají 

velmi snadno interpretovat. Důležité je však porovnat dosažené výsledky z oborovými 

průměry,  které  se  mohou  významně  lišit  a  po  jejich  zaměnění  by  mohlo  dojít 

k celkovému  zkreslení  výsledku  a  následné  interpretace.  Důležité  je  také  zohlednit 

všechny faktory, které mohou společnost ovlivnit přímo či nepřímo.



Poměrové  ukazatelé  vycházejí  z účetních  výkazů  a  to  nejčastěji  z rozvahy 

a výkazu  zisku  a  ztrát.  Jejich  název  je  odvozen  od  výpočtů  jednotlivých  ukazatelů, 

protože  každý  z nich  dává  do  poměru  dvě  hodnoty  získané  z výkazů.  Poměrový 

ukazatel nemůže vzniknout z jakýchkoli položek daných do poměru, protože ne každý 

poměr by měl smysl.

Údaje zjištěné z rozvahy mají  stavový charakter,  to znamená, že udávají  stav 

k určitému  datu.  Naproti  tomu  údaje  zjištěné  z výkazu  zisku  a  ztrát  mají  tokový 

charakter, udávají výsledky činnosti za určité období.

Podle zkoumané oblasti finanční analýzy, můžeme poměrové ukazatele rozdělit 

následujícím způsobem:

- ukazatelé likvidity

- ukazatelé zadluženosti

- ukazatelé využití aktiv

- ukazatelé rentability

2.7.1 Analýza likvidity

Likvidita  společnosti  je  momentální  schopnost  hradit  své splatné závazky.  Je 

spojena  se  solventností  společnosti,  která  představuje  obecnou  schopnost  hrazení 

závazků. Důležité je nezaměňovat likviditu s likvidností. Likvidnost je vlastnost druhu 

majetku, který je schopen být velmi rychle přetransformován do peněžní podoby.

Analýza  likvidity  se  provádí  z důvodu,  aby  měla  společnost  přehled  o  tom, 

z jaké části je schopna hradit všechny své splatné závazky. Pokud společnost této funkce 

není dlouhodobě schopná, nemá moc velkou šanci ubránit se před bankrotem.

Při analýze likvidity se dávají do poměru krátkodobé závazky do jmenovatele 

a do čitatele různé modifikace oběžných aktiv. Podle různého složení těchto oběžných 

aktiv rozlišujeme různé stupně likvidity:



- likvidita I. stupně ( okamžitá likvidita )

- likvidita II. stupně ( pohotová likvidita )

- likvidita III. stupně ( běžná likvidita )

Likvidita I. stupně - Okamžitá likvidita

Tento  ukazatel  znázorňuje  schopnost  podniku  dostát  svým  právě  splatným 

závazkům. Do poměru se dostávají  pohotové peněžní prostředky,  v rozvaze můžeme 

najít pod položkou krátkodobý finanční majetek, a krátkodobé závazky. Mezi pohotové 

finanční  prostředky  patří  peněžní  hotovost,  peníze  na  účtech  v bankách 

a obchodovatelné cenné papíry.

Vzorec pro výpočet lze znázornit takto:

                                                               Pohotové peněžní prostředky
Likvidita 1. stupně = 

                                                                       Krátkodobé závazky

Doporučené  hodnoty  se  pohybují  v intervalu  0,2  až  0,5.  Pokud  se  hodnota 

pohybuje  nad  hranicí  1,  dá  se  již  uvažovat  o  tom jestli  podnik  nemá příliš  mnoho 

volných peněžních prostředků, což je pro společnost neefektivní.

Likvidita II. stupně - Pohotová likvidita

Podle  ukazatele  pohotové  likvidity  společnost  zjišťuje  kolik  peněžních 

prostředků je vázáno v zásobách. Je nutné ho srovnávat s ukazatelem běžné likvidity, 

kde jsou zásoby započítané. Tento ukazatel zásoby vyjímá a to právě z důvodu nízké 

možnosti  přeměnit  je  na  hotovostní  formu.  Hodnota  pohotové  likvidity  by se  měla 

pohybovat kolem 1. Pokud hodnota výrazně poklesne pod doporučenou mez, ukazuje to 



na vysoké vázání peněžních prostředků v zásobách. Výrazně vyšší hodnoty znamenají 

pro společnost neefektivní využívání volných peněz.(10)

Pro výpočet pohotové likvidity lze použít vztah:

                                                                   Oběžná aktiva- zásoby
Likvidita 2. stupně = 

                                                                           Krátkodobé závazky

Likvidita III. stupně - Běžná likvidita

Běžná likvidita znázorňuje kolikrát porývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Jednodušeji řečeno kolikrát by společnost uspokojila své věřitele, kdyby všechna svá 

oběžná aktiva proměnila na hotovost.

Hodnota běžné likvidity je velmi ovlivněna množstvím zásob, v které společnost 

drží  peněžní  prostředky.  U  výrobních  podniků  bývá  obecně  větší  zastoupení  zásob 

v oběžných  aktivech  z důvodu  skladování  hotových  výrobků,  materiálu  a  dalších 

komponentů  výroby,  tudíž  bude  jeho  pohotová  likvidita  dosahovat  nízkých  hodnot. 

Oproti tomu podnik zaměřený pouze na služby nemá v zásobách vázaný téměř žádný 

kapitál, čímž jeho pohotová likvidita oproti výrobnímu podniku vzroste.

Doporučené hodnoty se pohybují v intervalu od 2 do 3, záleží však na charakteru 

podnikatelské činnosti společnosti.

Vzorec pro výpočet běžné likvidity je následující:

                                                                           Oběžná aktiva
Likvidita 3.stupně = 

                                                                      Krátkodobé závazky



2.7.2 Ukazatelé zadluženosti

Ukazatele zadluženosti znázorňují z jaké části je společnost financována cizími 

zdroji.  Ty jsou pro společnost výhodné, pokud je jejich výnosnost vyšší než náklady 

na cizí zdroje vynaloženy.

Tyto ukazatele  hodnotí  strukturu finančních zdrojů  společnosti,  udávají  vztah 

mezi vlastními a cizími zdroji, měří rozsah zadluženosti a další.

Existuje celá řada ukazatelů zadluženosti, zde jsou některé z nich:

Celková zadluženost

Porovnává  cizí  zdroje  v čitateli  s celkovým kapitálem ve  jmenovateli.  Pokud 

získaný výsledek vynásobíme 100, dostaneme procentuální míru celkové zadluženosti 

podniku.

Vzorec pro výpočet je následující:

                                   Cizí kapitál
Celková zadluženost =  

                                     Celkový kapitál

Čím je dosažená hodnota vyšší, tím je vyšší celková zadluženost společnosti. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 30 až 70 %, ale optimální výše zadluženosti 

je pro každou společnost individuální.(7)

Nízká  míra  zadluženosti  je  dobrým signálem pro  investory.  Je-li  však  nízká 

příliš,  pod  30  %,  společnost  financuje  převážnou  většinu  vlastními  zdroji  což  není 

nejefektivnější řešení. Pokud je naopak zadluženost vysoká, přes 70 %, je pro investory 

velmi riskantní do společnosti investovat a společnost působí finančně nestabilně.



Koeficient samofinancování

Dá  se  říci,  že  je  to  přesný  opak  ukazatele  celkové  zadluženosti.  Koeficient 

samofinancování znázorňuje,  z jaké části  je společnost financována vlastními zdroji. 

Hodnota celkové zadluženosti  a koeficientu samofinancování by po součtu měla být 

rovna 1, respektive 100 %.

Koeficient samofinancování je tzv. doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 

zadluženosti. To se promítá i v doporučených hodnotách, které jsou ve stejném rozmezí 

30 až 70 %.

Není dobré financovat společnost co nejvíce z vlastního kapitálu, jelikož se tím 

snižuje  výnosnost  celkového  kapitálu.  Naopak  financování  převážně  z cizích  zdrojů 

vrhá na společnost dojem finanční nestability a nebudí zájem investorů.

Vztah pro výpočet koeficientu samofinancování lze znázornit takto:

                                               Vlastní kapitál
Koeficient samofinancování = 

                                                Celkový kapitál

Ukazatel úrokového krytí

Tento ukazatel znázorňuje kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je roven 

1, znamená to, že na zaplacení úroků je potřeba celý zisk. Pokud je menší než 1, tak 

společnost má nižší zisky než nákladové úroky.

Obecně  je  považována  hodnota  kole  6  za  dostačující.  Bankovní  instituce 

požadují minimální hodnotu 3 pro poskytnutí úvěru. Čím je však tato hodnota vyšší, tím 

je společnost výnosnější a úspěšnější.



