
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. K 

tomuto hodnocení byly pouţity elementární metody finanční analýzy. Data pro její 

zpracování byla čerpána z účetních výkazů společnosti, kterými jsou rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a přehled o peněţních tocích. V první části bakalářské práce jsou objasněna 

teoretická východiska práce, ve druhé se pak nachází samotná finanční analýza 

vybraného podniku, jeho hodnocení a navrţená řešení finanční situace ve společnosti. 

 

 

Abstract 

This bachelor's thesis is focused on an evaluation of the financial situation of the 

selected company. For the purpose of the evaluation were used elementary methods of 

financial analysis. Data used for the processing of this analysis were gained from the 

business accounting documentation regarding the balance sheet, profit and loss 

statements, and the overview of financial flows. First section of this bachelor's thesis 

will explain the theoretical underpinnings of this project and the second section will 

present the financial analysis of the company, its evaluation and recommended solutions 

for the improvement of the company's financial situation.  
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Úvod 

 

 Téma mojí bakalářské práce  jsem si vybral z několika důvodů. Hodnocení 

podniku pomocí finanční analýzy je v dnešní době velice často vyuţívané. Slouţí ke 

kompletnímu zhodnocení financování podniku a je praktickým nástrojem při jeho 

finančním řízením. Finanční analýza je zdrojem informací pro další rozhodování a 

posuzování nejen pro samotné manaţeři podniku, ale i investory, obchodní partnery, 

zaměstnance a další subjekty.  

 

 Analyzovanou společnost jsem si vybral na základě oslovení jedním z jejích 

zaměstnanců, který měl zájem zjistit aktuální finanční situaci podniku a moţné  návrhy 

řešení.  Finanční analýza je pro zaměstnance přínosná a můţe mu poskytnout důleţité 

informace o fungování společnosti. Zaměstnanec má to totiţ zájem o zabezpečení 

dlouhodobé fungování podniku kvůli stabilitě svého pracovního poměru.  

 

 O finanční analýzu by se měl zajímat hlavně finanční management podniku, coţ 

v případě analyzované společnosti nenastalo.  

 

 Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protoţe působí jako 

zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo 

kterou nečekal. Samozřejmě platí, ţe to, co jiţ proběhlo v minulosti, nelze nijak 

ovlivnit, výsledky finanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace pro 

budoucnost podniku. Průběţná znalost finanční situace podniku umoţňuje manaţerům 

správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční 

struktury, při alokaci volných peněţních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, 

při rozdělování zisku apod. Znalost finančního postavení je nezbytná zejména pro 

odhad a prognózování finančního vývoje. (Pavelková a Knapková, 2010) 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

 Cílem mé bakalářské práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení finančního 

zdraví vybrané společnosti, a to na základě zhodnocení finanční situace pomocí 

vybraných ukazatelů finanční analýzy s vyuţitím účetních výkazů daného 

podnikatelského subjektu.  

 

 Dílčí cíle: 

 zpracovat teoretická východiska bakalářské práce  

 analyzovat vybrané dokumenty společnosti 

 zpracovat a vyhodnotit finanční analýzu podniku 

 identifikovat slabé stránky společnosti 

 navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení hospodaření společnosti.  

 

 Úkolem analýzy je globální zhodnocení finanční situace podniku. Zdroje 

informací pro finanční analýzu vychází z účetních výkazů finančního účetnictví, z 

výroční zpráv a další podnikové evidence. Finanční analýza pracuje s údaji za tři po 

sobě jdoucí období. Základním nástrojem analýzy jsou poměrové ukazatele. Počítají se 

poměrové ukazatele likvidity, zadluţenosti, aktivity a rentability. Vedle poměrových 

ukazatelů je pouţita zejména horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Ze 

soustav poměrových ukazatelů je vyuţit Altmanův model a Index důvěryhodnosti IN05. 

 

 V teoretické části bakalářské práce uvedu důvody pro pouţití finanční analýzy, 

podklady pro finanční analýzu a jednotlivé metody, ukazatele a modely slouţící jako 

nástroje finanční analýzy a budu se věnovat také základním postupům při vyhodnocení 

finanční analýzy. V části věnující se zpracování a vyhodnocení finanční analýzy práce 

nejprve uvedu základní informace o analyzované společnosti a potom provedu výpočet 

a vyhodnocení vybraných ukazatelů finanční analýzy a celkové hodnocení finanční 

situace podniku. V další části mé bakalářské práci se na základě výsledků finanční 

analýzy pokusím identifikovat slabá místa hospodaření společnosti, kterým se budu 

věnovat v rámci návrhů na zlepšení současné finanční situace. Na závěr provedu 

celkové zhodnocení.  
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2 Teoretická východiska práce 

 

 V této části práce uvádím důvody pro pouţití finanční analýzy, podklady pro 

finanční analýzu a jednotlivé metody, ukazatele a modely slouţící jako nástroje finanční 

analýzy a věnuji se také základním postupům při vyhodnocení finanční analýzy.  

 

2.1 Účel finanční analýzy 

 

 Finanční analýza slouţí ke kompletnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda vyuţívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky 

a celou řadu dalších významných skutečností. Průběţná znalost finanční situace 

podniku umoţňuje manaţerům správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, 

při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněţních prostředků, při 

poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost finančního 

postavení je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak – a to zejména – pro odhad 

a prognózování finančního vývoje. Kvalitní manaţer podniku by měl mít představu 

o tom, jaké rentability jeho podnik dosahuje, jaká je průměrná doba splatnosti 

pohledávek, jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci apod. (Pavelková 

a Knapková, 2010) 

 Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protoţe působí jako 

zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo 

kterou nečekal. Samozřejmě platí, ţe to, co jiţ proběhlo v minulosti, nelze nijak 

ovlivnit, výsledky finanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace pro 

budoucnost podniku. Výsledky finanční analýzy slouţí nejenom pro vlastní potřebu 

společnosti, ale i pro uţivatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati 

hospodářsky, finančně apod. (Pavelková a Knapková, 2010) 

 Manaţeři potřebují finanční analýzu pro krátkodobé a zejména pak pro 

dlouhodobé finanční řízení podniku. V nejširším slova smyslu zahrnuje finanční analýza 

celou škálu metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Vedle 
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analýzy finančního postavení podniku a posouzení finanční pozice podniku je moţno ji 

vyuţít např. k rozhodování o investičních záměrech, o financování dlouhodobého 

majetku, k volbě optimální kapitálové struktury, při sestavování finančního plánu apod. 

Finanční analýza by měla být také významnou součástí řízení výkonnosti podniku 

orientovaného na hodnotové řízení. (Pavelková a Knapková, 2010) 

 Finanční analýzu jako zdroj pro další rozhodování a posuzování potřebují nejen 

samotní manaţeři podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční 

instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě 

i odborná veřejnost. Je důleţité pečlivě zváţit, pro koho je finanční analýza 

zpracovávána, protoţe kaţdá zájmová skupina preferuje jiné informace. (Pavelková 

a Knapková, 2010) 

 Vlastníky podniku zajímá především návratnost jejich prostředků, tzn. 

hodnocení rentability (ziskovosti) vloţeného kapitálu. Věřitelé se budou zajímat hlavně 

o likviditu svých obchodních partnerů a jejich schopnost splácet závazky. Věřitelé, kteří 

se o tuto oblast nezajímají, mohou být nemile překvapeni, ţe jejich dluţníci nejsou 

schopni dostát svým závazkům, coţ se můţe velice nepříjemně odrazit na jejich 

hospodaření. Státní instituce určitě zajímá schopnost podniků vytvářet zisk a odvádět 

daně do státního rozpočtu. Konkurenti se snaţí získat jednotlivé výsledky zejména 

u těch podniků, kterým se na trhu daří, aby se mohli inspirovat a aplikovat v praxi. 

Potenciální investory také zajímá finanční zdraví podniku. Jsou to informace, které 

mohou významně ovlivnit jejich budoucí investiční záměry. U zaměstnanců lze 

předpokládat zejména zájem o výši mzdy. Je pro ně ale určitě cenná také informace 

např. o ziskovosti či likviditě, protoţe jen jejich dostatečná výše zabezpečení 

dlouhodobé fungování podniku. (Pavelková a Knapková, 2010) 

 

2.2 Vstupy do finanční analýzy 

 

 Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka. 

Pravděpodobně nejčastějším typem účetní závěrky je řádná účetní závěrka. Je 

zpracovávána k poslednímu dni běţného účetního období, k tomuto časovému 

okamţiku jsou uzavírány účetní knihy. Slouţí jako základ pro výpočet daně z příjmu za 
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příslušný rok; jedná se o tzv. konečnou účetní závěrku. Mimořádná účetní závěrka, 

která je rovněţ konečnou účetní závěrkou, je sestavována v případech, kdy to vyţadují 

okolnosti, např. vstup společnosti do likvidace nebo do konkurzu. Mezitímní účetní 

závěrka je závěrkou sestavovanou v průběhu účetního období i k jinému okamţiku, neţ 

ke konci rozvahového dne. Jde o sestavení závěrky např. v souvislosti s přeměnou 

společnosti. (Kislingerová, 2007)  

Podstatný rozdíl proti řádné účetní závěrce spočívá v tom, ţe mimo neuzavírání 

účetních knih je inventarizace majetku připravována jen pro účel vyjádření ocenění. 

Mezitímní účetní závěrka má v porovnání s řádnou účetní závěrkou omezenou 

vypovídací schopnost. V praxi se lze setkat ještě s konsolidovanou účetní závěrkou. Je 

rovněţ řádnou účetní závěrkou, která je povinně zpracovávána mezi kapitálově 

propojenými subjekty, hovoří se o skupině podniků; jde o vyjádření finančních efektů, 

jakoby šlo o jeden celek. Konsolidovaná účetní závěrka slouţí k informování akcionářů 

a společníků mateřské společnosti podniku a dalších osob. V ţádném případě však 

neslouţí pro daňové účely ani se nedotýká otázek rozdělování hospodářského výsledku. 

(Kislingerová, 2007)  

 

2.2.1 Rozvaha 

Základním účetním výkazem kaţdého podniku je jeho rozvaha, která informuje 

o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. 

Rozvaha se vţdy sestavuje k určitému datu a musí platit, ţe aktiva se rovnají pasivům. 

Základním hlediskem členění aktiv je především doba jejich upotřebitelnosti, případně 

rychlost a obtíţnost konverze v peněţní prostředky (likvidnost), aby bylo moţné uhradit 

splatné závazky (hledisko likvidity). Aktiva v rozvaze lze rozlišit na pohledávky za 

upsaný kapitál, dlouhodobý majetek, oběţní aktiva a časové rozlišení. (Pavelková 

a Knapková, 2010) 

 

Pohledávky za upsaný základní kapitál zachycují stav nesplacených akcií nebo 

podílů jako jednu z protipoloţek základního kapitálu. Jsou to pohledávky za 

jednotlivými upisovateli – společníky, akcionáři, členy druţstva. Často bývá tato 

poloţka nulová. Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem 

(DHM), dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) a dlouhodobým finančním 
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majetkem (DFM). Dlouhodobý majetek podniku slouţí dobu delší neţ jeden rok, 

postupně se opotřebovává a tvoří podstatu majetkové struktury. (Pavelková a Knapková, 

2010) 

Dlouhodobý hmotný majetek tvoří pozemky, budovy, stavby a samostatné 

movité věci. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zejména zřizovací výdaje, 

nehmotné výsledky výzkumné činnosti, software, různá ocenitelná práva (např. know-

how, licence, autorská práva) a goodwill. U dlouhodobého hmotného i nehmotného 

majetku je velmi důleţité si všímat jeho stáří. Je zásadní rozdíl, pokud je analyzován 

podnik, který má nově pořízený majetek, nebo naopak podnik, jehoţ aktiva uţ jsou 

z velké části odepsaná. Výše majetku se promítá do některých ukazatelů finanční 

analýzy, a pokud si analytik není vědom této skutečnosti, mohou být závěry z analýzy 

značně zkresleny. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Stáří majetku lze poznat z rozvahy, kde na straně aktiv jsou sloupečky obsahující 

nápisy brutto, korekce a netto. První sloupec „brutto“ ukazuje hodnotu aktiv 

v pořizovací ceně, druhů sloupec „korekce“ obsahuje výši oprávek k dlouhodobému 

majetku (oprávky vyjadřují sumu odpisů, a tedy platí, ţe čím vyšší hodnota je zde 

uvedena, tím více je majetek opotřebený), třetí sloupec „netto“ pak odpovídá zůstatkové 

hodnotě dlouhodobého majetku. Podnik si můţe zvolit způsob odpisování lineární, 

degresivní nebo progresivní. Tím ovšem lze ovlivnit zůstatkovou majetku i výsledek 

hospodaření v daném období. I to je skutečnost, kterou by měl analytik vnímat. Volbou 

způsobu odepisování lze v podniku vytvářet tzv. tiché rezervy. (Pavelková a Knapková, 

