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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti za použití 

principů finanční analýzy a vybraných kvantitativních metod. Výchozími zdroji 

potřebných dat jsou především veřejně dostupné účetní výkazy – výkaz zisku a ztráty a 

rozvaha. Pro prognózu časového vývoje vybraných ukazatelů je použita regresní analýza. 

Výpočty a vizualizace modelovaných ukazatelů jsou vedeny v software MS Excel a 

Maple. Práce obsahuje interpretaci výsledů a doporučení ke zlepšení finančního stavu 

společnosti. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyse financial situation of a company using the main 

principes of financial analysis and selected quantitative methods. The main sources for 

data collection were accounting statements – profit and loss statement and balance sheet. 

The regression analysis has been undertaken in order to prognose time development of 

selected indicators. Final calculations and visualisation of the figures are presented in MS 

Excel and Maple softwares. In addition the present paper includes interpretations of the 

outcomes and recommendations fot further financial development of the company. 
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ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral řešení problematiky finanční analýzy 

společnosti, a to provedením vyhodnocení poměrových ukazatelů a bankrotních modelů 

a dále předpovědi jejich budoucího vývoje použitím statistických metod. Společností, pro 

kterou je finanční analýza prováděna, je ELVO Hlinsko, s. r. o. Zabývá se prodejem 

spotřební elektroniky. 

Každá společnost, která chce na trhu uspět, zvyšovat svůj obrat a zisk, by měla věnovat 

důkladnou pozornost hodnocení svých rozhodnutí v minulosti, současnosti i budoucnosti. 

K tomuto hodnocení významně slouží výstupy finanční analýzy společnosti. Výhodou 

konstrukce zmíněných finančních ukazatelů je nekomplikovanost, přehlednost a 

dostupnost. Účetní výkazy, ze kterých je nutno čerpat potřebná data, má každá obchodní 

korporace povinnost zveřejňovat. Navíc v současnosti, kdy je snadno uskutečnitelné 

nasazovat prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT), lze provádět 

výpočty s časovou úsporou a výstupy užitých kvantitativních metod pro přehlednou 

výpověď či orientaci dobře vizualizovat, a tím snáze interpretovat. 

Příslušné ukazatele tak lze modelovat a sledovat v určitém časovém horizontu, který je 

pro finanční analýzu společnosti významný. Pomocí statistických metod pak lze 

odhadnout závislosti příslušných proměnných vystupujících ve sledovaných modelech a 

posoudit časový vývoj ukazatele. Spolupráce dvou oborů tím může lépe posloužit 

managementům společností, a tak se stát důležitým nástrojem ovlivňujícím jejich 

strategické rozhodování. 

Finanční analýza může hrát důležitou úlohu v konkurenčním boji společnosti, případně 

může ovlivnit budování její silnější pozice na trhu. Výstupy finanční analýzy jsou 

evidentně klíčovým faktorem pro investory zvažující svou investici do dané společnosti. 

V této práci je provedena finanční analýza společnosti ELVO Hlinsko, s. r. o. v období 

roků 2010 až 2015. Prostředky statistických metod, konkrétně regresní analýzy a 
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časových řad, je odhadnut vývoj vybraných ukazatelů. Vybrané výstupy kvantitativních 

metod jsou vizualizovány v prostředí pokročilého matematického software Maple, a poté 

jsou interpretovány. Na základě výsledků jsou vysloveny návrhy ke zlepšení finanční 

situace společnosti ELVO Hlinsko, s. r. o. a upevnění její situace na trhu. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti zabývající se 

prodejem spotřebního elektronického zboží. Použitím vybraných kvantitativních modelů 

bude zjištěna a hodnocena finanční situace společnosti. Příslušná data budou čerpána 

z veřejně dostupných zdrojů – účetních výkazů. Hodnocené období bude šest roků. 

Dalším cílem práce je vypracování prognózy vývoje vybraných ukazatelů užitím 

kvantitativních metod (zejména regresních modelů a časových řad) užitím pokročilého 

matematického softwaru Maple, a poté její interpretace. Posledním cílem je zhodnocení 

zjištěných skutečností a formulování návrhů ke zlepšení situace společnosti. 

K dosažení hlavního cíle práce je třeba splnit podcíle, které jsou rozvrženy do tří částí. 

V první části – teoretická východiska práce – je nejprve popsán základní pojmový aparát 

finanční analýzy, zdroje, ze kterých je možno čerpat, a metody finanční analýzy. Dále 

jsou vysvětleny poměrové ukazatele, bankrotní modely, časové řady, regresní analýza a 

představen matematický systém Maple. 

Ve druhé části – analýza současného stavu – jsou poznatky předchozí části práce 

aplikovány na situaci konkrétní společnosti. Výpočty poměrových ukazatelů a 

bankrotních modelů jsou prováděny pomoci software Microsoft Office Excel a Maple. 

Pro interpretaci budoucího vývoje společnosti je použit software Maple. 

Ve třetí části je provedeno celkové zhodnocení zjištěných výsledků a formulovány 

návrhy pro zlepšení finanční situace analyzované společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou vysvětleny teoretické prameny, které budou dále aplikovány na 

příkladu vybrané konkrétní společnosti.  

1.1 Pojem finanční analýza 

V současné době dochází k neustálým změnám ekonomického prostředí.  V návaznosti 

na tyto změny se mění situace také ve společnostech, které jsou významnou součástí 

ekonomického prostředí. Chce-li být společnost úspěšná, neobejde se proto bez rozboru 

své finanční situace (Růčková, 2015, s.9). 

Existuje celá řada možností, jak definovat pojem finanční analýza. Nejpřesnější definicí 

však bude ta, podle které se finanční analýza zakládá na systematickém rozboru dat 

získaných z účetních výkazů společnosti. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení 

minulosti, současnosti a prognózu budoucího vývoje situace společnosti (Růčková, 2015, 

s.9). 

Na Obrázku č.1 je znázorněno časové hledisko hodnocení informací.

 

Obrázek č. 1 Časové hledisko hodnocení informací (Zdroj: Růčková, 2015, s.9) 

 

hodnocení 
minulosti

finanční 
poměrová 
analýza

zkoumání 
perspektiv

finanční 
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čas



13 

 

 Lze tedy odvodit, že hlavní smysl finanční analýzy spočívá v přípravě kvalitních 

podkladů pro rozhodování o fungování společnosti. Jedná se tedy o určitý proces, který 

přetransformuje časově izolovaná data z účetnictví do hodnot, které zohledňují faktor 

času (Růčková, 2015, s.9). 

Pojem finanční analýza lze také jednoznačně chápat jako nástroj finančního řízení 

společnosti. Finanční řízení (Financial Management) je stěžejní aktivitou v oblasti 

realizace podnikatelských aktivit. V současné době si můžeme všimnout velmi významné 

role, která je finančnímu řízení přisuzována. Aby bylo toto postavení efektivní, je nutná 

stabilita finančního systému – pokud tomu tak není, omezují se možnosti finančního 

řízení ovlivňovat výsledek (Kalouda, 2015, s. 14). 

1.2  Finanční ukazatele 

Finanční ukazatele, tj. nástroje jednoduché finanční analýzy, pomáhají porozumět 

výsledkům, ke kterým jsme zvolením vhodné metody finanční analýzy dospěli. Je proto 

důležité, ještě před samotným zpracováním finanční analýzy, stanovit cíle, pro které je 

tato analýza zpracována. V návaznosti na tyto cíle je pak zvolena vhodná metoda analýzy 

(hodnotit můžeme jak hledisko časové náročnosti, tak hledisko finanční náročnosti na 

vypracování analýzy) (Růčková, 2015, s.10). 

 

1.3 Zdroje finanční analýzy 

Kvalita a relevantnost informací je pro správné zpracování finanční analýzy klíčovým 

faktorem. Při získávání těchto informací proto velmi záleží na zdrojích, ze kterých je 

čerpáno. Platí zde pravidlo, že zdroje by mimo pravidla kvality měly splňovat ještě 

pravidlo komplexnosti, dosáhneme tak většího rozhledu a můžeme posoudit i aspekty 

v širších souvislostech, které mohou ovlivnit finanční situaci (Růčková, 2015 s.21). 
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1.3.1  Účetní výkazy 

Jedná se o informační prameny, které cílí na širokou skupinu uživatelů. Rozlišujeme dvě 

základní skupiny účetních výkazů; finanční a vnitropodnikové. Zatímco finanční účetní 

výkazy poskytují informace zejména externím uživatelům (lze je také nazvat jako externí 

výkazy) a dávají informace o stavu majetku a jeho struktuře, zdrojích krytí nebo například 

o využívání výsledku hospodaření, vnitropodnikové výkazy nejsou formálně právně nijak 

upraveny, a záleží tedy pouze na vnitřních potřebách každé společnosti – nutno dodat, že 

tyto typy výkazů mají větší tendenci eliminovat možné odchylky, neboť mohou být 

sestavovány častěji a podrobněji (Růčková, 2015 s.21). 

1.3.2 Rozvaha 

Rozvaha, jako jeden ze základních účetních výkazů má za úkol informovat o stavu 

majetku vždy k určitému datu – jedná se tedy o statickou podobu zobrazení stavu majetku. 

Obvykle bývá rozvaha sestavována na konci účetního období. V zásadě pomocí rozvahy 

získáváme informace o třech stěžejních oblastech, tedy majetková situace společnosti –

zjišťujeme, hodnotu majetku, jeho strukturu, stav ve smyslu opotřebení, zdroje 

financování majetku – zjišťujeme, jakým způsobem je majetek financován, primárně 

zkoumáme výši vlastních a cizích zdrojů, poslední oblastí zkoumání je finanční situace 

společnosti –zkoumáme zisk, kterého bylo dosaženo, jak byl rozdělen a zda je společnost 

schopna včas dostát svým závazkům (Růčková, 2015 s.22,23).  

1.3.3  Výkaz zisku a ztráty 

V případě výkazu zisku a ztráty se jedná o přehled výnosů, nákladů a výsledku 

hospodaření dané účetní jednotky za určité účetní období. Je nutné si uvědomit, že výkaz 

sleduje změny výnosů a nákladů, nikoliv příjmů a výdajů. Při finanční analýze se ve 

výkazu zisku a ztráty zkoumá struktura jednotlivých položek a také například jejich 

dynamika. Zásadní otázkou při finanční analýze je, jak položky výkazu ovlivňují 

výsledek hospodaření (Růčková, 2015, s.31). 
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1.3.4 Výkaz Cash Flow 

Jak už název napovídá, třetím, moderním, nástrojem hodnocení finanční situace 

společnosti je výkaz o peněžních tocích, tedy cash flow (CF). Jedná se o výkaz, který 

bilanční formou srovnává zdroje tvorby peněžních prostředků (příjem) s jejich využitím 

(výdaj), a to vždy v určitém období. Tento nástroj dobře odhalí skutečnou finanční situaci 

společnosti (Růčková, 2015, s.34). 

Pro správné sestavení cash flow je nutné znát všechny příjmy a výdaje v daném účetním 

období. Lze toho dosáhnout buď důkladnou evidencí těchto položek, anebo úpravou 

výnosů na příjmy a nákladů na výdaje (Neumaierová, Neumaier, 2002, s.49). 

 

Obrázek č. 2 Struktura výkazu Cash Flow (Zdroj: Růčková, 2015, s.34) 

 

Výkaz Cash Flow (Obrázek č. 2) je možno rozdělit do tří základních skupin: 

• provozní činnost – nejdůležitější část výkazu, která informuje o tom, do jaké 

míry výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným 

penězům, 

• investiční činnost – informuje o výdajích vynaložených na pořízení investičního 

majetku, příjmech z prodeje tohoto majetku, 

Výkaz cash 
flow

Provozní 
činnost

Invetiční 
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• finanční činnost –informuje o vnějším financování, tedy o pohybu 

dlouhodobého kapitálu, splácení a přijímání dalších úvěrů apod. (Růčková, 2015, 

s.35). 

Pro správné sestavení cash flow je nutné znát všechny příjmy a výdaje v daném účetním 

období. Lze toho dosáhnout buď důkladnou evidencí těchto položek, anebo úpravou 

výnosů na příjmy a nákladů na výdaje (Neumaierová, Neumaier, 2002, s.49). 

1.4 Metody finanční analýzy 

V současné době je k dispozici nepřeberné množství způsobů, jak velmi dobře zjistit 

finanční zdraví společnosti a moci tak mít kvalitní podklady pro různá rozhodnutí, která 

zásadně ovlivňují další působení společnosti na trhu. V klasickém pojetí finanční analýzy 

je finanční zdraví testováno pomocí poměrových ukazatelů, které vyjadřují vztahy mezi 

relevantními položkami účetních výkazů (Grünwald, 2001, s.12). 

Při volbě správné metody finanční analýzy bychom měli brát v potaz, pro koho bude 

analýza vypracována a s ohledem na tento aspekt bychom měli zvolit správný způsob 

prezentace výsledků. Volba metody finanční analýzy by měla být vybírána s ohledem na 

tři základní aspekty: účelnost, nákladnost, spolehlivost (Růčková, 2015, s.40). 

• Účelnost znamená, že vypracovaná analýza by měla odpovídat přesně předem 

stanovenému cíli, je nutné ke každému konkrétnímu případu přistupovat 

individuálně, a maximálně tak přizpůsobit způsob vypracování konkrétní 

společnosti, která je naším zákazníkem (Růčková, 2015, s.40), 

• nákladnost je jasné, že vypracování kvalitní finanční analýzy klade nároky jak 

na personální kvality zpracovatelů, tak na čas, který bude vypracování vyžadovat, 

náklady by ovšem nikdy neměly přesáhnout hodnotu přínosu, který nám tato 

analýza přinese (Růčková, 2015, s.40), 

• spolehlivost znamená, že k námi vypracované finanční analýze budeme používat 

všechna dostupná data a budeme se v těchto datech dobře orientovat, předejdeme 

tak riziku doporučení špatných rozhodnutí (Růčková, 2015, s.40). 
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Jak už bylo uvedeno, finanční analýza operuje s ukazateli, kterými jsou buď přímo 

položky účetních výkazů a údaje získané z dalších zdrojů, anebo čísla, která jsou z nich 

odvozená. Důležité je si připomenout, že pro správnost a objektivnost finančních analýz 

je velmi důležité časové hledisko. Z tohoto důvodu rozlišujeme veličiny stavové a tokové 

(Růčková, 2015, s.41). 

Zatímco stavové veličiny jsou vztaženy k jednomu konkrétnímu okamžiku a vyjadřují tak 

okamžitou hodnotu pouze k tomuto okamžiku (např. datum rozvahy), tokové veličiny 

pracují s časovým intervalem (příklad: výkaz zisku a ztráty). Dále je nutné připomenout, 

že pro získání co nejpřesnějších dat s nejmenším množstvím odchylek je nutné zvolit co 

největší časový interval zkoumání (Růčková, 2015, s.41). 

Ukazatele finanční analýzy členíme do následujících skupin: absolutní, rozdílové, 

poměrové a speciální. 