Výpočet lze znázornit tímto způsobem:

                        EBIT
Úrokové krytí = 
                           Nákladové úroky

Doba splácení dluhu

Tento ukazatel vyjadřuje za jak dlouho by byla společnost schopna splatit své 

dluhy vlastními silami.

Optimální  hodnoty  se  výrazně  liší  podle  charakteru  společnosti.  Například 

u maloobchodů se doba splácení dluhu pohybuje kolem 8 let, u řemeslné výroby kolem 

5 let, v průmyslu 4 roky. V zahraničí se za zdravé podniky považují takové, kterým tato 

hodnota nepřesáhne 3 roky.(4)

Schéma výpočtu je následující:

                                       Cizí zdroje – finanční majetek
Doba splácení dluhů = 

                                   Provozní cash-flow

2.7.3 Analýza rentability

Rentabilita  neboli  ziskovost  je  ukazatel,  který  měří  schopnost  společnosti 

produkovat  nové  zdroje,  zisky,  investovaného  kapitálu.  Tyto  ukazatelé  vyjadřují 

závislost mezi výsledky hospodaření a vloženými prostředky. Používají se při celkovém 

hodnocení efektivnosti podniku. Rentabilitu můžeme vyjádřit jako poměr zisku k částce 

vloženého kapitálu.



Mezi nejčastěji používané ukazatele rentability patří:

Rentabilita vloženého kapitálu - ROI

Ukazatel ROI vyjadřuje výkonnost celkového kapitálu vloženého do společnosti 

za účelem maximalizace  zisku  bez  ohledu na to,  z jakého zdroje  finance pocházejí. 

Podle získaných hodnot ROI může společnost stanovit mezní úrokovou sazbu, za kterou 

se vyplatí čerpání cizího kapitálu.

Hodnota  ukazatele  ROI  by  měla  být  vyšší  než  poskytovaná  úroková  míra 

v bance.

Vzorec pro výpočet ROI lze znázornit takto:

          Zisk před zdaněním + nákladové úroky
ROI = 

       Celkový kapitál

Rentabilita vložených aktiv - ROA

Ukazatel  ROA vyjadřuje  kolik  korun  zisku  připadá  na  1  korunu  majetku 

vloženou do společnosti na podnikatelskou činnost. Pomocí ROA zjistíme výnosnost 

vloženého majetku.

Vzorec pro výpočet ROA lze znázornit takto:

           Zisk po zdanění
ROA = 

         Aktiva



Rentabilita vlastního kapitálu - ROE

Tento ukazatel velmi úzce souvisí s ukazatelem rentability vloženého celkového 

kapitálu s tím rozdílem, že tady se jedná jen o kapitál vlastní. Pomocí ROE vlastníci, 

společníci nebo akcionáři, a další investoři zjišťují, zda-li peníze vložené do společnosti 

mají kýžený výnos a ziskovost.

Ukazatel ROE má pro každého ze subjektů odlišný význam. Pro vlastníky je 

důležitá výnosnost akcií, pro investora zase hraje důležitou roli jestli je ROE vyšší než 

úroky, které by mu plynuly kdyby vložil peníze do jiné investice nebo při jiné formě 

investování, například do obligací.

Pro  společnost  je  samozřejmě  nejlepší,  aby  hodnoty  ROE  byly  co  největší. 

Hodnota ROE by měla být vyšší než hodnota ROA, protože v opačném případě by se 

pro společnost stalo krajně nevýhodné čerpat úvěry nebo jiné formy cizího kapitálu.

Vzorec pro výpočet ROE lze znázornit takto:

          Zisk po zdanění
ROE = 

          Vlastní kapitál

Rentabilita dlouhodobého kapitálu - ROCE

Tento  ukazatel  hodnotí  význam dlouhodobého  investování  na  základě  určení 

výnosnosti  vlastního  kapitálu  spojeného  s dlouhodobými  zdroji.  Dá  se  říci,  že  jde 

o zvýšení  potenciálu  vlastníků  využitím  dlouhodobého  cizího  kapitálu.  Je  to  jeden 

z ukazatelů, který se často používá v mezipodnikovém srovnání.

Vzorec pro výpočet lze znázornit takto:

         Zisk po zdanění
ROCE = 

       Vlastní kapitál + Dlouh.cizí kapitál



Rentabilita tržeb - ROS

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám, které ve jmenovateli zlomku představují 

tržní ohodnocení výkonů firmy za určité časové období. Tržní úspěšnost je podmíněna 

mnoha faktory. Významnou roli hraje marketingová strategie, reklama, módní trendy, 

chování veřejnosti, dále cenová politika podniku.

Vzorec pro výpočet lze znázornit takto:

      Zisk po zdanění
ROS = 

     Tržby

2.7.4 Analýza využití aktiv

Tento druh ukazatelů analyzuje majetek, aktiva, společnosti a jak efektivně s ním 

hospodaří.

Obecně mohou nastat tři varianty. Společnost má nadbytek aktiv, což je pro ni 

neefektivní z důvodů vyšších nákladů, které snižují zisk.

Druhou  možností  je,  že  má  podnik  nedostatek  aktiv,  což  je  pro  něj  také 

neefektivní,  jelikož  nemá dostatečnou  výrobní  produkci  a  tudíž  musí  odmítat  nové 

zakázky znamenající zvýšení zisku.

Poslední variantou je, že má podnik optimální množství aktiv. Tato varianta je 

pro firmu nejefektivnější.

Obrat celkových aktiv

Ukazatel znázorňuje kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby za nějaké časové 

období, nejčastěji je to rok. Doporučený interval efektivního hospodaření s celkovými 

aktivy  je  od  1,6  do  3.  Hodnoty,  které  jsou  mimo  interval  znamenají  pro  podnik 

neefektivní hospodaření dle výše zmíněných důvodů.



Vztah pro výpočet obratu celkových aktiv lze znázornit takto:

                                     Tržby
Obrat celkových aktiv = 

                                       Celková aktiva

Obrat stálých aktiv

Ukazatel  má obdobnou definici  jako ukazatel  obratu celkových aktiv,  zde  se 

ovšem  berou  v úvahu  pouze  aktiva  stálá  neboli  dlouhodobý  majetek.  Doporučené 

hodnoty by měli převyšovat hodnotu obratu celkových aktiv, tzn. nad 3.

Vzorec pro výpočet obratu stálých aktiv je následující:

                                   Tržby
Obrat stálých aktiv = 

                                   Stálá aktiva

Obrat zásob

Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát se přemění zásoby na ostatní formy majetku až 

do  prodeje  hotových výrobků a  nákupu dalšího zboží.  Nevýhodou,  která  způsobuje 

nepřesnosti u tohoto ukazatele, je oceňování zásob v pořizovacích cenách ve srovnání 

s tržbami, které jsou v tržních cenách.

Vzorec pro výpočet obratu zásob lze znázornit takto:

                     Tržby
Obrat zásob = 

                     Zásoby



Doba obratu zásob

Hodnotí  průměrný  počet  dnů,  během  nichž  jsou  zásoby  vázány  v podniku 

do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Doporučené hodnoty nejsou exaktně stanoveny, 

ale obecně platí, že čím kratší dobu jsou zásoby vázány, tím lépe pro podnik.

Vzorec pro výpočet doby obratu zásob je:

                                  Zásoby
Doba obratu zásob = 

                                  Denní tržby

Doba obratu krátkodobých pohledávek

Vyjadřuje  průměrný počet  dnů,  během nichž  je  inkaso  peněžních  prostředků 

zadrženo v pohledávkách převážně z obchodního styku. Tendence každé společnosti je 

tento ukazatel co nejvíce snížit. Je také velice důležité ho porovnávat s ukazatelem doby 

obrat krátkodobých závazků, který by měl být vyšší.

Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele je:

                                                     Krátkodobé pohledávky
Doba obratu krátkodobých pohledávek = 

                                         Denní tržby

Doba obratu krátkodobých závazků

Tento  ukazatel  udává  jak  dlouho  společnost  odkládá  platby  závazků  svým 

dodavatelům. Spojitost mezi timto ukazatelem a ukazatelem doby obratu pohledávek 

byl již výše objasněn.



Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele je:

                                                                 Krátkodobé závazky
Doba obratu krátkodobých závazků = 

                                                                                                 Denní tržby

2.8 Analýza soustav ukazatelů

Soustavy ukazatelů slouží k posouzení celkové situace společnosti. Existuje celá 

řada různých modelů, jejichž výstupem může být až několik desítek výsledků, jsou však 

i  takové,  jejichž  výsledek  ústí  do  jediné  hodnoty.  Jejich  obrovskou  výhodou je,  že 

výsledkem je jediné číslo, které napovídá o stavu podniku. Nevýhodou je, že je z nich 

prakticky nemožné zjistit příčinu daného stavu.

