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Abstrakt   

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví podniku Ferrum, s.r.o. 

na základě účetních dat a rozhovorů. Ve svých výsledcích práce shrnuje silné a slabé 

stránky finančního hospodaření podniku a formuluje návrhy na zlepšení ve vybraných 

oblastech.  

 

Abstract 

This thesis focuses on the assessment of the financial health of the company Ferrum, 

s.r.o. based on the acquired data and interviews. This thesis summarizes financial 

strengths and the weaknesses, and defines proposals for improvements. 
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ÚVOD  

Náplní této bakalářské práce je pomocí vybraných metod finanční analýzy zhodnotit 

finanční zdraví podniku Ferrum, s. r. o.  

První část práce je orientována na teoretická východiska. Dále jsou uvedeny informace 

o podniku a následuje aplikace vybraných metod finanční analýzy na výsledky 

finančního hospodaření podniku za vybrané období. V návrhové části je pozornost 

věnována zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru. Návrh vychází 

z výsledků finanční analýzy, díky níž jsou identifikovány silné a slabé stránky 

podnikatelského subjektu.  

Finanční analýza je velmi důležitým nástrojem při hodnocení finanční situace podniku. 

Díky ní je možné získat nejen informace o aktuálním stavu a výkonnosti firmy, ale i 

neméně důležité výsledky z let předchozích, podle kterých lze pozorovat vývoj firmy ve 

sledovaných letech. Z důvodu zvýšení věrohodnosti a vyšší vypovídající schopnosti je 

uvedená analýza prováděna za období posledních pěti let, tedy za období 2010 až 2015. 

Vybranou firmou pro zpracování bakalářské práce je společnost Ferrum, s. r. o., jejíž 

sídlo se nachází ve městě Moravské Budějovice okresu Třebíč. Společnost byla 

založena v roce 1993 a aktuálně provozuje tři provozovny, a to ve Velkém Meziříčí, 

Třebíči a Táboře. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku Ferrum, 

s.r.o., na základě metod finanční analýzy a následně formulovat návrhy na zlepšení 

situace, tedy posílení silných stránek a omezení těch slabých. Analýza bude prováděna 

v pětiletém časovém údobí (2010–2015). 

Hlavní cíl předpokládá dosažení následujících cílů dílčích. 

V první části práce jsou zmíněna teoretická východiska, která budou prezentovat 

metodickou základnu pro zpracování části analytické.  

Vlastním jádrem práce je zhodnocení finanční situace, ke které jsou používány 

vybrané metody finanční analýzy – ukazatele horizontální a vertikální analýzy, 

poměrové                  a rozdílové ukazatele, a nakonec analýza soustav ukazatelů, které 

budou aplikovány          na finanční data v příslušné časové řadě. 

V poslední části bakalářské práce budou formulovány návrhy na zlepšení, které 

vycházejí z výsledků finanční analýzy a konzultací v prostředí podniku. Tyto návrhy       

by měly podniku pomoci k celkovému posílení a konkurenceschopnosti na trhu. 

Datovou základnu budou tvořit následující dokumenty: 

- účetní výkazy za období 2010-2015, 

- výroční zprávy podniku, 

- zápisy z konzultací s odpovědnými pracovníky v podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této části bakalářské práce bude popsána: 

- finanční analýza a její součásti  

- elementární pojmy a informace, použité v mé bakalářské práci  

- soupis zdrojů a dokumentů, které budou nezbytné k vypracování finanční analýzy.  

- jednotlivé vybrané metody, díky nimž bude možné finanční analýzu provést. 

2.1. Finanční analýza 

Finanční analýza je každodenní náplní práce manažera podniku.  

Její závěry jsou velmi důležité nejen pro konkrétní společnost, pro kterou pracuje, ale i 

pro její okolí – pro věřitele, vlastníky a další zájemce. 

 V dnešní době je kladen velký důraz na to, aby byla společnost schopna poskytnout 

transparentní a relevantní informace (Kislingerová 2010, s. 46). 

Kislingerová (2010, s. 46) zdůrazňuje: ,,Dříve, než jsou přijímána jakákoliv investiční a 

finanční rozhodnutí v podniku, musí být známa „finanční kondice“, finanční zdraví 

firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase, 

stabilitu, resp. volatilitu výsledků a o porovnávání se standartními hodnotami v oboru, 

odvětví nebo přímo porovnání s konkurencí.“  

Minulost a současnost nám dává důležitou informaci o potencionálních rizicích, která 

jsou zřejmá z výsledků předchozích let a také o kladech a záporech podniku. Je však 

velmi důležité, hledět vpřed a dokázat identifikovat dopady dřívějších rozhodnutí. 

Finanční analýza a její výsledky tak skutečně významně ovlivňují finanční rozhodování 

(Kislingerová 2010, s. 46). 
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V odborné literatuře se nachází více definic finanční analýzy. Například Kalouda (2009, 

s. 139) definuje finanční analýzu jako diagnostickou složku systému finančního řízení 

podniku.  

 Kislingerová (2010, s. 46) říká, že finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, 

jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. 

Sedláček (2009, s. 4) uvádí, že cílem finanční analýzy podniku je zpravidla analýza 

dosavadního vývoje podniku, komparace výsledů analýzy v prostoru, analýza vztahu 

mezi ukazateli, poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, analýza variant 

budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty a interpretace výsledků včetně návrhů 

ve finančním plánování a řízení podniku.  

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace vycházející z výsledků finanční analýzy nejsou důležité jen pro podnik jako 

takový, ale i pro další subjekty, které nejsou součástí podniku. Ať už jsou k podniku 

vázány finančně nebo s ním nějakým způsobem přicházejí do kontaktu. Tyto subjekty   

lze rozdělit na externí a interní.  

2.2.1 Externí uživatelé 

Mezi externí uživatele řadíme několik skupin, které jsou níže popsány. 

Stát a jeho orgány  

Stát se orientuje především na dozor nad vykazováním daní a také zpracovává 

informace o dané společnosti, které jsou důležité pro různé statistické průzkumy, 

rozdělování finančních výpomocí (subvence, dotace apod.). Kontrola je nutná hlavně u 

podniků, kterým byly svěřeny státní zakázky (Vochozka, 2011, s.13). 

Investoři 

Investoři pro podnik představují poskytovatele kapitálu. Informace o výkonnosti 

podniku jsou pro ně důležité hlavně kvůli dostatečnému přehledu o firmě, do které 

hodlají případně investovat. Zajímá je především míra rizika a výnosů spojených 
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s vloženým kapitálem. Cenné jsou také informace o tom, jak podnik nakládá 

s prostředky, které          do podniku vložili investoři. Tato informace je klíčová 

především u akciových společností, kde vlastníci kontrolují manažery, jak hospodaří 

(Vochozka, 2011, s.13). 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé vyžadují informace finanční analýzy pro získání představy o finančním zdraví 

budoucího či existujícího dlužníka. V prvním kroku se věřitel rozhoduje, zda úvěr 

poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. Součástí úvěrových smluv je i pravidelné 

podávání zpráv o finanční situaci podniku či dlužníka (Vochozka, 2011, s.13). 

Obchodní partneři 

Pro obchodní partnery je rozhodující, zda je partnerský podnik schopný dostát svým 

závazkům v daných obchodních vztazích. Proto se zajímají především o likviditu, 

solventnost a zadluženost.  

Tyto ukazatele zobrazují krátkodobý zájem zákazníků a dodavatelů. Záleží však také        

na riziku dlouhodobém. To představuje dlouhodobou stabilitu obchodních vztahů 

(Vochozka, 2011, s.13). 

Manažeři 

Pro manažery je finanční analýza důležitá pro potřeby operativního a strategického 

řízení podniku. Ve většině společností jsou i jejími zpracovateli díky tomu, že mají 

přístup            i k informacím, které většinou nejsou dostupné externím uživatelům, 

mezi které řadíme například stát, investory a banky. Manažeři využívají výsledky 

finanční analýzy                  ke každodenní práci z důvodu plánování základních cílů 

podniku (Vochozka, 2011, s.13). 

Zaměstnanci 

Zaměstnance přirozeně zajímá finanční dění a situace podniku. Jedná se jim o 

prosperitu společnosti a jistotu zaměstnání. Zejména se zajímají o stabilitu v oblasti 

mzdové                 a sociální (Vochozka, 2011, s.13). 
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Další externí uživatelé 

Existují i další uživatelé, kteří nejsou uvedeni v tomto výčtu. Výše uvedený výčet 

zahrnuje hlavní uživatele. 

2.2.2 Interní uživatelé 

K interním uživatelům řadíme dle Kislingerové (Kislingerová, 2010, s.49) především 

manažery, odboráře a investory. 

Finanční analýza je velmi důležitá a nesmí se podceňovat její význam. V současné době 

je sestavování a vyhodnocování finančních ukazatelů nezbytnou a zaběhlou činností 

podniku (Vochozka, 2011, s.13). 