• Absolutní ukazatele posuzují přímo hodnoty jednotlivých položek účetních 

výkazů, nevýhodou tohoto přístupu je, že nevyužívá žádnou matematickou 

metodu (Růčková, 2015, s.41), 

• rozdílové ukazatele se vyjadřují jako rozdíl dané položky aktiv a dané položky 

pasiv, využití nacházejí zejména v oblasti řízení oběžných aktiv a likvidity 

(Růčková, 2015, s.41), 

• poměrové ukazatele jsou nejčastěji používanou skupinou ukazatelů, vyjadřují 

vztah mezi relevantními položkami účetních výkazů, testují tři základní aspekty, 

rentabilitu, likviditu a finanční stabilitu, nejefektivnější je zvolit poměrové 

ukazatele tak, aby byly snadno interpretovatelné bez ohledu na zaměření 

společnosti, umožní tak srovnat finanční situaci s kterýmkoliv podnikem na trhu 

(Grünwald, 2001, s.12). 

V následujícím schématu na Obrázku č. 3 je znázorněno členění ukazatelů, které je 

v současné době používáno více. 
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Obrázek č. 3 Členění finančních ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování (dle: Růčková, 2015, s.42)) 

Extenzivní ukazatele jsou ukazatele informující o rozsahu měřené veličiny. Pokud se 

týká jednotek, jsou tyto ukazatele uváděny v objemových jednotkách. Vyjadřují kvantitu 

– v případě analýzy účetních výkazů jde o kvantitu v peněžních jednotkách (Růčková, 

2015, s.42). 

 

Obrázek č. 4 Dělení extenzivních ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování (dle: Růčková, 2015, s.42)) 

V kategorii extenzivních ukazatelů nalézáme ukazatele stavové, rozdílové, tokové a 

nefinanční (Obrázek č. 4). 

• Stavové ukazatele vycházejí ze základního úkolu účetnictví – zobrazují stav 

majetku a jeho krytí v určitý časový okamžik, jde o základ vyjádření ostatních 

druhů ukazatelů (Růčková, 2015, s.42), 

• rozdílové ukazatele zobrazují rozdíl daných skupin aktiv a pasiv vždy v určitém 

časovém okamžiku, jako typického zástupce lze zmínit čistý pracovní kapitál, 
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tedy rozdíl celkových oběžných aktiv a celkových krátkodobých závazků 

(Růčková, 2015, s.42), 

• tokové a nefinanční ukazatele tokové ukazatele informují o změně extenzivních 

ukazatelů v určitém časovém rozmezí. Jako typického zástupce lze zmínit zisk, 

který vyjadřuje mezi náklady a výnosy, nefinanční ukazatele jsou doplňující 

ukazatele, které jsou důležitou částí finanční analýzy, tyto ukazatele nečerpají 

informace z účetních výkazů ale spíše z údajů vnitropodnikového účetnictví. 

Reprezentanty této kategorie jsou např. počet zaměstnanců, množství výrobků 

nebo zásob v naturálních jednotkách (Růčková, 2015, s.42). 

Intenzivní ukazatele informují o míře využití zdrojů. Říkají, do jaké míry jsou využívány 

extenzivní ukazatele a jak rychle nebo silně dochází ke změnám. Lze tedy říci, že jde o 

podíl dvou extenzivních (popř. tokových) ukazatelů (Růčková, 2015, s.43). 

 

Obrázek č. 5 Dělení intenzivních ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování (dle: Růčková, 2015, s.42)) 

Intenzivní ukazatele dělíme na stejnorodé a nestejnorodé (Obrázek č. 5). 

• Stejnorodé ukazatele zobrazují poměry extenzivních ukazatelů, které jsou 

vyjádřeny ve stejných jednotkách. Tuto skupinu lze dále rozlišit na procentní, 

které udávají zastoupení změny extenzivního ukazatele poměřovanou jiným 

extenzivním ukazatelem v procentech a vztahové, které vyjadřují poměr dvou 

stavových ukazatelů určený vždy k jednomu datu (Růčková, 2015, s.43), 

• nestejnorodé ukazatele jsou opakem stejnorodých – tedy poměrem extenzivních 

ukazatelů vyjádřených v různých jednotkách. Typičtí představitelé této skupiny 

Intenzivní 
ukazatele
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jsou obratové a rychlostní ukazatele z kategorie ukazatelů aktivity (Růčková, 

2015, s.43). 

1.4.1  Vertikální a horizontální analýza 

Vertikální a horizontální analýza patří mezí základní a v praxi nejvíce využívané metody 

finanční analýzy. 

Vertikální analýza – možno nazvat také procentní rozbor, zjišťuje procentní podíl 

jednotlivých položek účetních výkazů vůči celkové sumě aktiv nebo pasiv (v případě 

analýzy rozvahy). Procentní poměry takto vyjádřené jsou mnohem lépe využitelné při 

srovnávání s konkurencí, doporučeným stavem nebo pouze v časovém horizontu v rámci 

jedné společnosti (Vochozka, 2011, s.19). 

Horizontální analýza – tento způsob finanční analýzy zkoumá změny absolutních 

ukazatelů v časovém horizontu. Jak je už uvedeno výše, je důležité zvolit dostatečný 

časový horizont a předejít tak možným nepřesnostem a zkreslením. Interpretace výsledků 

horizontální analýzy je možná buď pomocí různých indexů (vyjadřuje, o kolik procent se 

oproti minulému období změnily jednotlivé položky bilance) nebo pomocí diference 

(vyjadřuje, o kolik se změnily jednotlivé položky v absolutních číslech) (Vochozka, 2011, 

s.19). 

1.5  Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele slouží ke zjištění vzájemných vazeb mezi ukazateli – absolutní 

hodnoty jsou dávány do vzájemných poměrů. Poměrové ukazatele se dělí na několik 

podskupin (Obrázek č. 6). 
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Obrázek č. 6 Schéma rozdělení poměrových ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování (dle: Vochozka, 

2011, s.22)) 

1.5.1  Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability – možno nazývat také jako ukazatele výnosnosti vyjadřující poměr 

výsledku hospodaření z podnikatelské činnosti k určitému druhu kapitálu. Tyto ukazatele 

vypovídají o tom, do jaké míry je společnost schopna generovat zisk za použití 

investovaného kapitálu. Čerpají informace především ze dvou účetních výkazů – výkazu 

zisku a ztráty a z rozvahy (Vochozka, 2011, s.23). 

Rentabilitu lze obecně vyjádřit jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu. Při finanční 

analýze nejčastěji využíváme tři následující kategorie zisku: 

• EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – zisk, který je vyjádřen ještě před 

odečtením daní a úroků, odpovídá provoznímu výsledku hospodaření, pro použití 

v oblasti finanční analýzy je důležitý zejména k mezipodnikovému srovnávání 

(Růčková, 2015, s.58), 

• druhou kategorií je EAT (Earnings after Taxes) – zisk po zdanění lze dělit na 

zisk k rozdělení, který slouží jako plnění majitelům společnosti, a na zisk 
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nerozdělený, který slouží k rozvoji společnosti, pro použití v oblasti finanční 

analýzy je důležitý ke zjištění výkonosti společnosti (Růčková, 2015, s.58), 

• třetí kategorií je EBT (Earnings before Taxes) – výsledek hospodaření, od 

kterého jsme ještě neodečetli daně, tato kategorie je důležitá pro srovnání 

společností, které podléhají různému daňovému zatížení (Růčková, 2015, s.58). 

V následujícím schématu na Obrázku č. 7 je znázorněno rozdělení ukazatelů rentability. 

 

Obrázek č. 7 Schéma dělení ukazatelů rentability (Zdroj: vlastní zpracování (dle: Vochozka, 2011, s.22-

23)) 

1.5.2  Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Rentabilita celkového vloženého (investovaného) kapitálu (ROCE – Return on 

Capital Employed) –  vypovídá, kolik provozního výsledku hospodaření před zdaněním 

získala společnost z jedné investované koruny věřitelů a akcionářů (Vochozka, 2011, 

s.22). 

Rentabilitu celkového vloženého kapitálu (ROCE) lze vypočítat dle vzorce: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝐷𝑙. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝐷𝑙. ú𝑣ě𝑟𝑦)
. 
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1.5.3  Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) –lze ji považovat za klíčové měřítko 

rentability. Dochází k poměření různých forem zisku s celkovými aktivy, u kterých není 

rozhodující, zda jsou do podnikání vloženy z vlastního kapitálu nebo pomocí cizích 

zdrojů. Lze tedy říci, že tento ukazatel vyjadřuje schopnost firmy efektivně vydělávat a 

rozrůstat se (Vochozka, 2011, s.22-23). 

Rentabilitu aktiv (ROA) lze vypočítat z následujícího vzorce: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. 

1.5.4  Rentabilita vlastního kapitálu 

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

kapitálu, který do společnosti vložili akcionáři nebo jeho vlastníci. Je to důležitý ukazatel, 

podle kterého lze sledovat, zda námi vložený kapitál vynáší dostatečně úměrně riziku 

investice (Růčková, 2015, s.60).  

Rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) lze vypočítat z následujícího vzorce: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
. 

1.5.5  Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) – je velmi důležitým ukazatelem, pokud se 

týká efektivnosti společnosti. V obecném vzorci v čitateli figuruje zisk, který je 

obměňován podle potřeb finanční analýzy, ve jmenovateli pak tržby nebo výnosy, také 

podle potřeb finanční analýzy (Vochozka, 2011, s.23). 

Rentabilitu tržeb (ROS) lze vypočítat z následujícího vzorce: 
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𝑅𝑂𝑆 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
. 

1.5.6  Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují schopnost společnosti kvalitně využívat jednotlivé složky 

majetku. Tyto ukazatele je možno dělit do dvou podskupin. Nejčastěji ukazují počet 

obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv nebo dobu obratu těchto položek. 

Ukazatele aktivity nejčastěji odpovídají na otázky, jak kvalitně hospodaříme 

s jednotlivými položkami aktiv a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu 

(Vochozka, 2011, s.24) 

1.5.7  Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv – má nejvíce patrnou návaznost na ukazatele 

rentability. Ukazuje využití celkových aktiv a lze říci, že informuje o tom, kolikrát se 

celková aktiva za rok „obrátí“. Ukazatel obratu aktiv by měl dosahovat co nejvyšších 

hodnot, přičemž minimální hodnota by měla být rovna jedné (Vochozka, 2011, s.24) 

Ukazatel obratu celkových aktiv vypočítáme podle následujícího vzorce: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. 

Tento ukazatel je možno i otočit (tj. jeho hodnotu matematicky převrátit). Takovou 

operací zjišťujeme vázanost aktiv. V tomto případě naopak považujeme za nejlepší co 

nejnižší hodnoty (Vochozka, 2011, s.24) 

Nevýhoda tohoto ukazatele může být spatřována v tom, že zatímco tržby jsou veličinou 

tokovou, aktiva jsou veličinou statickou (Růčková, 2015, s.67). 
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1.5.8  Obrat dlouhodobého majetku 

Obrat dlouhodobého majetku zkoumá efektivitu využití jednotlivých částí 

dlouhodobého majetku. Podává nám informace, kolikrát za rok se hodnota dlouhodobého 

majetku „obrátí“ v tržby. Při hodnocení tohoto ukazatele musíme brát v potaz míru 

odepsání zkoumaného majetku, může totiž výrazně ovlivňovat hodnotu ukazatele 

(Vochozka, 2011, s. 24) 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku vypočítáme z následujícího vzorce: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
. 

 

1.5.9  Doba obratu a obratovost zásob a pohledávek 

Obratovost zásob znázorňuje rychlost obratu zásob. Platí, že čím vyšší hodnota 

obratovosti zásob a čím nižší hodnota doba obratu zásob, tím lépe (Růčková, 2011 s.67). 

Obratovost zásob vypočítáme podle následujícího vzorce: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏
. 

Od ukazatele obratovosti zásob je odvozen ukazatel doba obratu zásob. Tento ukazatel 

informuje o tom, jak dlouho jsou aktiva vázána ve formě zásob (Růčková, 2015, s.67). 

Dobu obratu zásob vypočítáme podle následujícího vzorce: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 
 (𝑑𝑛𝑦). 
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Pokud se týká problematiky zásobování, nesmíme zapomínat na zaměření společnosti a 

zvolenou formu zásobování (velikost dodávek apod.). V současné době zaznamenáváme 

trend, kdy je ve stále větší formě využíván systém zásobování „justi-in-time“, tento 

systém je nejvhodnější pro zakázkovou výrobu a minimalizuje náklady skladování. 

Některé specializace se bez určité výše zásoby neobejdou a mohlo by bez ní dojít 

k zastavení výrobního procesu (Růčková, 2015, s.67). 

Podobné ukazatele jsou také obratovost pohledávek a doba obratu pohledávek. 

Obratovost pohledávek informuje o rychlosti obratu pohledávek určené poměrem tržeb 

a pohledávek. Doba obratu pohledávek informuje o tom, jak dlouho jsou tržby vázány 

v neuhrazených pohledávkách (Vochozka, 2011 s.25). 

Oba ukazatele lze vypočítat z následujících vzorců: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
, 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
 (𝑑𝑛𝑦). 

Dobu obratu pohledávek můžeme charakterizovat jako dobu, která uplyne od vzniku 

pohledávky k jejímu uhrazení. Obecně vhodná doba je splatnost faktury, přičemž doba 

delší znamená nedodržování platební morálky ze strany obchodních partnerů (v dnešní 

době je delší doba běžným jevem). V závislosti na velikosti společnosti vzniká i míra 

ohrožení nesplácením faktur – větší společnosti nebudou mít se zpožděním tak velký 

problém jako menší (Růčková, 2015, s.67). 
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1.5.10 Doba obratu a obratovost závazků 

Obratovost závazků ukazuje, jak rychle se obrátí závazky poměrem tržeb a závazků. 

Doba obratu závazků vyjadřuje, za jak dlouho jsou závazky splaceny od doby jejich 

vzniku (Růčková, 2015, s.68). 

Oba ukazatele lze vypočítat z následujících vzorců: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
, 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů
 (𝑑𝑛𝑦). 

1.6  Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost – pojem který znamená, že společnost ke své činnosti využívá cizí zdroje, 

tedy dluh. V současné ekonomice nepřipadá v úvahu, že by se velké společnosti bez této 

formy financování obešly. Není možné, aby společnost financovala své aktivity pouze 

vlastními nebo naopak cizími zdroji. Zatímco financování výhradně vlastním kapitálem 

by pro společnost nebylo výhodné z důvodu snižování výnosnosti vloženého kapitálu, 

financování pouze cizím kapitálem by vedlo ke ztížení pozice při jeho získávání (nutno 

přihlédnout také k tomu, že by tato forma financování z legislativních důvodů nebyla 

možná). Při provádění analýzy zadluženosti vlastně tedy zkoumáme kapitálovou 

strukturu společnosti. Kapitálovou strukturu společnosti můžeme tedy charakterizovat 

jako strukturu dlouhodobého kapitálu, kterým je financován dlouhodobý majetek 

1.6.1  Celková zadluženost 

Tento ukazatel zobrazuje poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Celková zadluženost 

je základním ukazatelem zadluženosti. Doporučený poměr cizího vlastního kapitálu je 

1:1. Za doporučenou a bezpečnou míru zadlužení se bere 40 %, je ovšem nutno zohlednit 

odvětvové zařazení společnosti (Vochozka, 2011, s. 26) 
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Ukazatel celkové zadluženosti se vypočítá pomocí následujícího vzorce: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (%). 

Růčková (2015, s. 65) ve své knize popisuje shodně ukazatel celkové zadluženosti jako 

ukazatel věřitelského rizika neboli debt ratio. Tento ukazatel může být při vysokých 

hodnotách příznivý, neboť společnost dosahuje vyšších procent rentability. 