Právě tyto soustavy ukazatelů použiji v praktické části a proto se o nich zmíním 

podrobněji.

2.8.1 Altmanův model

Tento model patří mezi nejznámější a nejvíce používaný. Patří mezi bankrotní 

modely, což znamená, že je založen na bázi sytému upozorňujícího na možná nebezpečí 

hrozící podniku. Vychází z účetních výkazů společnosti.

Nejnovější  verze  tohoto modelu je  z roku 1983 a  je  založena na součtu  pěti 

různých  poměrových  ukazatelů.  Každému  z nich  je  přidělen  koeficient,  kterým  je 

násoben.  Velikost  tohoto  koeficientu  záleží  na  důležitosti  každého  z jednotlivých 

poměrových ukazatelů.  Podrobnější  popis výpočtu je proveden v praktické části  této 

práce.

Hodnoty  Altmanova  indexu  finančního  zdraví  může  mít  několik  podob 

a následujících  interpretací.  Pokud  se  hodnota  dostane  pod  hranici  1,2,  můžeme 

konstatovat finanční krizi a blízkost bankrotu. V intervalu 1,2 až 2,9 se jedná o podnik 

v tzv. šedé zóně a je nutné sledovat nastolený trend společnosti. Nad hodnotou 2,9 lze 

říci, že jde o podnik finančně velmi stabilní a zdraví, zde bankrot nehrozí.



2.8.2 Index IN01

Vytvořili ho manželé Neumaierovi, kteří působili jako profesoři na VŠE v Praze. 

Je  konstruován  jako  model  pro  české  firmy a  byl  nazván  Indexem důvěryhodnosti 

českého podniku.

Index je tvořen čtyřmi ukazateli s příslušnými zatíženími pro českou ekonomiku 

jako celek a také pro jednotlivá odvětví.

Podrobný výpočet je také popsán v praktické části této práce.

2.9 Vyšší metody finanční analýzy

Existuje celá řada vyšších metod finanční analýzy od matematických, 

statistických až po nestatistické, ale těmi se nebudu zabývat. V této práci nebude žádná 

z nich použita, protože na jejich výpočet je potřeba již složitějších postupů.



3 Analýza problému a návrh přístupů k jejich řešení

Pro zpracování finanční analýzy budu vycházet z výkazů účetní závěrky vždy 

k 31.12.  z let  2003, 2004 a 2005.

K posouzení finanční situace podniku využiji základní metody finanční analýzy, 

mezi  které  patří  analýza  absolutních  ukazatelů,  analýza  tokových  a  rozdílových 

ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů.

3.1 Analýza absolutních stavových ukazatelů

3.1.1 Horizontální analýza

Aktiva

Pohyby  položek  jsou  zachyceny  jako  meziroční  změny  absolutních  hodnot 

a procentní změny jednotlivých položek.

Stálá  aktiva -  hodnota  ve  sledovaných  mezidobích  klesla  a  to  v roce  2004 

o 24,64 %. V roce 2005 však nastal rapidní růst stálých aktiv a to o 418,17 %. Klesající 

hodnota stálých aktiv z roku 2004 je dána především jejich odpisováním. Nový majetek 

firma začala nakupovat v roce 2005, čímž je zapříčiněn tento nadprůměrný růst. 

Oběžná  aktiva -  v roce  2004  vzrostla  téměř  o  24,33  %,  což  je  především 

způsobeno  nárůstem krátkodobých  pohledávek  a  zásob.  V roce  2005  oběžná  aktiva 

poklesla o 15,5 % a to z části díky snížení zásob, ale také přispělo snížení krátkodobých 

pohledávek.   Relativně  vysoké  hodnoty  zásob  jsou dány  výrobním  charakterem 

společnosti.



Položka / Rok
údaje v tisících

změna 2003-
2004

změna 2004-
2005

2003 2004 2005 tisíce % tisíce %

AKTIVA CELKEM 21733 26467 26229 4734 21,78 -238 -0,9
Stálá aktiva 1234 930 4819 -304 -24,64 3889 418,17
Dlouhodobý nehmotný majetek 343 306 277 -37 -10,79 -29 -9,48
Software 343 306 277 -37 -10,79 -29 -9,48
Dlouhodobý hmotný majetek 891 624 662 -267 -29,97 38 6,09
Samostatné  movité  věci  a 
soubory movitých věcí 891 624 662 -267 -29,97 38 6,09
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 3880 0 0 3880 0
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 3880 0 0 3880 0
Oběžná aktiva 20153 25057 21164 4904 24,33 -3893 -15,54
Zásoby 2461 2526 1769 65 2,64 -757 -29,97
Materiál 651 1104 591 453 69,59 -513 -46,47
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 202 106 202 0 -96 47,53
Výrobky 1810 1220 1070 -590 -32,6 -150 -12,3
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 9497 17273 12522 7776 81,88 -4751 -27,51
Pohledávky z obchodních vztahů 7224 12565 8664 5341 73,93 -3901 -31,05
Stát - daňové pohledávky 2153 2251 2393 93 4,55 142 6,31
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 2427 1271 2427 0 -1156 -47,63
Dohadné účty aktivní 0 0 3 0 0 3 0
Jiné pohledávky 120 30 191 -90 -75 161 536,67
Krátkodobý finanční majetek 8195 5258 6873 -2937 -35,84 1615 30,72
Peníze 494 1786 135 1292 261,54 -1651 -92,44
Účty v bankách 7701 3472 6738 -4229 -54,92 3226 94,07
Časové rozlišení 346 480 246 134 38,73 -234 -48,75
Náklady příštích období 346 480 246 134 38,73 -234 -48,75
Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv
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Graf č. 1: Horizontální vývoj aktiv v letech 2003 - 2005

Pasiva

Vlastní kapitál - má ve sledovaném období stoupající průběh. Výrazný růst byl 

zaznamenán v roce 2004, kdy  jeho hodnota stoupla téměř o 1098 % oproti předešlému 

roku.  Tento  nadprůměrný růst  vlastního  kapitálu  pokračuje  i  v roce  2005,  kdy jeho 

hodnota  stoupla  o  126  %.  Tyto  pozitivní  výsledky  jsou  dány  především  kladnými 

hospodářskými výsledky, které reprezentují zvyšující se ziskovost společnosti. 

Cizí  zdroje  -  v roce  2004  vzrostly  o  14  %  a  to  především  díky  růstu 

krátkodobých závazků. V roce 2005 poklesly o 12 % oproti roku předchozímu.  Tento 

pokles je zapříčiněn snížením krátkodobých závazků oproti předešlému roku.

Analýza  pasiv  odpovídá  poměrně  mladé  společnosti,  která  je  zisková  pouze 

několik let. V obdobích, ze kterých čerpám údaje jsou ještě čitelné pozůstatky těchto 

ztrát. 



V roce  2003  kdy  firma  vykázala  zisk,  začala  hradit  svoji  ztrátu  z předchozích  let 

a snižovat  své  závazky  k obchodním  partnerům.  Ziskovost  společnosti  z posledních 

dvou let lze rozeznat z rapidního nárůstu vlastního kapitálu.

Položka / Rok
údaje v tisících změna 03-04 změna 04-05

2003 2004 2005 tisíce % tisíce %

PASIVA CELKEM 21733 26467 26229 4734 21,78 -238 -0,9
Vlastní kapitál 181 2168 4908 1987 1097,79 2740 126,38
Základní kapitál 100 100 100 0 0 0 0
Základní kapitál 100 100 100 0 0 0 0
Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 10 10 10 0 0 0 0
Zákonný rezervní/nedělitelný 
fond 10 10 10 0 0 0 0
Výsledek hospodaření min. let -3559 71 2058 3630 0 1987 2798,59
Nerozdělený zisk minulých let 0 71 2058 71 0 1987 2798,59
Neuhrazená ztráta minulých let -3559 0 0 3559 100 0 0
Výsledek hosp.běžného obd.(+/-) 3630 1987 2740 -1643 -45,26 753 37,9
Cizí zdroje 21273 24296 21321 3023 14,21 -2975 -12,25
Dlouhodobé závazky 97 87 97 -10 -10,31 10 11,49
Odložený daňový závazek 97 87 97 -10 -10,31 10 11,49
Krátkodobé závazky 21176 24209 21224 3033 14,32 -2985 -12,33
Závazky z obchodních vztahů 16311 19589 18351 3278 20,1 -1238 -6,32
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 31 32 30 1 3,23 -2 -6,25
Závazky k zaměstnancům 1072 1348 1506 276 25,75 158 11,72
Závazky ze soc.zabezpečení a 
zdrav. poj. 317 814 794 497 156,78 -20 -2,46
Stát - daňové závazky a dotace 1281 487 241 -794 -61,98 -246 -50,51
Krátkodobé přijaté zálohy 1992 1659 0 -333 -16,72 -1659 -100
Dohadné účty pasivní 172 280 302 108 62,79 22 7,86
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 0
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 0
Časové rozlišení 279 3 0 -276 -98,93 -3 -100
Výdaje příštích období 279 3 0 -276 -98,93 -3 -100
Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv
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Graf č. 2: Horizontální vývoj pasiv v letech 2003 - 2005



3.1.2 Vertikální analýza

Vertikální analýza slouží k identifikaci těch položek rozvahy, které jsou nositeli 

změn zjištěných horizontální analýzou.