2010) 

 

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje nakoupené obligace, vkladové listy, 

termínové vklady, půjčky poskytnuté jiným podnikům aj. U úvěrových cenných papírů 

musí být splatnost delší neţ jeden rok. Patří sem i nemovitosti, které podnik nakoupí pro 

účely obchodování s nimi, pronajímání či uloţení volných peněţních prostředků na 

dobu delší neţ jeden rok. Důleţité je si uvědomit, ţe dlouhodobý finanční majetek se 

neodpisuje. Důvodem je skutečnost, ţe časem nedochází k opotřebení, jako je tomu 

například u strojů či budov. Vţdy je třeba zjistit, o jaký druh dlouhodobého finančního 

majetku se jedná. Můţe jít o strategickou investici, která je důleţitá z hlediska samotné 
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činnosti podniku, nebo o alokaci volných finančních prostředků. To je pak velmi 

důleţité zohlednit při samotné finanční analýze. (Pavelková a Knapková, 2010) 

 

Oběţná aktiva představují krátkodobý majetek, který je v podniku přítomen 

v různých formách a je neustále v pohybu. Velký podíl oběţného majetku mají 

například podniky zabývající se obchodní činností, ale nemusí to být samozřejmě 

pravidlem. Oběţný majetek se obvykle obrací velmi rychle. Čím rychleji se obrací, tím 

větší zisk přináší. Zásoby představují skladovaný materiál, nedokončené výrobky, 

polotovary vlastní výroby, hotové výrobky vlastní výroby a zboţí nakoupené k prodeji. 

Pohledávky jsou tříděny z hlediska času (krátkodobé a dlouhodobé) a z hlediska účelu 

(pohledávky z obchodního styku, pohledávky ke společníkům apod.). Dlouhodobé 

pohledávky jsou součástí oběţného majetku, i kdyţ mají dobu splatnosti delší neţ jeden 

rok. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje cenné papíry obchodovatelné na 

peněţním trhu (např. státní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace, směnky 

pořízené za účelem obchodování apod.). Umoţňuje krátkodobé investování 

přebytečných peněţních prostředků a získání vyšších výnosů. Na druhé straně umoţňuje 

zabezpečení rychlé likvidity podniku. Zahrnují se zde i tzv. vlastní akcie a vlastní 

dluhopisy, které můţe podnik dle obchodního zákoníku drţet. Za součást krátkodobého 

majetku jsou dále povaţovány bankovní účty a peněţní prostředky v hotovosti. 

(Pavelková a Knapková, 2010) 

Oběţný majetek se na rozdíl od majetku dlouhodobého neodepisuje, přesto 

i v této části rozvahy je vyuţíván sloupec „korekce“. Nesledují se zde odpisy, ale 

opravné poloţky, které představují přechodné sníţení hodnoty majetku, například 

v důsledku poklesu trţních cen takového majetku. Zdůrazněno je slovo přechodné, 

protoţe v tomto se zásadně liší od oprávek, které vyjadřují trvalé sníţení hodnoty 

majetku, tzn. oprávky jsou „napořád“, u opravných poloţek existuje předpoklad, ţe 

časem důvod jejich existence pomine. Opravné poloţky lze tvořit i k dlouhodobému 

majetku. Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích 

období a příjmů příštích období. (Pavelková a Knapková, 2010) 
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Finanční struktura podniku je zachycena na straně pasiv rozvahy. Obsahuje 

zdroje financování podnikového majetku. Skládá se z vlastního kapitálu, cizích zdrojů 

a časového rozlišení. Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými 

fondy, rezervními fondy a ostatními fondy tvořenými ze zisku a dále vytvořeným 

výsledkem hospodaření minulých let i běţného účetního období. Základní kapitál 

představuje část vlastního kapitálu, která vzniká zejména při zaloţení společnosti – jde 

o upsaný kapitál. V případě vykazování ztráty, která se neuhradí jinou formou (např. 

z rezervního fondu), dochází k vynucenému sníţení základnímu kapitálu. (Pavelková 

a Knapková, 2010) 

Kapitálové fondy představují externí kapitál, který podnik získal zvnějšku (nejde 

však o cizí kapitál). Patří sem především emisní áţio (rozdíl mezi emisním kurzem 

a jmenovitou hodnotou akcií); dále se mohou kapitálové fondy tvořit z darů či vkladů 

společníků nezvyšujících základní kapitál apod. Patří sem i oceňovací rozdíly 

z přeceňování majetku a závazků a při přeměnách společností. Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku jsou fondy tvořené interně ze zisku. Patří sem 

rezervní fond, statutární fondy a fondy na základě vlastního rozhodnutí společnosti. 

Výsledek hospodaření minulých let představuje část zisku, která nebyla pouţita do 

fondů či na výplatu podílu na zisku a převádí se do dalšího období. Vţdy je důleţité 

analyzovat skutečnost, zda podnik vyuţívá vytvořený zisk pro svůj další rozvoj, nebo 

naopak dochází k rozdělení zisku vlastníkům. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Významnou poloţkou finanční struktury podniku jsou c izí zdroje. Patří k nim 

rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Rezervy jsou tvořeny na 

vrub nákladů podniku (sniţují vykazovaný zisk); představují částku peněz, kterou bude 

muset podnik v budoucnosti vydat – jde tedy o budoucí závazky (např. rezervy na 

opravy hmotného majetku). Rezervy upravené zákonem o rezervách jsou odečitatelné 

pro účely zdanění zisku; ostatní nikoliv. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Jako dlouhodobé závazky vystupují ve finanční struktuře závazky z obchodního 

styku delší neţ jeden rok; patří sem i emitované obligace, dlouhodobé zálohy od 

odběratelů, dlouhodobé směnky k úhradě aj. Krátkodobé závazky představují závazky 

vůči dodavatelům kratší neţ jeden rok, krátkodobé směnky k úhradě, krátkodobé zálohy 

od odběratelů. Patři sem i závazky vůči zaměstnancům, institucím (např. sociálního 

zabezpečení) či společníkům. (Pavelková a Knapková, 2010) 
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Velmi citlivě je třeba vnímat u dlouhodobých a krátkodobých závazků např. 

poloţku závazků vůči společníkům, která má sice charakter závazku, ale tlak na její 

zaplacení nemusí být tak významný jako v případě závazku z obchodních vztahů, vůči 

zaměstnancům nebo státu. Bankovní úvěry a výpomoci zahrnují úvěry dlouhodobé (se 

splatností delší neţ jeden rok), běţné úvěry a krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté 

účetní jednotce jinými osobami neţ bankami (třetími osobami) a společníky obchodních 

společností. Poslední poloţkou finanční struktury je časové rozlišení. Zachycuje 

zůstatky výdajů příštích období a zůstatky výnosů příštích období. (Pavelková 

a Knapková, 2010) 

 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Smyslem výkazu zisků a ztrát je informovat o úspěšnosti práce podniku, 

o výsledku, kterého dosáhl podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy 

podniku dosaţenými v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvořením. Podle 

principu akruálního účetnictví se za výnosy povaţují peněţní částky, které podnik získal 

z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období 

došlo k jejich inkasu. Náklady pak představují peněţní částky, které podnik v daném 

účetním období vynaloţil na získání výnosů, i kdyţ k jejich skutečnému zaplacení 

nemuselo ve stejném období dojít. Z výše uvedených definic vyplývá důleţitý závěr, ţe 

nákladové a výnosové poloţky se neopírají o skutečné peněţní toky – příjmy a výdaje, 

a proto ani výsledný čistý zisk neodráţí čistou skutečnou hotovost získanou 

hospodařením podniku. Výkaz zisků a ztrát má v České republice stupňovité 

uspořádání; je rozlišována část provozní, finanční a mimořádná. (Kislingerová, 2007) 

 

Ve finanční analýze se lze setkat s různými formami zisku. Klíčovým pro 

konstrukci je především účel, pro který je analýza zpracovávána. Čistý zisk k rozdělení 

akcionářům vlastnícím kmenové akcie (EAC) je zisk, který jiţ byl zdaněn, byl doplněn 

zákonný rezervní fond a případně byly vyplaceny dividendy akcionářům vlastnícím 

prioritní akcie; tento zisk můţe být vyplacen formou dividend nebo reinvestován zpět 

do podniku. (Kislingerová, 2007) 

Čistý zisk (EAT) je zisk po zdanění, který je určen k rozdělení mezi akcionáře, 

drţitele všech akcií a podnik. Zisk před zdaněním (EBT) je EAT zvýšený o daň 
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z příjmu za mimořádnou činnost a daň z příjmu za běţnou činnost; je důleţitým 

pohledem na výkonnost při trendové analýze, kdy v čase se můţe měnit zdanění zisku. 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) je EBT zvýšený o nákladové úroky; měří efekt 

podnikatelské činnosti, které je podnik schopen dosáhnout. Zisk před zdaněním, úroky 

a odpisy (EBITDA) je EBIT zvýšený o odpisy. (Kislingerová, 2007) 

 

2.2.3 Cash flow 

Praktické finanční řízení a rozhodování podniků si ve vyspělých trţních 

ekonomikách vynutily – vedle informací o majetku a jeho krytí, o výnosech, nákladech 

a zisku – také informace o peněţních tocích podniku, tj. o jeho peněţních příjmech 

a výdajích. Rozvaha zachycuje stav majetku a kapitálu k určitému okamţiku. Výkaz 

zisku a ztráty zaznamenává různé kategorie výnosů, nákladů a zisku v období jejich 

vzniku bez ohledu na to, zda vznikají skutečně reálné peněţní příjmy či výdaje. 

Z tohoto důvodu nastává obsahový i časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy 

a příjmy, ziskem a stavem peněţních prostředků. Tento problém pomáhá odstraňovat 

právě sledování cash flow. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Cash flow je důleţitým elementem finančního řízení a finanční analýzy podniku. 

Bezprostředně souvisí se zajišťováním jeho likvidity. Podstatou sledování ve výkazu 

peněţních toků (cash flow) je změna stavu peněţních prostředků. Výkaz cash flow 

vysvětluje přírůstky a úbytky peněţních prostředků a důvody, proč k nich došlo podle 

zvolených kritérií. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Pro většinu malých a středních podniků je hotovost a vysoký stav peněţních 

prostředků na bankovním účtu často důleţitější neţ ziskovost. Pokud nedosáhne podnik 

v některém ze sledovaných let zisku, není to pozitivní zpráva, ale nemusí jej to 

bezprostředně ohroţovat. Pokud však podniku dojdou peníze, které nutně potřebuje na 

kaţdodenní běţné fungování, můţe to mít velice významný dopad na jeho vlastní 

existenci. V době hospodářské a finanční krize se velmi markantně ukázalo, jak 

významnou roli sehrává v ţivotě podniků schopnost vytvářet dostatečně vysoké peněţní 

toky. (Pavelková a Knapková, 2010) 
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2.2.4 Příloha účetní závěrky 

Velmi cenné informace pro zpracovávanou finanční analýzu poskytuje příloha 

účetní závěrky. Především externí analytik v ní nalezne celou řadu významných 

informací. V příloze účetní závěrky lze nalézt např.: 

 údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo 

rozhodující vliv na této účetní jednotce s uvedením výše vkladu 

v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním 

období v obchodním rejstříku a popis organizační struktury účetní 

jednotky; 

 průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období a z toho 

členů řídících orgánů, s uvedením výše osobních nákladů; 

 výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek ; 

 informace o aplikaci obecných účetních zásad, o pouţitých účetních 

metodách, způsobech oceňování a odpisování, jejichţ znalost je 

významná pro posouzení finanční a majetkové situace; 

 podle principu významnosti způsob stanovení opravných poloţek 

a oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše 

opravných poloţek a oprávek; 

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Je zde vysvětlena 

kaţdá významná poloţka nebo skupina poloţek, jejichţ uvedení je 

podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace 

a výsledku hospodaření účetní jednotky a tyto informace nevyplývají 

přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, a u významných 

poloţek aktiv uvede téţ jejich přírůstky a úbytky; 

 řadu dalších informací o společnosti. (Pavelková a Knapková, 2010) 

 

 

2.3 Metody a postupy finanční analýzy 

 Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části, kvalitativní 

(tzv. fundamentální) analýzu a kvantitativní (tzv. technickou) analýzu.  
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 Fundamentální analýza je zaloţena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků 

(nejen pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké mnoţství 

kvalitativních údajů, a pokud vyuţívá kvantitativní informací, odvozuje zpravidla své 

závěry bez pouţití algoritmizovaných postupů. Východiskem fundamentální analýzy 

podniku je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jde zejména 

o analýzu vlivu: 

 vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku,  

 právě probíhající fáze ţivota podniku,  

 charakteru podnikových cílů. (Sedláček, 2009) 

 Metodou analýzy je komparativní analýza zaloţená převáţně na verbálním 

hodnocení. Patří sem SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda 

analýzy portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda BSC 

(balanced scoreboard). (Sedláček, 2009) 

 

 Technická analýza podniku pouţívá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků. Postup analýzy 

zahrnuje obvykle následující etapy: 

1. Charakteristika prostředí a zdrojů dat 

a) Výběr srovnatelných podniků.  

b) Příprava dat a ukazatelů.  

c) Sběr dat a ověření pouţitelnosti ukazatelů.  