1.6.2  Poměr cizího a vlastního kapitálu 

Podle Sedláčka (2011, s. 63). má poměr cizího a vlastního kapitálu stejnou vypovídací 

schopnost jako ukazatel celkové zadluženosti – oba tyto ukazatele jsou ovlivňovány výší 

dluhů společnosti.  

Ve skutečnosti tento ukazatel vypovídá o tom, jak je cizí kapitál pokryt vlastními zdroji. 

Tento ukazatel ocení zejména investoři, kteří sledují, jak je společnost ochotna investovat 

vlastní kapitál, a tím snižovat věřitelské riziko (Šiman, Petera, 2010, s. 149). 

Poměr cizího a vlastního kapitálu lze vypočítat pomocí následujícího vzorce: 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑐𝑖𝑧íℎ𝑜 𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
. 

1.6.3  Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjadřuje podíl vlastních zdrojů a celkových aktiv. Jedná 

se o doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti (ukazateli věřitelského rizika) – 

je to z důvodu, že zatímco koeficient samofinancování sleduje poměr vlastního kapitálu 

na celkových aktivech, ukazatel celkové zadluženosti ukazuje poměr cizího kapitálu na 

celkových aktivech. Oba tyto ukazatele dohromady tedy sledují celkové zdroje 
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společnosti. Možno také interpretovat, že koeficient samofinancování + celková 

zadluženost = 100 % (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 143). 

Koeficient samofinancování se vypočítá podle následujícího vzorce: 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (%). 

1.6.4  Ukazatel finanční páky 

Ukazatel finanční páky je obráceným ukazatelem koeficientu samofinancování – podíl 

celkových aktiv a vlastního kapitálu. Výsledek interpretuje kolikrát celková aktiva 

převyšují vlastní kapitál. Jako maximální dobrou výší finanční páky je označována 

hodnota 4, což odráží poměr 25 % vlastního a 75 % cizího kapitálu (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 144). 

Ukazatel finanční páky lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛 𝑝á𝑘𝑦 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 (%). 

1.7  Ukazatele likvidity 

Podle Růčkové (2015, s. 54).je význam pojmu likvidnost ve schopnosti určité položky 

se rychle a bez velkých hodnotových ztrát přeměnit na hotovost. Naopak pojem likvidita 

vyjadřuje schopnost podniku řádně a včas hradit své závazky. 

Následující schéma na Obrázku č. 8 znázorňuje dělení ukazatelů likvidity. 
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Obrázek č. 8 Schéma ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování dle Růčková, 2015, s. 56) 

1.7.1 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita (také likvidita I. stupně) jde o to nejužší pojetí likvidity. Do výpočtu 

vstupují jen ty nejlikvidnější položky v rozvaze – jedná se především o peníze na účtech 

a v pokladně (označované také jako pohotové platební prostředky), dále také různé 

ekvivalenty peněz jako jsou např. šeky nebo volně obchodovatelné cenné papíry. Celý 

tento objem prostředků můžeme označit jako finanční majetek (Růčková, 2015, s. 55). 

Pokud se týká doporučených hodnot okamžité likvidity, sledujeme několik intervalů. 

Nejčastěji doporučované rozmezí se pohybuje v intervalu (0,9;1,1), pro české prostředí je 

spodní hranice snížena na 0,6, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky spodní 

hranici snižuje dokonce na 0,2, což je podle Růčkové (2015, s. 55) hranice kritická jak 

z faktického hlediska, tak z hlediska psychologického. 

Okamžitou likviditu lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
. 

Ukazatele likvidity

Okamžitá likvidita 
(likvidita I. stupně

Pohotová likvidita 
(likvidita II. stupně)

Běžná likvidita 
(likvidita 

III. stupně)
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1.7.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita (také likvidita II. stupně) dle názvu už šíře pojatý ukazatel, kde se 

s krátkodobými dluhy poměřují oběžná aktiva snížená o položku zásob. Pokud se týká 

doporučeného poměru tohoto ukazatele, v literatuře je uváděn poměr 1:1 (1,5:1), což 

napovídá, že podnik při dodržení tohoto poměru splatí své krátkodobé dluhy, aniž by 

musel začít prodávat zásoby (Růčková, 2015, s. 55). 

Podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, s. 134). by se doporučené hodnoty měly 

pohybovat v intervalu (0,5 ; 1,5), avšak za ideální hodnotu je v jejich publikaci shodně 

považována hodnota 1 a vyšší. 

Pohotovou likviditu lze vypočítat z následujícího vzorce: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
. 

1.7.3 Běžná likvidita 

Běžná likvidita (také likvidita III. stupně) je nejobecněji pojatý ukazatel likvidity. 

Ukazatel znázorňuje, kolikrát oběžná aktiva převyšují krátkodobé dluhy. Je tedy také 

možné říci, že zkoumá, kolik jednotek (korun) oběžných aktiv připadá na jednotku 

krátkodobých dluhů. Z podstaty věci je zřejmé, že hodnota by měla být vyšší než 1 a 

doporučený interval (1,5;2,5). Je však uváděno, že čím vyšší hodnota, tím nižší 

pravděpodobnost, že se podnik ocitne v platební neschopnosti (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 132). 

Na interpretaci běžné likvidity lze nahlížet dvěma způsoby: 

• z pohledu vedení společnosti vyšší hodnoty ukazatele nastiňují neefektivní 

vázání prostředků, těchto hodnot společnosti obecně dosahují v období 
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ekonomického poklesu, kdy se prodlužují doby úhrady pohledávek, zvyšují se 

zásoby apod. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 135), 

• z pohledu věřitelů vyšší hodnoty předpovídají platební schopnost, čím vyšší 

hodnoty, tím vyšší pravděpodobnost, že společnost je schopna včas a bez 

problémů dostát svým krátkodobým dluhům (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 

135). 

Běžnou likviditu lze vypočítat dle následujícího vzorce: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
. 

1.8 Bankrotní modely 

Tvorba bankrotních modelů je typická především pro představitele západních ekonomik. 

V minulosti se této činnosti věnovali ve Velké Británii, USA, Německu, dnes se přidávají 

Australané nebo Číňané. Pro sestavení dobré finanční analýzy společnosti je důležité 

dokázat předpovědět platební neschopnost – ta nastává, když podnik není schopen hradit 

své závazky. Tento jev však nemusí být vždy způsoben závažným stavem ve společnosti 

– často se jedná pouze o časový nesoulad mezi tvorbou prostředků a jejich potřebou, který 

společnost bez větších nesnází v čase sama překoná (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 

205). 

1.8.1 Altmanův bankrotní model 

Vznik Altmanova bankrotního modelu (též nazývaný Z-skóre) se datuje v roce 1968, 

kdy prof. Altman vybral pro svůj výzkum soubor společností, které podrobil analýze. 

Následně byl sledovaný soubor společností rozdělen do dvou skupin, z nichž první byly 

společnosti, které byly nuceny ukončit svou činnost z důvodu špatné finanční situace, 

druhá pak obsahovala společnosti, které vykazovaly dobrou finanční situaci. Cílem tohoto 

výzkumu bylo stanovit veličiny, které pomohou předpovědět vývoj finanční situace 

společnosti (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 208). 
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Výsledkem tohoto testu byl model zahrnující pět veličin, které ze zkoumání vycházejí 

jako nejpřesněji interpretovatelné.  

Altmanův bankrotní model lze vypočítat dle následujícího vzorce: 

Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+0,999x5, 

kde:  

x1 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 

x2 = zadržený zisk/celková aktiva 

x3 = EBIT/celková aktiva 

x4 = tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 

x5 = tržby/celková aktiva (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 208). 

Vypovídající hodnoty jsou pak stanoveny intervaly: 

• Z > 2,9 –společnost nevykazuje žádné problémy a není předpokládán budoucí 

krach (pro účely praktické části jsou označovány jako „zelená zóna“), 

• Z < 1,8 – společnost je v problémech a jejich budoucí vývoj očekává vážné 

finanční komplikace (pro účely praktické části je tento interval označen jako 

„červená zóna“), 

• Z   ϵ ⟨𝟏, 𝟖; 𝟐, 𝟗⟩ – výsledná hodnota v tomto intervalu naznačuje možné budoucí 

problémy a vyzývá k obezřetnosti (pro účely praktické části je tato oblast 

označena jako „šedá zóna“) (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 208). 

1.8.2 Index IN05 manželů Neumaierových 

Při vytváření tohoto bankrotního modelu se manželé Neumaierovi snažili najít způsob, 

jak posoudit finanční riziko u českých společností. Podrobně jako u předchozího modelu 

byl vybrán soubor společností, na který byl aplikován výzkum různých veličin, které by 

dokázaly předpovědět budoucí bankrot. Index IN05 je českou odbornou veřejností 
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dlouhodobě považován jako nejvhodnější pro posuzování finanční situace českých 

společností. Kromě předpovědi finančních problémů určuje IN05 také to, zda firma pro 

své vlastníky vytváří hodnotu (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 233). 

Index IN05 určuje následující rovnice: 

IN05=0,13x1+0,04x2+3,97x3+0,21x4+0,09x5, 

kde:  

x1 = celková aktiva/cizí kapitál, 

x2 = EBIT/nákladové úroky, 

x3 = EBIT/celková aktiva, 

x4 = výnosy/celková aktiva, 

x5 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 234). 

Pro výsledné hodnoty byly stanoveny následující intervaly: 

• IN05 < 0,9 – společnosti, které dosahují tohoto výsledku s pravděpodobností 97% 

směřují k bankrotu a s pravděpodobností 76% nebudou vytvářet hodnotu, 

• IN05 ϵ ⟨𝟎, 𝟗; 𝟏, 𝟔⟩ – společnosti, které se pohybují v tomto rozmezí 

s pravděpodobností 50 % zkrachují, ovšem z pravděpodobností 70 % budou tvořit 

hodnotu, 

• IN05 > 1,6 – společnosti v tomto intervalu na 92% nezkrachují a na 95% budou 

vytvářet hodnotu (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 234). 

1.8.3 Kralickův Quick Test 

Kralickův Quick Test (KQT)  je model, který je v Evropě hojně využívaný. Je tomu tak 

pro jeho jednoduchost a poměrně dobrou vypovídací schopnost. Test je založen na 

analýze dvou skupin ukazatelů. Každý z jednotlivých ukazatelů je upraven tak, aby byl 
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co nejméně ovlivněn „rušivými vlivy“. Ukazatele čerpají informace z rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 253). 

Test je založen na hodnocení jednotlivých ukazatelů a následnému přidělení bodů. U 

každého ze čtyř ukazatelů se stanoví jeho výsledná hodnota, podle které se určí bodová 

známka. Celkovým hodnocením je pak průměrný zisk bodů ze všech ukazatelů 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 254). 

Test se skládá z následujících částí: 

Ukazatele finanční stability: 

R1: vlastní kapitál/celková aktiva – ukazatel kvóty vlastního kapitálu 

R2: cizí kapitál-peněžní prostředky/bilanční cash flow – ukazatel doby splácení 

nekrytých dluhu z CF 

 

Ukazatele rentability: 

R3: bilanční CF/tržby – ukazatel rentability tržeb 

R4: EBIT/celková aktiva – ukazatel rentability aktiv (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 

254). 

Výslednou hodnotu (známku) je možno vypočítat dle následujícího vzorce: 

𝐾𝑄𝑇 =
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4

4
. 

 

Bodová stupnice je znázorněna v následující Tabulce č. 1: 
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Tabulka č. 1 Stupnice hodnocení Kralickův Quick Test (Zdroj: vlastní zpracování dle Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 254) 

Ukazatel Hodnota Body 

R1 

0,3 a více 4 

0,2 až 0,3 3 

0,1 až 0,2 2 

0,0 až 0,1 1 

0 0 

R2 

3 a méně 4 

3 až 5 3 

5 až 12 2 

12 až 30 1 

30 a více 0 

R3 

0,15 a více 4 

0,12 až 0,15 3 

0,08 až 0,12 2 

0,00 až 0,08 1 

0,00 a méně 0 

R4 

0,1 a více 4 

0,08 až 0,1 3 

0,05 až 0,08 2 

0,00 až 0,05 1 

0,00 a méně 0 

Výslednou známku je nutné zařadit do jednoho z následujících intervalů: 

• KQT > 3 – společnost generuje zisk a je v dobré finanční situaci, 

• KQT  ϵ ⟨𝟏; 𝟑⟩– společnost se nachází v „šedé zóně“ a příští vývoj nelze 

jednoznačně určit, 

• KQT < 1 – společnost je v problémech (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 254). 

1.9 Časové řady 

Časová řada je soubor na sebe kontinuálně navazujících dat, která jsou v čase 

jednoznačně uspořádána ve směru z minulosti do současnosti. Analýza (popřípadě 

prognóza) těchto časových řad pak znamená aplikace souboru metod, které tyto řady 

popisují, případně určují (předvídají) jejich budoucí vývoj. S analýzou časových řad se 



37 

 

setkáváme v mnoha oborech jako např. fyzika, biologie, meteorologie, ekonomie (Hindls, 

Hronová, Seger, Fischer, 2007, s. 246). 

Časové řady ekonomických ukazatelů se dělí na intervalové (sledují určité období), 

okamžikové (sledují okamžikové ukazatele), roční (také dlouhodobé), krátkodobé 

(údaje jsou zaznamenávány v kratších časových intervalech), primární (prvotní 

ukazatele), sekundární (odvozené od primárních), naturální (hodnoty vyjádřeny 

v naturálních jednotkách) a peněžní (hodnoty se vyjadřují v peněžních jednotkách) 

(Hindls, Hronová, Seger, 2007, s. 246). 

1.9.1 Charakteristika časových řad 

Mezi základní charakteristiky časových řad patří průměr časové řady, první 

diferenciace, průměr prvních diferenciací a průměrný koeficient růstu. Pro všechny 

vzorce uvedené v této kapitole uvažujme n jako přirozené číslo a i = 1,2…n (Kropáč, 

2012, s. 127). 

Průměr intervalové časové řady (�̅�) je vypočítán jako aritmetický průměr hodnot této 

časové řady v jednotlivých intervalech, lze jej vypočítat podle následujícího vzorce 

(Kropáč, 2012, s. 127): 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑘𝑑𝑒 𝑦𝑖 𝑗𝑒 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 č𝑎𝑠𝑜𝑣é  ř𝑎𝑑𝑦. 

Průměr okamžikové časové řady (rovněž označen jako �̅�) někdy bývá nazýván jako 

chronologický průměr se v případě kdy vzdálenost mezi jednotlivými stejně dlouhými 

časovými okamžiky této časové řady t1, t2, t3… tn vypočte podle následujícího vzorce 

(Kropáč, 2012, s. 127): 

𝑦 =
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=2

+
𝑦𝑛

2
]. 

 



38 

 

První diferenciace (𝟏𝒅𝒊(𝒚)) vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady – tedy jak (o kolik) 

se změnila její hodnota v určitém okamžiku nynějšího období, oproti určitému okamžiku 

období bezprostředně předcházejícímu. První diferenciaci lze vypočítat podle 

následujícího vzorce (Kropáč, 2012, s. 127):  

1𝑑𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1. 