Položka / Rok
údaje v tisících údaje v procentech

2003 2004 2005 2003 2004 2005

AKTIVA CELKEM 21733 26467 26229 100 100 100
Stálá aktiva 1234 930 4819 5,68 3,51 18,37
Dlouhodobý nehmotný majetek 343 306 277 1,58 1,16 1,06
Software 343 306 277 1,58 1,16 1,06
Dlouhodobý hmotný majetek 891 624 662 4,1 2,35 2,52
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 891 624 662 4,1 2,35 2,52
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 3880 0 0 14,79
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 3880 0 0 14,79
Oběžná aktiva 20153 25057 21164 92,73 94,67 80,69
Zásoby 2461 2526 1769 11,32 9,54 6,74
Materiál 651 1104 591 3 4,17 2,25
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 202 106 0 0,76 0,4
Výrobky 1810 1220 1070 8,32 4,61 4,09
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 9497 17273 12522 43,7 65,26 47,74
Pohledávky z obchodních vztahů 7224 12565 8664 33,24 47,47 33,03
Stát - daňové pohledávky 2153 2251 2393 9,91 8,51 9,12
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 2427 1271 0 9,17 4,85
Dohadné účty aktivní 0 0 3 0 0 0,01
Jiné pohledávky 120 30 191 0,55 0,11 0,73
Krátkodobý finanční majetek 8195 5258 6873 37,71 19,87 26,21
Peníze 494 1786 135 2,27 6,75 0,52
Účty v bankách 7701 3472 6738 35,44 13,12 25,69
Časové rozlišení 346 480 246 1,59 1,82 0,94
Náklady příštích období 346 480 246 1,59 1,82 0,94
Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 0

Tabulka č. 3: Vertikální analýza aktiv
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Graf č. 3: Vertikální vývoj aktiv v letech 2003 - 2005

Analýza aktiv vypovídá o jednoznačné převaze oběžných aktiv nad stálými, což 

je  dáno  vysokými  hodnotami  krátkodobých  pohledávek,  krátkodobého  finančního 

majetku a zásobami, které náleží k výrobnímu podniku.

Stálá aktiva - podíl stálých aktiv na celkových aktivech se během roku 2004 

snížil z původních 5,68 % na 3,51 %. Je to dáno tím, že společnost úsporně hospodaří 

a na  snížení  tohoto  podílu  má  vliv  odepisování  hmotného  a  nehmotného  majetku 

společnosti. V roce 2005 se poměr stálých aktiv vůči celkovým aktivům opět zvětšil a to 

oproti  stávajícím  3,51  %  na  18,37  %.  Tato  změna  nastala  díky  velkému  nárůstu 

dlouhodobého finančního majetku.

Oběžná aktiva - oběžná aktiva tvoří největší část celkových aktiv. Z původních 

92,73  %  podílu  vzrostl  během  roku  2004  na  94,67  %.  Nevíce  oběžných  aktiv  je 

obsaženo  v krátkodobých  pohledávkách  a  krátkodobém  finančním  majetku.  V roce 

2005 společnost zaznamenala pokles z 94,67 % na 80,69 % což je právě dáno nárůstem 

dlouhodobého finančního majetku.



Ostatní aktiva -  ostatní aktiva tvoří jen nepatrnou část celkových aktiv.  Jejich 

podíl v průběhu sledovaných let nepatrně poklesl.

Pasiva

Položka / Rok
údaje v tisících údaje v procentech

2003 2004 2005 2003 2004 2005

PASIVA CELKEM 21733 26467 26229 100 100 100
Vlastní kapitál 181 2168 4908 0,83 8,19 18,71
Základní kapitál 100 100 100 0,46 0,38 0,38
Základní kapitál 100 100 100 0,46 0,38 0,38
Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 10 10 10 0,05 0,04 0,04
Zákonný rezervní/nedělitelný 
fond 10 10 10 0,05 0,04 0,04
Výsledek hospodaření min. let -3559 71 2058 -16,38 0,27 7,85
Nerozdělený zisk minulých let 0 71 2058 0 0,27 7,85
Neuhrazená ztráta minulých let -3559 0 0 -16,38 0 0
Výsledek hosp.běžného obd.(+/-) 3630 1987 2740 16,7 7,5 10,44
Cizí zdroje 21273 24296 21321 97,88 91,8 81,29
Dlouhodobé závazky 97 87 97 0,44 0,33 0,37
Odložený daňový závazek 97 87 97 0,44 0,33 0,37
Krátkodobé závazky 21176 24209 21224 97,44 91,47 80,92
Závazky z obchodních vztahů 16311 19589 18351 75,05 74,01 69,97
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 31 32 30 0,14 0,12 0,11
Závazky k zaměstnancům 1072 1348 1506 4,93 5,09 5,74
Závazky ze soc.zabezpečení a 
zdrav. poj. 317 814 794 1,46 3,08 3,03
Stát - daňové závazky a dotace 1281 487 241 5,89 1,84 0,92
Krátkodobé přijaté zálohy 1992 1659 0 9,17 6,27 0
Dohadné účty pasivní 172 280 302 0,8 1,06 1,15
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0
Časové rozlišení 279 3 0 1,29 0,01 0
Výdaje příštích období 279 3 0 1,29 0,01 0
Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0

Tabulka č. 4: Vertikální analýza pasiv
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Graf č. 4: Vertikální vývoj pasiv v letech 2003 - 2005

Vlastní kapitál – podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech v průběhu tří 

sledovaných let vzrostl a to z původních 0,83 % v roce 2003 na 18,71 % v roce 2005. 

Tento růst je zapříčiněn především kladným a rostoucím hospodářským výsledkem.

Cizí zdroje - podíl cizích zdrojů během sledovaného období klesá, a to z téměř 

98 % v roce  2003 na  81  % v roce  2005.   Zde  lze  potvrdit  zvyšující  se  financování 

vlastními zdroji.

Ostatní  pasiva -  podíl  ostatních  pasiv  na  celkových  pasivech  se  během 

sledovaného období snižuje. Z původních 1,29 % až na 0 %.  Jde o mírné zlepšení avšak 

zanedbatelné hodnoty.



3.2 Analýza tokových a rozdílových ukazatelů

3.2.1 Analýza tokových ukazatelů

Pro analýzu vycházejme z výkazů zisku a ztrát a z výkazů cash-flow za roky 

2003, 2004 a 2005.

Výkaz zisku a ztrát

Údaje jsou v tis. Kč, respektive v 
% 2003 2004 2005

2004-
2003 %

2005-
2004 %

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0
Výkony 108217 117502 136671 9285 8,58 19169 16,31
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 108528 117596 137063 9068 8,36 19467 16,55
Výkonová spotřeba 81995 86959 100241 4964 6,05 13282 15,27
Přidaná hodnota 26222 30543 36430 4321 16,48 5887 19,28
Osobní náklady 20200 25177 32431 4977 24,64 7254 28,81
Provozní výsledek hospodaření 4834 4135 5111 -699 -14,46 976 23,6
Finanční výsledek hospodaření -63 -1364 -1466 -1301 2065,1 -102 7,48
Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost  3630 1987 2732 -1643 -45,26 745 37,49
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 8 0 0 8 0
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) 3630 1987 2740 -1643 -45,26 753 37,9

Tabulka č. 5: Výkaz zisku a ztrát

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb se vyvíjely ve sledovaném období 

velice dobře. V roce 2004 vzrostly o 8,36 % oproti roku 2003, což je pro společnost 

dobrý výsledek.  V roce 2005 se tento růst  ještě zvýšil  a to na 16,55 % oproti  roku 

předchozímu.

Přidaná hodnota  se vyvíjela také pozitivním směrem. Její nárůst v roce 2004 

byl o 16,48 %. V roce 2005 tento nárůst tvořil 19,28 %, což je oproti minulému zvýšení 

ještě o něco vyšší.