2.3. Zdroje pro zpracování finanční analýzy 

Ke zpracování finanční analýzy je nutné vycházet ze vstupních dat dané firmy. Mezi 

nejvýznamnější zdroje dat řadíme především účetní výkazy. Nestačí jen znalost 

jednotlivých položek výkazů, je nutné znát také jejich vzájemné sounáležitosti. Dále je 

nezbytné zacházet s daty z účetních výkazů obezřetně, s ohledem na jejich vypovídající 

schopnost danou účelem zpracování výkazů. Výkazy jsou vypracovány pro účely 

daňové a účetní, neobsahují tudíž vždy data, která skutečně zobrazují ekonomickou 

situaci podniku. Vypovídající schopnost těchto výkazů je jednou ze slabých stránek 

finanční analýzy (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 21). 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha (bilance) představuje účetní výkaz, podávající informaci o finanční situaci 

podniku, konkrétně o stavu aktiv a pasiv k určitému datu (většinou k 31. 12). Má dvě 

možnosti uspořádání. První formou je forma účetní, tedy forma dvoustranného účtu, jak 

je zřejmé z obr. 1. (Marek, 2009, s. 103).  
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Druhou formou je forma vertikální. V té jsou položky seřazeny tak, že jako první jsou 

uvedeny položky aktiv, poté s mínusovým znaménkem položky pasiv. Konečný 

výsledek tohoto výpočtu tvoří vlastní kapitál podniku (Marek, 2009, s. 103). 

Aktiva nám v rozvaze zobrazují vložený majetek společnosti. Jsou řazena nejen podle 

funkce, kterou v podniku představují, ale také podle doby, po kterou je majetek ve 

společnosti vázán. Dále je zohledňována likvidita. Aktiva dělíme na dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva (Kislingerová, 2010, s. 55). 

Do dlouhodobého majetku řadíme dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jako 

například budovy, pozemky, vodní a důlní díla, stavby, byty, předměty z drahých kovů 

apod. a majetek dlouhodobý finanční (Kislingerová, 2010, s. 55) (Mrkvička, 2006, s. 

12). 

Oběžný majetek je tvořen zásobami, pohledávkami, krátkodobým finančním majetkem 

a časovým rozlišením. V rozvaze je řazen od položek nejméně likvidních k položkám 

nejlikvidnějším. Nejméně likvidní je položka zásob. Do zásob řadíme zásoby 

nakupované, které obsahují především zboží na skladě a materiál, a zásoby vlastní 

výroby, obsahující polotovary, hotové výrobky a nedokončené výrobky (Kislingerová. 

2010, s. 55). 
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Tab. 1: Rozvaha (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 23) 
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2.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

Hlavní funkcí výkazu zisku a ztrát je podávat informace o finanční výkonnosti podniku. 

Tedy informovat o výsledku podnikatelské činnosti. Zobrazuje vazby mezi výnosy 

podniku za určité období a náklady s nimi spojené. Dle principu akruálního účetnictví 

za výnosy jsou považovány veškeré získané peněžní částky, bez ohledu na to, zda byly 

v tomto období inkasovány či nikoliv. Stejně tak náklady vynaložené na získání těchto 

výnosů za dané účetní období nejsou rozlišovány pro tento účel na skutečně zaplacené a 

nezaplacené. Dle popsaných definic tak lze říci, že se tyto položky, ať už nákladové či 

výnosové, neopírají o hotovostní toky skutečné (o příjmy a výdaje). Z tohoto důvodu 

pak ani výsledný čistý zisk nezobrazuje skutečnou hotovost, kterou podnik za dané 

období svým hospodařením získal (Kislingerová, 2010, s. 66) (Scholleová, 2008, s. 21). 

Formální uspořádání je možné ve dvou formách a to: horizontální a vertikální. Dále také 

rozlišujeme druhové a účelové členění.  

Vertikální uspořádání je forma, ve které jednotlivé druhy nákladů a výnosů jsou 

řazeny pod sebe dle stanoveného pořadí. Na konci jsou vždy uváděny jednotlivé dílčí 

výsledky.  

Účetní forma, tedy dvoustranný účet, je účet, kde se na levé straně nachází náklady a 

na pravé straně výnosy, taktéž řazené dle předem určeného pořadí.                

Záporný výsledek – ztráta, je zobrazována na straně pravé, kladný výsledek – zisk, na 

straně levé (Marek, 2009, s. 108). 

Druhové členění rozlišuje náklady dle povahy. Jinými slovy, jaké druhy nákladů byly 

firmou vydány (mzdové náklady, odpisy DHM, spotřeba materiálu…). 

Účelové členění naopak sleduje příčiny vzniku těchto nákladů, tedy za jakým účelem 

byly vynakládány, jako například: odbyt, správa, výroba apod. V České republice je 

možné rozhodnout se mezi druhovým a účelovým členěním (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 38). 
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Tab. 2: Zjednodušená struktura výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování na základě Marek, 2009, 

s. 117) 

 

2.4 Metody finanční analýzy  

Metody a postupy používané při zpracování finanční analýzy se v průběhu historického 

vývoje standardizovaly. Tyto metody lze nazvat tradičními a jsou v praxi oblíbeny pro 

svou jednoduchost. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 61) 

Mezi základní metody při zpracování finanční analýzy řadíme zejména:  

 analýzu stavových (absolutních) ukazatelů 

 analýza horizontální, 

 analýza vertikální. 

 analýzu rozdílových ukazatelů 

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čistý peněžně – pohledávkový finanční fond. 
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 analýzu poměrových ukazatelů 

 rentabilita, 

 likvidita, 

 aktivita, 

 zadluženost, 

 kapitálový trh. 

 analýzu soustav ukazatelů 

 pyramidové soustavy ukazatelů, 

 komparativně-analytické metody 

 matematicko-statistické metody (Sedláček, 2009, s. 13-89). 

2.4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje 

v časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent 

(jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – 

vertikální analýza). (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 67) 

Horizontální analýza 

Při použití horizontální analýzy jsou zjišťovány procentuální rozdíly jednotlivých 

položek bilance, přičemž srovnáváme vždy dva roky oproti sobě. Většinou je tato částka 

vyjadřována v absolutních číslech. Druhou možností je spočítat podíl (index) roku 

běžného a minulého (Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 12). 

Horizontální analýza = 
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í −𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 
  

Vzorec 1: Horizontální analýza. (Sedláček, 2009, s. 13) 
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Vertikální analýza  

 Vertikální analýza představuje rozbor podílu absolutních ukazatelů na celkovém 

souhrnu. Předpokládáme, že hodnota jednotlivých položek se časem mění. Touto 

analýzou se snažíme zjistit, zda je poměr vyhovující či nikoliv.  

Srovnáváme s doporučenými hodnotami – především s finančním plánem nebo 

konkurencí.  Dále také sledujeme dynamiku vývoje (Šiman, Petera, 2010, s. 142). 

Vertikální analýza=
𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑠𝑢𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 𝑣 𝑟á𝑚𝑐𝑖 𝑢𝑟č𝑖𝑡éℎ𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 
 

Vzorec 2: Vertikální analýza. (Kislingerová, Hlinica, 2005, s. 15) 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Analýza rozdílových ukazatelů je využívána k hodnocení finanční situace podniku, 

především nás zajímá likvidita podniku (Sedláček, 2009, s. 35). 

Čistý pracovní kapitál 

„Jedná se o dlouhodobý zdroj, který má podnik k dispozici pro profinancování běžné 

činnosti podniku.“ (Kislingerová, Hlinica, 2005, s. 42)  

Čistý pracovní kapitál = oběžný majetek – krátkodobé závazky  

Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál. (Šiman, Petera, 2010, s. 147) 

  



23 

 

Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel je třeba používat velmi obezřetně. Je třeba uvědomit si, že oběžná aktiva 

mohou obsahovat i položky, které patří k méně likvidním nebo i k dlouhodobě 

nelikvidním. Jsou mezi ně řazeny například: nedokončená výroba, neprodejné výrobky, 

nedobytné pohledávky apod. Z tohoto důvodu je dávána přednost čistému peněžnímu 

fondu (Sedláček, 2001, s. 39). 

Čistý peněžní fond = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Vzorec 4: Čistý peněžní fond. (Sedláček, 2001, s. 39) 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Tento ukazatel je střední cestou mezi dvěma dříve uvedenými. Při procesu výpočtu 

z oběžných aktiv jsou vyjímány zásoby a nedobytné či málo likvidní pohledávky.             

Od tímto způsobem upravených oběžných aktiv jsou odečítány krátkodobé závazky 

(Sedláček, 2001, s. 39). 

 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Do této skupiny ukazatelů řadíme ukazatele níže jmenované. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která může být 

jak na straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. (Kislingerová, 2010, s. 98) 

Tyto výpočty nám ukazují pozitivní nebo negativní vliv spravování aktiv. Všechny 

z níže uvedených ukazatelů tohoto typu mají podobnou interpretaci, tedy kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč daného jmenovatele (Kislingerová, 2010, s. 98). 
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Rentabilita investovaného kapitálu 

Vycházíme ze základního fungování kapitálového trhu, který je vnímán jako místo, kde 

společnosti získávají zdroje pro financování potřeb podniku. Tento ukazatel nám 

ukazuje, kolik bylo z jedné investované koruny, která byla investována akcionáři a 

věřiteli, získáno provozního hospodářského výsledku.  

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝑑𝑙.  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦 𝑑𝑙.
 

Vzorec 5: ROCE. (Kislingerová, 2010, s. 98) 

 

Rentabilita aktiv 

Tento ukazatel porovnává zisk oproti aktivům celkem, které byly investovány,                       

a to bez ohledu na to, jestli byla financována kapitálem vlastním nebo kapitálem 

věřitelů. Vzorců pro výpočet existuje více, ale za nejkomplexnější je považován vzorec 

níže uvedený. (Kislingerová, 2010, s. 99). 