Průměr prvních diferenciací (𝟏𝒅𝒊(𝒚))vyjadřuje o kolik se průměrně změnila hodnota 

časové řady za jednotkový časový interval. Lze jej vypočítat z následujícího vzorce 

(Kropáč, 2012, s. 127): 

1𝑑𝑖(𝑦) =
𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
 

Pokud se týká rychlosti růstu nebo poklesu hodnot časové řady je možno použít 

koeficient růstu (ki(y)), tento koeficient lze vypočítat jako poměr dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady dle následujícího vzorce (Kropáč, 2012, s. 127): 

𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 

Z koeficientu růstu dále určíme průměrný koeficient růstu (𝒌(𝒚)), který zobrazuje 

průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Vypočítat lze pomocí 

následujícího vzorce (Kropáč, 2012, s. 127): 

𝑘(𝑦) = √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 

Ze vzorců pro výpočet průměrných ukazatelů časových řad je patrné, že jejich výsledek 

ovlivňují krajní hodnoty dané časové řady – nezáleží tedy na ostatních hodnotách uvnitř 

intervalu časové řady. Z tohoto tvrzení vyplývá omezenost tohoto způsobu 

charakterizování časových řad, který má relevantní vypovídací schopnost jen v případě, 
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že časová řada má lineární vývoj. Pokud se v časové řadě střídá pokles s růstem není 

informační schopnost těchto charakteristik příliš velká (Kropáč, 2012, s. 128). 

1.9.2 Dekompozice časových řad 

Dekompozice časových řad se zabývá rozkladem časových řad na jednotlivé složky, 

přičemž pozornost je věnována především trendu časové řady. V ekonomické praxi 

mohou být časové řady rozkládány na několik složek, kdy v případě aditivní 

dekompozice lze hodnoty časové řady (yi) rozložit na čtyři jednotlivé složky a sice; 

trendovou složku (Ti), sezónní složku (Si), cyklickou složku (Ci) a náhodnou složku 

(ei). Aditivní dekompozici lze vyjádřit následujícím vzorcem (Kropáč, 2012, s. 130): 

𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖, 

kde: 

yi = hodnota časové řady, 

Ti = trendová složka, 

Ci = cyklická složka, 

Si = sezónní složka, 

ei = náhodná složka (Kropáč, 2012, s. 130). 

Trendová složka vyjadřuje vývoj hodnot časové řady v čase. Tento trend může být 

rostoucí, klesající nebo konstantní. Pokud je hodnota časové řady během sledovaného 

období bez výrazných změn a pohybující se kolem určité úrovně, hovoříme o časové řadě 

bez trendu (Kropáč, 2012, s. 131). 

Sezónní složka popisuje takové změny v časové řadě, které se odehrávají během jednoho 

roku a každý rok se opakují. Sezónní změny způsobují faktory, jako jsou změny ročních 

období nebo např, lidské zvyky. Pro sledování sezónní složky jsou vhodné kratší časové 

intervaly (Kropáč, 2012, s. 131). 
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Cyklická složka zaznamenává kolísání hodnot z dlouhodobého hlediska. Cyklická 

složka může být výrazně ovlivňována vnějšími jevy, avšak jejich odhalení bývá velmi 

obtížné (Kropáč, 2012, s. 132). 

Náhodná složka zaznamenává náhodné jevy, které nemají jasně zakotvený systematický 

charakter. Náhodná složka zahrnuje např. také chyby z měření nebo chyby 

v zaokrouhlování. Vlastnosti náhodné složky musejí v mnoha případech ověřovat 

dodatečné testy (Kropáč, 2012, s. 132). 

1.9.3 Vyjádření trendu pomocí regresní analýzy 

V mnoha oborech se sledují vztahy mezi proměnnými, kdy mezi nezávislou proměnnou 

x, která je známá a měřenou závislou proměnnou y pozorujeme nějaký vztah. Mnohé 

vztahy mezi těmito proměnnými jsou ovlivňovány náhodnými jevy (označovány jako e). 

Cílem regresní analýzy je zvolení vhodné regresní funkce �̂� a pomocí této funkce 

vyrovnat data při sledování trendu časových řad. V následující kapitole uvažujme 

(Kropáč, 2012, s. 108). 

𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒 

Volba regresní funkce 

Samotná volba regresní funkce je důležitou částí regresní analýzy. Jedná se o posouzení, 

zda zvolená regresní funkce vyhovuje vyrovnání dat. Je nutno zjistit, jak dobře zvolená 

regresní funkce zobrazuje funkční závislost závislé a nezávislé proměnné. V případě, že 

je zvoleno více funkcí, pro posouzení nejlepší funkce se použije index determinace (I2) 

(Kropáč, 2012, s. 102): 

𝐼2 =
1 − ∑ (𝑦𝑖 − �̂�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

2    , 𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 1, 2 … . 𝑛, �̂� = 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑣𝑛𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 č𝑎𝑠𝑜𝑣é ř𝑎𝑑𝑦. 
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Funkce nabývá hodnot od nuly do jedné, přičemž čím vyšší hodnota, tím více je zvolená 

funkce vhodná (Kropáč, 2012, s. 102). 

Lineární trend 

Lineární model je nejjednodušší model regresní analýzy. Jedná se o situaci, kdy regresní 

funkce (η(x)) je vyjádřena přímkou (Kropáč, 2012, s. 80). Pro tvar přímky platí následující 

vztah: 

𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 

Pro odhad koeficientů 𝛽1a 𝛽2 se používá tzv. soustava normálních rovnic, ve které se 

koeficienty značí jako b1 a b2 (Kropáč, 2012, s. 80). Po úpravě se soustava rovnic zapíše 

následovně: 

𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑛−1 − 𝑛𝑥2̅̅ ̅
 , 𝑏1 = �̅� − 𝑏2�̅� 

Pro �̅� 𝑎 �̅�, které jsou výběrové průměry platí (Kropáč, 2012, s. 81): 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Pro odhad regresní přímky použijeme následující předpis (Kropáč, 2012, s. 81): 

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 
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Parabolický (kvadratický) trend 

Tento trend bývá často používaný. Z pohledu parametrů se jedná o lineární trend, proto 

se pro jejich odhad používá metoda nejmenších čtverců. Jeho grafickým znázorněním je 

parabola, v dalších částech práce bude v souladu se statistickými zvyklostmi používán 

pojem parabolický trend, který se vzorcem vyjádří takto (Hindls, Hronová, Seger, 2007, 

s. 264): 

�̂�(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 

𝑏1 =
∑ 𝑦𝑥 ∑ �́�4 − ∑ �́�2 ∑ 𝑦𝑥�́�2

𝑛 ∑ �́�4 − (∑ �́�2)2
 

𝑏2 =
∑ 𝑦𝑡�́�

∑ �́�2
 

𝑏3 =
𝑛 ∑ 𝑦𝑥�́�2 − ∑ 𝑦𝑥 ∑ �́�4

𝑛 ∑ �́�4 − (∑ �́�2)́ 2  

Exponenciální trend 

Trendová funkce exponenciálního trendu má tento tvar (Hindls, Hronová, Seger, 2007, s. 

266): 

�̂�(𝑥) = 𝛽1𝛽2
𝑥 

log 𝑏1 =
∑ log 𝑦𝑥

𝑛
 

log 𝑏2 =
∑ �́� log 𝑦𝑥

∑ �́�
2  
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Logaritmický trend 

Logaritmický trend je vhodné využít při modelování u závislostí parabolického typu, 

které nemají maximum a při vyšších hodnotách proměnné x je růst proměnné y pozvolný, 

nebo se téměř nemění. Rovnici logaritmického trendu vyjádříme následujícím vztahem 

(Hindls, Hronová, Seger, 2007, s. 198): 

�̂� = 𝛽1 + 𝛽2 ln 𝑥 

Odhady parametrů 𝛽1, 𝛽2 získáme z následující tzv. soustavy normálních rovnic (Hindls, 

Hronová, Seger, 2007, s. 198): 

∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏1 + 𝑏1 ∑ 𝑙𝑛𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1
 

∑ 𝑦𝑖𝑙𝑛𝑥𝑖 = 𝑏1 ∑ 𝑙𝑛𝑥𝑖 + 𝑏2 ∑ 𝑙𝑛2𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1
 

Nelinearizované funkce 

Jako první z nelinearizovaných funkcí je modifikovaný exponenciální trend, který se 

používá v případech, kdy regresní funkce je shora nebo zdola ohraničena. U všech 

nelinearizovaných trendů předpokládejme β3>0.Modifikovaný exponenciální trend 

vyjadřuje následující vztah (Kropáč, 2012, s. 106): 

�̂�(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 

Druhá z nelinearizovaných funkcí je logistický trend. Tento trend je charakterizován 

inflexí (v inflexním bodě se funkce mění z konvexní v konklávní nebo naopak. Pokud se 

týká grafické podoby této funkce, mluvíme o skupině tzv. S-křivek, které jsou symetrické 

podle svého inflexního bodu. Funkci vyjadřuje následující vztah (Kropáč, 2012, s. 107): 
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�̂�(𝑥) =
1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 

Posledním trendem ze skupiny nelinearizovaných funkcí je Gompertzova křivka. Jedná 

se stejně jako u logistického trendu o shora i zdola ohraničenou funkci mající inflexi. 

Jedná se také o graf typu S-křivky, ovšem není symetrická podle svého inflexního bodu. 

Vyjádřit lze následovně (Kropáč, 2012, s. 107): 

�̂�(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
 

Parametry b1,b2,b3 odhadneme podle následujících vzorců (Kropáč, 2012, s. 108): 

𝑏3 = (
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
)

1
𝑚ℎ

 

𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)
2 

𝑏1 =
1

𝑚
(𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ ) 

S1,S2,S3 jsou součty, které se určují dle následujících vztahů (Kropáč, 2012, s. 108): 

𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1
 , 𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1
 , 𝑆3 = ∑ 𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1
 

Tyto sumy S1,S2,S3 platí pro modifikovaný exponenciální trend, pro použití logistického 

trendu se na místo 𝑦𝑖 dosadí její převrácená hodnota, tedy 1/𝑦𝑖 a v případě použití 

Gompertzovy křivky se na místo 𝑦𝑖 dosadí přirozený logaritmus ln 𝑦𝑖. Musí být splněna 

podmínka, kdy je počet hodnot rozdělen do tří stejně velkých skupin, platí, že m=n/3 (m 
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– počet skupin, n – počet prvků), v případě, kdy tato podmínka není splněna, dochází 

k vypuštění prvního nebo posledního potřebného počtu (Kropáč, 2012, s. 108). 

1.10  Maple 

Produkt Maple, který vytvořila kanadská softwarová společnost Maplesoft Inc., není 

v konkurenci kvalitních matematických software neznámý. Systém, jehož historie je 

dlouhá téměř 40 roků, prošel ve svém vývoji celou řadou verzí a jeho popularitu dokládá 

velká uživatelská obliba jak v České republice, tak v zahraničí. Software Maple pomáhá 

řešit matematické, statistické, inženýrské, ekonomické i finanční úlohy, které dokáže 

vizuálně znázornit – následnou vizualizaci je možno dále modifikovat (Chvátalová, 2016, 

s. 2).  

Nejnovější uvedenou verzí je Maple 2018, který poskytuje širokou nabídku služeb. 

Umožňuje organizaci řešených projektů, vytvořených aplikací a všech modelovaných 

závislostí do jednoho souboru. K ukládání je možno využít služeb MapleCloudu 

(MapleSoft, 2018). Systém užívá výkonné jádro šetřící operační paměť počítače. Nabízí 

zabudované knihovny (packages) pro řešení jednoduchých i pokročilých problematik 

matematických a statistických disciplín, dále pro různé oblasti specializovaných 

inženýrských oborů (cílených využívání v praxi, také pro ekonomii a finance) a bohaté 

aplikace pro akademickou sféru.   

Ukázka vybraných příkazů v prostředí Maple pro zobrazení grafů použitých v této práci 

je prezentována níže. 

Pro grafické výstupy je nutné začít příkazem (načtení knihovny pro vizualizace grafů): 

- with(plots) 

Následuje definování závislé a nezávislé proměnné: 

- X:=[např. 2010,2011,2012,.. ] nezávislá proměnná 
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- Y:=[např. 1.5,2.4,18,...] závislá proměnná 

Následujícím krokem je vykreslení grafu s určením příslušných požadavků: 

- Plot(X,Y,title=[“název grafu“],labels=[“název osy x“, “název osy y“]) 

Dále je třeba stanovit regresní funkci: 

- Libovolný název pro regresní fci:=LinearFit[(1,x)X,Y(x)] – lineární regrese 

- Libovolný název pro regresní fci:=PolynomialFit(2,X,Y,(x)) – parabolická 

(kvadratická) regrese 

- Libovolný název pro regresní fci:=ExponentialFit(X,Y,(x)) – exponenciální 

regrese 

- Libovolný název pro regresní fci:=LogarithmicFit(X,Y,(x)) – logaritmická 

regrese 

Posledním krokem potřebným pro zobrazení grafu je zadání příkazů pro oba grafy: 

- a:=plot(X,Y,style=point(pro bodový graf),labels=[“název osy x“, “název osy y“], 

legend=“pro zobrazení legendy pod grafem“) 

- b:=plot(libovolný název pro regresní fci, x=měřítko pro osu x, (např. 1..5) y= 

měřítko pro osu y (např. 1..5),title=[“název grafu“],legend=“zobrazení legendy 

pod grafem“) 

display(a,b) – pro zobrazení obou grafů do jednoho (MapleSoft, 2017).  
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2 ANAÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V další části bakalářské práce bude představena analyzovaná společnost. Dále bude 

pomocí vybraných ukazatelů provedena finanční analýza této společnosti. Pro vybrané 

ukazatele bude provedena predikce vývoje za použití regresní analýzy časových řad. 

V návaznosti na zjištěné informace budou provedeny návrhy ke zlepšení. 

2.1 Představení analyzované společnosti 

Pro finanční analýzu ve své bakalářské práci jsem si vybral společnost s ručením 

omezeným ELVO Hlinsko. Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku roku 

1997 a od počátku své činnosti se věnuje obchodním aktivitám – prodeji elektronického 

spotřebního zboží. V roce 1999 byla v Hlinsku vybudována dodnes existující kamenná 

prodejna. V době rozvoje internetu se logicky většina aktivity přesunula do on-line 

prostředí, takže v roce 2004 byl spuštěn e-shop Spořílek.cz. V současné době se většina 

transakcí odehrává na e-shopu, který prošel v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí, tomu je 

přizpůsobena i strategie společnosti – důkladná péče o zákazníka (telefonická podpora, 

odborné poradenství, výběr zboží na míru přáním zákazníků, rychlé vyřizování 

reklamací), velkokapacitní sklad, odkud je zboží ihned expedováno k zákazníkům 

samozřejmostí jsou také různé marketingové akce na podporu prodeje. 

2.2 Základní údaje o společnosti 

Název: ELVO Hlinsko, s.r.o. 

Právní forma: Společnosti s ručením omezeným 

Sídlo: Komenského 408, 539 01 Hlinsko 

Identifikační číslo: 252 79 297 

Datum vzniku: 1. prosince 1997 
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Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Podle klasifikace Evropské unie (EU) se jedná o malý podnik, zaměstnávající do padesáti 

zaměstnanců, a zároveň nepřesahující obrat 10 mil. EUR za rok. 

2.3 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura je, jak znázorňuje schéma na Obrázku č. 9, velmi jednoduchá. 