Výsledek hospodaření za účetní období byl v roce 2003 nejvyšší za sledované 

období a dosahoval výše téměř 3,7 mil. V roce 2004 tato hodnota poklesla o 45 %, ale 

v následujícím období roku 2005 zase stoupla o 37,49 %, což je pozitivní jev.

Cash-flow

Údaje jsou v tis. Kč, respektive v % 2003 2004 2005
2004-
2003 %

2005-
2004 %

CASH FLOW z provozní činnosti 7298 -2797 1937 -10095 -138,33 4734 169,25
CASH FLOW z investiční činnosti -362 -140 -322 222 61,33 -182 -130
CASH FLOW z finanční činnosti 0 0 0 0 0 0 0
CASH FLOW za rok 6936 -2937 1615 -9873 -142,34 4552 154,99

Tabulka č. 6: Vývoj hodnot cash-flow

Čistý peněžní tok z provozní činnosti - tento ukazatel napovídá o tom jestli má 

společnost dostatek prostředků na svou činnost. Pokud je ukazatel kladný, znamená to, 

že ano. U naší společnosti je vidět, že v roce 2004 je tento ukazatel záporný, ale v obou 

dalších sledovaných obdobích je kladný. Tímto směrem by měla společnost pokračovat 

i dál.

Čistý  peněžní  tok  z  investiční  činnosti -  záporné  hodnoty  této  položky 

napovídají tomu, že společnost neinvestuje, šetří, a proto jsou hodnoty investic nízké. 

Tento trend není nijak pozitivní, podnik se nemodernizuje.

Čistý  peněžní  tok  za  rok -  hodnota  této  položky je  dána  součtem tří  výše 

zmíněných  peněžních  toků.  Měla  by  dosahovat  kladných  položek  což  v roce  2004 

nesplňuje,  nicméně  v ostatních  sledovaných  obdobích  ano  a  měla  by  tento  trend 

udržovat.



3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů

Čistý pracovní kapitál

Je  nejčastěji  užívaným  ukazatelem  a  představuje  rozdíl  oběžných  aktiv  

a  krátkodobých  závazků.  Čistý  pracovní  kapitál  má  vliv  na  finanční  stabilitu  

a  solventnost  firmy.  Solventnost  je  schopnost  firmy dostát  svým závazkům. Obecně 

platí, že čím je ČPK vyšší, tím je firma stabilnější a solventnější. 

Vypočtené  hodnoty  čistého  pracovního  kapitálu  pro  sledované  období  jsou 

uvedeny v následující tabulce:

Položky / Rok
Údaje v tisících

2003 2004 2005
Oběžná aktiva 20153 25057 21164
Krátkodobé závazky 21176 24209 21224
Krátkodobé bankovní 
úvěry

0 0 0

ČPK -1023 848 -60
Tabulka č. 7: Vývoj hodnot ČPK

Jak  je  vidět  v tabulce,  hodnoty  ČPK dosahují,  kromě roku  2004,  záporných 

hodnot.  Dosažení  takto  nízkých  hodnot  bych  odůvodnil  tím,  že  firma  má  vysoké 

hodnoty krátkodobých závazků, a to hlavně z obchodních vztahů.

Čisté pohotové prostředky

Tento ukazatel vychází pouze z nejlikvidnějších aktiv, které se také dají označit 

jako pohotové peněžní prostředky.

Položky / Rok
Údaje v tisících

2003 2004 2005
Pohotové peněžní prostředky 8195 5258 6873
Krátkodobé závazky 21176 24209 21224
Čisté peněžní prostředky -12981 -18951 -14351

Tabulka č. 8: Vývoj hodnot ČPP



Hodnoty  ČPP dosahují  ve  všech  sledovaných  letech  záporných  hodnot  a  to 

relativně  značných.  I  z tohoto  ukazatele  je  patrné,  že  má  společnost  problémy 

s likviditou.

Čistý peněžně pohledávkový fond

Položky / Rok
Údaje v tisících

2003 2004 2005
Pohotové peněžní 
prostředky 8195 5258 6873
Krátkodobé pohledávky 9497 17273 12522
Krátkodobé závazky 21176 24209 21224
ČPPF -3484 -1607 -1829

Tabulka č. 9: Vývoj hodnot ČPPF

Hodnota  ČPPF  je  ve  všech  sledovaných  letech  záporná  a  to  i  přes  snížení 

o krátkodobé pohledávky. Společnost by měla snížit své krátkodobé závazky, které jsou 

podle mého názoru dosti vysoké.

3.3 Analýza poměrových ukazatelů

3.3.1 Analýza likvidity

Pro analýzu likvidity byly použity následující ukazatele:

Okamžitá likvidita = Finanční majetek/ Krátkodobé závazky

Pohotová likvidita = Oběžná aktiva - Zásoby/ Krátkodobé závazky

Běžná likvidita = Oběžná aktiva/ Krátkodobé závazky

LIKVIDITA 2003 2004 2005
2004-
2003 %

2005-
2004 % "doporučení"

Okamžitá likvidita 0,387 0,217 0,324 -0,17 -43,93 0,107 49,31 0,2 ─ 0,5
Pohotová likvidita 0,836 0,931 0,913 0,095 11,36 -0,018 -1,93 1 ─ 1,5
Běžná likvidita 0,952 1,035 0,996 0,083 8,72 -0,039 -3,77 2 ─ 3

Tabulka č. 10: Ukazatelé likvidity
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Graf č. 5: Vývoj likvidity v letech 2003 - 2005

Likvidita  okamžitá  -  1.stupně měří  schopnost  podniku  uhradit  krátkodobé 

závazky. Do čitatele se dosazují peníze a jejich ekvivalenty (krátkodobé cenné papíry, 

šeky). Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. 

Z hodnot ukazatelů okamžité likvidity je jasně patrné, že společnost se pohybuje 

v doporučeném intervalu, což je pro ni velice pozitivní.

Likvidita  pohotová  -  2.stupně vylučuje  z oběžných  aktiv  zásoby  z důvodu 

možných  problémů  při  jejich  přeměně  na  finanční  prostředky.  V čitateli  jsou  tedy 

ponechány  peněžní  prostředky,  krátkodobé  cenné  papíry  a  krátkodobé  pohledávky. 

Hodnota ukazatele by neměla poklesnout pod 1.

Z vykazovaných  hodnot  ukazatele  je  patrné,  že  firma  doporučené  hodnoty 

v žádném roce nedosáhla, ale pohybovala se na spodní hranici doporučeného intervalu. 

Toto však není dostačující.  Hodnota jejích oběžných aktiv tedy nedostačuje ke krytí 

jejích krátkodobých závazků, které jsou převážně z obchodních vztahů.



Likvidita  běžná  -  3.stupně vysvětluje  jak  jsou  krátkodobé  závazky  kryty 

krátkodobými  aktivy  ve  stejné  časové  periodě.  Ukazatel  je  citlivý  na  strukturu 

jednotlivých složek oběžných aktiv a jejich době obratu, především zásob a pohledávek, 

neboť u zásob může trvat velmi dlouho než se přemění v peníze a u pohledávek existuje 

riziko nesplacení v jejich lhůtě. Firma s nevhodnou strukturou oběžného majetku (např. 

s nadměrnými  zásobami,  nedobytnými  pohledávkami   nízkým  stavem  peněžních 

prostředků) se tak může snadno ocitnout v obtížné finanční situaci. Hodnota ukazatele 

běžné likvidity by se měla pohybovat kolem 2.

Hodnoty  ukazatele  běžné  likvidity se  zdaleka  nepřibližují  doporučeným 

hodnotám,  sice  také  vykazují  známky  pozvolného  růstu,  ale  je  též  nedostačující. 

Znamená to,  že hodnota oběžných aktiv by měla rapidně vzrůst,  jak již bylo patrné 

z likvidity pohotové.

3.3.2 Analýza zadluženosti

Ukazatele  zadluženosti  vypovídají  o  poměru  mezi  cizími  a  vlastními  zdroji 

financování. Pomáhají tak také odhadnout riziko finanční nestability podniku.