2. Výběr metody a základní zpracování dat 

a) Volba vhodné metody analýzy a výběr ukazatelů.  

b) Výpočet ukazatelů. 

c) Hodnocení relativní pozice podniku.  

3. Pokročilé zpracování dat 

a) Identifikace modelu dynamiky – analýza vývoje ukazatelů v čase. 

b) Kauzální analýza hodnotící vztahy mezi ukazateli (pyramidální 

rozklady). 
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c) Korekce a zjištění odchylek.  

4. Návrhy na dosaţení cílového stavu 

a) Variantní návrhy na opatření.  

b) Odhady rizik variantních řešení.  

c) Výběr doporučené varianty. (Sedláček, 2009) 

 

2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

 

 Absolutní ukazatele vycházejí přímo z účetních výkazů. Analyzovaná data se 

porovnávají za daný účetní rok s rokem minulým. U daných údajů se sledují jak 

absolutní změny těchto údajů, tak i změny procentní (relativní). Analýza absolutních 

ukazatelů zahrnuje horizontální analýzu (analýzu trendů) a vertikální analýzu (procentní 

rozbor komponent). (Máče, 2006) 

 Při horizontální analýze absolutních ukazatelů se zjišťuje, jak se určitá poloţka 

v účetním výkazu změnila oproti předchozímu roku, a to jak v absolutní výši, tak 

i v relativní (procentuální) výši. Porovnávání poloţek účetních výkazů mezi 

jednotlivými roky se provádí po řádcích, horizontálně – proto se hovoří o horizontální 

analýze. (Máče, 2006) 

  Vertikální analýza umoţňuje srovnat účetní výkazy daného roku s výkazy 

z minulých let a zejména pak porovnat několik firem různých velikostí. Pojem 

„vertikální“ je zde míněn v tom smyslu, ţe technika rozboru bývá zpracovávána 

v jednotlivých letech od shora dolů. Srovnají- li výsledky vertikální analýzy 

s následujícími bilančními pravidly, pak je moţné činit rozhodnutí týkající se 

financování podniku tak, aby bylo dosaţeno dlouhodobé finanční stability. (Máče, 

2006) 

 Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika se zabývá vztahy pouze na straně pasiv. 

Pravidlo říká, ţe vlastní zdroje by neměly být niţší neţ zdroje cizí. Zlaté bilanční 

pravidlo financování zdůrazňuje, ţe je potřeba slaďovat časový horizont trvání 

majetkových účastí s časovým horizontem finančních zdrojů (dlouhodobý majetek by 

měl být financován z dlouhodobých zdrojů vlastních nebo dlouhodobých cizích zdrojů). 

Zlaté pari pravidlo sleduje vztah dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu, Pravidlo 
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doporučuje, aby dlouhodobý majetek byl financován převáţně z vlastních zdrojů. Toto 

pravidlo se dodrţuje jen zřídka, neboť podnik ke svému financování vyuţívá i cizích 

zdrojů. Zlaté poměrové pravidlo uvádí, ţe pro udrţení dlouhodobé rovnováhy by tempo 

růstu investic nemělo ani v krátkém časovém horizontu být vyšší neţ tempo růstu trţeb. 

(Máče, 2006) 

 

2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

K analýze a řízení finanční situace podniku slouţí rozdílové ukazatele 

označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond je chápán jako 

agregace určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. jako 

rozdíl mezi souhrnem určitých poloţek krátkodobých aktiv a určitých poloţek 

krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond). (Sedláček, 2009) 

Výkaz struktury daného fondu obsahuje přírůstky a úbytky těch poloţek 

rozvahy, z nichţ byl fond vymezen a které tedy tvoří jeho vnitřní náplň (proto jej lze 

označit jako výkaz likvidity daného finanční fondu). Výkaz cash flow na bázi zdrojů 

a uţití daného finančního fondu vypovídá o tom, z jakých zdrojů byl fond naplněn 

a k jakým účelům byl pouţit. Oba výkazy tedy shodně vypovídají o změně likvidity, ale 

kaţdý z jiného úhlu pohledu. Jeden informuje o změnách v obsahové náplni samotného 

finančního fondu a druhý o příčinách těchto změn. (Sedláček, 2009) 

 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů 

 

 Mezi základní nástroje finanční analýzy patří poměrové ukazatele. Poměroví 

ukazatelé charakterizují vzájemný vztah dvou poloţek z účetních výkazů pomocí jejich 

podílu. Aby měl takto vypočtený poměrový (intenzivní) ukazatel určitou vypovídací 

schopnost, musí existovat mezi poloţkami uvedenými do poměru vzájemná souvislost. 

Při výběru ukazatelů je třeba mít vţdy na mysli cíl, kterého chceme analýzou 

poměrových ukazatelů dosáhnout. Jelikoţ existuje nepřeberné mnoţství poměrových 

ukazatelů, je účelné sdruţovat je do skupin, které jsou vţdy zaměřeny na určitý aspekt 

finančního stavu podniku. (Máče, 2006) 
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2.6.1 Ukazatelé rentability 

 Ukazatelé rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloţeny na 

vytvoření tohoto zisku. Pouţívá se jich pro posouzení intenzity vyuţívání, reprodukce 

a zhodnocení podniku. Při konstrukci ukazatelů se vychází z rozvahy i výkazu zisku 

a ztráty. Jednotliví ukazatelé rentability se od sebe liší podle toho, jaký zisk se dosazuje 

do čitatele, také i podle toho, jaký vloţený kapitál se dosadí do jmenovatele zlomku 

v ukazateli. (Máče, 2006) 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return On Assets) měří hrubou 

produkční sílu účetní jednotky, její celkovou výdělečnou schopnost. Hodnota ukazatele 

udává, kolik korun vynesla kaţdá koruna investovaného kapitálu. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou tato aktiva financována z vlastních či 

cizích zdrojů. Vypočítá se dle vzorce: 

Aktiva

EBIT
ROA  .     (Máče, 2006) 

Kde: EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) vyjadřuje výnosnost 

kapitálu, který do podniku vloţili akcionáři. Akcionáři pomocí tohoto ukazatele zjišťují, 

zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Vypočítá se dle vzorce: 

kapitál Vlastní

zisk Čistý
ROE  .    (Máče, 2006) 

 Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) poměřuje čistý zisk společnosti 

s celkovými trţbami. Výsledek nám indikuje, kolik korun zisku přinesla účetní jednotce 

jedna koruna trţeb. Vypočítá se dle vzorce: 

Tržby

zisk Čistý
ROS  .     (Máče, 2006) 

Nákladovost lze vypočítat jako poměr nákladů k trţbám. Vyjadřuje výši nákladů 

připadající na jednu korunu trţeb společnosti. (Máče, 2006) 

 

2.6.2 Ukazatelé likvidity 

 Schopnost účetní jednotky uhradit své finanční závazky v okamţiku jejich 

splatnosti měří ukazatelé likvidity. Aby byla účetní jednotka solventní, musí mít určitou 

část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. takové formě, která je rychle přeměnitelná  



24 

 

na peníze. Likvidita má protikladný vztah k rentabilitě účetní jednotky. Účetní jednotky 

s velkým podílem vysoce likvidního majetku dosahují obvykle niţší rentability. (Máče, 

2006) 

 Běžná likvidita udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběţnými aktivy. 

Vypovídající schopnost tohoto ukazatele závisí na struktuře a likvidnosti jednotlivých 

aktiv. Má- li účetní jednotka nadměrné mnoţství zásob, mnoho obtíţně vymahatelných 

pohledávek a pouze malý stav peněţních prostředků, můţe vyšší hodnota tohoto 

ukazatele zastírat skutečné problémy, ve kterých se účetní jednotka v souvislosti se svou 

platební neschopností nachází. Vypočítá se dle vzorce: 

KZ

OA
BL  .     (Máče, 2006) 

Kde: OA jsou oběţná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky.  

 Pohotová likvidita eliminuje vliv zásob (jakoţto nejméně likvidní sloţky) 

oběţných aktiv na ukazatele likvidity. V literatuře se lze setkat s doporučenými 

hodnotami tohoto ukazatele v intervalu 1 aţ 1,5. Vypočítá se dle vzorce: 

KZ

ZOA
PL


 .    (Máče, 2006) 

Kde: Z jsou zásoby. 

 Okamžitá likvidita měří schopnost účetní jednotky hradit okamţitě splatné 

závazky. Vypočítá se dle vzorce: 

KZ

FM
OL  .     (Máče, 2006) 

Kde: FM je finanční majetek.  

Finančním majetkem jsou chápány peníze v hotovosti, na běţných účtech a krátkodobý 

finanční majetek (tj. obchodovatelné cenné papíry). (Máče, 2006) 

 

2.6.3 Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé aktivity informují, jak efektivně hospodaří účetní jednotka se svými 

aktivy (má- li jich účetní jednotka více neţ je třeba, vznikají jí zbytečné náklady, má- li 

jich málo, přichází o potenciální trţby). Vyjadřují se ve dvou formách – buď jako 

ukazatelé počtu obrátek nebo jako ukazatelé doby obratu. Ukazatelé počtu obrátek 

vypovídají o tom, kolikrát se za stanovený časový interval obrátí určitý druh majetku. 
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Ukazatelé doby obratu pak sledují dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán.  

(Máče, 2006) 

 Obrat celkových aktiv je měřítkem celkového vyuţití majetku účetní jednotky.  

Vypočítá se dle vzorce: 

T

A
aktivcelkovýchObrat   .    (Máče, 2006) 

 Doba obratu zásob představuje průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem 

materiálu a prodejem výrobku. Vyjadřuje tedy počet dnů, po které jsou oběţná aktiva 

vázána ve formě zásob. Ideální je postupné sniţování hodnoty ukazatele v jednotlivých 

obdobích. Vypočítá se dle vzorce: 

360

tržby

                         
zásobobratu  Doba  .   (Máče, 2006) 

 Doba obratu závazků (doba odkladu plateb) udává dobu, která uplyne mezi 

nákupem zásob a platbou za tento nákup. Účetní jednotka se můţe snaţit, aby tato doba 

byla co nejdelší. V rámci zajištění likvidity účetní jednotky by tato doba neměla být 

kratší neţ je doba obratu pohledávek. Vypočítá se dle vzorce: 

360

tržby

závazky
záv.obratu  doba  .    (Máče, 2006) 

 Doba obratu pohledávek (doba inkasa) vyjadřuje dobu, která uplyne ode dne 

vystavení faktury odběratelům aţ po příjem peněţních prostředků. Ukazuje tedy, za jak 

dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. Vypočítá se dle vzorce: 

360

tržby

pohledávky
pohl.obratu  doba  .   (Máče, 2006) 

Účetní jednotka má zájem o co nejkratší dobu inkasa.  