Veškerou kontrolu nad společností má její jednatel, který rozhoduje samostatně a má 

hlavní slovo. Pod jednatelem působí sedm oddělení, která mají na starosti bezproblémový 

chod společnosti. Výhoda této organizační struktury je v její jednoduchosti – rozhoduje 

vždy jednatel, a zároveň jsou činnosti klíčové pro bezproblémový chod společnosti 

rozděleny pod jednotlivá oddělení, a tedy mohou být plněny vždy přesně podle potřeby. 
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Obrázek č. 9 Schéma organizační struktury (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.4 Finanční analýza  

V následující podkapitole bude provedena finanční analýza společnosti ELVO Hlinsko 

s.r.o. K vypracování finanční analýzy bude použito jednoduchých poměrových ukazatelů 

a také soustav poměrových ukazatelů. Pro pomocné výpočty, jejichž výsledky jsou 

v tabulkách interpretovány, byl využit program MS Excel. U vybraných ukazatelů bude 

za použití regresní analýzy a časových řad provedena prognóza budoucího vývoje. 

V návaznosti na zjištěné skutečnosti budou provedeny návrhy na zlepšení. 

2.4.1 Zhodnocení zdrojů finanční analýzy 

Pro finanční analýzu je použito výhradně veřejně dostupných zdrojů – rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Analyzované období je šestileté v rozmezí let 2010-2015. Vycházeno je 

z pramenů finančního účetnictví řídícího se platnou českou legislativou. Účetní období je 

ve všech sledovaných letech shodné s kalendářním rokem. Přirozené nedostatky, se 

kterými se finanční analýza vyrovnává, je rozdílnost účetních výkazů (rozvaha – stavový, 

výkaz zisku a ztráty – tokový), míra regulace systému účetnictví (směrný účtový rozvrh 

– přesně stanovuje zachycení a ocenění určitých operací). 

2.4.2 Horizontální analýza 

V následujících Tabulkách č. 2 a č. 3 je zobrazena horizontální analýza aktiv a pasiv. 
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Tabulka č. 2 Horizontální analýza aktiv (hodnoty ve sloupcích 2 až 7 v tisících Kč) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aktiva 

celkem 9602 11925 18602 21002 17793 18007 24,19 % 55,99 % 12,90 % -15,28 % 1,20 % 

Dlouhodobý 

majetek 576 580 617 1526 1166 1970 0,69 % 6,38 % 147,33 % -23,59 % 68,95 % 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 0 0 0 0 0 324 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 324,00 % 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 576 580 617 1526 1166 1646 0,69 % 6,38 % 147,33 % -23,59 % 41,17 % 

Oběžná 

aktiva 9014 11335 17960 19460 16627 16038 25,75 % 58,45 % 8,35 % -14,56 % -3,54 % 

Zásoby 3243 5320 7843 8333 8761 9342 64,05 % 47,42 % 6,25 % 5,14 % 6,63 % 

Krátkodobé 

pohledávky 3415 4754 8242 8815 5629 4154 39,21 % 73,37 % 6,95 % -36,10 % -26,20 % 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 2355 1261 1875 2312 2078 2541 -46,45 % 48,69 % 23,31 % -10,12 % 22,28 % 

Časové 

rozlišení 12 10 25 16 0 0 -16,67 % 150,00 % -36,00 % -100,00 % 0,00 % 
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Tabulka č. 3 Horizontální analýza pasiv (hodnoty ve sloupcích 2 až 7 v tisících Kč) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pasiva 

celkem 9602 11925 18602 21002 17793 18007 24,19 % 55,99 % 12,90 % -15,28 % 1,20 % 

Vlastní 

kapitál 4411 4787 6035 7468 7830 8107 8,52 % 26,07 % 23,74 % 4,85 % 3,54 % 

Rezervní 

fondy, 

nedělitelný 

fond a 

ostatní 

fondy ze 

zisku 3351 3302 3679 4927 6327 6699 -1,46 % 11,42 % 33,92 % 28,41 % 5,88 % 

Výsledek 

hospodaření 

běžného 

účetního 

období -48 376 1248 1433 394 300 883,33 % 231,91 % 14,82 % -72,51 % -23,86 % 

Cizí zdroje 5191 7138 12566 13534 9984 9900 37,51 % 76,04 % 7,70 % -26,23 % -0,84 % 

Dlouhodobé 

závazky 0 0 0 0 0 715 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 715,00 % 

Krátkodobé 

závazky 5191 7138 12566 13534 9964 9185 37,51 % 76,06 % 7,70 % -26,38 % -7,82 % 
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Z Tabulek č. 2 a č. 3 je vypovídající: pokud jde o položky bilance, pak nejvyšší hodnotu 

zaznamenáváme v roce 2013. Od roku 2010 do roku 2013 sledujeme jak u položek 

celkových aktiv, tak i pasiv setrvalý meziroční nárůst, po roce 2013 obě položky 

poklesnou. Zajímavý je nárůst položky dlouhodobý majetek v roce 2013, kdy oproti 

předchozímu roku hodnota vzrostla téměř o polovinu. Taktéž velmi vysoké hodnoty je 

možno sledovat u změn stavů výsledku hospodaření. To je především způsobeno faktem, 

že se společnost „dostala“ ze ztráty a postupně svůj zisk výrazně zvyšovala. 

2.4.3 Vertikální analýza 

V Tabulce č. 4, která zobrazuje vertikální analýzu aktiv a pasiv, je zřejmé: pokud se týká 

aktiv většinu bilanční sumy aktiv tvoří oběžná aktiva. Ta jsou složena z velké části ze 

zásob (v rozmezí 34 % až 52 %), celkem významnou položku hrají také krátkodobé 

pohledávky (23 % až 44 %) a krátkodobý finanční majetek, který je sice v prvním roce 

obsažen z jedné čtvrtiny sumy aktiv, ale postupně se jeho podíl snížil. Časové rozlišení 

nehraje v sumě aktiv významnou roli. Pokud se týká pasiv, tak velkou roli hrají 

krátkodobé závazky, které se na bilanční sumě podílejí z větší poloviny (51 % až 68 %) 

poměrně velké zastoupení zde mají také fondy, které zabírají přibližně třetinu bilanční 

sumy (20 % až 37 %) dlouhodobé závazky se objevují až v posledním sledovaném roce. 

Vlastní kapitál společnosti činí od 32 % do 46 % bilanční sumy 
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Tabulka č. 4 Vertikální analýza aktiv a pasiv (Hodnoty ve sloupcích 2 až 7 v tisících Kč) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% podíl 

2010 

%podíl 

2011 

%podíl 

2012 

% podíl 

2013 

%podíl 

2014 

%podíl 

2015 

Aktiva 

celkem 
9602 11925 18602 21002 17793 18007 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý 

majetek 
576 580 617 1526 1166 1970 6 % 5 % 3 % 7 % 7 % 11 % 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

0 0 0 0 0 324 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

576 580 617 1526 166 1646 6 % 5 % 3 % 7 % 1 % 9 % 

Oběžná 

aktiva 
9014 11335 17960 19460 16627 16038 94 % 95 % 97 % 93 % 93 % 89 % 

Zásoby 3243 5320 7843 8333 8761 9342 34 % 45 % 42 % 40 % 49 % 52 % 

Krátkodobé 

pohledávky 
3415 4754 8242 8815 5629 4154 36 % 40 % 44 % 42 % 32 % 23 % 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

2355 1261 1875 2312 2078 2541 25 % 11 % 10 % 11 % 12 % 14 % 

Časové 

rozlišení 
12 10 25 16 0 0 0,1250 % 0,0839 % 0,1344 % 0,0762 % 0,0000 % 0,0000 % 



55 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% podíl 

2010 

%podíl 

2011 

%podíl 

2012 

% podíl 

2013 

%podíl 

2014 

%podíl 

2015 

Pasiva 

celkem 
9602 11925 18602 21002 17793 18007 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní 

kapitál 
4411 4787 6035 7468 7830 8107 46 % 40 % 32 % 36 % 44 % 45 % 

Základní 

kapitál 
100 100 100 100 100 100 1,04 % 0,84 % 0,54 % 0,48 % 0,56 % 0,56 % 

Kapitálové 

fondy 
1009 1009 1009 1009 1009 1009 11 % 8 % 5 % 5 % 6 % 6 % 

Rezervní 

fondy, 

nedělitelný 

fond a 

ostatní 

fondy ze 

zisku 

3351 3302 3679 4927 6327 6699 35 % 28 % 20 % 23 % 36 % 37 % 

Výsledek 

hospodaření 

BÚO 

-48 376 1248 1433 394 300 X 3,15 % 6,71 % 6,82 % 2,21 % 1,67 % 

Cizí zdroje 5191 7138 12566 13534 9984 9900 54 % 60 % 68 % 64 % 56 % 55 % 

Dlouhodobé 

závazky 
0 0 0 0 0 715 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  4 % 

Krátkodobé 

závazky 
5191 7138 12566 13534 9964 9185 54 % 60 % 68 % 64 % 56 % 51 % 
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2.4.4 Ukazatele rentability 

Zjištěné hodnoty ukazatelů rentability jsou zobrazeny v následující Tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování, výpočty v programu MS Excel) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROCE -0,93 % 9,88 % 24,94 % 23,43 % 6,05 % 3,89 % 

ROA -0,50 % 3,15 % 6,71 % 6,81 % 2,21 % 1,67 % 

ROE -1,09 % 7,85 % 20,68 % 19,16 % 5,03 % 3,70 % 

ROS (EAT) -0,13 % 0,54 % 1,33 % 1,16 % 0,40 % 0,42 % 

ROS (EBIT) -0,11 % 0,67 % 1,60 % 1,42 % 0,48 % 0,48 % 

 

V prvním řádku je zobrazen ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROCE). 

Pro výpočet byl v čitateli použit výsledek hospodaření před zdaněním (EBIT). Z hodnot 

v tabulce vyplývá, že nejsilnějším rokem byl rok 2012, kdy ukazatel dosahoval hodnoty 

téměř 25 %, naopak nejslabší rok byl 2010, když ukazatel dosáhl záporné hodnoty (z 

důvodu vygenerování ztráty v prvním zkoumaném roce). Z hodnoty v nejúspěšnějším 

roce 2012 vyplývá, že společnost získala 24,94 % zisku před zdaněním z celkového 

vloženého kapitálu. 

V druhém řádku je zobrazen ukazatel rentability aktiv (ROA). Pro výpočet tohoto 

ukazatele byl v čitateli použit tentokrát zisk po zdanění (EAT). Z hodnot zobrazených 

v tabulce vyplývá, že nejsilnějším rokem byl tentokrát rok 2013, kdy rentabilita aktiv 

dosáhla 6,81 %. Znamená to, že podnik získal 6,81 % čistého zisku z celkových aktiv. 

Nejnižší hodnota byla opět v prvním zkoumaném roce 2010, kdy v důsledku 

vygenerované ztrátě dosáhla záporné hodnoty. 

Třetím sledovaným ukazatelem rentability byl ROE (rentabilita vlastního kapitálu). Pro 

zjištění tohoto ukazatele byl v čitateli použit opět čistý zisk (EAT). Jako nejsilnější se 

tentokrát jeví rok 2012, kdy rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 20,68 %, to znamená, 
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že společnost dosáhla 20,68 % čistého zisku z vlastního kapitálu. Nejslabším byl opět rok 

2010, kdy ukazatel dosáhl záporné hodnoty. 

Poslední zkoumanou rentabilitou je rentabilita tržeb (ROS). Tento ukazatel je vypočítán 

ve dvou modifikacích, kdy je v čitateli použit jak čistý zisk (EAT), tak zisk před zdaněním 

(EBIT). V prvním případě, při použití EAT je nejsilnějším rok 2012, kdy rentabilita tržeb 

dosahovala 1,33 %. Ve druhém případě je nejsilnějším rokem také rok 2012, kdy ROS 

dosahovala 1,6 % 

Ukazatele rentability zobrazují histogramy Grafu č. 1 

Graf č. 1 Ukazatele rentability (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje hodnotu ukazatele rentability) 

(Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

Z Grafu č. 1 je patrné, že (pokud se týká ukazatelů rentability) nejsilnějšími roky byly 

roky 2012, 2013, v čitatelích vzorců (pro výpočet ukazatelů rentability) zaznamenáváme 

nejvyšší hodnoty dosaženého zisku. V ukazateli ROCE je to způsobeno jak skokovým 

nárůstem zisku v roce 2012 oproti roku předchozímu, tak výrazným nárůstem vlastního 

kapitálu. Pokud se týká ukazatele rentability aktiv, nejsilnějším rokem je rok 2013, a to 
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hlavně z důvodu většího než dvojnásobného nárůstu aktiv oproti roku předchozímu. 

Dochází jak k nárůstu dlouhodobého majetku, tak ke zvýšení zásob zboží na skladě.  

Rentabilita vlastního kapitálu také zaznamenává výrazně lepší hodnoty v rocích 2012 a 

2013 oproti rokům ostatním. V roce 2012 to bylo způsobeno ztrojnásobením čistého zisku 

oproti rokům 2011, 2014 a 2015. Rok 2013 pak zaznamenává jak nárůst zisku, tak nárůst 

vlastního kapitálu. 

Ukazatele rentability tržeb kopírují rostoucí tržby od roku 2010 až do roku 2013 (v roce 

2013 jsou tržby za prodané zboží téměř trojnásobné oproti roku 2010). V roce 2014 se 

ukazatele vracejí na hodnoty roku 2011 a ve sledovaném období už se citelně nezvyšují. 

Toto je způsobeno především snížením zisku v rocích 2014 a 2015. 

2.4.5 Ukazatele aktivity 

Vypočtené hodnoty ukazatelů aktivity jsou znázorněny Tabulce č. 6 

Tabulka č. 6 Ukazatele aktivity I (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat 

celkových 

aktiv 3,994 5,877 5,051 5,886 5,517 3,935 

Obrat 

dlouhodobého 

majetku 66,582 120,840 152,279 81,006 84,182 35,970 

Obratovost 

zásob 11,826 13,174 11,980 14,834 11,204 7,585 

Obratovost 

pohledávek 13,556 19,855 13,807 18,157 22,283 24,183 

Obratovost 

závazků 7,388 9,819 7,477 9,134 9,851 7,714 

V prvním řádku předchozí tabulky je zkoumán ukazatel obratu celkových aktiv. 

Z výsledků vyplývá, že nejlepšími roky byly 2011 a 2013, kdy ukazatele dosahovaly 

téměř shodných hodnot (celková aktiva se obrátila v tržby 5,87krát a 5,86krát). 

Nejslabším rokem byl rok 2015, kdy obrat celkových aktiv dosáhl jen nepatrně nižší 
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hodnoty než v roce 2010. Pokud hodnotíme ukazatel obratu celkových aktiv podle 

Vochozky (2011, s.24), minimální hodnota by měla dosahovat úrovně 1, pak ve všech 

sledovaných rocích skutečná hodnota výrazně překročila tuto doporučenou hodnotu.   

Pokud se týká obratu dlouhodobého majetku, ten ve všech rocích dosahuje vysokých 

hodnot. Je to způsobeno činností společnosti – držba dlouhodobého majetku není pro 

činnost podniku klíčová, proto v rozvaze tato položka ve většině sledovaných rocích 

nedosahovala příliš vysokých hladin. Maximum zaznamenáváme v roce 2012, kdy se 

dlouhodobý majetek obrátil v tržby 152,28 krát. Naopak nejnižší hodnotu 

zaznamenáváme v roce 2015, kdy obrat dlouhodobého majetku dosahoval hodnoty 35,97. 