Byly použity následující ukazatele :

Celková zadluženost = Cizí zdroje / Aktiva celkem

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / Aktiva celkem

Doba splácení dluhu = Cizí zdroje – Fin. majetek / Provozní cash flow

Úrokové krytí =  Provozní hospodářský výsledek / Nákladové úroky 

ZADLUŽENOSTI 2003 2004 2005 2004-2003 % 2005-2004 %
Celková zadluženost 0,979 0,918 0,813 -0,061 -6,23 -0,105 -43,37
Koeficient samofinancování 0,0083 0,0819 0,187 0,0736 886,75 0,105 -73,43
Doba splácení dluhů 1,792 -6,807 7,459 -8,599 -479,86 14,27 -209,58
Úrokové krytí x x x x x x x

Tabulka č. 11: Ukazatelé zadluženosti
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Graf č. 6: Vývoj zadluženosti v letech 2003 - 2005

Celková zadluženost   vyjadřuje poměr dluhů na aktivech firmy. Čím větší je 

podíl  vlastního jmění,  tím větší  je  důvěra  věřitelů  proti  ztrátám v případě  likvidace 

firmy. Věřitelé tedy preferují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci naopak hledají větší 

finanční páku, aby znásobili své výnosy.

   Hodnota ukazatele : do 30%………………….nízká zadluženost

                                    30-50%………………….průměrná zadluženost

                                    50-70%…………………vysoká zadluženost

                                    nad 70%………………..riziková zadluženost

Společnost vykazuje poměrně vysoké procento zadluženosti, kolem 90 %, ale 

pozitivním jevem je postupný pokles zadluženosti.

Koeficient samofinancování - ukazatel vypovídá o finanční nezávislosti firmy. 

Informuje  o  dluzích,  které  připadnou  na  peněžní  jednotku  celkových  aktiv.  Vlastní 

jmění má činit minimálně 30% celkových pasiv a má krýt 2/3 stálých aktiv. Hodnota 

tohoto koeficientu sečtená s hodnotou celkové zadluženosti, by se měla za standardních 

podmínek přibližovat  1.



Firma  je  financována  převážně  z cizích  zdrojů,  o  čemž  vypovídají  i  velmi 

vysoké  hodnoty  celkové  zadluženosti a  naopak  velmi  nízké  hodnoty koeficientu 

samofinancování. Tento rozdíl se však postupně snižuje a díky své současné ziskovosti 

se společnost postupně dostává k nižší zadluženosti.

Z údajů o  době splácení dluhu je patrný lehce se zhoršující trend. Z hodnoty 

kolem necelých dvou let v roce 2003, se společnost dostala na téměř osm let v roce 

2005. Zdravá společnost by měla dosahovat délky kolem tří let.

Úrokové  krytí informuje  o  tom,  kolikrát  převyšuje  zisk  placené  úroky. 

Literatura uvádí hodnoty ukazatele dobře fungujícím podnikům, jsou-li úroky pokryty 

ziskem 6x až 8x. Hodnota 2-4 znamená možnost rizika.

Koeficient  úrokového krytí nebylo možné spočítat,  protože nákladové úroky 

jsou po všechny tři roky rovny nule. Limitně se tak tento ukazatel blíží nekonečnu, což 

by však nebylo nijak vypovídající.

3.3.3 Analýza využití aktiv

Tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Jestliže jich 

má více,  než je účelné, vznikají  mu zbytečné náklady,  které snižují  zisk.  Má-li  jich 

podnik  nedostatek,  musí  se  často  vzdát  potenciálně  výhodných  podnikatelských 

příležitostí a přichází tak o výnosy, které by mohl získat.

Pro analýzu využití aktiv byly použity následující ukazatele: 

Obrat celkových aktiv = Tržby/ Aktiva celkem

Obrat stálých aktiv = Tržby/ Stálá aktiva

Obrat zásob = Tržby/ Zásoby

Doba obratu zásob = Zásoby/ Denní tržby

Doba obratu pohledávek = Obchodní pohledávky/ Denní tržby



AKTIVITA 2003 2004 2005
2004-
2003 %

2005-
2004 % "doporučení"

Obrat celkových aktiv 4,994 4,457 5,226 -0,537 -10,75 0,769 17,25 1,6 ─ 3

Obrat stálých aktiv 87,948 126,83 28,442 38,882 44,21 -98,388 -77,58 čím víc tím líp

Obrat zásob 8,163 7,709 4,646 -0,454 -5,56 -3,063 -39,73 čím víc tím líp
Doba obratu 
krátkodobých 
pohledávek z 
obchodního styku 23,963 38,348 22,756 14,385 60,03 -15,592 -40,66 čím míň tím líp
Doba obratu 
krátkodobých 
závazků z 
obchodního styku 54,105 59,785 48,199 5,68 10,5 -11,586 -19,38 čím míň tím líp

Tabulka č. 12: Ukazatele aktivity

Obrat celkových aktiv - ukazatel udává počet obrátek celkových aktiva za rok. 

Dobré hodnoty se pohybují od 1,6 do 3.  V našem případě je zhruba dvojnásobně vyšší, 

než se doporučuje. Tato situace je vyvolána velmi rychlým růstem tržeb v posledních 

letech, kterému růst aktiv, ač také výrazný, nestačí. Nezdá se, že by tyto vysoké hodnoty 

společnost  nějak  brzdily.  Dlouhodobě však bude vhodné navýšit  aktiva  natolik,  aby 

hodnota tohoto ukazatele klesla pod 3.

Obrat  stálých  aktiv  - je  významný  především  při  rozhodování  o  pořízení 

dalšího investičního majetku. Protože stálá aktiva firmy tvoří jen poměrně malou část 

celkových aktiv, je obrátkovost stálých aktiv poměrně vysoká. Pozitivní pro společnost 

je  velký  pokles  v průběhu  sledovaného  období.  Tato  hodnota  se  dá  snižovat 

pořizováním dlouhodobého majetku.

Obrat zásob - vyjadřuje počet obrátek zásob za rok.  Je-li  hodnota ukazatele 

ve srovnání  s oborovým  průměrem  nižší,  pak  podnik  má  problémy  s přebytečnými 

nelikvidními zásobami, které vyžadují nadbytečné financování. Ukazatel by proto měl 

být  co  nejvyšší.  Vysoká  obrátka  zásob  rovněž  podporuje  důvěru  v ukazatel  běžné 

likvidity.

Doba  obratu  pohledávek  - udává  průměrnou  dobu  splatnosti  pohledávek, 

po kterou firma musí čekat na inkaso plateb od svých zákazníků. Tuto dobu je dobré 

srovnávat  s dobou  obratu  závazků.  V případě  delší  průměrné  doby  splatnosti 



pohledávek než je doba obratu závazků, by se měl podnik soustředit na opatření, která 

by urychlila inkasa pohledávek.   

Ve sledovaném podniku se tato doba snížila a ustálila se na zhruba třiadvaceti 

dnech.  Tento  stav  shledávám poměrně  uspokojivým.  Snahy o  jeho  další  snížení  by 

mohly vést k nespokojenosti zákazníků.

Doba obratu závazků -  udává průměrnou dobu splatnosti závazků, po kterou 

odběratel čeká než mu naše sledovaná společnost zaplatí. Tato doba by měla být delší 

než doba obratu pohledávek.  Tento požadavek naše společnost  beze zbytku splňuje. 

Doba obratu závazků sice klesá,  ale  je  stále nejméně dvakrát větší  než doba obratu 

pohledávek. U naší společnosti je doba obratu závazků kolem čtyřiceti osmi dnů.

3.3.4 Analýza rentability

Ukazatele  rentability  (ziskovosti)  udávají  vztah  mezi  ziskem  a  výší  zdrojů, 

použitých k jeho dosažení. Obecně zde lze říci, že čím je rentabilita vyšší, tím lépe.

Byly použity následující ukazatele :

ROI = Zisk před zdaněním + Nákladové úroky/ Celková aktiva

ROA = Zisk po zdanění/ Celková aktiva

ROE = Zisk po zdanění/ Vlastní kapitál

ROS = Zisk po zdanění/ Tržby

RENTABILITA 2003 2004 2005
2004-
2003 %

2005-
2004 %

ROI 0,2238 0,1562 0,1949 -0,0676 -30,21 0,0387 24,78
ROA 0,167 0,0751 0,1042 -0,0919 -55,03 0,0291 38,75
ROE 20,0553 0,9165 0,5566 -19,1388 -95,43 -0,3599 -39,27
ROS 0,0335 0,0169 0,0199 -0,0166 -49,55 0,003 17,75

Tabulka č. 13: Ukazatele rentability



Ukazatel  ROI  (ziskovost  vloženého  kapitálu)  vyjadřuje,  s jakou  účinností 

působí  celkový kapitál vložený do podniku bez ohledu na zdroj financování. Dobré 

hodnoty  ziskovosti  kapitálu  na  bázi  hospodářského  výsledku  před  zdaněním 

a odečtením nákladových  úroků se pohybují kolem 0,12-0,15. V našem případě lehce 

překračuje hranici 0,15 a ukazuje tím na velmi dobré výsledky společnosti.