ROE = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 6: ROE. (Kislingerová, 2010, s. 99) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Na tento ukazatel dávají důraz hlavně akcionáři, investoři a společníci. Zobrazuje, kolik 

na jednu korunu připadá čistého zisku. Je však nezbytné uvědomit si, že vlastní kapitál 

v tomto pojetí zahrnuje nejen základní kapitál, ale také další části, například emisní 

ážio, fondy zákonné a další, tvořené jak ze zisku, tak i z běžného období (Kislingerová, 

2010, s. 99). 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 7: ROE. (Kislingerová, 2010, s. 99) 
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Rentabilita tržeb  

Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů. Pokud se v analýze objeví problém 

v tomto ukazateli, lze počítat s tím, že se problémy zobrazí ve všech dalších ukazatelích. 

V čitateli máme dvě možnosti výpočtu. Počítáme buď s čistým ziskem nebo se ziskem                     

před zdaněním. První varianta s čistým ziskem je vhodná pro společnost, která se v čase 

mění, například ve využívání cizího kapitálu. Druhá varianta je naopak vhodná pro 

vyjádření ziskové marže. Tyto dvě varianty mívají opačnou tendenci. Pro účely naší 

analýzy využijeme první variantu (Kislingerová, 2010, s. 100). 

ROS = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

Vzorec 8: ROS. (Kislingerová, 2010, s. 100) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje potenciální schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům 

tak, aby byl splněn daný termín a jejich výše. Pokud je podnik schopen takto jednat, 

potom pro nás představuje podnik solventní. Schopnost podniku hradit své závazky 

bývá významně ovlivněna hlavně řízením majetkové struktury s důrazem na likvidnost.  

Ukazatele likvidity dělíme do tří kategorií podle stupně jejich likvidity (Šiman, Petera, 

2010, s. 146). 

 

Běžná likvidita 

Výsledek tohoto výpočtu nám udává, kolikrát více má společnost majetku oběžného,      

než krátkodobých závazků (Grünwald, 2007, s. 113). 

Běžná likvidita = 
𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 4: Běžná likvidita. (Šiman, Petera, 2010, s. 147) 
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Pohotová likvidita 

Význam pohotové likvidity pro finanční řízení vychází z redukce její vypočtené hodnoty 

způsobené odstraněním hodnoty zásob z čitatele zlomku. Maximalizace hodnoty 

ukazatele minimalizuje riziko platební neschopnosti. (Šima, Petera, 2010, s. 147) 

Pohotová likvidita= 
𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 −𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 5: Pohotová likvidita. (Šiman, Petera, 2010, s. 147) 

Peněžní likvidita 

Čitatel je očištěn tak, aby obsahoval jen tu část oběžného majetku, která je pro podnik 

nejlikvidnější – peněžní prostředky. Výsledek nám vypovídá o tom, jakou                           

část krátkodobých závazů je společnost schopna uhradit okamžitě (Šiman, Petera, 2010, 

s. 147). 

 

 
 

    

     

Vzorec 6: Peněžní likvidita. (Šiman, Petera, 2010, s. 147) 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele zobrazují, jestli podnik dobře hospodaří s aktivy a jak efektivně                   

jsou využívány. Pokud je aktiv nedostatek, je nezbytné vzdát se spousty potenciálních 

podnikatelských příležitostí, které by mohly být výhodné a přinést podniku výnosy. 

Mezi tyto ukazatele řadíme zejména následující:  

 obrat celkových aktiv, 

 obrat stálých aktiv, 

 obrat zásob, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu závazků. 

 

𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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Obrat celkových aktiv 

Ukazuje, kolikrát se aktiva obrátí za daný interval – většinou rok. Jestliže je výsledek 

tohoto ukazatele nižší než oborový průměr, měl by se podnik snažit o navýšení tržeb 

nebo odprodej některých aktiv.  

Obrat celkových aktiv =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 7: Obrat celkových aktiv. (Sedláček, 2009, s. 61) 

 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel je zásadní při rozhodování, jestli pořídit další produkční dlouhodobý 

majetek. Pokud je tento ukazatel nižší než oborový průměr, je to signál, aby výroba 

zvýšila využití výrobních kapacit. Finanční manažeři by měli dohlédnout na to,                 

aby se omezili investice podniku (Sedláček, 2009, s. 61). 

Obrat stálých aktiv = 
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Vzorec 8: Obrat stálých aktiv. (Sedláček, 2009, s. 61) 

Obrat zásob 

Ukazatel představuje počet prodejů a opětovných naskladnění jednotlivých položek 

zásob. Slabinou tohoto ukazatele je fakt, že tržby odrážejí tržní hodnotu, na rozdíl                

od zásob, které jsou uváděny v pořizovacích cenách.  Pokud nám tento ukazatel vyjde 

nižší než oborový průměr, signalizuje, že podnik vlastní příliš mnoho nelikvidních 

zásob, které jsou pro podnik neproduktivní a zbytečně vyžadují další náklady (Blaha, 

2006, s. 56). 

Obrat zásob = 
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec 9: Obrat zásob. (Blaha, 2006, s. 56) 
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Doba obratu zásob 

Výsledek tohoto ukazatele zobrazuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku 

vázány, až do doby, kdy jsou spotřebovány. U výrobků a zboží tento ukazatel 

představuje taktéž indikátor likvidity. Jmenovaný indikátor zobrazuje počet dní, než se 

zásoba promění v hotovost nebo pohledávku vůči odběrateli (Sedláček, 2009, s. 62). 

Doba obratu zásob=
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

Vzorec 10: Doba obratu zásob. (Sedláček, 2009, s. 62) 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel zobrazuje morálku firmy vůči dodavatelům. Ukazatel určuje počet dní, 

po které je odkládána platba faktur dodavatelů (Sedláček, 2009, s. 63). 

Doba obratu závazků = 
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 

Vzorec 11: Doba obratu závazků. (Sedláček, 2009, s. 63) 

Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Zadluženost, 

byť i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře fungující 

společnosti může naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního 

kapitálu.“ (Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 34)   

Celková zadluženost 

Jedná se o základní ukazatel zadluženosti. Řada autorů se odvolává na hodnotu mezi         

30 % - 60 %. Je třeba respektovat obor, pro který je hodnota počítána. Také je nutné 

brát v potaz schopnost podniku splácet své dluhy (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, 

s. 87). 
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Celková zadluženost = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
 

Vzorec 12: Celková zadluženost. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85) 

Míra zadluženosti 

Tento ukazatel bývá hojně využíván bankou, když společnost žádá o nový úvěr. Je 

důležitý hlavně časový vývoj, ve kterém banka vidí, zda se hodnota ukazatele zvyšuje či 

snižuje, podle toho usoudí, zda podniku úvěr poskytne či ne (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 87). 

Míra zadluženosti = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 13: Míra zadluženosti. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 86) 

Úrokové krytí 

Ukazuje schopnost či neschopnost podniku splácet úroky. Je třeba mu věnovat 

zvýšenou pozornost v případě nerovnoměrného vývoje zisku před zdaněním v delším 

časovém horizontu. Doporučená hodnota je dle literatury 5 a vyšší (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 87). 

Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 
 

Vzorec 14: Úrokové krytí. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87) 

Doba splácení dluhů z cash flow 

Tento ukazatel zobrazuje, za jak dlouho by byl podnik schopen splatit své dluhy 

vlastními silami z provozního cash flow. Ideální stav je, když tento ukazatel v čase 

klesá (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87). 

Doba splácení dluhů = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 −𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec 15: Doba splácení dluhů. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87) 
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Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem  

Pokud nám tento ukazatel vyjde vyšší než 1, dokazuje to, že pro podnik je důležitější 

finanční stabilita i za cenu nižších výnosů. Podnik v tomto případě používá vlastní 

kapitál také ke krytí krátkodobých aktiv (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 88). 

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑑𝑙. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 
 

Vzorec 16: Krytí dl. majetku vlastním kapitálem. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, 

s. 87) 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji  

Pokud výsledkem tohoto ukazatele je hodnota nižší než 1, je podnik nucen část svého     

dl. majetku krýt zdroji krátkodobými, což může vést k finanční nestabilitě a problémům 

s úhradou závazků. V tomto případě říkáme, že je podnik podkapitalizován, hodnota 

čistého pracovního kapitálu je záporná, jedná se o levnější strategii financování, avšak 

velmi rizikovou (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 88). 

Krytí dl. majetku dl. zdroji = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙. 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

𝑑𝑙. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 
 

Vzorec 17: Krytí dl. majetku dl. zdroji. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 88) 

Provozní ukazatele 

Ukazatele provozní uplatňujeme především uvnitř podnikového řízení. Jsou užitečné 

pro management podniku, který díky nim dokáže sledovat aktivity podniku a analyzovat 

je (Sedláček, 2001, s. 78). 
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Mzdová produktivita  

Tento ukazatel udává, kolik na 1 Kč výnosů připadá vyplacených mezd. V dobře 

fungujícím podniku by měl tento ukazatel za sledované období vykazovat rostoucí 

tendenci (Sedláček, 2001, s. 78). 

  

Vzorec 18: Mzdová produktivita. (Sedláček, 2001, s. 78) 

Materiálová náročnost výnosů 

Tento ukazatel představuje poměr mezi spotřebovaným materiálem, energiemi a výnosy 

(Sedláček, 2001, s. 79). 

 

Vzorec 19: Materiálová náročnost výnosů. (Sedláček, 2001, s. 79) 

Vázanost zásob na výnosy  

Ukazatel udává, kolik je na 1 Kč výnosů vázáno zásob (Sedláček, 2001, s. 79). 