2.6.4 Ukazatelé zadluženosti 

 Zadluţeností účetní jednotky se rozumí míra financování svých aktiv jak 

z vlastních, tak i z cizích zdrojů. Účetní jednotka vyuţívá cizí kapitál tehdy, kdyţ jí tato 

alternativa přinese větší výnos, neţ jsou náklady spojené s cizím kapitálem (tj. úroky). 

(Máče, 2006) 

průměrné trţby 
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 Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) udává, z kolika procent jsou 

celková aktiva financována cizím kapitálem. Zatímco věřitelé budou upřednostňovat 

niţší hodnotu tohoto ukazatele a tedy niţší míru zadluţenosti, vlastníci budou 

preferovat vyšší míru zadluţenosti. Vypočítá se dle vzorce: 

aktiva

kapitál cizí
zadluž. celková  .   (Máče, 2006) 

 Zadluženost vlastního kapitálu udává, jaký je poměr mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Ukazatel doplňuje ukazatel celkové zadluţenosti. Vypočítá se dle vzorce: 

VK

CK
zadluž. .    (Máče, 2006) 

 Doba splácení dluhů je ukazatelem zadluţenosti na bázi cash flow. Ukazatel 

vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami z provozního cash 

flow splatit své dluhy. Vypočítá se dle vzorce: 

CF provozní

rezervy - CZ
dl. spl. doba  .  (Pavelková a Knapková, 2010) 

 Úrokové krytí vypovídá o tom, do jaké míry jsou úroky kryty ziskem. Vypočítá 

se dle vzorce: 

úroky

EBIT
krytí úrokové  .     (Máče, 2006) 

Čím vyšší hodnoty ukazatele účetní jednotka dosahuje, tím je její finanční stabilita 

pevnější. (Máče, 2006) 

 

 

2.7 Analýza soustav poměrových ukazatelů 

 

 Vypovídací schopnost finanční analýzy se zvyšuje aplikací nástrojů 

propojujících individuální ukazatele do soustav ukazatelů. Soustavy ukazatelů je moţné 

rozdělit jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska obsahu. Z hlediska konstrukce se jedná 

o soustavy bez formálních vazeb mezi jednotlivými ukazateli, nebo o soustavy formálně 

uspořádané, potom se mluví o: 

 soustavách ukazatelů charakterizujících dynamiku vstupů a výstupů v rámci 

procesu transformace (jako příklad můţe slouţit soustava nerovnic) ; 
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 paralelní soustavě ukazatelů, sloţené z několika ukazatelů hodnocených ve 

vztahu k předem stanoveným parametrům a na základě předem stanovené 

hodnotící škály (např. tzv. „rychlý test“); 

 pyramidové soustavě ukazatelů, přičemţ na jejím základě se potom rozlišuje 

jednostupňový nebo vícestupňový tzv. pyramidový rozklad konkrétního 

ukazatele. (Nývltová a Marinič, 2010) 

Z hlediska obsahu pak soustavy ukazatelů vyjadřují buď bonitu, případně rating, proto 

se jedná o modely bonitní, případně ratingové, nebo se zabývají predikcí bankrotu, 

a potom se jedná o bankrotní modely. Nejznámějšími bonitními modely jsou: 

 Tamariho model; 

 Kralickův model; 

 Bonitní model; 

 Ratingový model. (Nývltová a Marinič, 2010) 

Mezi bankrotní modely patří především: 

 Beaverova jednorozměrná diskriminační analýza ; 

 Beermanova diskriminační funkce; 

 Z-skóre (Altmanův model); 

 Index důvěryhodnosti IN; 

 Taflerův model. (Nývltová a Marinič, 2010) 

 

2.7.1 Z-skóre (Altmanův model) 

 Z-skóre neboli Altmanův model patří mezi nejznámější a nepouţívanější 

modely. Vychází z tzv. diskriminační analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku. 

Výpočet vychází z  upravené verze Altmanovy rovnice publikované v roce 1983. Počítá 

se dle vzorce: 

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

(Pavelková a Knapková, 2010) 

Kde: X1 = Pracovní kapitál/Aktiva, X2 = Nerozdělené zisky/Aktiva, X3 = 

EBIT/Aktiva,  X4 = Trţní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje, X5 = Trţby/Aktiva. 

Při výsledku Z2,9 je moţné předvídat uspokojivou finanční situaci, při 1,2Z≤2,9 je 
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podnik v "šedé zóně" nevyhraněných výsledků a při Z≤1,2 je podnik ohroţen váţnými 

finančními problémy. (Pavelková a Knapková, 2010) 

2.7.2 Index důvěryhodnosti IN05 

Určitým přizpůsobením Z-skóre pro podmínky českého prostředí je Index IN05. 

Výhodou této verze soustavy ukazatelů je, ţe spojuje jak pohled věřitele (obdobně jako 

u ratingu), tak i pohled vlastníka (obdobně jako u BSC). Je kritériem pro hodnocení a 

srovnání kvality fungování podniků a současně i indikátorem včasné výstrahy. Vypočítá 

se dle vzorce: 

IN = 0,13*A + 0,04*B + 3,97*C + 0,21*D + 0,09*E.    

 (Pavelková a Knapková, 2010) 

Kde: A = Aktiva/Cizí zdroje, B = EBIT/ Nákladové úroky, C = EBIT/Aktiva, D = 

Výnosy/Aktiva, E = Oběţná aktiva/ Krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Při 

výsledku IN1,6 podnik tvoří hodnotu, při 0,9IN≤1,6 je v "šedé zóně" nevyhraněných 

výsledků a při IN≤0,9 podnik hodnotu netvoří (ničí). (Pavelková a Knapková, 2010) 

 

 

2.8 Vyhodnocení výsledků finanční analýzy 

 

 Není jednoduché ze získaných výsledků finanční analýzy vyvodit jednoznačné 

závěry o finančním zdraví a hospodaření podniku. Otázek v procesu vyhodnocení 

analýzy vystává celá řada a chybné závěry by mohly vést ke znehodnocení analýzy 

a k nesprávným rozhodnutím v rámci řízení podniku. Z těchto důvodů je potřebné 

věnovat závěrům z finanční analýzy a doporučením z nich vyplývajícím patřičnou 

pozornost. V rámci vyhodnocení výsledků finanční analýzy je nutné se zaměřit na:  

a) racionální posouzení dosaţené výše hodnoty ukazatelů s moţností vyuţití 

nástrojů benchmarkingu; 

b) vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů (rentability, likvidity, aktivity, 

zadluţenosti a dalšími ukazateli); 

c) zhodnocení celkové finanční situace podniku a návrhy doporučení pro její 

zlepšení. (Pavelková a Knapková, 2010) 
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2.8.1 Posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů 

 Pro analytika není vţdy jednoduché posoudit, zda je dosaţená hodnota 

uspokojivá, nebo příliš nízká, či naopak vysoká. V literatuře zabývající se finanční 

analýzou lze najít informace o výši doporučených hodnot k jednotlivým ukazatelům. 

Zde je nutné varovat před bezhlavým vyuţíváním těchto doporučených hodnot. Ty 

mohou slouţit pouze jako orientační vodítko. Kaţdý podnik je velmi specifickým 

subjektem a vyţaduje individuální přístup k hodnocení finančního zdraví. Při 

posuzování dosaţených hodnot ukazatelů je velmi významným aspektem to, čím se 

podnik zabývá, jaký je jeho výrobní sortiment. (Pavelková a Knapková, 2010) 

 Dalším významným aspektem při posuzování dosaţených hodnot ukazatelů je 

jejich vývoj v čase. Srovnání v čase umoţňuje sledovat pozitivní či negativní trendy 

a hledat jejich příčiny. Výsledkem analýzy vývoje ukazatelů v čase můţe být také 

prognóza budoucího vývoje finančního zdraví podniku. To můţe poslouţit pro přijetí 

opatření do budoucna. Zde je ovšem na místě opatrnost – je velmi obtíţné s pomocí 

jednoduchých modelů analýzy,  které se obvykle v této souvislosti pouţívají, dávat 

jednoznačné soudy o budoucím vývoji vybraného ukazatele. Ţivot podnik u je velmi 

mnohotvárný a ovlivňuje jej řada faktorů vnějšího i vnitřního prostředí. (Pavelková 

a Knapková, 2010) 

 

2.8.2 Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů 

 I kdyţ lze pomocí řady ukazatelů spočítat, jakou má podnik např. zadluţenost, 

rentabilitu, aktivitu či likviditu, nemusí být výsledek hodnocení jednotlivých oblastí 

jednoznačný. 

 

Zadluženost a likvidita  

 Vysoká zadluţenost můţe vést ke sníţení likvidity.  Pro posouzení vztahu vývoje 

likvidity a zadluţenosti u konkrétního podniku je nutné analyzovat strukturu cizích 

zdrojů z hlediska doby jejich splatnosti. Pokud má podnik vysoký podíl krátkodobých, 

rychle splatných zdrojů a nízkou hodnotu oběţných aktiv vůči hodnotě krátkodobých 

cizích zdrojů, můţe mít problémy s likviditou. Pokud má vysoký podíl dlouhodobých 

cizích zdrojů, tento problém nemusí vzniknout. (Pavelková a Knapková, 2010) 
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Likvidita a rentabilita 

 Vysoká likvidita znamená schopnost splácet své krátkodobé závazky, coţ 

předpokládá dostatečně vysoké mnoţství oběţných prostředků ve formě hotovosti, 

finančních prostředků na běţném účtu, pohledávkách a zásobách. Z drţby tohoto druhu 

majetku však neplynou téměř ţádné výnosy, naopak dochází k umrtvení vloţeného 

kapitálu, coţ logicky vyústí ve sníţenou rentabilitu podniku. (Pavelková a Knapková, 

2010) 

Aktivita a rentabilita 

 Efektivní vyuţití aktiv, které se projeví ve vysoké obratovosti aktiv či jiných 

dílčích poloţek, povede ke zvýšení rentability. Jsou odvětví, která mají rentabilitu 

vysokou díky vysoké ziskové marţi, naopak existují odvětví, která vyuţívají výhody 

v podobě vysokého obratu aktiv. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Likvidita a aktivita 

 Likvidita poměřuje oběţný majetek (nebo jeho části) s krátkodobými cizími 

zdroji, ukazatele aktivity měří obrat jednotlivých poloţek rozvahy. Je nutné vzájemné 

ovlivňování těchto oblastí hodnocení pozorně sledovat. Např. podnik, který vykazuje 

nízkou likviditu, ale má delší dobu splatnosti závazků neţ dobu splatnosti pohledávek, 

problémy s likviditou mít nemusí. (Pavelková a Knapková, 2010) 

Zadluženost a rentabilita 

 Vyšší zadluţenost můţe přispívat k vyšší rentabilitě, nebo naopak můţe na 

rentabilitu působit negativně. Pokud podnik dokáţe s cizími zdroji pracovat efektivně, 

pak zvýšená zadluţenost podniku působí na rentabilitu vlastního kapitálu pozitivně. 

(Pavelková a Knapková, 2010) 

 

 Pro usnadnění vysvětlení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými ukazateli 

pouţívanými ve finanční analýze lze vyuţít soustav poměrových ukazatelů. Kaţdý 

z poměrových ukazatelů hodnotí stav podniku nebo jeho vývoj jedním číslem. 

Ekonomický proces je však velmi sloţitý a ukazatelů je proto velmi mnoho. Pro 

usnadnění analýzy se vytvářejí soustavy ukazatelů. Ovšem ne jakýkoliv soubor 

ukazatelů je moţné označit za soustavu. Soustavou se ukazatele stávají tehdy, existují- li 

mezi nimi vzájemné souvislosti a závislosti. Výběr ukazatelů, které jsou do soustavy 

zahrnuty, závisí na cíli a detailnosti rozboru. (Pavelková a Knapková, 2010) 
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2.8.3 Zhodnocení celkové finanční situace podniku a návrh doporučení 

 Výsledkem finanční analýzy by mělo být celkové zhodnocení finanční situace 

podniku, odhalení silných a slabých míst, identifikace významných činitelů 

ovlivňujících daný stav hospodaření a návrh doporučení pro zlepšení do budoucna. Pro 

celkové hodnocení je potřebné vzít v úvahu výsledky dílčích analýz jednotlivých oblastí 

hospodaření v kontextu jejich vzájemného propojení o ovlivňování. Nejedná se 

o jednoducho záleţitost, vyţaduje komplexní přístup i zkušenost. (Pavelková 

a Knapková, 2010) 

 K problematickým okruhům tradiční finanční analýzy patří především: 

 vypovídací schopnost účetních výkazů, ze kterých finanční analýza vychází, 

a také rozdílnost účetních praktik podniků; 

 vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření;  

 velká závislost tradičních metod a postupů finanční analýzy na účetních údajích; 

 nutnost srovnání výsledků ukazatelů tradiční finanční analýzy s jinými subjekty; 

 zanedbávání rizika, nákladů obětované příleţitosti a budoucích přínosů 

podnikatelských aktivit.  
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3 Zpracování a vyhodnocení finanční analýzy 

 

 V této části práce nejprve uvádím základní informace o analyzované společnosti 

a potom provádím výpočet a vyhodnocení vybraných ukazatelů finanční analýzy 

a celkové hodnocení finanční situace podniku.  