Toto snížení ukazatele je zapříčiněno pořízením dlouhodobého majetku a také poklesem 

tržeb. 

Obratovost zásob vykazuje po celé zkoumané období velmi stabilní vývoj. Ve všech 

sledovaných rocích se hodnoty liší o jednotky. Maximum zaznamenáváme v roce 2013, 

kdy každá položka zásob byla naskladněna a prodána celkem 14,83 krát. Minimum 

naopak zaznamenal rok 2015, kdy došlo k výraznějšímu poklesu na hodnotu 7,585. 

Z výsledků vyplývá, že v pěti z šesti sledovaných rocích dosahuje obratovost zásob 

hodnoty blížící se číslu 12. Lze tedy říci, že každá položka zásob byla nakoupena i 

prodána téměř jednou za měsíc. 

Kubíčková a Jindřichovská (2015, s. 155) říkají, že obratovost pohledávek by měla mít 

v letech rostoucí trend. Pokud se týká sledovaného období, tak se toto podařilo jen 

částečně. V roce 2011 sledujeme nárůst oproti roku 2010. Ovšem následuje opět pokles 

téměř až na původní hodnotu. Od roku 2013 už je evidentní růst, a to až do konce 

sledovaného období. Nutno zmínit, že problematika pohledávek je s ohledem na oblast 

podnikání poněkud zjednodušena, co se týká pohledávek za zákazníky. Většina obchodu 

je totiž uskutečněna až po uhrazení ceny zboží, tudíž doba mezi vznikem pohledávky a 

jejím uhrazením je velmi krátká.  

Tabulka č. 7 představuje ukazatele aktivity II. 
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Tabulka č. 7 Ukazatele aktivity II (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

ve dnech  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doba obratu 

zásob 30,44 27,33 30,05 24,27 32,13 47,46 

Doba obratu 

pohledávek 32,06 24,42 31,58 25,67 20,65 21,11 

Doba obratu 

závazků 48,73 36,66 48,15 39,41 36,54 46,67 

V Tabulce č. 7 jsou vypočítány vybrané doby obratů odvozené od obratovostí 

znázorněných v Tabulce č. 6.  

Pokud se týká doby obratu zásob, nejlepší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, kdy 

časový úsek mezi nákupem a následným prodejem každé položky zásob byl 24,27 dní. 

Nejhorší hodnotu naopak vykazuje rok 2015, kdy doba obratu zásob trvala 47,46 dní. 

Tyto výsledky lze samozřejmě doložit výkazem zisku a ztráty, kdy položka tržby za 

prodané zboží byla v roce 2015 oproti roku 2013 téměř poloviční. 

Růčková (2015, s. 68) říká, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek. Ve všech sledovaných rocích společnost toto kritérium splnila. 
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Graf č. 2 Ukazatele aktivity I (osa x znázorňuje roky, osa y hodnotu ukazatelů aktivity) (Zdroj: vlastní 

zpracování v programu MS Excel) 

Z histogramů zobrazujících ukazatele aktivity I na Grafu č. 2 je patrné, že nejvyšších 

hodnot dosahovaly ukazatele obratu dlouhodobého majetku. Nejnižších hodnot naopak 

vykazovaly obraty celkových aktiv. U žádného ze sledovaných ukazatelů aktivity se 

nepodařilo dosáhnout setrvalého růstu. 

 

2.5 Ukazatele zadluženosti 

Následující Tabulka č. 8 prezentuje hodnoty ukazatelů zadluženosti. 
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Tabulka č. 8 Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková 

zadluženost 54,060 % 59,860 % 67,550 % 64,440 % 56,110 % 54,980 % 

Poměr cizího a 

vlastního 

kapitálu 1,177 1,491 2,082 1,812 1,275 1,221 

Koeficient 

samofinancování 0,459 0,401 0,324 0,356 0,440 0,450 

Finanční páka 2,177 2,491 3,082 2,812 2,272 2,221 

Vochozka (2011, s.26) říká, že celková zadluženost společnosti by se měla pohybovat 

v hodnotě maximálně 40 %. Pokud bychom se měli řídit tímto měřítkem, je zřejmé, že 

společnost ani v jednom ze sledovaných roků nedosáhla doporučené hodnoty – celková 

zadluženost se pohybuje od 54,06 % (rok 2010) do 67,55 % (rok 2012). 

Poměr cizího a vlastního kapitálu vypovídá, kolik jednotek cizího kapitálu připadá na 

jednotku vlastního kapitálu. Z podstaty věci je zřejmé, že ideální poměr 1:1 ukazuje na 

fakt, že z celkových aktiv by bylo možné uhradit veškeré dluhy (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 144). Hodnoty napovídají, že se ideálního poměru nepodařilo 

dosáhnout. Jako nejslabší se jeví rok 2012 s hodnotou 2,082, nejlepší poměr pak vykazuje 

rok 2015 s hodnotou 1,221. 

Podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, s. 142). by ideální hodnota ukazatele 

věřitelského rizika měla být 0,5, tedy 50 %. Ve sledovaném období se nejblíže této 

hodnotě přiblížil rok 2010 (především v důsledku nízké hodnoty krátkodobých závazků, 

které tvoří největší část cizích zdrojů). Naopak, nejvzdáleněji to bylo v roce 2012 (kdy 

naopak krátkodobé závazky byly více než dvojnásobné oproti hodnotě roku 2010). Je 

možno konstatovat, že v celém sledovaném období vykazoval ukazatel vyšší podíl cizích 

zdrojů – to je i vyšší zadlužení. V návaznosti na ukazatel věřitelského rizika je evidentní, 

že hodnoty koeficientu samofinancování musejí být ve všech sledovaných obdobích nižší 

než zmiňovaných 50 %. Při sečtení těchto dvou ukazatelů totiž vychází 1 (tj. 100 %). Je 

to dáno tím, že sledujeme, jak vlastní, tak cizí kapitál – tedy celkové zdroje. 
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Pokud se týká ukazatele finanční páky, pak maximální doporučovaná hodnota je 4 (poměr 

vlastního a cizího kapitálu 25:75) (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 145). Výsledky 

napovídají, že maximální hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2012 (3,082 – cizí zdroje tedy 

převyšovaly vlastní kapitál 3,082krát), minima naopak v roce 2010 (2,177). 

2.6 Ukazatele likvidity 

V následující Tabulce č. 9 jsou zobrazeny ukazatele likvidity. 

Tabulka č. 9 Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Okamžitá 

likvidita 0,4536 0,1766 0,1492 0,1708 0,2085 0,2766 

Pohotová 

likvidita 1,112 0,8427 0,8051 0,8222 0,7894 0,729 

Běžná 

likvidita 1,7365 1,588 1,4293 1,438 1,669 1,7461 

Graf č. 3 zobrazuje ukazatele likvidity: 
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Graf č. 3 Ukazatele likvidity (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje hodnoty ukazatelů likvidity) 

(Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

Pokud se týká ukazatele okamžité likvidity, jedná o se poměr nejlikvidnějších složek 

aktiv a krátkodobých závazků. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,2 až 0,5 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 134). Z předchozí tabulky je zřejmé, že 

doporučených hodnot bylo dosaženo ve třech z šesti sledovaných roků. Nejnižší hodnota 

byla zjištěna v roce 2012 (0,1492) – to zejména proto, že došlo k výraznému nárůstu 

krátkodobých závazků. Nejvyšší hodnota byla zjištěna v roce 2010 (0,4536), kdy 

krátkodobé závazky byly oproti roku 2012 více než dvakrát nižší.  

V následujícím sloupcovém Grafu č. 4 je zachycen vývoj ukazatelů likvidity prvního 

stupně. 
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Graf č. 4 Okamžitá likvidita (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje hodnoty ukazatele okamžité 

likvidity) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

Na Grafu č. 5 je porovnávána okamžitá likvidita společnosti ELVO Hlinsko za rok 2010 

(nejsilnější rok pro společnost) s jedničkou českého trhu se společností ALZA.CZ. 

Zdrojem výpočtu ukazatele u ALZA.CZ byly veřejně dostupné listiny. 

 

Graf č. 5 Porovnání ukazatele okamžité likvidity 2010 (osa x znázorňuje ukazatel okamžité likvidity za 

jednotlivé společnosti, osa y znázorňuje hodnoty ukazatelů okamžité likvidity) (Zdroj: vlastní zpracování 

v programu MS Excel) 

Z Grafu č. 5 vidíme, že v roce 2010 dosahovala sledovaná společnost lepšího výsledku 

okamžité likvidity v porovnání s jedničkou českého trhu. Zde je nutno říci, že jednotlivé 
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položky rozvahy se u analyzované společnosti pohybují v jednotkách, maximálně 

desítkách milionů, zatímco u ALZA.CZ se jedná o stovky milionů korun. 

Ukazatele likvidity druhého stupně (pohotové likvidity) výrazně ovlivňuje vyloučení 

zásob z oběžných aktiv (zásoby tvoří většinu oběžných aktiv sledované společnosti). 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 0,5 až 1,5. V souvislosti se 

zkoumáním ukazatelů likvidity je nutno zmínit jednu z nevýhod stavového výkazu – 

rozvahy, která byla zpracována na konci roku, tudíž zejména v položkách zásob jsou 

promítnuty sezonní akce (povánoční výprodeje), kdy je nutno být připraven na vyšší 

zájem zákazníků. 

Pokud bychom měli posuzovat dodržení doporučených hodnot, tak ve všech sledovaných 

rocích společnost obstála. Nejvyšší pohotovou likviditu zaznamenáváme v roce 2010 

(1,112), toto je způsobeno především nižším podílem zásob na oběžných aktivech (cca 

třetinový), což vedlo k méně výraznému snížení sumy jmenovatele a také nižší částkou 

krátkodobých závazků. Nejnižší hodnotu zaznamenává rok 2015 (0,729), kdy podíl zásob 

v oběžných aktivech stoupl cca na 60 %, a v důsledku toho se snížila suma jmenovatele. 

V následujícím Grafu č. 6 je znázorněn vývoj ukazatele pohotové likvidity užitím 

sloupcových grafů. 
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V Grafu č. 7 sloupcové grafy porovnávají ukazatele pohotové likvidity v nejsilnějším 

roce sledované společnosti se společností ALZA.CZ 

 

Graf č. 7 Porovnání pohotové likvidity 2010 (osa x znázorňuje ukazatel pohotové likvidity za jednotlivé 

společnosti, osa y znázorňuje hodnoty ukazatelů likvidity) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS 

Excel) 

Ukazatel běžné likvidity vyjádří schopnost hradit závazky splatné do jednoho roku. Podle 

Růčkové (2015, s. 56) je vyšší hodnota tohoto ukazatele vypovídající o vyšší schopnosti 
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Graf č. 6 Ukazatel pohotové likvidity (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje 

hodnoty ukazatele pohotové likvidity) (Zdroj: Vlastní zpracováni v programu MS 

Excel) 
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podniku hradit tyto závazky. Kubíčková a Jindřichovská (2015, s. 132) míní, že hodnota 

ukazatele vyšší než 4 může svědčit o možném neefektivním řízení pracovního kapitálu. 

Autorky se v obou publikacích shodují na doporučené hodnotě ukazatele v intervalu 1,5 

až 2,5. 

Pokud se týká sledování doporučeného intervalu hodnot, pak společnost v rocích 2012 

(1,4293) a 2013 (1,438) nedosáhla na nižší doporučenou hranici. V ostatních rocích se 

hodnot v doporučeném intervalu podařilo dosáhnout. Nejnižších hodnot vykázal rok 

2012, to způsobil především skokový nárůst krátkodobých závazků – zejména závazků 

z obchodních vztahů. Nejvyšší hodnota je zaznamenána v roce 2015, což bylo důsledkem 

vysoké hodnoty oběžných aktiv a také menšího snížení krátkodobých 

závazků.  Sloupcový Graf č. 8 zobrazuje vývoj ukazatele běžné likvidity. 

 

Graf č. 8 Ukazatele běžné likvidity (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje hodnoty ukazatelů běžné 

likvidity) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

Graf č. 9 porovnává ukazatele běžné likvidity za rok 2015 (nejsilnější rok sledované 

společnosti) s firmou ALZA.CZ. 
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Graf č. 9 Porovnání ukazatele běžné likvidity 2015 (osa x ukazatel běžné likvidity za jednotlivé 

společnosti, osa y znázorňuje hodnoty ukazatelů běžné likvidity) (Zdroj: vlastní zpracování v programu 

MS Excel) 

2.7 Bankrotní modely 

V následující části bude provedena analýza bankrotních modelů. Budou zpracovány tři 

modely, a to Index IN05 a Altmanův bankrotní model. Jako poslední bude proveden 

Kralickův Quick Test. 
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2.7.1 Index IN05 

Následující Tabulce č. 10 uvádí vypočtené hodnoty modelu. 

Tabulka č. 10 Hodnoty Indexu IN05 (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

 IN05 X1 X2 X3 X4 X5 

2010 1,22 1,85 0,00 -0,01 3,99 1,74 

2011 1,72 1,67 0,00 0,03 5,88 1,59 

2012 2,78 1,48 28,40 0,07 5,05 1,43 

2013 11,84 1,55 250,00 0,07 5,89 1,44 

2014 2,74 1,78 27,88 0,02 5,52 1,67 

2015 4,03 1,82 68,60 0,02 3,94 1,75 

 

Vochozka (2011, s.96) uvádí, že výsledek indexu vyšší 1,6 nenaznačuje blížící se bankrot 

společnosti. Takových hodnot se společnost až na jeden rok (2010) dosahuje. V roce 2010 

se index pohybuje v mezní (šedé) zóně (interval 0,9;1,6).  

Podle Jindřichovské a Kubíčkové (2015, s. 234) bude společnost v letech 2011 až 2015 

s pravděpodobností 95 % vytvářet hodnotu a nezkrachuje s pravděpodobností 92 %. 

V roce 2010 definují pravděpodobnost krachu 50 %, avšak se 70 % pravděpodobností 

podnik vytvoří další hodnotu. 

V tabulce č. 10 jsou hodnoty spadající do „zelené zóny“ obarveny zelenou barvou a 

„šedou zónu“ znázorňuje šedá barva. 

Následující sloupcový Graf č. 10 znázorňuje vývoj Indexu IN05. 
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Graf č. 10 Index IN05 (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje hodnoty IN05) (Zdroj: vlastní 

zpracování v programu MS Excel) 

Z grafu je zřetelně vidět skokový nárůst v roce 2013. Tento skok je způsoben především 

abnormálně velkou hodnotou poměru EBIT/nákladové úroky, který zobrazuje index X2. 

Nejnižší hodnota v roce 2010 je z části způsobena nulovými nákladovými úroky (stejně 

jako v roce 2011). Touto příčinou se eliminoval celý index X2 a z části také tím, že v roce 

2010 byla generována ztráta (index X3, kterému je přisuzována nejvyšší váha vykazoval 

negativní hodnotu).  

Hodnoty u sloupců jednotlivých roků jsou vybarveny podle „zóny“ do které hodnoty 

jednotlivých roků spadají. Jediný rok, který nesplnil podmínky „zelené zóny“, je rok 

2010, který se svou hodnotou řadí do „šedé zóny“. 
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Spojnicový Graf č. 11 zobrazuje hodnotu a trend indexu IN05. 