 

Vzorec 20: Vázanost zásob na výnosy. (Sedláček, 2001, s. 79)  

Produktivita práce  

 

Analýza soustav ukazatelů  

Tyto ukazatele používáme z důvodu vyšší vypovídající schopnosti než mají ukazatele 

uvedené dříve (Sedláček, 2009, s. 82). Pro účely této práce jsou využity ukazatele: 

Altmanovo Z-scóre, IN 05 a index bonity.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část je zaměřena na zhodnocení aktuální situace podniku Ferrum, s. r. o. na 

základě výsledků metod finanční analýzy. U hodnocení jednotlivých ukazatelů je 

věnována rovněž pozornost oboru, ve kterém společnost podniká a také vlivu 

konkurence. Analýza je zpracována za časové období 2010-2015.  

3.1. Absolutní ukazatele  

Absolutní ukazatele byly analyzovány pomocí nástrojů horizontální a vertikální analýzy 

u vybraných položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow. Díky těmto nástrojům 

získáváme přehled o meziročních změnách u vybraných položek a struktuře aktiv a 

pasiv.  

3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je prováděna za účelem sledování meziročních změn vybraných 

položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cashflow. Hodnoty jsou vyjádřeny relativně, 

tedy jako meziroční procentní změny. 

Horizontální analýza aktiv 

Následující tabulka č. 3 nám představuje horizontální analýzu aktiv. Je zde zaznamenán 

vývoj mezi lety 2010–2015. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

Tab. 3: Horizontální analýza aktiv v letech 2010-2015 (v %). (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních 

výkazů) 

 

Aktiva- horizontální analýza 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Aktiva celkem 11,60 0,17 6,77 -2,47 -7,05

Dlouhodobý majetek 17,99 13,48 2,31 -2,17 24,24

DNM -7,69 -5,78 51,22 7,41 -7,12

DHM 19,20 14,17 0,80 -2,57 20,47

DFM x x 428,57 -81,08 63 285,71

Oběžná aktiva 8,82 -8,23 10,48 -2,70 -31,16

Zásoby 3,14 0,78 4,48 -21,40 -2,82

Dlouhodobé pohledávky x x 59,28 -100,00 x

Kr. pohledávky 26,10 -24,20 17,78 36,67 -56,99

KFM -43,54 -74,00 188,11 0,04 -43,49

Časové rozlišení -48,33 -52,80 0,40 -3,40 6,63
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Celková aktiva společnosti se v průběhu posledních dvou let mírně snižovala. 

Dlouhodobý majetek společnosti poměrně značně vzrostl v letech 2011 a 2012, v 

dalších dvou letech byla zaznamenána stagnace a v posledním sledovaném roce 2015 

došlo opět ke značnému růstu. Analýza je provedena z netto údajů, tzn. po zohlednění 

odpisů. Tento vývoj naznačuje, že společnost v posledních pěti letech vynaložila 

významné investice do dlouhodobého majetku a i přes narůstající odpisy vykazuje 

výrazný nárůst této položky. Nárůst v posledním sledovaném roce je o 20,47 %. Jednalo 

se především o investice do hmotného majetku v podobě nákupu nových technologií a 

strojního vybavení v letech 2011, 2012, 2015 a v letech 2013 a 2014 byla uskutečněna 

investice do nehmotného investičního majetku v podobě nového informačního systému.  

Vývoj dlouhodobého finančního majetku zohledňuje akvizici dceřiné společnosti v roce 

2012 a poté v roce 2015 kapitalizaci závazku dceřiné společnosti. V oběžných aktivech 

je patrný pokles, společnost tedy nemá vázané finanční prostředky v oběžných aktivech, 

zejména v zásobách, ale investuje je. Zřetelný je i pokles v krátkodobých pohledávkách. 

Prudký pokles krátkodobých pohledávek v roce 2012 byl způsoben zavedením 

faktoringu. Pohledávky jsou od roku 2012 postupovány na faktoringovou společnost, 

což se projevuje poklesem krátkodobých pohledávek a ve výkazu zisku a ztrát 

sledujeme nárůst na účtech provozních nákladů a provozních výnosů. Dlouhodobé 

pohledávky byly evidovány za dceřinou společností a byly vypořádány v roce 2015 při 

realizaci koupě obchodního závodu. Účty časového rozlišení jsou v čase poměrně 

stabilní, až na pokles na začátku sledovaného období. Znamená to, že společnost není 

nucena vynakládat předem vyšší finanční prostředky, které by se věcně týkaly 

následujících účetních období. 
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Horizontální analýza pasiv  

Horizontální analýza pasiv je prováděna stejně jako u aktiv – tedy u vybraných položek 

pasiv v období 2010-2015. Jednotlivé meziroční změny jsou uvedeny v procentech. 

Výsledky horizontální analýzy pasiv představuje tabulka č. 4.  

Tab. 4: Horizontální analýza pasiv v letech 2010-2015 (v %). (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

účetních výkazů) 

 

Cizí zdroje společnosti se v posledních dvou sledovaných obdobích snižují. Základní 

kapitál za sledované období nebyl změněn.  Vlastní kapitál, který až do let 2012-2013 

klesal, nyní společnost opět mírně navyšuje.  

Hospodářský výsledek minulých let kolísá, v posledním sledovaném období však znovu 

narůstá. Rezervní fond byl v roce 2014 rozpuštěn. Hodnota dosaženého hospodářského 

výsledku běžného účetního období ve sledovaném období kolísala. Velkou měrou byly 

tyto výsledky ovlivněny velkými investicemi do investičního majetku, ať už ve formě 

nárůstu odpisů, tak i ve formě nákladových úroků, které společnost vynaložila na nově 

přijaté úvěry. Výše dosažených výsledků hospodaření však byla nejvíce ovlivněna 

celkovou situací na trhu s ocelí a vývojem ceny oceli na mezinárodním trhu. V letech 

2012 a 2013 zasáhla do vývoje výsledku hospodaření firmy velkou měrou i akvizice 

dceřiné společnosti, která byla značně zadlužená a bylo třeba závazky této společnosti 

uhradit, proto musela společnost FERRUM s.r.o. najít nové cizí zdroje financování. V 

roce 2012 společnost zvolila jinou formu financování pohledávek – formu faktoringu, 

tato forma se však promítla ve vyšších finančních nákladech a také se podílela na 

špatných výsledcích v letech 2012 a 2013. 

Pasiva - horizontální analýza 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Pasiva celkem 11,60 0,17 6,77 -2,47 -7,06

Vlastní kapitál 10,84 -6,43 -7,99 4,05 2,63

ZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VH minulých let 21,08 13,13 -7,63 -9,17 4,93

VH běžného ú.o. -33,30 -165,73 16,35 -146,58 -32,12

Cizí zdroje 12,27 2,61 13,00 -4,50 -10,47

Dlouhodobé závazky 213,10 8,52 -4,20 -23,75 -7,86

Kr. závazky 4,68 24,09 20,44 -8,78 -6,32

Bankovní úvěry a výpomoci 10,43 -9,54 10,48 1,65 -13,68

Časové rozlišení -52,67 211,60 -39,98 -30,47 -19,42
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Cizí zdroje společnost v posledních dvou sledovaných obdobích snižuje, stejně jako 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Jednalo se zejména o investiční 

úvěry, které společnost během let řádně splácela. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulka č.5 představuje horizontální analýzu vybraných položek výkazu zisku a ztrát za 

sledované období v letech 2010-2015. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

 

Tab. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát. (v tis. Kč). (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

účetních výkazů) 

 

Výkony mají mírně rostoucí tendenci stejně jako výkonová spotřeba s výjimkou 

posledního sledovaného roku. Přesto výsledek hospodaření za účetní období 

zaznamenává výrazný propad. Tato situace je důsledkem velmi silných konkurenčních 

tlaků v odvětví na trhu s ocelí, kde stále operuje vysoký počet společností, a tak citlivost 

zákazníka na výkyvy cen je opravdu velká. Z tohoto důvodu musí být společnost 

schopna rychle se přizpůsobovat situaci na trhu a reagovat pružně – tedy upravovat 

marži dle situace na trhu. Ukazatel tržby za vlastní výrobky a zboží zaznamenává, až na 

poslední sledované období, trvalý růst. I zde se projevují investice do nových strojů a 

technologií, společnost vstoupila na trh s novými výrobky a službami. Společně 

s výkony roste i ukazatel výkonová spotřeba – roste spotřeba materiálu a energií – 

Horizontální analýza VZZ 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Tržby za prodané zboží 43 690 10 400 9 170 25 242 -15 472

N vyn. na prodané zboží 34 094 12 685 4 723 11 120 -11 287

Výkony 11 545 10 676 4 038 18 975 154

Tržby za prodej vlastní výr a služeb 10 693 9 642 4 720 14 418 -809

Výkonová spotřeba 14 410 6 922 155 10 511 -4 073

Přidaná hodnota -3 963 -8 372 3 810 8 169 850

Osobní náklady 3 547 2 737 -312 457 4 262

Tržby z prodeje dl. majetku a mat. -760 1 191 -52 308 466

Ostatní provozní výnosy 909 61 710 160 371 12 418 -35 262

Ostatní provozní náklady 1 020 59 911 162 051 13 134 -35 081

Provozní výsledek hospodaření -3 391 -11 345 957 7 203 -4 377

Nákladové úroky 1 146 -119 -34 -237 -368

VH za účetní období -2 876 -9 546 -619 6 457 -659
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taktéž vlivem instalace nových výrobních linek a zahájením provozu nových výrobních 

areálů. Zejména tyto dva faktory tedy ovlivňují vývoj ukazatele. 