 

Ukazatel ROA (ziskovost vložených aktiv) vyjadřuje schopnost managementu 

využívat celá aktiva k uspokojování vlastníků. Je přirozené, že hodnota ukazatele by 

měla dosahovat co nejvyšších hodnot. V naší společnosti se pohybuje kolem 10 %.

Ukazatel  ROE  (ziskovost  vlastního  kapitálu) –  pomocí  tohoto  ukazatele 

zjišťují vlastníci firmy, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Majitel vyžaduje, 

aby míra ROE byla vyšší než výnosnost při méně rizikovém investování. 

Vysoká hodnota  ROE v roce 2003 byla dána velmi nízkou hodnotou vlastního 

kapitálu.  Ukazatel  ROE by měl dosahovat vyšších hodnot než-li  ukazatel ROA, což 

naše společnost splňuje.

Ukazatel ROS (ziskovost tržeb) hodnotí  výnosnost  tržeb. Za dobrou úroveň 

ziskovosti  tržeb  na  bázi  hospodářského  výsledku  před  zdaněním  se  udává  velikost 

ukazatele 0,02 až 0,06, tedy 2 - 6% v procentuálním vyjádření. U sledovaného podniku 

vidíme v roce 2004 pokles oproti roku 2003, nic méně v roce 2005 začala hodnota zase 

pozvolně stoupat, což je dobré znamení.

3.4 Soustavy poměrových ukazatelů

3.4.1 Altmanův index finančního zdraví

Základ  Altmanova  modelu  testování  finančního  zdraví  firmy  tvoří  rovnice 

pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi.  Později  autor rovnici pro výpočet Z-

skóre  modifikoval  také pro podniky s neveřejně  obchodovatelnými akciemi.  Protože 

firma  NERA není  akciovou  společností,  a  tudíž  nemá žádné  obchodovatelné  akcie, 



použila  jsem  pro  výpočet  druhé  rovnice.  Altmanův  index  finančního  zdraví  slouží 

ke zhodnocení  celkového finančního zdraví  podniku.  Jeho  výstupem je  jedna jediná 

hodnota, která se zpravidla pohybuje v rozmezí od -4 do +8. Hodnota menší než 1,2 

znamená, že podnik nevytváří hodnotu a směřuje směřuje k bankrotu. Hodnota od 1,2 

do  2,9  označuje  společnost  s jistými  finančními  problémy,  která  nevytváří  hodnotu. 

Hodnota nad 2,9 je znakem silné a finančně zdravé společnosti.

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

Rok/Položka 2003 2004 2005
X1 = -0,047 0,032 -0,0023
X2 = -0,16 0,0027 0,08
X3 = 0,22 0,16 0,2
X4 = 0,0047 0,0041 0,0047
X5 = 5,07 4,49 5,33
Z = 5,58 5,01 6,01

Tabulka č. 14: Vývoj Altmanova indexu

Vývoj Altmanova index v letech 2003 - 2005
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Graf č. 7: Vývoj Altmanova indexu v letech 2003 - 2005



Vývoj  hodnoty  Altmanova  indexu ve  společnosti  NERA v posledních  třech 

letech stagnuje v intervalu od 5 do 6. Tyto hodnoty dokazují, že společnost je zdravá 

a silná a žádným způsobem není ohrožena bankrotem.

3.4.2 Index IN01

Index IN 01 je dalším z indexů hodnotících komplexně celou finanční situaci 

podniku, který zohledňuje pohled vlastníka společnosti. Ukazuje, nakolik podnik tvoří 

či netvoří hodnotu. Kritickou hodnotou je zde 0,75 pod níž podnik spěje k bankrotu. 

Naopak hodnota  vyšší  než  1,77  vypovídá  o  podniku  úspěšném –  tvořícím hodnotu 

pro své vlastníky.

Rovnice výpočtu v nejnovější podobě vypadá takto:

IN10 = 0,13 *
A
CZ

+ 0,04 *
EBIT
Ú

+ 3,92 *
EBIT
A

+ 0,21 *
VÝN
A

+ 0,99 *
OA
KZ + KBÚ

Přesnou  hodnotu  indexu  IN01 nebylo  možno  spočítat  kvůli  nulové  hodnotě 

nákladových úroků po všechny tři sledované roky. Hodnota druhého sčítance tvořícího 

index  IN  01  se  tak  bude  limitně  blížit  nekonečnu.  Hodnota  ostatních  sčítanců  tak 

výsledek takřka neovlivní. Vývoj tohoto indexu tak též hodnotím jako pozitivní.

3.5 Celkové hodnocení společnosti

Z výše  uvedené  finanční  analýzy,  kterou  jsem  provedl  na  základě  účetních 

výkazů  za  roky  2003,  2004  a  2005  a  pomocí  základních  ukazatelů  je  patrné,  že 

společnost  NERA - BRNO,  spol.  s r.o.  se  řadí  k prosperujícím  a  dobře  fungujícím 

podnikům.

Ve většině zkoumaných oblastech vykazuje firma velmi dobře výsledky. Jsou 

zde však i oblasti, které jsou méně uspokojivé.

Tuto kapitolu zaměřím na souhrnné hodnocení klíčových analyzovaných oblastí.



Majetek a kapitál

Dle výsledků dosažených pomocí horizontální a vertikální analýzy je zřetelné 

navýšení stálých aktiv v roce 2005 a tím i  zvýšeného poměrného zastoupení stálých 

aktiv  na celkových aktivech.  Toto  zvýšení  bylo zapříčiněno nákupem dlouhodobého 

finančního majetku.  Společnost  ho  pořídila  díky kladným hospodářským výsledkům 

minulých let.

Zvýšení poměru stálých aktiv jde ruku v ruce s poklesem oběžných aktiv, které 

v průběhu let kolísaly jen nepatrně.

Velké zastoupení oběžných aktiv způsobují krátkodobé pohledávky, krátkodobý 

finanční majetek a zásoby což jen potvrzuje charakter výrobního podniku.

Co  se  týče  pasiv  společnosti  je  více  než  markantní  obrovská  zadluženost 

společnosti.  Důvodem jsou krátkodobé závazky a  to  převážně z obchodních vztahů. 

Pozitivní pro společnost je, že v průběhu sledovaného období klesají. Nic méně stále 

jsou za hranicí, která je únosná pro investory.

Hospodaření

Provozní hospodářský výsledek se po prvním sledovaném roce snížil o 14 %. 

V průběhu druhého roku se však zvýšil a to o téměř 24 %. Tento růst také zapříčinil 

zvýšení dlouhodobého finančního majetku, o kterém jsem se již výše zmiňoval.

Příčiny růstu provozního hospodářského výsledku jsou bezpochyby ve velkém 

navýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Ty vzrostly v prvním roce o 8 % 

a v dalším ještě o dalších 16 %. Přidaná hodnota rostla ještě rapidněji. V prvním roce 

o 16 % a v druhém o necelých 20 %.

U ukazatele čistého peněžního toku z provozní činnosti je vidět, že po vysoké 

hodnotě v roce 2003 klesl pod nulovou hranici a stal se záporným v roce 2004. Pozitivní 

je opětná kladná hodnota roku 2005. Tímto směrem by se měla společnost ubírat i roky 

následující. Hodnoty čistého pracovního kapitál se nad bod nula dostaly pouze v roce 

2004,  kdy  oběžná  aktiva  převýšila  krátkodobé  závazky.  V zbývajících  letech  byly 

krátkodobé  závazky  tak  vysoké,  že  se  čistý  pracovní  kapitál  do  kladných  hodnot 

nedostal.



Poměrové ukazatele

Nejdříve bych se zmínil o oblastech, ve kterých má podnik největší problémy. Je 

to likvidita a zadluženost.

Likvidita,  kterou jsem měřil  ve třech stupních byla v prvním stupni více než 

uspokojivá, jelikož se pohybovala v přesně v určeném intervalu doporučených hodnot. 

Ve druhém stupni již tak uspokojivá nebyla, lehce se dotýkala spodní hranice intervalu. 

To  dokazuje,  že  hodnota  oběžných  aktiv,  ponížená  o  zásoby,  nedostačuje  ke  krytí 

krátkodobých  závazků.  Ve  třetím  stupni,  kdy  porovnáváme  oběžná  aktiva 

s krátkodobými závazky, jsme se dostali na hodnoty silně pod doporučený interval, což 

napovídá o neschopnosti krytí krátkodobých závazků oběžnými aktivy.

Celková zadluženost je druhým ukazatelem, se kterým by společnost v nejbližší 

době měla něco udělat, respektive ho snížit.  V průběhu let zadluženost klesá,  což je 

pro podnik  pozitivní,  ale  stále  vykazuje  hodnoty  vysoko  převyšující  ty  doporučené. 