 

Graf č. 11 Hodnota indexu IN05 (Zdroj: vlastní zpracování v programu Maple) 
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2.7.2  Altmanův bankrotní model 

V následující Tabulce č. 11 jsou zobrazeny vypočítané hodnoty Altmanova bankrotního 

modelu: 

Tabulka č. 11 Altmanův banktorní model (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

  Z X1 X2 X3 X4 X5 

2010 4,907 0,398 0,344 -0,004 0,850 3,994 

2011 6,784 0,352 0,308 0,040 0,671 5,877 

2012 5,926 0,290 0,265 0,081 0,480 5,051 

2013 6,824 0,282 0,303 0,083 0,552 5,886 

2014 6,506 0,374 0,378 0,027 0,784 5,517 

2015 4,932 0,381 0,389 0,019 0,819 3,935 

Podle Sedláčka (2011, s. 110) je hodnota Altmanova bankrotního modelu přesahující 2,9 

naznačující uspokojivý vývoj finanční situace společnosti. Interval pohybující se 

v rozmezí (1,2;2,9) je charakterizován šedou zónou s neurčitým předpokladem vývoje, 

hodnoty nižší než 1,2 naopak vykazují ohrožení vážnými finančními problémy. 

Z Tabulky č. 11 je patrné, že ve všech rocích společnost vykázala hodnoty vysoce 

převyšující hodnoty, které představují přechod mezi jednotlivými „zónami“. Nejnižší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2010, kdy se ve výsledku projevila ztráta, která byla 

v tomto roce zaznamenána, a to hlavně z důvodu, že ukazateli X3 je přisuzována vysoká 

váha. Nejvyšší hodnota byla vykázána v roce 2013, zasloužily se o to především vysoké 

tržby, které zohledňuje ukazatel X5 a který v tomto roce zaznamenal taktéž maximum, a 

výsledek hospodaření, který v roce 2013 dosáhl nejvyšší hodnoty. 

Ve shrnutí výsledku firma v Altmanově bankrotním modelu jak podle Jindřichovské a 

Kubíčkové (2015, s. 211), tak podle Sedláčka (2011, s. 110) obstála velmi dobře a 

nepředpokládá se, že by nastaly finanční problémy. 
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Graf č. 12 zobrazuje vývoj ukazatele Altmanova bankrotního modelu. 

 

Graf č. 12 Vývoj Altmanova bankrotního modelu (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje hodnoty 

Altmanova bankrotního modelu) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

Oproti předchozímu bankrotnímu modelu zde nezaznamenáváme žádný skokový rozdíl 

vůči ostatním rokům. Je samozřejmé, že skladbou jednotlivých indexů jsou oba tyto 

bankrotní modely těžko srovnatelné. Zajímavé ovšem je, že složení jednotlivých indexů 

v Altmanově bankrotním modelu nedovolilo zaznamenat abnormální hodnotu u žádného 

z těchto dílčích indexů. 

Bodový Graf č. 13 znázorňuje hodnotu Altmanova bankrotního modelu. 
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Graf č. 13 Hodnota Altmanova bankrotního modelu (Zdroj: vlastní zpracování v programu Maple) 

2.8 Kralickův Quick Test 

V Tabulce č. 12 jsou zobrazeny hodnoty potřebné pro sestavení Kralickova Quick Testu. 

Tabulka č. 12 Kralickův Quick Test (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 

  KQT R1 R2 R3 R4 

2010 2,25 0,46 9,26 0,014 0 

2011 2 0,4 8,93 0,011 0,04 

2012 2,25 0,32 8,19 0,016 0,081 

2013 2,25 0,36 6,86 0,016 0,083 

2014 2 0,44 11,78 0,008 0,027 

2015 1,75 0,45 13,56 0,01 0,019 
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Z výsledků je patrné, že v Kralickově Quick Testu společnost nedosáhla přesvědčivých 

výsledků ani v jednom sledovaném roce. Kubíčková a Jindřichovská ve své publikaci 

uvádějí, že hodnoty vyšší než 3 jsou znamením dobré finanční situace podniku a 

nenaznačují žádný problém, v rozmezí hodnot (1;3) jsou výsledky těžce interpretovatelné 

a budoucí vývoj není možné jednoznačně určit, čísla menší než 1 jsou pak znamením, že 

společnost nehospodaří dobře (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 255). 

Ve sledovaných rocích se nepodařilo ani jednou překročit hranici KQT >= 3, to znamená 

že se celé sledované období společnost pohybovala v „šedé zóně“, která nezaručuje žádný 

konkrétní budoucí vývoj. Nejlepší hodnoty (2,25) se podařilo dosáhnout v rocích 2010, 

2012, 2013, naopak nejnižší hodnoty byly prokázány v roce 2015. 

Sloupcový Graf č. 14 zobrazuje hodnoty Kralickova Quick testu. 

 

Graf č. 14 Kralickův Quick Test (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje hodnoty Kralickova Quick 

Testu) (Zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel) 
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2.9 Prognóza vývoje 

V této kapitole je pomocí regresní analýzy časových řad provedena prognóza budoucího 

vývoje u vybraných ukazatelů finanční analýzy. Pro predikci budoucího vývoje jsou 

vybrány ukazatele běžné likvidity, obratu celkových aktiv, koeficientu samofinancování 

a obratovosti zásob. 

Pro každý z ukazatelů budou implementovány lineární, parabolická, logaritmická a 

exponenciální regrese, podle vypočteného indexu determinace následně bude zvolena 

nejvhodnější regrese. Po zvolení nejvhodnější regresní funkce bude proveden odhad 

vývoje v nejbližších dvou rocích po posledním roku, za který byla prováděna finanční 

analýza, tj. 2016 a 2017. 

2.9.1  Běžná likvidita 

V Tabulce č. 13 jsou vyobrazeny jednotlivé regresní funkce společně s indexem 

determinace, který určuje jejich relevantnost. Hodnoty indexu determinace se pohybují 

v rozmezí 0,0119 až 0,87.  

Z Tabulky č. 14 je dále patrné, že nejvhodnějším typem regrese je regrese parabolická 

s indexem determinace 0,87, naopak nejméně vhodným typem je regrese exponenciální 

s indexem determinace 0,0119. 

Tabulka č. 13 Typ regrese pro ukazatel běžné likvidity (Zdroj: vlastní zpracování v programech Maple 

a MS Excel) 

Typ regrese Index determinace Regresní funkce 

Lineární 0,0128 1,5712 + 0,0086x 

Exponenciální 0,0119 1,5669*e0,0052x 

Logaritmická 0,0138  -0,025*ln(x) + 1,6287 

Parabolická 0,87 2,019 - 0,3273x + 0,048x2 
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Hodnota ukazatele běžné likvidity má v obou predikovaných rocích rostoucí trend. 

V roce 2016 je očekávaná hodnota 2,0799 a v roce 2017 je 2,4726. Pro naplnění 

předpovědi je důležité zmínit, že daných hodnot by ukazatele mohly dosahovat za jinak 

nezměněných podmínek. Neméně důležité jsou také mechanismy, které společnosti 

pomáhají udržet rostoucí trend. Vypočtené hodnoty jsou zobrazeny v Tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14 Parabolický trend u ukazatele běžné likvidity (Zdroj: vlastní zpracování v programech 

Maple a MS Excel) 

i Rok 𝒚𝒊 𝟏𝒅𝒊(𝒚) 𝒌𝒊(𝒚) n(y) 

1 2010 1,7365  -  - 1,7397 

2 2011 1,588 -0,149 0,914 1,5564 

3 2012 1,4293 -0,159 0,900 1,4691 

4 2013 1,438 0,009 1,006 1,4778 

5 2014 1,669 0,231 1,161 1,5825 

6 2015 1,7461 0,077 1,046 1,7832 

7 2016  -  -  - 2,0799 

8 2017  -  -  - 2,4726 

Graf č. 15 zobrazuje ukazatel běžné likvidity vyrovnaný regresní funkcí. 
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Graf č. 15 Běžná likvidita vyrovnaná regresní funkcí (Zdroj: vlastní zpracování v programu Maple) 

2.9.2 Obrat celkových aktiv 

Tabulka č. 15 znázorňuje jednotlivé regresní funkce pro ukazatel obratu celkových aktiv. 

Hodnoty indexu determinace se pohybují od 0,001 pro exponenciální typ regrese po 

0,7232 pro parabolický typ regrese. Nejvhodnějším typem regrese je tedy parabolický. 

Tabulka č. 15 Typ regrese pro ukazatel obratu celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování v programech 

Maple a MS Excel) 

Typ regrese  Index determinace Regresní funkce 

Lineární 0,0011 5,0973 - 0,0154x 

Exponenciální 0,001 5,0299*e-0,003x 

Logaritmická 0,0324 0,2418*ln(x) + 4,7782 

Parabolická 0,7232 2,5145 + 1,9217x - 0,2767x2 
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Z Tabulky č. 16 je patrné, že v obou odhadovaných rocích má ukazatel prudce klesající 

tendenci. V roce 2016 klesá na hodnotu 2,4081, v roce 2017 dokonce na hodnotu 0,1793, 

což je velmi nízká hodnota a může předpovídat budoucí problémy. 

Tabulka č. 16 Parabolický trend u ukazatele obratu celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování v 

programech Maple a MS Excel) 

i Rok 𝒚𝒊 𝟏𝒅𝒊(𝒚) 𝒌𝒊(𝒚) n(y) 

1 2010 3,994  -  - 4,1595 

2 2011 5,877 1,883 1,471 5,2511 

3 2012 5,051 -0,826 0,859 5,7893 

4 2013 5,886 0,835 1,165 5,7741 

5 2014 5,517 -0,369 0,937 5,2055 

6 2015 3,935 -1,582 0,713 4,0835 

7 2016  -  -  - 2,4081 

8 2017  -  -  - 0,1793 

 

Z Grafu č. 16 je patrná hodnota ukazatele obratu celkových aktiv vyrovnaná regresní 

funkcí. 
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Graf č. 16 Obrat celkových aktiv vyrovnaný regresní funkcí (Zdroj: vlastní zpracování v programu 

Maple) 

2.9.3 Koeficient samofinancování 

V Tabulce č. 17 jsou zobrazeny regresní funkce pro koeficient samofinancování. Index 

determinace, vztahující se k regresním funkcím se v tomto případě pohybuje v rozmezí 

od 0,0102 pro lineární typ do 0,7714 pro parabolický typ. Nejvhodnějším typem regrese 

je parabolický. 

 

 



82 

 

Tabulka č. 17 Typ regrese pro koeficient samofinancování (Zdroj: vlastní zpracování v programech 

Maple a MS Excel) 

Typ regrese  Index determinace Regresní funkce 

Lineární 0,0102 0,3946+0,003x 

Exponenciální 0,0107 0,3909*e0,0078x 

Logaritmická 0,0155 -0,01*ln(x) + 0,4164 

Parabolická 0,7714 0,5586 - 0,12x + 0,0176x2 

Z Tabulky č.18 sledujeme rostoucí trend koeficientu samofinancování. V roce 2016 

očekáváme růst koeficientu na hodnotu 0,581, v roce 2017 pak na hodnotu 0,725. Tento 

trend signalizuje zlepšující se finanční situaci společnosti. 

Tabulka č. 18 Parabolický trend koeficientu samofinancování (Zdroj: vlastní zpracování v programech 

Maple a MS Excel) 

i Rok 𝒚𝒊 𝟏𝒅𝒊(𝒚) 𝒌𝒊(𝒚) n(y) 

1 2010 0,459  -  - 0,4562 

2 2011 0,401 -0,058 0,874 0,389 

3 2012 0,324 -0,077 0,808 0,357 

4 2013 0,356 0,032 1,099 0,3602 

5 2014 0,44 0,084 1,236 0,3986 

6 2015 0,45 0,010 1,023 0,4722 

7 2016  -  -  - 0,581 

8 2017  -  -  - 0,725 
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Graf č. 17 zobrazuje hodnotu ukazatele samofinancování vyrovnanou regresní funkcí. 

 

Graf č. 17 Koeficient samofinancování vyrovnaný regresní funkcí (Zdroj: vlastní zpracování v 

programu Maple) 

2.9.4 Obratovost zásob 

Tabulka č. 19 znázorňuje volbu regresní funkce pro ukazatel obratovosti zásob. Hodnoty 

indexu determinace jsou tentokrát v rozmezí od 0,1346 pro logaritmickou regresi do 

0,7744 pro parabolickou regresi. Nejvhodnější je tedy parabolická regrese. 

Tabulka č. 19 Typ regrese pro obratovost zásob (Zdroj: vlastní zpracování v programech Maple a MS 

Excel) 

Typ regrese  Index determinace Regresní funkce 

Lineární 0,2876 14,193 - 0,6932x 

Exponenciální 0,342 14,798*e-0,071x 

Logaritmická 0,1346 -1,339*ln(x) + 13,235 

Parabolická 0,7744 8,4301 + 3,6292x - 0,6175x2 



84 

 

V Tabulce č. 20 lze jasně vidět výrazně klesající trend ukazatele obratovosti zásob. V roce 

2016 klesá ukazatel k hodnotě 3,58 v roce 2017 dokonce k hodnotě blížící se nule, což je 

pro obchodní společnost velmi ohrožující číslo.  

Tabulka č. 20 Parabolický trend pro ukazatel obratovosti zásob (Zdroj: vlastní zpracování v 

programech Maple a MS Excel) 

i Rok 𝒚𝒊 𝟏𝒅𝒊(𝒚) 𝒌𝒊(𝒚) n(y) 

1 2010 11,826  -  - 11,4418 

2 2011 13,174 1,348 1,114 13,2185 

3 2012 11,98 -1,194 0,909 13,7602 

4 2013 14,834 2,854 1,238 13,0669 

5 2014 11,204 -3,630 0,755 11,1386 

6 2015 7,585 -3,619 0,677 7,9753 

7 2016  -  -  - 3,577 

8 2017  -  -  - 

Velmi nízké 

kladné číslo 

 

Graf č. 18 vykresluje hodnotu ukazatele obratovosti zásob vyrovnaný regresní funkcí. 

 

Graf č. 18 Obratovost zásob vyrovnaná regresní funkcí (Zdroj: vlastní zpracování v programu Maple) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující části bakalářské práce jsou zhodnoceny poznatky získané v její praktické 

části. Společnosti ELVO Hlinsko, s.r.o. byla provedena finanční analýza pomocí 

poměrových ukazatelů a bankrotních modelů za období roků 2010 až 2015 (výkazy pro 

rok 2016 nebyly v době zpracování k dispozici). V návaznosti na získané výsledky jsou 

navržena opatření předpokládající zlepšení finanční situace společnosti. 

Z horizontální analýzy položky tržeb za prodej zboží ve výkazu zisku a ztráty je zřejmé, 

že vývoj tržeb od roku 2013 zaznamenává prudký pokles (Graf č. 19). Navrhuji 

společnosti udělat důkladnou analýzu příčin tohoto propadu, jelikož vývoj tržeb ovlivňuje 

celou řadu zkoumaných ukazatelů, které jsou níže popsány. Dále navrhuji, aby 

management společnosti důkladně sledoval vnější vlivy, které výši tržeb ovlivňují. 

Z grafu č. 19 je dále zřejmé, že, kdyby tento vývoj pokračoval beze změny, společnost by 

se v dalších rocích potýkala s vážnými problémy. Z výsledků této analýzy musí 

společnost přijmout opatření, která povedou ke změně vývoje tržeb.  