Přidaná hodnota – v letech nejvyšších investic – 2011 a 2012 – ukazatel klesá, v dalším 

období zaznamenává mírný růst. Změny provozního výsledku hospodaření byly kladné 

pouze v obdobích 2013/2012 a 2014/2013. Naopak klesající tendenci má vývoj 

nákladových úroků, které poukazují na lepší podmínky (nižší úroveň úrokových sazeb). 

Osobní náklady, které mají od roku 2014 mírně rostoucí tendenci, zapříčinilo navýšení 

mezd ve všech činnostech společnosti.  

 

 

Graf  1:Vývoj výsledků hospodaření za sledované období. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 
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Horizontální analýza výkazu cash flow 

Následující tabulka představuje horizontální analýzu vybraných položek výkazu            

cash flow ve sledovaném období. 

 

Tab. 6: Horizontální analýza výkazu cash flow (v%). (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

 

Za sledované období vidíme výrazný klesající trend v čistém peněžním toku z provozní 

činnosti. Naopak velmi výrazně vzrostl čistý peněžní tok vztahující se k investiční 

činnosti. Pokles také vidíme u peněžního toku vztahujícího se k finanční činnosti, u 

kterého je propad nejvýraznější, zvláště pak za poslední sledované období.  

3.1.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza představuje nástroj, jehož pomocí lze vyčíslit podíl jednotlivých 

položek aktiv a pasiv na celkovém majetku. Výsledné hodnoty jsou vyčísleny 

v procentech.  

  

Cash flow - horizontální 2012/2011 2013/2012 2014/2013

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů na začátku 

úč. období

-74,00 188,11 0,04

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 202,58 -72,20 -256,62

Čistý peněžní tok vztahující se k 

investiční činnosti
-48,34 -43,88 512,58

Čistý peněžní tok vztahující se k 

finanční činnosti
-38,01 -128,74 -528,72

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů na konci úč. 
-350,28 -62,91 -682,71
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Vertikální analýza aktiv 

Následující tabulka č. 7 představuje vertikální analýzu provedenou na vybraných 

položkách aktiv. Hodnoty jsou uvedeny v procentech.  

Tab. 7: Vertikální analýza aktiv za sledované období 2010-2015. (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

účetních dokladů) 

 

 

Celkové složení aktiv vypovídá o tom, že společnost investuje volné finanční 

prostředky a vkládá je do investic dlouhodobé povahy, především do dlouhodobého 

hmotného majetku, primárně do strojních zařízení a nových výrobních technologií.   

Nehmotný majetek představuje software. Majetek podniku je dále vázán v zásobách 

(především v zásobách materiálu a hotových výrobků) a v krátkodobých pohledávkách 

z obchodního styku. Vývoj podílu zásob ukazuje, že společnost snižuje hodnotu 

prostředků vázaných v zásobách. Poměrně významným faktorem, který ovlivňuje vývoj 

tohoto ukazatele, je pokles cen na trhu s ocelí, zejména v posledních 2 sledovaných 

obdobích.  

Pokles podílu krátkodobých pohledávek v roce 2012 byl způsoben zavedením 

faktoringu. 

Za sledované analyzované období lze říci, že společnost investovala do stálých aktiv 

pouze částečně a s výjimkou let 2013 a 2014 měla i přesto rostoucí tendenci.  

Vertikální analýza aktiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dlouhodobý majetek 37,65 39,81 45,10 43,22 43,35 57,94

DNM 1,69 1,40 1,32 1,86 2,05 2,05

DHM 35,96 38,41 43,78 41,33 41,29 53,52

DFM 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 2,37

Oběžná aktiva 61,17 59,64 54,64 56,54 56,41 41,78

Zásoby 36,28 33,53 33,74 33,01 26,61 27,82

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 1,96 2,92 0,00 0,00

Kr. pohledávky 21,67 24,48 18,52 20,44 28,64 13,25

KFM 3,22 1,63 0,42 1,14 1,17 0,71

Časové rozlišení 1,18 0,55 0,26 0,24 0,24 0,28
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V posledních dvou letech společnost investovala do nového softwaru. Vidíme zde také 

nárůst dlouhodobého hmotného majetku, zvláště v roce 2015, kdy společnosti narostl 

oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Ten je odrazem nákupu dceřiné společnosti 

v roce 2015. Nárůst je znatelný také ve finančním majetku, a to díky nárůstu položky         

rozvahy: podíly v ovládaných a řízených osobách.  

V oběžných aktivech vidíme v posledních dvou letech oproti předchozím rokům 

výraznější pokles. Ten je způsoben snížením krátkodobých pohledávek. Časové 

rozlišení zůstává bez výraznějších změn a v posledním analyzovaném roce mírně 

narůstá.  

 

Vertikální analýza pasiv  

Níže uvedená tabulka č. 7 zobrazuje vertikální analýzu provedenou na vybraných 

položkách pasiv. Hodnoty jsou uvedeny v procentech.  

 

Tab. 8: Vertikální analýza pasiv v letech 2010-2015. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

 

Poměrně stabilní je ve sledovaném období celkové rozložení vlastního a cizího kapitálu, 

kdy vlastní kapitál činil cca 28–30 % celkové hodnoty pasiv.  Takové rozložení 

vzhledem k opačnému rozložení dlouhodobých a krátkodobých aktiv lze chápat jako 

rizikovější. Společnost hojně využívala různé bankovní úvěry a výpomoci, stejně jako 

dlouhodobé závazky. Jednalo se zejména o investiční úvěry na nákup nových strojů a 

nemovitostí. 

Pasiva - horizontální analýza 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Vlastní kapitál 30,73 30,52 28,51 24,57 26,21 28,94

ZK 1,16 1,04 1,03 0,97 0,99 1,07

VH minulých let 20,95 22,73 25,67 22,21 20,68 23,35

VH běžného ú.o. 4,99 2,98 -1,96 -2,13 1,02 0,74

Cizí zdroje 68,91 69,33 71,02 75,17 73,60 70,90

Dlouhodobé závazky 2,06 5,77 6,25 5,61 4,39 4,35

Kr. závazky 23,40 21,95 27,19 30,67 28,69 28,91

Bankovní úvěry a výpomoci 42,05 41,61 37,58 38,88 40,53 37,64

Časové rozlišení 0,36 0,15 0,47 0,27 0,19 0,16
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S ohledem na fakt, že úroky placené z těchto cizích zdrojů financování byly ve 

sledovaném období na velmi nízké úrovni, lze konstatovat, že vysoký podíl cizích 

zdrojů je ekonomicky zdůvodnitelný.  

Vlastní kapitál, který měl první tři sledovaná období klesající tendenci, má od roku 

2013 opět rostoucí trend. Je to způsobeno nárůstem výsledku hospodaření z minulých 

let. Základní kapitál zůstává v průběhu sledovaného období bez větších změn. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období klesal až do roku 2013. V roce 2014 vidíme 

mírný nárůst oproti předchozímu roku, avšak v posledním sledovaném roce opět mírně 

klesá. Cizí zdroje měly v průběhu let 2010-2013 mírně rostoucí trend, ale v posledních 

dvou letech také nastal mírný pokles. Ten je způsobem snížením bankovních úvěrů a 

výpomocí. Časové rozlišení zůstává bez výraznější změny, za poslední tři sledované 

roky má klesající tendenci.  

 

Vertikální analýza cash flow  

Následující tabulka č. 9 zobrazuje vertikální analýzu výkazu cash flow za analyzované 

období. Hodnoty jsou uvedeny v procentech.  

 

Tab. 9: Vertikální analýza výkazu cash flow. (v %). (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

Struktura výkazu je za sledované období nestálá. Stav peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů na začátku účetního období má největší meziroční nárůst mezi lety 2011 a 

2012, naopak největší pokles v posledním sledovaném období. Čistý peněžní tok 

Cash flow - vertikální 2011 2012 2013 2014

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 100,00 100,00 100,00 100,00

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů na začátku 

úč. období

317,52 3 695,83 356,61 -558,29

Čistý peněžní tok vztahující se k 

investiční činnosti
-64,80 -379,54 -188,02 48,07

Čistý peněžní tok vztahující se k 

finanční činnosti
-55,69 -11,41 11,80 32,29

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů na konci úč. 

období

-127,36 153,97 115,40 31,02
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vztahující se k investiční činnosti je s výjimkou posledního sledovaného období 

záporný.  
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Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Následující tabulka č. 10 představuje analýzu výkazu zisku a ztrát za sledované období. 

Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

Tab. 10:Vertikální analýza VZZ (v%). (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Největší podíl na tvorbě zisku mají položky související s provozní činností podniku. 

Především výkony a tržby za prodané zboží. Výsledek hospodaření za účetní období je 

za celé sledované období, s výjimkou roku 2012/2013, záporný. Stále menší podíl ve 

struktuře v posledních letech zabírají náklady vydané na prodané zboží. Je to důsledek 

nákupu nových strojů a technologií.  

3.2 Rozdílové ukazatele 

Následující podkapitola je věnována analýze rozdílových ukazatelů. Vývoj těchto 

ukazatelů představuje níže uvedená tabulka č. 11. 

Tab. 11:Rozdílové ukazatele (v tis. Kč). (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Výsledky čistého pracovního kapitálu jsou za sledované období s výjimkou roku 2011 

záporné.  