 

3.1 Stručný popis analyzovaného podniku 

 

 Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. byla zaloţena v roce 2007 dle českého 

právního řádu, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně 

v oddílu B, vloţka 5004.  

 

Datum zápisu: 13. srpna 2007 

Obchodní společnost: ESB Elektrické stroje, a.s. 

Sídlo: Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44 

Identifikační číslo: 277 42 598 

 

 

Akcie: 

66 000 ks  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 000,- Kč 

 

Základní kapitál: 66 000 000,-Kč 

Splaceno: 66 000 000,- Kč 

  

Historie společnosti 

1952 - Zaloţení podniku Energetické strojírny Brno, a.s. rozhodnutím státních orgánů 

o zřízení opravárenského centra pro československou energetiku.  

1951 – 1991 - Energetické strojírny Brno, a.s. jako organická součást československé 

státní energetiky v rámci ČEZ – výroba, přenos a distribuce elektrické energie.  

Právní forma: Akciová společnost  
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1992 - Vytvoření akciové společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. v rámci 

privatizace českého průmyslu.  

2007 – Rozdělení Energetických strojíren Brno, a.s. a vznik tří nových akciových 

společností, kterými jsou – ESB Elektrické stroje, a.s. , ESB Rozvaděče, a.s. , BIS 

Czech, s.r.o. 

 

 Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. vznikla v roce 2007 odštěpením dřívější 

divize od Energetických strojíren Brno. Přímý kontakt se zákazníky, zvýšení rozsahu 

a kvality dodávek a sluţeb byly hlavními důvody k osamostatnění divize a vzniku nové 

akciové společnosti. Jako samostatná a.s. se stala součástí International BEZ Group 

(dále IBG) v březnu roku 2008, coţ bylo pro naši zkoumanou společnost velmi 

významným krokem vpřed. Modernizace technologií jistě vytvořila dobré předpoklady 

pro další rozvoj. 

 Společnost International BEZ Group působí na slovenských i zahraničních trzích 

od roku 2004. Společnost sdruţuje výrobce transformátorů v Čechách i na Slovensku. 

Mezi společnosti patřící do International BEZ Group patří BEZ 

TRANSFORMÁTORY, BEZ ELBAT v Bratislavě, ETD TRANSFORMÁTORY v 

Plzni a ESB Elektrické stroje v Brně.  

 Nové obchodní etablování na trhu pod hlavičkou International BEZ Group 

nabízí významné mezinárodní postavení a ve svých aktivitách úspěšně navázalo na 

historii svých předchůdců a dnes tvoří skupinu, která garantuje stabilitu, kvalitu, stejně 

jako obchodní moţnosti získávat projekty, na kterých prosperují všechny čtyři 

společnosti. 

 

 Výrobní program ESB Elektrické stroje, a.s. je následující:  

 

Transformátory: revize a opravy transformátorů vn a vvn, pecových transformátorů, 

olejových a vzduchových tlumivek a reaktorů, speciálních strojů netočivých, opravy 

a výměny přepínacích zařízení regulačních transformátorů, revize proudových 

a napěťových měničů, výkup transformátorů a jejich případná likvidace, diagnostika 

transformátorů včetně olejových náplní a jejich ošetření, opravy a revize všech 
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transformátorů do 250 MVA, opravy měřících transformátorů, filtrace 

transformátorového oleje, sušení transformátorů, regenerace transformátorového oleje. 

Točivé stroje: asynchronní motory všech výkonů (do 10 kV), elektrické stroje 

synchronní, opravy statorů, rotorů a budičů, opravy generátorů do 16 MVA, opravy 

generátorů vodních elektráren, stejnosměrné stroje, trakční stroje, renovace strojních 

dílů termickým nástřikem kovů. 

 

 Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. se ve své činnosti prosazuje na trhu 

s transformátory, točivými motory a generátory.  

 

 Rozhodující trţby byly realizovány v oblasti oprav transformátorů pro 

zákazníky: 

ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o.  

OFZ, a.s. 

E.ON Česká republika, s.r.o. 

Západoslovenská energetika, a.s.  

Slovenské elektrárne, a s.  

Správa ţelezniční dopravní cesty, s.r.o. 

 

 V opravách točivých strojů byli rozhodující zákazníci: 

Siemens Electric Machines, s.r.o. 

České dráhy, a.s. 

ABB, s.r.o. org. jednotka Service 

Sigma Energoinţenýring, s.r.o. 

A-energy, s.r.o. 

TES Vsetín, s r.o.  

ENERGO-PRO BULGARIA AD 

ČEZ, a.s. 

ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.  

 

 Na dosaţených trţbách se kaţdoročně podílí segment transformátorů zhruba 

z 65 % a točivé stroje z 35 %.  
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3.2 Popis a zhodnocení kvality použitých informačních zdrojů  

 Pro zpracování ukazatelů jsem pouţil Výroční zprávy společnosti ESB 

Elektrické stroje, a.s., které mně poskytl zaměstnanec přímo v sídle společnosti. 

Veškerá spolupráce se zkoumanou společností byla z pohledu přístupnosti 

poţadovaných informací bezproblémová a velmi přínosná. Zpracovány a jiţ 

odsouhlaseny byly Výroční zprávy za roky 2008 a 2009, obsahující veškeré potřebné 

účetní podklady. Pro rok 2010 byla prozatím zpracována pouze rozvaha a výkaz zisku 

a ztráty, ale údaje v nich jsou finální.  

 

3.3 Analýza absolutních ukazatelů 

 V rámci analýzy absolutních ukazatelů provádím vertikální analýzu rozvahy 

a horizontální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

3.3.1 Vertikální analýza rozvahy 

V analýze stavových veličin porovnávám jednotlivé poloţky z rozvahy a  určuji 

jejich procentní podíly na celkových aktivech a pasivech za jednotlivé roky.  

Tab. 1: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roky 2008 2009 2010 

Jednotky tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem 131 270 100 127 070 100 119 112 100 

Dlouhodobý majetek  63 884 48,67 61 154 48,13 56 199 47,18 

Dl. nehmotný majetek  815 0,62 787 0,62 512 0,43 

Dl. hmotný majetek  63 069 48,05 60 367 47,50 55 688 46,75 

Dl. finanční majetek  0 0 0 0 0 0 

Oběţná aktiva 66 221 50,45 64 973 51,13 62 209 52,23 

Zásoby 10 773 8,21 13 873 10,92 10 760 9,03 

Dlouhodobé pohledávky 104 0,08 104 0,08 104 0,09 

Krátkodobé pohledávky 46 995 35,80 43 884 34,55 40 767 34,23 

Finanční majetek krátk. 8 350 6,36 7 111 5,60 10 578 8,88 

Čas. rozlišení aktiv 1 165 0,88 944 0,74 704 0,59 
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 U poloţek aktiv uvedených v tabulce 1 na straně 35 vychází téměř stejný poměr 

dlouhodobého majetku a oběţných aktiv. Z dlouhodobého majetku je nejvýznamnější 

poloţkou dlouhodobý hmotný majetek, přičemţ pokles jeho podílu na aktivech v letech 

2009 a 2010 je zanedbatelný. Z oběţných aktiv jsou významnou poloţkou krátkodobé 

pohledávky, kde je moţné pozorovat, ţe má společnost třetinu peněz vázanou 

v pohledávkách, coţ pro ni není výhodné. Zásoby se zvýšily v roce 2009 ale v roce 

2010 se vrátili na původní hodnotu. Dále je patrné, ţe pomalu roste podíl krátkodobého 

finančního majetku společnosti.  

 

Tab. 2: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roky 2008 2009 2010 

Jednotky tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem 131270 100 127070 100 119112 100 

Vlastní kapitál 84 423 64,31 75 688 59,56 78 856 66,20 

Základní kapitál 66000 50,28 66000 51,94 66000 55,41 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 602 0,46 1470 1,16 1180 0,99 

HV minulých let 1846 1,41 4106 3,23 8013 6,73 

HV běţného období 15975 12,17 4112 3,24 3663 3,08 

Cizí zdroje 46163 35,17 50956 40,10 39493 33,16 

Rezervy 6939 5,29 1735 1,37 1010 0,85 

Dlouhodobé závazky 1128 0,86 930 0,73 1128 0,95 

Krátkodobé závazky 38096 29,02 29890 23,52 32076 26,93 

Dlouhodobé bank. úvěry 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé bank. úvěry 0 0 18402 14,48 5279 4,43 

Čas. rozlišení pasiv  684 0,52 426 0,34 763 0,64 

  

 U pasivních poloţek uvedených v tabulce 2 na straně 36 je moţné sledovat 

jednoznačnou převahu vlastního kapitálu nad cizími zdroji. Jedná se o samofinancování, 

coţ je pro ni draţší neţ financování z cizích zdrojů. Nasvědčuje tomu i nulový 

dlouhodobý bankovní úvěr a i krátkodobé bankovní úvěry, které s výjimkou roku 2009 
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vykazují minimální hodnoty. Hospodářský výsledek minulých let se stále navyšuje, ale 

hospodářský výsledek běţného období zaznamenal v roce 2009 výrazný pokles. 

Největší podíl na cizích zdrojích vykazuje poloţka krátkodobých závazků.  V roce 2009 

nastal výrazný pokles podílu rezerv a roce 2010 pokles pokračuje.  

 

3.3.2 Horizontální analýza rozvahy 

Hodnotí se rozdíl let 2009/2008 a dále 2010/2009, kde se určuje jejich rozdíl 

a přírůstek či úbytek vyjádřený v procentech. 

Tab. 3: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování)  

Změna 2009/2008 2010/2009 

Jednotky tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem -4 200 -3,20 -7 958 -6,26 

Dlouhodobý majetek -2 730 -4,27 -4 955 -8,10 

Dl. nehmotný majetek  -28 -3,44 -275 -34,94 

Dl. hmotný majetek  -2 702 -4,28 -4 679 -7,75 

Dl. finanční majetek  0 0 0 0 

Oběţná aktiva -1 248 -1,88 -2 764 -4,25 

Zásoby 3 100 28,78 -3 113 -22,44 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky -3 111 -6,62 -3 117 -7,10 

Finanční majetek krátk. -1 239 -14,84 3 467 48,75 

Čas. rozlišení aktiv -221 -18,97 -240 -25,42 

 

 Horizontální analýza aktiv uvedená v tabulce 3 na straně 37 odkryla pokles 

u většiny poloţek aktiv. Pokles dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku však  

není nad rámec vykázaných účetních odpisů. Pokles hodnoty oběţných aktiv souvisí 

hlavně s neustále klesající poloţkou krátkodobých pohledávek. Zásoby se po navýšení  

v roce 2009 vrátily na původní úroveň z roku 2008. U krátkodobého finančního majetku 

došlo v roce 2009 k mírném poklesu, ale v roce 2010 se výrazně zvýšil.  