V prvním sledovaném  roce  2003  dosahovala  celková  zadluženost  dokonce  hodnoty 

98 %. V pruběhu sledovaných let klesla na 80 % a podle vykazovaného trendu by tento 

ukazatel měl klesati nadále. Dluhy je společnost schopna splácet do 7 let, doporučená 

hodnota kolem 3 let. Ukazatel úrokového krytí jsem nebyl schopen vypočítat, protože 

společnost vykazuje nulové hodnoty v položkách nákladových úroků.

Obrat  celkových  aktiv  u  společnosti  NERA  –  BRNO  téměř  dvojnásobně 

převyšuje doporučené hodnoty. To je zapříčiněno vysokým růstem tržeb, kterému růst 

aktiv nestačí. Společnost by měla srazit tento ukazatel pod hodnotu 3. Obrat stalých 

aktiv  je  hodně  vysoký,  což  ale  není  pro  společnost  nijak  brzdicí  faktor.  V průběhu 

sledovaného období se podniku podařilo hodnoty srazit na hodnotu kolem 30. Obrat 

zásob  vykazuje  klesající  tendenci,  ale  tato  hodnota  je  dostačující.  Doba  obratu 

pohledávek je kratší než doba obratu závazků což je velice pozitivní. Obě hodnoty by 

však mohly být nižší, důležité je však zachovat daný poměr.

U všech hodnot rentability byl zaznamenán velká pokles z roku 2003 na rok 

2004. V roce 2005začaly hodnoty zase narůstat až na ROE což bylo důsledkem nárůstu 

vlastního  kapitálu  oproti  předchozím  letem.  Růst  rentability  neboli  ziskovosti  je 

pro společnost a hlavně pro investory kladným signálem.



Soustavy ukazatelů

Index IN01 jsem bohužel nemohl spočítat kvůli nulovým hodnotám v položce 

nákladové  úroky  a  tak  přejdu  rovnou  k Altmanovu  indexu.  Ve  všech  sledovaných 

období se hodnota takzvaného Z scóre pohybovala v intervalu od 5 do 6. Tyto hodnoty 

reprezentují  finančně  velice  zdravý  a  silný  podnik,  který  není  žádným  způsobem 

ohrožený bankrotem. Tohle je pro společnost velmi dobrá vizitka.

Celkově si myslím, že je společnost NERA – BRNO, spol. s r.o. je do budoucna 

dobře  vybavenou  společností.  Ztráty  vzniklé  v dřívějších  letech  se  podařilo  pokrýt 

ze stále  rostoucích  zisků.  Pokud  se  společnosti  podaří  nadále  snižovat  její  vysokou 

celkovou zadluženost, bude pro investory velice lákavou a perspektivní firmou v daném 

odvětví.



4 Návrhy na opatření

Po provedení celkové finanční analýzy společnosti NERA – BRNO, spol. s r.o. 

mohu  konstatovat,  že  je  společnost  zdravá,  má  uspokojivou  ziskovost  a  se  svým 

majetkem  hospodaří  na  velmi  vysoké  úrovni.  Má  však  také  problémové  oblasti, 

zadluženost a likvidita, které již byly zmíněny.

Z celkového  pohledu  společnost  prosperuje  a  proto  je  pro  mě  jako  studenta 

složité  hledat  nějaká  opatření,  které  by  měli  zlepšit  tuto  situaci.  Své  návrhy  proto 

zaměřím právě na tyto dvě oblasti, které by se nějakým způsobem zlepšit měli.

Podíváme-li  se   na  hodnoty  celkové  zadluženosti  společnosti,  vidíme,  že 

dosahují hodnot počínaje 97,9 % a postupně klesají až na 80 %. Tyto hodnoty jsou tak 

veliké, že pokud by společnost sháněla nějakého investora a ten viděl tyto hodnoty, bylo 

by pro něj velice riskantní do společnosti své peníze investovat. Podle doporučených 

hodnot by se měla zadluženost společnosti pohybovat od 70 %, což je horní hranice, 

do 30 %. Sledovaná společnost tudíž musí srazit svoji zadluženost alespoň na hodnotu 

kolem 70 %. Je sice všeobecně známé, že není exaktně stanovena hodnota zadluženosti, 

která je pro každý jeden podnik optimální, ale do výše uvedeného interval by se vejít 

měla.

Otázkou je jakým způsobem zadluženost snižovat. Nejjednodušší  odpovědí je 

zvýšit zisky a pomocí nich zadluženost snížit. To ale až tak jednoduché není. Zisky se 

dají  zvýšit  pomocí  zvýšení  cen,  ale  to  by mohlo  mít  negativní  dopad na  postavení 

na trhu a byla by to hozená rukavice pro konkurenci.

Druhou možností je najít cestu ke snížení nákladů. Tady je nutné posoudit jestli 

je  v optimální  výši  množství  stálých aktiv,  jestli  jsou efektivně využívány,  zda-li  je 

v optimální  výši  udržováno  množství  zásob  a  další  důležité  faktory,  které  náklady 

ovlivňují.

Podle  provedené  analýzy  jsem zjistil,  že  obrat  celkových  aktiv  je  vyšší  než 

doporučené hodnoty a to téměř dvojnásobně. Tento výsledek znamená, že společnost 

nemá dostatek stalých aktiv. To je pro společnost do budoucna nevýhodné, protože by se 

mohlo stát, že by podnik musel začít odmítat zakázky z důvodu nedostatečné výrobní 

kapacity,  což  by následně  snižovalo  jejich  výnosy.  Pokud by se  s tímto  problémem 



společnost vypořádala, pořídila stalá aktiva, mělo by to kladný vliv jak na zadluženost 

tak i na likviditu, se kterou se společnost také významně potýká.

Jednou z dalších možností je navýšit základní kapitál. Společnost ho má ve výši 

100.000 Kč jelikož  byla  založena ještě  před  legislativní  úpravou,  dnes  je  minimum 

při založení  s.r.o.  200.000.  Po  úpravě  ale  společnost  základní  kapitál  nenavýšila. 

Při navýšení by se část majetku financována z cizích zdrojů přesunula na vlastní zdroje 

čímž by zadluženost klesla.

Co se týče likvidity, tak kromě pořízení stálých aktiv se při analýze vyskytl ještě 

jeden  problém.  Při  počítání  likvidity  se  pohotová  likvidita  jen  velmi  přibližně 

pohybovala kolem spodní hranice doporučeného intervalu. To znamená, že společnost 

váže  mnoho prostředků v zásobách.  Není  to  nějak  dramatické,  ale  je  možné,  že  by 

společnosti prospělo, kdyby snížilo množství zásob.

Teď bych se na problém podíval trošku z jiného pohledu a to marketingového. 

Společnost, o které není slyšet a není vidět,  má záběr jen na malý počet zákazníků. 

Dostane-li  se  firma do  širšího  povědomí,  má  šanci  narazit  na  mnohem vyšší  počet 

zájemců o její služby nebo výrobky. O společnost NERA – BRNO jsem se delší dobu 

zajímal, ale co se týče reklamy, je to z jejich strany poněkud neřešené téma. Společnost 

má výhodu v poloze jejich sídla, které je na trase velkého množství spojů  MHD v Brně. 

Co  ale  mimo  Brno?  Domnívám se,  že  v dnešní  době  je  reklama  velice  využívána 

jakýmkoli druhem společnosti a proto bych doporučil rozšíření reklamního spektra.



5 Závěr

V této  práci  jsem se  zabýval  finanční  analýzou společnosti  NERA – BRNO, 

spol.  s r.o.  Vycházel  jsem z účetních  výkazů  této  společnosti,  kterými  byly  rozvaha 

v plném rozsahu za  roky 2003,  2004,  2005 vždy k 31.12.,  dále  výkaz  zisku  a  ztrát 

za stejné roky a ke stejným datům a výkazy přehledů o finančních tocích za stejné roky 

a ke stejným datům.

Při  samotné  analýze  jsem  využil  základních  ukazatelů,  které  mi  napomohli 

k definování  situace  podniku  a  k následným  radám  jak  z problémových  situací. 

K tomuto mi pomohla odborná literatura a poznatky získané na Podnikatelské fakultě 

VUT. K popisu podrobnějších faktorů ovlivňujících hospodaření společnosti bych musel 

použít i jiných zdrojů nežli účetních výkazů a k těmto materiálům již není tak snadný 

přístup. Moje práce demonstruje základní principy finanční analýzy.

Doufám  a  věřím,  že  můj  záměr  zpracovat  fakta,  která  by  mohla  pomocí 

společnosti se podařil a také doufám, že splnil kriteria bakalářské práce pro třetí ročník.
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