Vertikální analýza VZZ 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

N vyn. na prodané zboží 232,09 242,79 231,66 225,52 206,99

Výkony 107,91 107,92 108,20 107,14 110,19

Tržby za prodej zboží 285,10 288,00 259,97 252,23 230,12

Výkonová spotřeba 89,86 95,39 93,03 88,84 86,85

Přidaná hodnota 71,06 57,73 43,27 45,01 46,47

Osobní náklady 41,23 40,23 39,05 36,92 32,70

Tržby z prodeje dl. majetku a mat. 1,34 0,30 1,50 1,38 1,48

Ostatní provozní výnosy 1,25 2,15 65,97 221,53 204,63

Ostatní provozní náklady 2,27 3,17 65,02 222,29 205,92

Provozní výsledek hospodaření 19,53 13,21 0,12 1,06 7,16

Nákladové úroky 3,26 4,18 3,64 3,43 2,80

VH za účetní období 11,36 6,64 -3,93 -4,36 1,78

Rozdílové ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015

čistý pracovní kapitál -7409 1684 -13042 -21020 -20426 -46339

čistý peněžní fond -67151 -67917 -65293 -72261 -73877 -69085

čistý peněžně-pohledávkový 

finanční fond 2560 8024 38811 -14744 2247 -27973
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Poukazuje to na fakt, že společnost financuje krátkodobými závazky nejen oběžná 

aktiva, ale také část stálých aktiv. Z hlediska udržení platební schopnosti se jedná o 

rizikovější přístup k financování podnikové činnosti. Na druhé straně však lze říci, že v 

době, kdy trh s ocelí byl velmi nestabilní a vývoj ceny oceli nejistý, společnost neměla v 

zásobách vázáno více prostředků než bylo nutné. 

Čistý peněžní fond je za celé sledované období záporný, což značí, že položky rozvahy 

peníze a účty v bankách, nekryjí krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci. Za poslední sledované období vidíme mírný nárůst tohoto ukazatele, což 

poukazuje na snížení krátkodobých závazků vůči bance. Celkově lze říci, že výsledky 

tohoto ukazatele poukazují na to, že společnost by nebyla schopna splatit své 

krátkodobé závazky okamžitě, z důvodu nízkých peněžních prostředků v pokladně a na 

běžném účtu.  

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond, který je považován za střední cestu dvou 

předchozích ukazatelů, za sledované období nejdříve stoupal, v roce 2013 však došlo 

k prudkému poklesu, pak nárůstu a za poslední sledované období je opět záporný. 

Výsledky za poslední tři roky nejsou uspokojivé.  

3.3 Poměrové ukazatele  

Tato kapitola je věnována analýze poměrových ukazatelů, především ukazatelům 

likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti.  

3.3.1 Ukazatele likvidity  

Následující tabulka č. 12 představuje výsledky analýzy likvidity za sledované období. 

Tabulka zahrnuje likviditu běžnou, pohotovou a okamžitou.  

Tab. 12:Poměrové ukazatele (v %). (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

LIKVIDITA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

běžná likvidita 0,93 1,01 0,89 0,85 0,85 0,63

pohotová likvidita 0,38 0,44 0,31 0,32 0,45 0,21

okamžitá likvidita 0,05 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01
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Za doporučenou hodnotu běžné likvidity je považováno rozmezí 1,6 až 2,5 (Zdroj: 

Kislingerová, 2010, s. 104), u průmyslových podniků bývá akceptována i hodnota 1,5. 

Z analýzy však vyplývá, že společnost nedosahuje ani spodní hranice doporučovaných 

hodnot. Z výsledných hodnot vyplývá, že oběžná aktiva, s výjimkou roku 2011, 

nepokrývají krátkodobé závazky podniku. Společnost má tedy sníženou likviditu.  

Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu se pohybují mezi 1-1,5 (Zdroj: 

Kislingerová, 2010, s. 105). Z tabulky vidíme, že ani v pohotové likviditě výsledky 

společnosti nejsou uspokojivé.  

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat okolo hodnoty 0,2 (Zdroj: Kislingerová, 

2010, s. 105). Ani v tomto ukazateli se společnost nepohybuje v doporučených 

hodnotách.  

Z rozložení bankovních úvěrů dochází ve společnosti k situaci, že krátkodobými cizími 

zdroji financuje dlouhodobá aktiva. I tento fakt přispívá k nižší míře likvidity než je 

vyhovující.  

3.3.2 Ukazatele aktivity  

Následující tabulka č. 13 představuje výsledky finanční analýzy v oblasti řízení aktiv za 

sledované období.  

Tab. 13:Ukazatele aktivity.  (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Řízení aktiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obrat  celkových aktiv 

(počet obrátek)
1,69 1,74 1,79 1,73 1,89 1,96

Obrat stálých aktiv    

(počet obrátek)
4,50 4,38 1,79 3,99 4,37 3,37

Obrat zásob                

(počet obrátek) 
4,67 5,20 5,32 5,23 7,12 7,03

Doba obratu zásob (dny) 77,14 69,24 67,68 68,89 50,56 51,22

Doba obratu  

krátkodobých závazků 

(dny)

49,75 45,32 54,55 64,00 54,52 53,23

Doba obratu 

pohledávek (dny)

41,50 45,36 33,71 41,11 49,59 23,88
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Obrat celkových aktiv zobrazuje, jak efektivně společnost využívá celková aktiva. 

Společnost se ve sledovaném období pohybuje mírně nad horní hranicí doporučeného 

rozmezí. Doporučená hodnota, na které se shodne řada autorů, se pohybuje okolo 

hodnoty 1,5. V posledních třech letech má tento ukazatel rostoucí tendenci. 

Obrat stálých aktiv představuje, jak efektivně společnost využívá své výrobní 

kapacity. Průměrná hodnota v naší analyzované společnosti je 3,73. Tato nižší hodnota 

poukazuje na nízké využití výrobní kapacity podniku.  

Za sledované období je průměrný obrat zásob 5,76. V této oblasti si společnost vede 

dobře. Zásoby jsou průběžně prodávány a opět nakupovány a jsou tedy pro společnost 

likvidní. Ve sledovaném období vidíme v posledních dvou letech velký nárůst tohoto 

ukazatele.  

Doba obratu zásob představuje ukazatel, podle něhož zjistíme počet dní, za který 

společnost prodá své zásoby a znovu je naskladní. Pokud nejsou zásoby prodány a 

zůstávají ve společnosti, jsou v nich vázány finanční prostředky. Za sledované období 

vidíme spíše klesající tendenci – společnosti se zkracovala doba, po kterou byly zásoby 

vázány. Až v posledním roce vidíme mírný nárůst. 

Doba obratu krátkodobých závazků vykazovala do roku 2013 rostoucí tendence. 

V roce 2014 však začala postupně klesat. Společnost se tedy snaží dostát svým 

závazkům rychleji. Pokud však přihlédneme k ukazateli doba obratu pohledávek, je 

nutno konstatovat, že jsou společnosti pohledávky placeny rychleji, než je hradí 

společnost. Zatímco v letech 2010-2011 je rozdíl téměř nepatrný, v následujících dvou 

letech je tento rozdíl téměř 20 dní (ve prospěch doby obratu pohledávek).  

V roce 2014 společnost rozdíl snížila, avšak za poslední sledovaný rok tento rozdíl 

prudce narostl na téměř třicet dní. Společnost je ve výhodnější vyjednávací pozici. 
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Graf  2:Vývoj vybraných ukazatelů za sledované období. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

3.3.3 Ukazatele rentability  

Následující podkapitola je věnována rentabilitě, konkrétně rentabilitě tržeb, celkového 

kapitálu, vlastního kapitálu a dlouhodobých zdrojů. Následující tabulka č. 14 

představuje výsledky ukazatelů rentability za sledované období. Hodnoty jsou uvedeny 

v procentech.  

Tab. 14:Ukazatele rentability. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Výsledky analýzy rentability tržeb nejsou uspokojivé. Tento ukazatel představuje 

hodnotu zisku na jednu korunu tržeb. Za celé sledované období je rentabilita tržeb velmi 

nízká, v roce 2012-2013 je nerentabilní, a to nejen v tomto ukazateli, ale i ve všech 

ostatních. V posledním sledovaném roce vidíme klesající tendenci, což pro společnost 

není dobré.  

Ukazatele rentability 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROS 3,95 1,96 -1,18 -1,47 0,95 0,09

ROA 6,69 3,41 -2,11 -2,54 1,79 0,18

ROE 16,25 2,98 -6,87 -8,69 3,89 2,57

ROCE 19,57 8,31 -5,54 -7,71 5,40 0,56
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Rentabilita celkových aktiv taktéž nedosahuje dostačujících výsledků. Nejvyšší 

hodnoty dosáhla v roce 2010, poté měla ovšem klesající tendenci.  

V letech 2012-2013 byla nerentabilní. V letech 2014-2015 je sice rentabilní, ale na 

velmi nízké úrovni, s klesající tendencí.  

Rentabilita vlastního kapitálu má, jako již dva ukazatele předchozí, klesající tendenci. 

V letech 2012-2013 je zcela nerentabilní, mezi lety 2013-2014 vidíme mírný nárůst. 

V posledním sledovaném roce hodnota opět klesá.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů taktéž není dostačující. Na počátku sledovaného 

období vidíme pokles, v letech 2012-2013 nerentabilní, v roce 2014 značný nárůst, 

avšak v roce 2015 velký pokles.  

Společnost má nízkou úroveň rentability z hlediska všech sledovaných ukazatelů.  