38 

 

Tab. 4: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování)  

Změna 2009/2008 2010/2009 

Jednotky tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem -4 200 -3,20 -7 958 -6,26 

Vlastní kapitál -8 735 -10,35 3 168 4,19 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 868 144,19 -290 -19,73 

HV minulých let 2 260 122,43 3 907 95,15 

HV běţného období -11 863 -74,26 -449 -10,92 

Cizí zdroje 4 793 10,38 -11 463 -22,50 

Rezervy -5 204 -75,00 -725 -41,79 

Dlouhodobé závazky -198 -17,55 198 21,30 

Krátkodobé závazky -8 206 -21,54 2 186 7,31 

Dlouhodobé bank. úvěry 0 0 0 0 

Krátkodobé bank. úvěry 0 0 -13 123 -71,31 

Čas. rozlišení pasiv  -258 -37,72 337 79,11 

 

 Základní kapitál se ve sledovaném období neměnil. V oblasti pasiv uvedených 

v tabulce 4 na straně 38 je nejzávaţnější pokles hospodářského výsledku běţného 

období o 74% mezi roky 2008 a 2009 a v roce 2010 hodnota dále klesá. Důleţité je také 

zmínit významný nárůst poloţky hospodářského výsledku minulých let, kam si podnik 

převádí výraznou část z výsledků hospodaření běţného období. V cizích zdrojích 

zaznamenávají největší poklesy rezervy, o 75% a 42%. To souvisí s omezením investic 

do podniku, které mělo vliv také na sníţení krátkodobých bankovních úvěrů mezi roky 

2009 a 2010. Výrazné sníţení poloţky krátkodobých závazků mezi roky 2008 a 2009 

souvisí se sníţením obratu podniku. 

 

3.3.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Hodnotí se rozdíl let 2009/2008 a dále 2010/2009, kde se určuje jejich přírůstek 

či úbytek vyjádřený v procentech.  
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Tab. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţky výkazu zisku a 

ztrát 

Změna oproti minulému 

období 

2008/2009 2009/2010 

Trţby za prodej zboţí 169% 545,40% 

Obchodní marţe 181,60% -604,70% 

Výkony -27,75% 4,24% 

Trţby za výrobky+sluţby -29,12% 3,50% 

Výkonová spotřeba -27,84% 5,54% 

Přidaná hodnota -27,50% 1,11% 

Osobní náklady -15,80% 14,93% 

Provozní HV -70,68% -11,20% 

HV před zdaněním -72,67% -18,30% 

HV za účetní období -74,26% -10,92% 

 

 

 Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty uvedené v tabulce 5 na straně 39 

vyšel najevo za rok 2009 a 2010 vysoký nárůst trţeb za prodej zboţí, ale zároveň pokles 

obchodní marţe o alarmujících 605%. U výkonů a souvisejících poloţek nastává mezi 

roky 2008 a 2009 výrazný pokles a v roce 2010 dochází pouze k mírnému zvýšení. 

Osobní náklady zaznamenaly nárůst, coţ souvisí se zvýšením počtu zaměstnanců.  

U hospodářského výsledku dochází v roce 2009 k silnému propadu a v roce 2010 dál 

klesá. 

 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 V rámci analýzy poměrových ukazatelů provádím analýzu likvidity, 

zadluţenosti, aktivity, rentability a produktivity práce. Doporučené hodnoty a oborové 

průměry pouţitých poměrových ukazatelů jsem čerpal ze zdroje dle Pavelkové 

a Knapkové (2010). 
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3.4.1 Analýza likvidity 

 

Tab. 6: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování)  

Ukazatele likvidity 2008 
Změna 

2008/2009 
2009 

Změna 

2009/2010 
2010 

Doporučené 

hodnoty 
Výsledek 

okamţitá likvidita 0,2192 -32,82% 0,1473 92,31% 0,2832 0,2 - 0,5 OK 

pohotová likvidita 1,4555 -27,30% 1,0581 30,16% 1,3773 větší neţ 1 OK 

běţná likvidita 1,7383 -22,60% 1,3454 23,78% 1,6653 1,5 - 2,5 nevyhovuje! 

 

Na základě vypočtených hodnot v tabulce 6 na straně 40 je moţné říct, ţe podnik 

z pohledu likvidity nemá v současnosti zásadní problémy. Hodnoty pohotové 

a okamţité likvidity se pohybují v doporučeném pásmu. Pouze u likvidity běţné 

vykazuje podnik hodnoty niţší neţ doporučené, které se však pohybují pouze lehce pod 

spodní hranicí doporučených hodnot. Na druhé straně, všechny hodnoty se pohybují 

jenom těsně nad spodní hranicí doporučených hodnot, podnik by tudíţ měl v budoucnu 

těmto ukazatelům věnovat zvýšenou pozornost. Pozitivní však je, ţe při porovnání 

údajů za roky 2009 a 2010 je vidět, ţe hodnoty mírně stoupají.  

 

 

Graf 1: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování)  
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 Z grafu 1 na straně 40 je vidět výrazný rozdíl mezi okamţitou a pohotovou 

likviditou, na kterém se z největší části podílí krátkodobé pohledávky. 

 

3.4.2 Analýza zadluženosti 

 

Tab. 7: Ukazatele zadluţenosti (Zdroj: vlastní zpracování)  

Ukazatele zadluţenosti 2008 2009 2010 Doporučené hodnoty 

celková zadluţenost 35,17% 40,10% 33,16% menší neţ 50% 

koeficient 

samofinancování 
64,31% 59,56% 66,20% 50% a více 

doba splácení dluhu [dny] 4,4246 15,8114 - - 

úrokové krytí 78,6000 15,6602 8,1047 - 

 

Většinu finančních zdrojů podniku tvoří vlastní kapitál, pouze přibliţně třetina 

majetku je financována z cizích zdrojů, jak je vidět v tabulce 7 na straně 41. Vzhledem 

k tomu, ţe podnik má relativně vysoký koeficient samofinancování, je doba splácení 

dluhu hodně dlouhá, coţ znamená, ţe výkonnost a ziskovost podniku jsou nízké. 

Neustále se sniţující výsledek hospodaření je i příčinou klesající tendence hodnot 

úrokového krytí.  

 

 

Graf 2: Ukazatele zadluţenosti (Zdroj: vlastní zpracování)  
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 Z grafu 2 na straně 41 je vidět jasnou převahu samofinancování nad 

financováním z cizích zdrojů.  

 

3.4.3 Analýza aktivity 

 

Tab. 8: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování)  

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 Doporučené hodnoty  

obrat celkových aktiv  1,6188 1,1918 1,3665 1,6 - 3 

obrat stálých aktiv 3,3264 2,4764 2,8963 dle oboru 

doba obratu zásob [dny] 18,2505 32,9777 23,7981 dle oboru 

doba obratu krátkodob. 

pohledávek z OV [dny] 
73,2018 101,5029 84,9479 

dle oboru 

doba obratu kr. závazků 

z OV [dny] 
36,4417 30,9691 38,9241 

dle oboru 

 

Jak ukazuje tabulka 8 na straně 42, hodnota obratu celkových aktiv je niţší neţ 

spodní hranice intervalu doporučených hodnot, coţ naznačuje, ţe podnik má více 

majetku neţ je to v dané situaci účelné. Na druhé straně je nutno podotknout, ţe 

oborové průměry předmětných hodnot se rovněţ pohybují pod zmíněnou hranicí, a to 

významně. Je tedy moţné říct, ţe zkoumaný podnik vykazuje v rámci svého oboru 

velmi dobré výsledky. Podobné výsledky vychází, pokud porovnám s oborovými 

průměry vypočtené hodnoty stálých aktiv. Negativem je celkem významný propad 

v roce 2009, naopak pozitivní je mírný nárůst hodnot v roce 2010. 

Pokud jde o doby obratů, a to jak zásob, tak i krátkodobých pohledávek 

a závazků z obchodních vztahů, můţu konstatovat, ţe hodnoty se pohybují pod 

hodnotami oborových průměrů příslušných ukazatelů. Tyto výsledky jsou pro podnik 

pozitivní, ale doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je hodně dlouhá, coţ 

ukazuje na problémy podniku se získáním plateb od svých odběratelů.  
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3.4.4 Analýza rentability 

 

Tab. 9: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování)  

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 Doporučené hodnoty Výsledek 

ROI 16,77% 5,08% 4,81% 12% aţ 15%; příp. více nevyhovuje! 

ROA 12,17% 3,24% 3,08% více neţ 10% nevyhovuje! 

ROE 18,92% 5,43% 4,65% cca 10% nevyhovuje! 

ROS 7,52% 2,72% 2,25% více neţ 6% nevyhovuje! 

 

Jak je vidět z tabulky 9 na straně 43, hodnoty ukazatelů rentability vykazují 

klesající tendenci. Nutno zdůraznit, ţe silný propad nastal v roce 2009, coţ ukazuje na 

problémy v podniku. V letech 2009 a 2010 byly hodnoty hluboce pod hranicí 

doporučených hodnot. Veškeré tyto problémy souvisí s neustálým poklesem hodnot 

výsledku hospodaření.  

 

 

Graf 3: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování)  

 

 Výrazný propad všech ukazatelů rentability v roce 2009 je dobře viditelný 

v grafu 3 na straně 43. 
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3.4.5 Analýza produktivity práce 

 

Tab. 10: Produktivita práce (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza provozních ukazatelů 2008 

Změna 

2008/2009 2009 

Změna 

2009/2010 2010 

Jednotky Kč % Kč % Kč 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 
711 941 -30,98 491 384 -0,48 489 031 

 

Na základě vypočtených hodnot v tabulce 10 na straně 44 vyplývá, ţe 

produktivita práce z přidané hodnoty má klesající tendenci, přičemţ změna v roce 2009 

oproti roku 2008 byla dost rapidní a šlo opravdu o významný propad. Toto je 

zapříčiněno jednak zvýšeným počtem zaměstnanců (119 v roce 2008, 125 v roce 2009, 

127 v roce 2010) a především poklesem přidané hodnoty, a tudíţ poklesem výkonnosti 

a ziskovosti podniku. 

 

 

3.5 Analýza soustav poměrových ukazatelů 

Pouţil jsem dva následující modely soustav poměrových ukazatelů – Z-skóre 

(Altmanův model) a Index důvěryhodnosti IN05. 

3.5.1 Z-skóre (Altmanův model) 

 

Tab. 11: Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roky X1 X2 X3 X4 X5 Z-skóre Změna Výsledek 

2008 0,214 0,14 0,165 1,43 1,714 3,095   OK 

2009 0,276 0,076 0,049 1,295 1,269 2,225 -28,10% neutrál 

2010 0,253 0,108 0,046 1,671 1,475 2,589 16,35% neutrál 

  

 Podle vypočítaných hodnot v tabulce 11 na straně 44 nastal v roce 2009 výrazný 

pokles ukazatele o 28%. V roce 2010 se situace trochu zlepšuje, jak je vidět v grafu 4 na 
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straně 45. V obou těchto letech se však podnik udrţuje v horní polovině zóny 

nevyhraněných výsledků.  

 

Graf 4: Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.5.2 Index důvěryhodnosti IN05 

 

Tab. 12: Index důvěryhodnosti IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roky X1 X2 X3 X4 X5 IN index Změna Výsledek 

2008 2,844 77,121 0,165 1,714 1,723 1,899 - OK 

2009 2,494 15,141 0,049 1,269 1,345 1,267 -33,31% neutrál 

2010 3,016 7,73 0,046 1,475 1,665 1,343 6,04% neutrál 

 

 Hodnoty X2 v tabulce 12 na straně 45 jsou v letech 2008 a 2009 mimo povolený 

rozsah a do výpočtu se místo nich dosadí hraniční hodnota 9,0, aby nedošlo k porušení 

modelu.  

 V roce 2009 nastává výrazný pokles ukazatele o 33% a podnik se dostává do 

šedé zóny nevyhraněných výsledků. V roce 2010 dochází pouze k mírnému zvýšení 

ukazatele, coţ je vidět v grafu 5 na straně 46. 



46 

 

 

Graf 5: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.6 Hodnocení výsledků finanční analýzy podniku 

 

 Z vertikální analýzy rozvahy vychází u dlouhodobého majetku a oběţných aktiv 

téměř stejný poměr. Z dlouhodobého majetku je nejvýznamnější poloţkou dlouhodobý 

hmotný majetek, přičemţ pokles jeho podílu na aktivech v letech 2009 a 2010 je 

zanedbatelný. Z horizontální analýzy jsem zjistil, ţe pokles dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku není nad rámec vykázaných účetních odpisů.  

 Podle vertikální analýzy jsou z oběţných aktiv významnou poloţkou krátkodobé 

pohledávky, kde je moţné pozorovat, ţe má společnost třetinu peněz vázanou 

v pohledávkách, coţ pro ni není výhodné. Podle horizontální analýzy tato poloţka 

neustále klesá a způsobuje pokles hodnoty oběţných aktiv a tím pádem mnoţství 

likvidních prostředků. Tento pokles souvisí s poklesem stavu zakázek společnosti 

po odchodu jednoho z jejích největších zákazníků.  