Vývoj ukazatelů rentability je dán zejména vývojem na trhu s ocelí, dlouhodobě se toto 

odvětví potýkalo ve sledovaném období s propadem cen jak kovošrotu, tak hutních 

výrobků. Společnost FERRUM s.r.o. realizuje cca 50 % obratu právě na trhu s hutním 

materiálem a cca 20 % na trhu s kovošrotem.  Pro udržení zákazníka bylo mnohdy 

nutné realizovat obchody i na hranici ztráty. Pozitivním faktem však je, že společnost 

má podnikatelské riziko diverzifikováno do více činností. Ztráty z obchodní činnosti 

(hutní materiál a kovošrot) byly kompenzovány zisky z výroby. Dlouhodobě se ukazuje, 

že právě masivní investice do technologií a nových strojů jsou pro společnost 

strategicky velmi významné a umožní i do budoucna zlepšovat celkové výsledky 

hospodaření. 

  



48 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti analyzují poměr mezi vlastními a cizími zdroji. V tabulce jsou 

zobrazeny výsledky analýzy ukazatelů zadluženosti za sledované období.  

Tab. 15:Ukazatele zadluženosti. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Celková zadluženost měla do roku 2013 rostoucí tendenci. V posledních dvou letech 

zadluženost postupně klesá na hranici zadluženosti, za kterou je považováno 70 % 

zadlužení. Společnosti byl poskytnut bankovní úvěr, který vysvětluje vysokou míru 

zadlužení v posledních letech. 

Koeficient samofinancování představuje další pohled na zadluženost společnosti. Jak 

je z tabulky zřejmé, do roku 2013 tento ukazatel klesal. V posledních dvou sledovaných 

letech ukazatel začal narůstat. Znamená to, že se společnosti zvětšuje vlastní kapitál.  

Ukazatel úrokové krytí ukazuje, kolikrát výsledek hospodaření společnosti kryje úroky 

z úvěrů, které společnosti byly poskytnuty. V průběhu let, kdy se společnost více 

zadlužovala, nebyly kryté, v roce 2014 se situace zlepšila, nyní jsou výsledky opět 

neuspokojivé. 

Ukazatel doba splácení dluhu z cash flow také nemá uspokojivé výsledky, v letech 

2012 a 2015 bylo cash flow záporné. Ideálním stavem je, pokud tento ukazatel v čase 

klesá, tak tomu však v tomto případě není.  

Analýza ukazatele krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem poukazuje na 

fakt, že je pro společnost důležitější její finanční stabilita, i přes to, že to pro ni znamená 

nižší míru výnosů. Vlastní kapitál je využit i ke krytí krátkodobých aktiv.  

Ukazatele zadluženosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015

celková zadluženost 68,91 69,33 71,02 75,17 73,60 70,89

Koeficient samofinancování 30,73 30,52 28,51 24,57 26,21 28,94

úrokové krytí 4,67 1,82 x x 1,12 0,12

Doba splácení dluhu z CF 4,31 10,69 -27,63 2,81 8,18 -181,20

Krytí dlouhodobého majetku VK 81,60 76,66 63,21 56,85 60,46 49,94

Krytí dl. majetku dl. zdroji 81,60 88,68 70,70 63,39 66,59 49,94
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Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji má za celé sledované období 

hodnotu nižší než 1. Znamená to, že je podnik nucen část ze svého dlouhodobého 

majetku krýt krátkodobými zdroji. Tato situace může vést ve společnosti k finanční 

nestabilitě a k problémům s úhradou svých závazků. Společnost je podkapitalizována, 

neboť hodnota ČPK je záporná. Společnost tedy využívá levnější možnost financování, 

která však s sebou nese velká rizika.  

3.3.5 Provozní ukazatele  

Následující tabulka č. 16 představuje výsledky provozních ukazatelů za sledované 

období 2010-2015.  

Tab. 16:Provozní ukazatele. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Materiálová náročnost výnosů měla největší nárůst mezi lety 2010 a 2011. V roce 

2012 začala mít klesající tendenci. Od roku 2013 poměrně neměnnou hodnotu. Tato 

skutečnost dokazuje, že výnosy jsou v posledních letech méně zatíženy spotřebou 

materiálu a energie.  

Mzdová produktivita dosahuje za sledované období průměrné hodnoty 1,9, tedy na jednu 

korunu mzdových nákladů připadá v průmětu 1,9 Kč tržeb.  Nejnižší hodnota byla v roce 2012 a 

nejvyšší v roce 2010.  

Vázanost zásob na výnosy by měla vycházet jako téměř zanedbatelná hodnota. Tento 

ukazatel ukazuje, kolik je na jednu korunu výnosů vázáno zásob. Ve sledované 

společnosti za sledované období hodnota ukazatele nepřesahuje 0,21. Na 1 Kč výnosů 

se tedy společnosti váže maximálně 0,21 Kč zásob. Ukazatel za sledované období 

klesal, nyní stagnuje.  

Produktivita práce má za sledované období rostoucí tendenci, což je dobrým 

znamením pro společnost. Výjimkou je rok 2015 avšak pokles je minimální. 

Provozní ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Materiálová náročnost výnosů 10,44 12,05 11,79 9,12 9,68 9,65

Mzdová produktivita 2,39 2,00 1,55 1,70 1,98 1,81

Vázanost zásob na výnosy 0,21 0,19 0,19 0,19 0,14 0,14

Produktivita práce 633,6 722,7083 803,0583 842,3917 962,5417 955,8
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3.4 Soustavy ukazatelů  

Tato kapitola je věnována analýze soustav ukazatelů. Mají pro nás velký význam, 

protože jejich vypovídající schopnost je větší, než samostatné poměrové či rozdílové 

ukazatele.  

3.4.1 Altmanovo Z-scóre  

Neboli Altmanova formule bankrotu je pro nás důležitou součástí analýzy. Její výsledky 

vidíme v následující tabulce č. 17.  

Tab. 17: Altmanovo Z-scóre. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Společnost dle výsledků analýzy můžeme zařadit do tzv. „šedé zóny“ nevyhraněných 

výsledků, neboť hodnoty Z-skóre nedosahovaly nižších hodnot než 1,2, zároveň však za 

sledované období ani nedosáhly hodnoty vyšší než 2,9. V posledních dvou letech má 

ukazatel rostoucí tendenci. Pokud bude vývoj dále narůstat, podniku by nemělo hrozit 

nebezpečí. 

3.4.2 Index IN05 

Bonitní index by mohl včas upozornit na hrozící riziko bankrotu. Výsledky tohoto 

ukazatele jsou patrné v následující tabulce 18.  

Tab. 18: Index IN05. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A -0,04 0,01 -0,07 -0,10 -0,10 -0,25

B 0,20 0,23 0,26 0,22 0,21 0,23

C 0,07 0,03 -0,02 -0,03 0,02 0,00

D 0,45 0,44 0,40 0,33 0,36 0,41

E 1,71 1,75 1,82 1,74 1,92 1,98

Altmanovo Z- skóre 2,27 2,23 2,13 1,97 2,28 2,31

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A 1,45 1,44 1,41 1,33 1,36 1,41

B 4,67 1,82 -1,17 -1,51 1,12 0,12

C 0,07 0,03 -0,02 -0,03 0,02 0,00

D 1,75 1,80 2,18 2,86 3,15 3,12

E 1,02 1,03 0,94 0,90 0,88 0,65

Index IN05 1,10 0,87 0,60 0,69 1,03 0,91
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Výsledky za sledované období můžeme rozřadit do dvou kategorií, v letech, kdy byly 

výsledky nižší než 0,9 a v letech, kdy byly vyšší.  

V letech, kdy byly výsledky nižší než 0,9, byla společnost ohrožena finančními 

problémy. Ve zbylých letech se společnost opět řadila do „šedé zóny“ nevyhraněných 

výsledků. V roce 2014 vidíme velký nárůst oproti předchozím rokům. V posledním roce 

opět vidíme mírný pokles, který nás přivádí zpět na hranici 0,9.  

 

Graf  3: Vývoj indexu IN05 za sledované období. (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.3 Index bonity  

Je známý také jako indikátor bonity. Původně byl používán hlavně v německy 

mluvících zemích, nyní je už hojně využíván i v České republice. Hodnoty indikátoru 

bonity jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tab. 19: Index bonity. (Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

x1 0,03 -0,06 -0,05 0,29 0,10 -0,21

x2 1,45 1,44 1,41 1,33 1,36 1,41

x3 0,07 0,03 -0,02 -0,03 0,02 0,00

x4 0,14 0,07 -0,04 -0,05 0,03 0,00

x5 0,76 0,69 0,63 0,63 0,42 0,41

x6 0,47 0,48 0,54 0,52 0,63 0,68

index bonity 1,81 0,97 -0,13 0,28 0,78 0,02
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Pro index bonity je sestavena stupnice hodnocení výsledků. Naše analyzovaná 

společnost za sledované období spadá do kategorie: špatná finanční situace, a to v roce 

2013. 

Ve všech ostatních letech, s výjimkou roku 2010, spadá do kategorie „společnost má 

určité problémy“. V roce 2010 je finanční situace hodnocena jako dobrá. Největší 

propad vidíme mezi roky 2011 a 2012. Největší nárůst naopak vidíme mezi roky 2013 a 

2014. V posledním sledovaném roce tento ukazatel opět klesá. Pokud se v dalších letech 

tento ukazatel nenavýší, je možné, že společnost bude mít vážnější finanční potíže.  

3.5 Celkové hodnocení  

Shrnutí výsledků finanční analýzy je uvedeno v tabulce 20. 

Tab. 20:Celkové hodnocení slabých a silných stránek. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky finančního hospodaření Slabé stránky finančního hospodaření 

Růst výkonů a tržeb za vlastní výrobky a 

služby. 