 Poměr zásob na aktivech i jejich hodnota se po navýšení  v roce 2009 vrátily na 

původní úroveň z roku 2008. Toto zvýšení nebylo pro podnik finančně přínosné, takţe 

se vrátil k původnímu mnoţství zásob.  
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 Podle vertikální analýzy pomalu roste podíl krátkodobého finančního majetku 

společnosti. Podle horizontální analýzy došlo v roce 2009 k mírném poklesu, ale v roce 

2010 se hodnota krátkodobého finančního majetku výrazně zvýšila. Tento krok byl 

směřován k navýšení likvidních prostředků společnosti.  

 V kapitálové struktuře podniku jednoznačně převládá vlastní kapitál nad cizími 

zdroji. Jedná se o samofinancování, coţ je pro ni draţší neţ financování z cizích zdrojů. 

Nasvědčuje tomu i nulový dlouhodobý bankovní úvěr a i krátkodobé bankovní úvěry, 

které s výjimkou roku 2009 vykazují minimální hodnoty.  

 Hodnota základního kapitálu se ve sledovaném období nemění, takţe společnost 

nenavyšuje vlastní kapitál z externích zdrojů.  

  Podle horizontální analýzy je v oblasti pasiv nejzávaţnější pokles hospodářského 

výsledku běţného období o 74% mezi roky 2008 a 2009 a v roce 2010 hodnota dále 

klesá. Důleţité je také zmínit významný nárůst hodnoty hospodářského výsledku 

minulých let, kam si podnik převádí výraznou část z výsledků hospodaření běţného 

období. Tady si podnik ukládá prostředky pro případ, ţe se v následujících letech 

dostane jeho hospodaření do ztráty.  

 V cizích zdrojích nastal v roce 2009 výrazný pokles podílu i hodnoty rezerv 

a roce 2010 pokles pokračuje. To souvisí s omezováním investic do podniku, které mělo 

vliv také na sníţení krátkodobých bankovních úvěrů mezi roky 2009 a 2010.  

 Největší podíl na cizích zdrojích vykazuje poloţka krátkodobých závazků. 

Výrazné sníţení hodnoty této poloţky mezi roky 2008 a 2009 souvisí s poklesem obratu 

společnosti. 

 Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty uvedené vyšel najevo za rok 2009 

a 2010 vysoký nárůst trţeb za  prodej zboţí, ale zároveň pokles obchodní marţe 

o alarmujících 605%. U výkonů a souvisejících poloţek nastává mezi roky 2008 a 2009 

výrazný pokles a v roce 2010 dochází pouze k mírnému zvýšení. Osobní náklady 

zaznamenaly nárůst, coţ souvisí se zvýšením počtu zaměstnanců. Všechny tyto změny 

způsobily propad výsledku hospodaření společnosti.  

 Podle vypočítaných hodnot nemá podnik v současnosti z pohledu likvidity 

zásadní problémy. Hodnoty pohotové a okamţité likvidity se pohybují v doporučeném 

pásmu. Pouze u likvidity běţné vykazuje podnik hodnoty niţší neţ doporučené, které se 

však pohybují pouze lehce pod spodní hranicí doporučených hodnot. Na druhé straně, 



48 

 

všechny hodnoty se pohybují jenom těsně nad spodní hranicí doporučených hodnot, 

podnik by tudíţ měl v budoucnu těmto ukazatelům věnovat zvýšenou pozornost. 

Pozitivní však je, ţe při porovnání údajů za roky 2009 a 2010 je vidět, ţe hodnoty mírně 

stoupají. 

 Většinu finančních zdrojů podniku tvoří vlastní kapitál, pouze přibliţně třetina 

majetku je financována z cizích zdrojů. Vzhledem k tomu, ţe podnik má relativně 

vysoký koeficient samofinancování, je doba splácení dluhu hodně dlouhá, coţ znamená, 

ţe výkonnost a ziskovost podniku jsou nízké. Neustále se sniţující výsledek 

hospodaření je i příčinou klesající tendence hodnot úrokového krytí.  

 Hodnota obratu celkových aktiv je niţší neţ spodní hranice intervalu 

doporučených hodnot, coţ naznačuje, ţe podnik má více majetku neţ je to v dané 

situaci účelné, a větší mnoţství nevyuţívaného majetku bylo potvrzeno pod le interních 

informací z podniku. Na druhé straně je nutno podotknout, ţe oborové průměry 

předmětných hodnot se rovněţ pohybují pod zmíněnou hranicí, a to významně. Je tedy 

moţné říct, ţe zkoumaný podnik vykazuje v rámci svého oboru dobré výsledky. 

Podobné výsledky vychází, pokud porovnám s oborovými průměry vypočtené hodnoty 

stálých aktiv. Negativem je celkem významný propad v roce 2009, naopak pozitivní je 

mírný nárůst hodnot v roce 2010. 

 Pokud jde o doby obratů, a to jak zásob, tak i krátkodobých pohledávek 

a závazků z obchodních vztahů, můţu konstatovat, ţe hodnoty se pohybují pod 

hodnotami oborových průměrů příslušných ukazatelů. Tyto výsledky jsou pro podnik 

pozitivní, ale doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je hodně dlouhá, coţ 

ukazuje na problémy podniku se získáním plateb od svých odběratelů.  To se potvrdilo 

podle interních informací ze společnosti. Zákazníci relativně často platí pohledávky po 

splatnosti a 9 milionů korun je aktuálně v nedobytných pohledávkách.  

 Hodnoty ukazatelů rentability vykazují klesající tendenci. Silný propad všech 

ukazatelů rentability nastal v roce 2009, coţ ukazuje na problémy v podniku. V letech 

2009 a 2010 byly hodnoty hluboce pod hranicí doporučených hodnot. Veškeré tyto 

problémy souvisí s neustálým poklesem hodnot výsledku hospodaření. Vlastníci 

společnosti by měli zváţit to, ţe rentabilita vlastního kapitálu v roce 2010 klesá pod 

hodnoty úročení dlouhodobých státních dluhopisů, které představují bezpečnější 

alternativu investice. 
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 Produktivita práce z přidané hodnoty má klesající tendenci, přičemţ změna 

v roce 2009 oproti roku 2008 byla dost rapidní a šlo opravdu o významný propad. Toto 

je zapříčiněno jednak zvýšeným počtem zaměstnanců (119 v roce 2008, 125 v roce 

2009, 127 v roce 2010) a především poklesem přidané hodnoty, a tudíţ poklesem 

výkonnosti a ziskovosti podniku. 

 Na základě výsledků soustav poměrových ukazatelů v roce 2009 nastalo výrazné 

zhoršení finanční situace podniku, ale v roce 2010 se mírně zlepšuje. V obou těchto 

letech se však podnik udrţuje v šedé zóně nevyhraněných výsledků, coţ by mělo být 

povaţováno za varovný signál. Společnost není bezprostředně ohroţena bankrotem, ale 

ani se nedá říct, ţe by šlo o silný a zdravý podnik.  
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

 Z vyhodnocených výsledků finanční analýzy jsem identifikoval následující slabá 

místa hospodaření společnosti, kterým se budu věnovat v rámci návrhů na zlepšení 

současné finanční situace: 

 neustále klesající hodnota krátkodobých pohledávek, která způsobuje pokles 

hodnoty oběţných aktiv, 

 hodnota obratu celkových aktiv pod spodní hranicí intervalu doporučených 

hodnot, coţ naznačuje, ţe podnik má více majetku neţ je to v dané situaci 

účelné, 

 většina finančních zdrojů podniku je tvořena vlastním kapitálem, pouze přibliţně 

třetina majetku je kryta z cizích zdrojů, 

 dlouhá doba obratu pohledávek z obchodních vztahů, 

 problémy s rentabilitou a produktivitou práce na pracovníka související 

s poklesem trţeb, 

 klesající hodnota přidané hodnoty na pracovníka.  

 

 Hodnota krátkodobých pohledávek neustále klesá a způsobuje pokles hodnoty 

oběţných aktiv. Tento pokles souvisí s poklesem stavu zakázek firmy po odchodu 

jednoho z největších zákazníků podniku ESB Elektrické stroje, a.s. Bylo by tedy vhodné 

zaměřit se na získání nových zákazníků. Vzhledem k tomu, ţe společnost poskytuje 

vysoce specializované sluţby, nevyplatí se běţné reklamní postupy, ale společnost by se 

měla snaţit oslovit jednotlivé potencionální zákazníky a případě zájmu pro ně sestavit 

individuální nabídku. Navrhuji přehodnotit účast na mezinárodních veletrzích 

a případně zkusit jiné. Bylo by vhodné, aby podnik začal vyuţívat poptávkové online 

systémy. Stávají stále více vyuţívanými nejen malými a středními firmami, ale také 

státními institucemi nebo ministerstvy. Vedle jednoduchosti a rychlosti systému je 

přivádí zejména snaha omezit provozní náklady na minimum. Svědčí o tom zvyšující se 

počet poptávek zadaných na poptávkových serverech, který v posledním období 

významně vzrostl. Například v systému B2M.CZ, který je jedním z nejvyuţívanějších, 

vychází inzerce zahrnující přednostní pozici a zvýraznění firemního profilu na pouze 

3000Kč bez dph ročně.  
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 Hodnota obratu celkových aktiv je niţší neţ spodní hranice intervalu 

doporučených hodnot, coţ naznačuje, ţe podnik má více majetku neţ je to v dané 

situaci účelné, a větší mnoţství nevyuţívaného majetku bylo potvrzeno podle interních 

informací z podniku.  Moţným řešením je efektivnější vyuţití majetku. Podnik 

disponuje nevyuţitými prostory, které lze vyuţít jako výrobní halu. Haly v dané lokalitě 

se pronajímají za cenu 1.000 aţ 2.000 Kč za m2 a rok. Pronájem haly o ploše 1.200 m2 

by tak znamenal pro společnost příjem aţ 2.400.000 Kč za rok. Zvýšení zisku by mohli 

dosáhnout také prostřednictvím pronájmu nevyuţívaného majetku, především 

nemovitostí, nebo případně i nevyuţívaných strojů slouţících k diagnostice. 

 

 Většinu finančních zdrojů podniku tvoří vlastní kapitál, pouze přibliţně třetina 

majetku je kryta z cizích zdrojů. Avšak právě vzhledem k tomu, ţe podnik má relativně 

vysoký koeficient samofinancování, je doba splácení dluhu hodně dlouhá, coţ znamená, 

ţe výkonnost a ziskovost podniku jsou nízké. Neustále se sniţující výsledek 

hospodaření je i příčinou klesající tendence hodnot úrokového krytí. Moţným řešením 

je zvýšení podílu cizích zdrojů na  kapitálu. Náklady na cizí zdroje jsou niţší neţ na 

vlastní kapitál, pro společnost je tedy levnější a tím pádem i výnosnější financovat 

aktiva z krátkodobých cizích zdrojů. Avšak financování z cizích zdrojů je spojeno 

s rizikem vzniku insolvence. Průběţné splácení vysokých krátkodobých cizích zdrojů 

vyţaduje mít k dispozici peněţní prostředky a můţe se stát, ţe podnik nebude mít 

dostatečné prostředky v době splatnosti, čímţ se budou krátkodobé cizí zdroje zvyšovat 

o úroky z prodlení. Toto doporučení tudíţ platí pouze za předpokladu, ţe podnik bude 

cizí zdroje vyuţívat efektivně a zvýší se rentabilita.  

 

 Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je hodně dlouhá, coţ ukazuje na 

problémy podniku se získáním plateb od svých odběratelů. To se potvrdilo podle 

interních informací ze společnosti. Zákazníci relativně často platí pohledávky po 

splatnosti a 9 milionů korun je aktuálně v nedobytných pohledávkách. Moţným řešením 

je, aby finanční management podniku předcházel těmto situacím pomocí efektivnějšího 

řízení pohledávek. Správné načasování a optimální řízení pohledávek na jedné straně 

chrání podnik před druhotnou platební neschopností, na druhé straně ale zásadním 

způsobem ovlivňuje charakter obchodní politiky. Základními kroky při řízení 
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pohledávek by měly být analýza důvěryhodnosti zákazníka, nastavení platebních 

podmínek, rozhodnutí o způsobu profinancování pohledávek, regulace výše a struktury 

pohledávek a volba způsobu vymáhání nedobytných pohledávek. Stávající nedobytné 

pohledávky je moţné řešit odprodejem pohledávky, jejím postoupením, případně 

kapitalizací. Například v případě faktoringu u banky ČSOB se výše poplatku účtuje 

podle velikosti obratu. S rostoucím obratem poplatek klesá aţ k hodnotě 0,2 % z obratu. 

Poplatek za převzetí rizika nesplacení se počítá jen u bezregresního faktoringu. Jeho 

výše se pohybuje v rozmezí 0,2 aţ 0,35 % z nominální hodnoty postoupených 

pohledávek. 

 

 Jak vyplývá z účetních výkazů, problémy s rentabilitou a téţ s produktivitou 

práce na pracovníka jsou způsobené především poklesem trţeb. Částečně jsem se této 

problematice věnoval na začátku této kapitoly. Jedním z dalších moţných východisek 

z této situace je zvýšení odbytu a tím i zvýšení trţeb. Podle informací získaných od 

managementu podniku ESB Elektrické stroje, a.s. se jak její stávající, tak především 

potencionální zákaznicí stěţují na jejich vysoké ceny. Sníţením cen by tudíţ zřejmě 

došlo ke zvýšení ziskovosti. Avšak to jenom v případě, ţe by toto sníţení opravdu 

znamenalo zvýšení odbytu. Dalším předpokladem je nákup zboţí, materiálu 

a potřebných sluţeb za niţší cenu. Vzhledem k tomu, ţe podnik v roce 2010 vykazuje 

zápornou marţi, je moţné předpokládat, ţe nenakupuje vstupy za výhodnou cenu. 

Pozitivní změnu tudíţ můţe přinést i změna dodavatelů. Část prodejů zboţí probíhá 

mezi analyzovanou společnosti a novým majitelem a realizují se pod nákupními 

cenami. Tyto praktiky vlastníka zasahují do ukazatelů. O střednědobém záměru nového 

majitele jsem se z patrných důvodů více nedozvěděl, proto o něm nechci spekulovat, ale 

dle výstupů finanční analýzy se jeví pro ESB Elektrické stroje, a.s. jako negativní.  

 

Ukazatel přidané hodnoty na pracovníka vykazuje klesající tendenci a navíc se 

pohybuje pod oborovým průměrem. Je tudíţ nutno buď zvýšit přidanou hodnotu, nebo 

sníţit počet pracovníků. Přehodnocení lidských zdrojů je však problematické řešení. 

Méně vytíţené pracovní pozice by bylo moţné převést z plného pracovního poměru na 

částečný, nebo řešit dohodou o provedení práce.  
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5 Závěr 

 V teoretické části mojí bakalářské práce jsem uvedl důvody pro pouţití finanční 

analýzy, podklady pro finanční analýzu a jednotlivé metody, ukazatele a modely 

slouţící jako nástroje finanční analýzy a věnoval jsem se také základním postupům při 

vyhodnocení finanční analýzy. V části věnující se zpracování a vyhodnocení finanční 

analýzy práce jsem nejprve uvedl základní informace o analyzované společnosti a 

potom provedl výpočet a vyhodnocení vybraných ukazatelů finanční analýzy a celkové 

hodnocení finanční situace podniku. V další části mé bakalářské práce jsem na základě 

výsledků finanční analýzy identifikoval slabá místa hospodaření společnosti, kterým se 

věnoval v rámci návrhů na zlepšení současné finanční situace.  

 

 Z vyhodnocených výsledků finanční analýzy jsem identifikoval slabá místa 

hospodaření společnosti. Neustále klesá hodnota krátkodobých pohledávek, která 

způsobuje pokles hodnoty oběţných aktiv. Hodnota obratu celkových aktiv je pod 

spodní hranicí intervalu doporučených hodnot, coţ naznačuje, ţe podnik má více 

majetku neţ je to v dané situaci účelné. Většina finančních zdrojů podniku je tvořena 

vlastním kapitálem, pouze přibliţně třetina majetku je kryta z cizích zdrojů. Doba 

obratu pohledávek z obchodních vztahů je příliš dlouhá. V souvislosti s poklesem trţeb 

nastávají problémy s rentabilitou a produktivitou práce na pracovníka. Klesá hodnota 

přidané hodnoty na pracovníka.  

 

 Závěrem uvádím nejdůleţitější z návrhů na zlepšení současné finanční situace 

společnosti. 

 

 Bude vhodné zaměřit se na získání nových zákazníků. Vzhledem k tomu, ţe 

společnost poskytuje vysoce specializované sluţby, nevyplatí se běţné reklamní 

postupy, ale společnost by se měla snaţit oslovit jednotlivé potencionální zákazníky 

a případě zájmu pro ně sestavit individuální nabídku. Navrhuji přehodnotit účast na 

mezinárodních veletrzích a případně zkusit jiné. Bylo by vhodné, aby podnik začal 

vyuţívat poptávkové online systémy. 

 



54 

 

 Je potřeba zvýšit efektivitu vyuţití majetku. Zvýšení zisku by tudíţ podnik mohl 

dosáhnout i prostřednictvím pronájmu nevyuţívaného majetku, především nemovitostí, 

nebo případně i nevyuţívaných strojů.  

 

 Zavedením efektivnějšího řízení pohledávek  je moţné předcházet problémům s 

likviditou pohledávek. Základními kroky při řízení pohledávek by měly být analýza 

důvěryhodnosti zákazníka, nastavení platebních podmínek, rozhodnutí o způsobu 

profinancování pohledávek, regulace výše a struktury pohledávek a volba způsobu 

vymáhání nedobytných pohledávek. Stávající nedobytné pohledávky je moţné řešit 

odprodejem pohledávky, jejím postoupením, případně kapitalizací.  

 

 Zvýšením odbytu a tím i zvýšením trţeb je moţné řešit problémy s rentabilitou a 

téţ s produktivitou práce na pracovníka. Sníţením cen by došlo ke zvýšení ziskovosti 

v případě, ţe by toto sníţení opravdu znamenalo zvýšení odbytu. Dalším předpokladem 

je nákup zboţí, materiálu a potřebných sluţeb za niţší cenu. Pozitivní změnu můţe 

přinést i změna dodavatelů.  

 

Pro zvýšení rentability je vhodné sníţit mzdové náklady. Méně vytíţené 

pracovní pozice by bylo moţné převést z plného pracovního poměru na částečný. Další 

méně populární variantou je propouštění zaměstnanců, které podle posledních informací 

z analyzované podniku uţ začalo.  

  
 Podle interních informací z analyzované společnosti ESB Elektrické stroje, a.s.  

většina problémů nastala po odkoupení slovenským podnikem a uplatnění navrţených 

řešení bude tedy moţné pouze v omezené míře.  
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Příloha 1: Rozvaha - Aktiva - 2008-2010 - část 1 

označ AKTIVA řád 
Roky 

a b c 

      

2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 131 270 127 070 119 112 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 63 884 61 154 56 199 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 815 787 512 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 224 163 102 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 

3 Software 007 591 624 410 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 63 069 60 367 55 688 

B. II. 1 Pozemky 014 11 586 11 586 11 586 

  

2 Stavby 015 13 437 14 887 14 133 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  016 9 067 8 022 5 952 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 

5 Základní stádo a tažná zvířata  018 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1 103 35 219 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 27 877 25 837 23 798 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 

  

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 
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Příloha 2: Rozvaha - Aktiva - 2008-2010 - část 2 

označ 
AKTIVA řád Roky 

a b c 2008 2009 2010 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 66 221 64 973 62 209 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 10 773 13 873 10 760 

C. I. 1 Materiál 033 2 894 6 828 3 207 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 4 450 4 259 7 553 

3 Výrobky 035 0 0 0 

4 Zvířata 036 0 0 0 

5 Zboží 037 3 283 2 722 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 146 64 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 104 104 104 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky 043 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 104 104 104 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 46 995 43 884 40 767 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 43 210 42 700 38 408 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení 052 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 2 357 0 1 619 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 41 315 630 

8 Dohadné účty aktivní 056 756 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 631 869 110 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 8 350 7 111 10 578 

C. IV. 1 Peníze 059 254 225 215 

  

2 Účty v bankách 060 8 096 6 886 10 363 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 1 165 944 704 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 1 087 788 704 

  

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 78 156 0 
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Příloha 3: Rozvaha - Pasiva - 2008-2010 - část 1 

označ PASIVA řád Roky 

a b c 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 131 270 127 070 119 112 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 )  068 84 423 75 688 78 856 

A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 66 000 66 000 66 000 

  

1 Základní kapitál 070 66 000 66 000 66 000 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 0 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 

A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy 078 602 1 470 1 180 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 176 975 1 180 

  2 Statutární a ostatní fondy 080 426 495 0 

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 1 846 4 106 8 013 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  082 1 846 4 106 8 013 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období  084 15 975 4 112 3 663 
  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/   

B.   Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 46 163 50 956 39 493 

B. I.   Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 6 939 1 735 1 010 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 089 5 860 638 0 

4 Ostatní rezervy 090 1 078 1 097 1 010 

B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 1 128 930 1 128 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 

  

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  atd. 095 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 097 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 099 0 0 0 

9 Jiné závazky 100 0 0 0 

# Odložený daňový závazek  101 1 128 930 1 128 
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Příloha 4: Rozvaha - Pasiva - 2008-2010 - část 2 

označ PASIVA řád 
Roky 

a b c 2008 2009 2010 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 38 096 29 890 32 076 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 21 511 13 028 17 599 

    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 

    4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k úč. sdružení 106 0 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   107 1 20 0 

    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění   108 1 012 1 333 1 327 

    7 Stát - daňové závazky a dotace  109 1 549 2 072 519 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 7 360 5 880 6 997 

    9 Vydané dluhopisy 111 0 0 0 

    10 Dohadné účty pasivní  112 4 416 4 951 3 163 

    11 Jiné závazky 113 2 247 2 606 2 471 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 0 18 402 5 279 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  116 0 18 402 5 279 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 684 426 763 

C. I. 1 Výdaje příštích období 119 684 426 763 

    2 Výnosy příštích období  120 0 0 0 
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Příloha 5: Výkaz zisku a ztráty - 2008-2010 - část 1 

označ TEXT řád 
Roky 

a b   

  

c 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží  01 413 1 111 7 170 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží  02 375 1 004 7 710 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 38 107 -540 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 219 329 158 475 165 193 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 212 090 150 333 155 599 

  

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -3 407 -191 3 294 

3 Aktivace 07 10 646 8 333 6 300 

B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 134 646 97 159 102 546 

B. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 74 890 56 701 58 192 

B. 2 Služby 10 59 756 40 458 44 354 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 84 721 61 423 62 107 

C.   Osobní náklady 12 55 135 46 423 53 355 

C. 

  

1 Mzdové náklady 13 39 096 33 278 37 510 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 402 0 0 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 13 634 11 025 13 078 

C. 4 Sociální náklady 16 2 003 2 120 2 767 

D.   Daně a poplatky 17 138 246 340 

E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 9 007 6 895 5 782 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 5 069 1 369 3 074 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 717 0 15 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 4 352 1 369 3 059 

F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku atd. 22 736 253 139 

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 432 0 0 

F.   2 Prodaný materiál 24 304 253 139 

G.   Změna stavu rezerv a opravných položek atd.  
25 1 784 1 057 -1 228 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 206 268 224 

H.   Ostatní provozní náklady 27 1 189 1 735 1 286 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření  30 

22 008 6 452 5 730 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
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Příloha 6: Výkaz zisku a ztráty - 2008-2010 - část 2 

označ TEXT řád 
Roky 

      

b   

  

    c 2008 2009 2010 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 

  VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v UJ 34 0 0 0 

  
VII. 

2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35 0 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 

  
VIII

.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 
M
.     

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 41 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 94 38 25 

N.     Nákladové úroky 43 280 412 707 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 446 1 689 722 

O.   Ostatní finanční náklady 45 1 955 1 940 1 010 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření  48 

-694 -625 -970 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 5 339 1 714 1 098 

Q. 

  

1      -splatná 50 5 866 1 913 899 

Q. 2      -odložená 51 -527 -199 199 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 
49) 52 15 975 4 112 3 663 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

S. 

  

1      -splatná 56 0 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  60 15 975 4 112 3 663 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)   61 21 314 5 826 4 760 

 

 