Vysoká míra zadluženosti 

Výsledek hospodaření je v kladných 

hodnotách. 

Nízká rentabilita 

Kladná hodnota provozního cash flow. Nízká úroveň likvidity 

Uspokojivé hodnoty ukazatelů obratovosti 

aktiv. 

Nízké výsledky v analýze rozdílových 

ukazatelů.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Vzhledem k uspokojivým finančním výsledkům podnik zvažuje realizaci investice do 

modernizace jedné ze svých hlavních činností, kterou je výroba ocelových roštů. Nyní 

je výroba velmi náročná, nejen na počet zaměstnanců, ale také na časovou náročnost. 

Podnik zvažuje investici do výrobního zařízení, které by značně usnadnilo výrobu 

ocelových roštů. Ušetřilo by se tak jedno pracovní místo a klesly by mzdové náklady.  

Tato část bakalářské práce se zabývá ekonomickým zhodnocením budoucí investice do 

tohoto strojního zařízení.  

Hodnocení investice se skládá z následujících kroků (Sedláček, 2001, s. 140):  

 odhad počátečních nákladů na vybranou investici, 

 odhad budoucích výnosů včetně zahrnutí rizik, 

 výpočet nákladů na kapitál, 

 výpočet současné hodnoty výnosů očekávaných. 

 

4.1 Odhad počátečních nákladů na vybranou investici  

Počáteční náklady jsou jednorázové náklady, které budou vynaloženy na pořízení 

výrobního zařízení. Pořizovací cena výrobního zařízení činí 21 990 tis. Kč (viz tabulka 

21). V pořizovací ceně je zahrnuta doprava a instalace strojního zařízení.  

Tab. 21 Rozpis nákladů investice. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

náklady na pořízení stroje 

částka (v 

tis. Kč) 

strojní zařízení 21290

doprava 200

instalace 500

celkem 21990
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4.2 Odhad budoucích výnosů včetně zahrnutí rizik 

Odhaduje se, že instalováním stroje se výrobní proces zkrátí o jednu operaci. Úspora 

času díky zkrácení výrobního procesu by tvořila zhruba 20 % (nebude nutné měnit 

nastavení přístroje při každé změně vyráběného rozměru). Nové výrobní zařízení také 

přináší novou, sofistikovanou cestu děrování nosného prutu. Tato skutečnost by vedla 

k tomu, že podnik bude moci zařadit do výrobního programu nový druh roštů, který 

zatím není schopen vyrábět. To přinese vyšší tržby oproti stávající úrovni. Odhad tohoto 

navýšení je uveden v tabulce 22. 

Předpokládaná ekonomická životnost nové technologie činí 5 let. 

4.3 Odhad budoucích výnosů  

Na výrobní zařízení by společnost získala dotaci 40 % a zbytek investice bude 

financovat úvěrem, tedy cizími zdroji. Úroková míra by v tomto případě tvořila 2,3 % p. 

a. Z hlediska odpisů bude stroj odepisován 5 let.  Náklady na investici a peněžní tok 

upřesňuje tabulka 21. Pro výpočet čisté současné hodnoty jsou použity dvě různé 

hodnoty kalkulační úrokové sazby (i). První z nich představuje náklady financování 

projektu (tj. úvěr se sazbou 2,3 % p. a.), druhý potom požadovanou míru výnosnosti ze 

strany investora (12 % p. a.). 

Tab. 22:Očekávaný peněžní tok (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Kapitálový výdaj 21 990 x x x x x

navýšení tržeb x 18 000 30 000 30 000 30 000 30 000

odpisy strojů a zařízení x 2 419 4 892 4 892 4 892 4 892

zisk před zdaněním x 1 161 8 628 8 628 8 628 8 628

daň z příjmů (19%) x 221 1 639 1 639 1 639 1 639

zisk po zdanění x 940 6 989 6 989 6 989 6 989

Hrubý cash flow x 3 359 11 881 11 881 11 881 11 881

Současná hodnota CF (i=0,12) 21 990 2 999 9 471 8 456 7 550 6 741

Současná hodnota CF (i=0,0257) 21 990 3 275 11 293 11 010 10 734 10 465

16 480 16 480provozní náklady bez odpisů x 14 420 16 480 16 480

Položka rozpočtu 
Náklady 

(v tis. Kč)

Peněžní tok ( v tis. Kč)
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4.4 Výpočet čisté současné hodnoty  

Čistá současná hodnota je dynamická metoda hodnocení ekonomické efektivnosti 

investice. Tato metoda za efekt z investice považuje peněžní příjem z projektu. Čistou 

současnou hodnotu můžeme definovat dle Valacha (2006, s. 94) jako ,,rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem.“ Je-li 

kapitálový výdaj uskutečňován delší dobu, je čistá současná hodnota rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z projektu a výdaji kapitálovými v jednotlivých 

letech (Valach, 2006, s. 94). 

V tabulce 23 jsou uvedeny výsledky aplikace čisté současné hodnoty na investici 

společnosti Ferrum, s. r. o. Je patrné, že ekonomická efektivnost investice je kladná 

v případě obou úrovní zvolené kalkulační úrokové sazby.  

Tab. 23: Metoda čisté současné hodnoty. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

4.5 Vnitřní výnosové procento 

Je z hlediska hodnocení investice považováno za stejně důležité, jako čistá současná 

hodnota. Velkou výhodou vnitřního výnosového procenta je, že respektuje faktor času. 

Vnitřní výnosové procento udává úrokovou míru, při které je současná hodnota 

peněžních příjmů z investice do projektu rovna kapitálovým výdajům (Valach, 2006, s. 

110). 

V případě hodnocení investice strojního zařízení je vnitřní úrokové procento na úrovni 

31 %. Hodnota byla vypočtena s využitím finanční funkce „míry výnosnosti“ v MS 

Excel. 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Peněžní příjem (i = 0,12) 2 999 9 471 8 456 7 550 6 741 35 219

Kapitálový výdaj 21 990

Peněžní příjem (i = 0,0257)) 3 275 11 293 11 010 10 734 10 465 46 777

Kapitálový výdaj 21 990

ČSH (i=0,12) 13 229

ČSH (i=0,0257) 24 787
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4.6 Doba návratnosti  

Doba návratnosti je hojně využívaná, tradiční metoda hodnocení investice. Díky době 

návratnosti jsme schopni určit dobu, za kterou se projekt splatí z peněžních příjmů, 

které zajistí tento projekt. Za příznivý je hodnocen projekt, jehož doba návratnosti je co 

nejkratší. (Valach, 2006, s. 135) 

Odhadnout přesnou dobu návratnosti je však velmi komplikované a ne vždy přesné. Pro 

eliminaci nepřesností je doba návratnosti také spočítána pro dvě varianty úrokového 

koeficientu. Ve variantě, kde je úrokový koeficient roven 0,12, je dosahováno kladných 

hodnot kumulovaného cash flow v roce 2021. S použitím úrokového koeficientu 

0,0257, který je roven hodnotě ROE, je dosahováno kladných hodnot kumulovaného 

cash flow již v roce 2020.  

 

Tab. 24: Doba návratnosti. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21 990 -21 990 -21 990 -21 990

2 999 -18 991 3 275 -18 715
9 471 -9 519 11 293 -7 422

8 456 -1 063 11 010 3 588

7 550 6 487 10 734 14 322

6 741 13 229 10 465 24 787

2020

2021

2022

2017

2018
2019

2020

2021

2022

CF CF kumulovaně

2017

2018
2019

Doba návratnosti (i=0,12) CF CF kumulovaně Doba návratnosti (i=0,0257)
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku Ferrum, s. r. o. 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a formulovat návrhy na zlepšení 

v problémových oblastech finančního hospodaření.  

Bakalářská práce je složena ze tří hlavních částí. První částí je část teoretická. Ta se 

věnuje nejnovějším poznatkům z literatury a je důležitým podkladem pro druhou část. 

Ta je zaměřena na analýzu současného stavu vybraného podniku. Zde jsou již využity 

vybrané metody finanční analýzy. Především analýza stavových ukazatelů, rozdílových 

ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustavy ukazatelů. Analýza byla prováděna 

v pětiletém období 2010-2015. Tuto část uzavírá celkové vyhodnocení, které vychází 

z výsledků finanční analýzy – tedy vyzdvihnutí silných a slabých stránek finančního 

hospodaření analyzovaného podniku.  

Mezi silné stránky společnosti patří dobře diverzifikovaná rizika-vzájemná kompenzace 

při výkyvech cen na trhu s ocelí – pokles ceny dobrý pro výrobu, vzrůst ceny dobrý pro 

obchod. Dále také orientace na modernizaci výroby a silné postavení na trhu s ocelí. 

Mezi slabé stránky byly zařazeny výsledky vybraných finančních ukazatelů, především 

ukazatelů rozdílových, rentability a likvidity. 

Celková situace podniku se v průběhu sledovaného období zlepšuje. Společnost se dle 

Altmanova indexu a IN05 nachází v šedé zóně nevyhraněných výsledků. Dle indexu 

bonity je finanční situace podniku hodnocena jako dobrá. 

Třetí část je zaměřena na posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. 

V tomto případě se jedná o investici do strojního zařízení, které by značně usnadnilo 

výrobu ocelových roštů. Zmíněná investice byla zkoumána z hlediska čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti.  

Tato investice by měla přinést společnosti posun k vyšším tržbám a silnější pozici na 

trhu. Věřím, že návrh na zlepšení finanční situace podniku přinese užitek nebo inspiraci 

vedení společnosti.  
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