 

Graf č. 19 Vývoj tržeb za prodej zboží (osa x znázorňuje roky, osa y znázorňuje tržby v tis. Kč) (Zdroj: 

vlastní zpracování v programu MS Excel) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROCE) zaznamenává skokové změny 

v hodnotě ukazatele. V roce 2010 byl ukazatel záporný, což způsobila ztráta, kterou 
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společnost v tomto roce zaznamenala. Další dva sledované roky vykazují růst ukazatele, 

zejména z důvodu výrazného růstu výsledku hospodaření před zdaněním (EBIT) při jen 

nepatrných změnách položky vlastní kapitál. Následující sledované roky představují 

trvalý pokles ukazatele. Z důvodu tohoto poklesu navrhuji se zaměřit na detailnější 

sledování tohoto ukazatele z důvodu postupného snižování výkonnosti podniku, čemuž 

nasvědčuje pokles zisku. 

Rentabilita aktiv (ROA) stejně jako všechny ukazatele rentability v roce 2010 vykazuje 

zápornou hodnotu. V rocích 2011 až 2013 hodnota ukazatele roste, roky 2014 a 2015 

zaznamenávají pokles. Ve společnosti ELVO Hlinsko, s.r.o. tvoří většinovou část 

celkových aktiv oběžná aktiva, navrhuji proto soustředit se na sledování těchto položek, 

(obzvláště pak položky zboží, která tvoří třetinu až polovinu oběžných aktiv) a 

vyhodnocování, zda nejsou ve skladech drženy příliš velké zásoby, které rentabilitu aktiv 

mohou snižovat. Nutno podotknout, že údaje v rozvaze jsou sestaveny k 31. 12. každého 

roku, do výše zásob se tedy mohou promítat přípravy na povánoční výprodejové akce. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vykazuje mezi roky 2011 a 2012 skokový růst. 

Od roku 2013 následuje trvalý pokles. Pokles ukazatele ROE svědčí o snižování zisků 

pro vlastníky společnosti. Doporučuji se zaměřit na sledování tohoto ukazatele, protože 

jeho hodnota bývá analyzována potencionálními investory, kteří špatný vývoj ukazatele 

vyhodnotí jako riziko pro jejich případné investice. 

Rentabilita tržeb (ROS) jak z pohledu EBIT, tak z pohledu EAT zaznamenává růst pouze 

mezi roky 2011 a 2012, poté následuje pozvolný pokles v roce 2013 a stagnace v rocích 

2014 a 2015. Důvodem tohoto vývoje je především snižování zisku při zvyšujících se 

tržbách. Pro eliminaci tohoto jevu navrhuji snížit obchodní marži, která sice může vést 

ke snížení tržeb, ovšem nabízí možnost získání nových zákazníků, což povede ke zvýšení 

obratu. Druhou možností, jak ovlivnit rentabilitu tržeb je snížení nákladů na prodané 

zboží. Tyto náklady jsou ve všech sledovaných rocích poměrně vysoké. Další možností 

je ovlivňování výše tržeb volbou vhodné marketingové strategie. Především v prostředí 

e-shopu může být tento nástroj významným prvkem ovlivňujícím výši tržeb. 
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Obrat celkových aktiv zaznamenává v rocích 2011 až 2013 růst. V roce 2014 následuje 

oproti minulému roku mírný pokles, v roce 2015 potom zaznamenává pokles větší. Podle 

hodnot zjištěných pomocí regresní analýzy se tento pokles v dalších rocích bude více 

prohlubovat, což je nežádoucí vývoj, který svědčí o neefektivním využívání celkových 

aktiv. Doporučuji vyvarovat se tomuto klesajícímu trendu, zvýšením tržeb nebo snížením 

hodnoty celkových aktiv např. pomocí odpisů nebo snížením oběžných aktiv, čehož by 

společnost mohla dosáhnout třeba lepším vymáháním pohledávek z obchodních vztahů, 

které představují významnou položku oběžných aktiv. 

Obrat dlouhodobého majetku vykazuje ve všech sledovaných rocích vysoká čísla. 

Trend je od roku 2011 do roku 2012 rostoucí, v roce 2013 nastává pokles, v roce 2014 

opět nárůst a rok 2015 zaznamenává výraznější pokles. Je důležité říci, že takto dobrých 

hodnot je dosaženo zejména proto, že položka dlouhodobého majetku není vysoká. Pro 

udržení těchto hodnot navrhuji více využívat dlouhodobý majetek, a zároveň udržovat 

tržby alespoň na takové úrovni jako doposud. 

Obratovost zásob vykazuje kolísání hodnot. Rok 2011 zaznamenává nárůst oproti roku 

minulému, rok 2012 zase oproti roku 2011 zaznamenává pokles. Tento cyklus se až do 

roku 2015, který je posledním sledovaným rokem, opakuje. Z odvozeného ukazatele doby 

obratu zásob je možno říci, že zásoby se obrátí v tržby ještě v ten měsíc, ve kterém jsou 

naskladněny. Toto tvrzení platí pro všechny sledované roky s výjimkou roku 2015, kdy 

se doba obratu zásob zvýšila na 47,46 dnů. Z prognózy vývoje tohoto ukazatele vyplývá, 

že trend je pro nejbližší budoucí roky prudce klesající. Pro zlepšení ukazatele obratovosti 

zásob doporučuji sledovat položku zásoby, zvláště tedy, zda není udržována zbytečně 

velká zásoba ve skladu, která by vedla k neefektivnímu vázání finančních prostředků. 

Obratovost pohledávek má podobně jako hodnota ukazatele zásob kolísavý trend. 

Pokud bychom se měli řídit pravidlem dle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, s. 155), že 

by trend hodnoty ukazatele měl růst, navrhuji pozvolna snižovat splatnost faktur, což 

zrychlí inkaso vydaných faktur, a tím se hodnota ukazatele obratovosti pohledávek zvýší. 
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Obratovost závazků zaznamenává podobný trend jako předchozí dva ukazatele aktivity. 

Z odvozeného ukazatele doby obratu závazků je zřejmé, že ve všech sledovaných rocích 

byly závazky hrazeny v době splatnosti (ta se pohybuje v rozmezí jednoho až dvou 

měsíců). Doporučuji v tomto trendu pokračovat, protože udržením platební morálky 

společnost nemusí hradit sankce za pozdní splácení a jeví se pro obchodní partnery jako 

spolehlivá. V případě, že by společnost svou platební morálku nesledovala, projevila by 

se tato skutečnost v podobě zbytečných nákladů vynaložených na úroky a smluvní 

pokuty, což povede ke zhoršení finanční situace společnosti. 

Ukazatel celkové zadluženosti v žádném ze sledovaných roků nesplnil podmínku 

doporučenou Vochozkou (2011, s. 26), podle které by celková zadluženost měla 

dosahovat maximálně 40 %. Jelikož však společnost nemá, až na poslední sledovaný rok, 

žádné dlouhodobé závazky, lze říci, že výše zadlužení je výrazně ovlivněna nákupem 

zásob pro novoroční výprodeje. Doporučuji, aby společnost sledovala závazky vůči státu, 

ty jsou ve všech sledovaných rocích poměrně vysoké a zvyšují tak celkové zadlužení 

společnosti. Pokud se týká poměru cizího a vlastního kapitálu, který ve všech 

sledovaných rocích vykazoval hodnotu vyšší než 1, doporučuji důkladné sledování 

položek krátkodobých závazků. Navrhuji pomocí výše zmíněných opatření týkajících se 

závazků vůči státu snižovat hodnotu poměru blížící se k 1. 

Koeficient samofinancování se pohybuje v rozmezí 32 % až 46 %, což znamená že 

třetina až přibližně polovina aktivit byla financována vlastními zdroji. Z výsledků 

regresní analýzy je patrné, že ukazatel má do nejbližších příštích let prognózu růstu. 

Doporučuji dále navyšovat hodnotu tohoto koeficientu např. refinancováním zisku, a 

snižovat tak závislost na cizích zdrojích, se kterými se zákonitě váží náklady v podobě 

úroků. 

Okamžitá likvidita zaznamenává od roku 2011 do roku 2012 pokles, od roku 2013 

nastává nárůst. Tento vývoj byl způsoben hlavně změnami v položce krátkodobých 

dluhů, které se měnily podstatně dynamičtěji než položka pohotových finančních 

prostředků. Pro nastolení růstu ukazatele okamžité likvidity doporučuji navyšování 

pohotových finančních prostředků. Důležité také je, aby se hodnota ukazatele pohybovala 
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v doporučeném rozmezí, což je podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, s.134) interval 

0,2 až 0,5. Případné zvyšování ukazatele vysoko nad horní doporučenou hranici by 

naopak vedlo ke zbytečnému vázání nejlikvidnějších finančních prostředků ve 

společnosti. Tímto krokem se společnost dostane mimo ohrožení platební neschopností 

okamžitě splatných závazků, kterou by případně musela řešit, například rozprodáváním 

zásob za nižší cenu, než by prodala běžným způsobem. 

Pohotová likvidita mezi roky 2010 a 2012 klesá, poté dochází téměř ke stagnaci, kdy se 

hodnoty výrazně nemění a od roku 2014 opět zaznamenává pokles. Hodnotu tohoto 

ukazatel výrazně ovlivňuje vyloučení zásob z jejího výpočtu (zásoby jsou významnou 

položkou oběžných aktiv). Přestože se ukazatel celé sledované období pohybuje 

v doporučeném intervalu 0,5 až 1,5, doporučuji obrátit vývoj ukazatele k rostoucímu 

trendu. Tohoto by společnost mohla dosáhnout snižováním položky krátkodobých 

pohledávek, čehož lze cílit například snižováním splatnosti faktur. Vhodná je ovšem 

pouze taková změna, která odběratele neodradí. 

Běžná likvidita od roku 2010 do roku 2012 klesá, poté následuje růst. Pokud se týká 

doporučeného intervalu dle Růčkové (2015, s. 56), hodnoty by se měly pohybovat 

v rozmezí 1,5 až 2,5. Doporučuji držet se rostoucího trendu, který hodnota ukazatele 

v posledních sledovaných rocích zaznamenává. Rostoucí trend potvrzuje i prognóza 

vývoje sestavená pomocí regresní analýzy. Vyšší hodnota ukazatele vždy naznačuje, že 

společnost je schopna hradit závazky splatné do jednoho roku. 

Index IN05 vykazuje ve všech sledovaných obdobích, kromě roku 2010 čísla, která 

spadají do tzv. „zelené zóny“. V praxi toto tvrzení znamená, že ve pěti z šesti sledovaných 

roků bude společnost s 95% pravděpodobností vytvářet hodnotu. V roce 2010 pak bude 

hodnotu vyvářet s pravděpodobností 50 %. Navrhuji sledovat jednotlivé části, ze kterých 

se výpočet indexu IN05 skládá, což může přispět k odhalení příčin případných finančních 

problémů. 

Altmanův bankrotní model vykazuje po celé sledované období čísla, která znamenají 

dobrou finanční situaci společnosti. Trend je od roku 2013 klesající, ovšem hodnota i 
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v posledním sledovaném roce převyšuje číslo 2,9, které je hranicí pro dobrý výsledek 

tohoto ukazatele. Stejně jako u předchozího bankrotního modelu doporučuji sledovat 

jednotlivé položky ukazatele, popřípadě provádět opatření ke zlepšení. Například tržby 

lze ovlivňovat volbou vhodné marketingové strategie. 

Kralickův Quick Test, který je nejkomplexnější ze všech použitých bankrotních modelů, 

nevykazuje ani v jednom ze sledovaných roků dobrá čísla. Ve všech sledovaných rocích 

se hodnoty testu pohybují v „šedé zóně“ s nejasnou prognózou. Doporučuji důsledně 

sledovat všechny položky obsažené ve výpočtu a provádět operativní opatření ke zlepšení 

stavu. 
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4 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti za použití 

matematicko-statistických metod, software MS Excel a Maple. Sledované období bylo 

šest roků, a to 2010 až 2015. Dále provedení predikce vývoje pomocí regresní analýzy 

časových řad u vybraných ukazatelů. Dílčí podcíle byly v této práci rozděleny do tří částí. 

V první části byly definovány pojmy finanční analýzy a prameny, ze kterých finanční 

analýza čerpá (konkrétně jde o veřejně dostupné účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty). Byly popsány poměrové ukazatele, které byly pro provedení finanční analýzy 

použity. Vysvětleny byly také statistické metody potřebné k aplikaci regresní analýzy a 

časových řad. Popsán byl pokročilý matematický software Maple, který sloužil 

k výpočtům a vykreslením vybraných grafů. Pro zpracování této práce bylo čerpáno 

z odborných publikací, odborných online zdrojů a účetních výkazů. 

Ve druhé části práce byla zpracována samotná finanční analýza společnosti ELVO 

Hlinsko, s. r. o. Pro zpracování analýzy bylo nejdříve použito metod horizontální a 

vertikální analýzy rozvahy. Dále bylo použito poměrových ukazatelů a jejich soustav. U 

vybraných poměrových ukazatelů bylo ve vybraných rocích provedeno srovnání 

s „jedničkou“ tohoto oboru v České republice společností ALZA.CZ. Jako další nástroj 

finanční analýzy byly použity bankrotní modely. Posledním krokem druhé části bylo 

provedení regresní analýzy časových řad vybraných ukazatelů. Výpočty byly prováděny 

za použití softwarů MS Excel a Maple. Predikce vývoje byla prováděna pro následující 

dva roky. Celá řada ukazatelů vykazovala velmi dobré výsledky. Zaznamenány byly ale 

také výsledky, které vykazovaly kritické hodnoty a v dlouhodobém hledisku by mohly 

pro společnost znamenat problém. 

Ve třetí části byl zhodnocen současný stav a doporučeny návrhy k činnostem, které 

povedou ke zlepšení, případně udržení současné situace. Jako velký problém se jevily 

ukazatele, které pomocí regresní analýzy zaznamenávaly špatnou prognózu vývoje, 

především proto, že tyto hodnoty naznačují možné budoucí problémy. Jako pozitivní se 
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jeví absence dlouhodobých dluhů – až na poslední sledovaný rok, kdy společnost 

k financování svých aktiv nevyužívala dlouhodobé závazky. 

Pokud se týká zhodnocení práce jako celku, ověřil jsem si, že finanční analýza společnosti 

je důležitý nástroj objasňující mnohé jevy, které se při jejich zjištění mohou jevit jako 

neočekávané. Ověřil jsem si také, že finanční analýza musí být zpracována co nejpřesněji, 

zdroje, ze kterých analýza čerpá, musejí být co nejkvalitnější. Jedině tak lze dosáhnout 

kvalitních výsledků, se kterými je možno dále pracovat. Dále jsem si ověřil, že použití 

finanční analýzy není nástrojem pouze pro potřeby společnosti, pro kterou je 

zpracovávána, ale také pro konkurenční společnosti, které informace využívají pro 

získávání konkurenčních výhod. Zjistil jsem také, že výsledky je nutno interpretovat 

v širším kontextu. Každý jev má svou příčinu, důležité proto je neopomínat externí vlivy, 

které v prostředí společnosti působí. 

V návaznosti na práci v software Maple jsem zjistil možnosti pokročilejšího zpracování 

problematiky finanční analýzy zejména při využití nabídky knihoven a dokumentů 

z Aplikačního centra společnosti MapleSoft, které umožňují práci s mnoha 

ekonomickými modely. 
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Příloha I Výkaz zisku a ztráty (Zdroj: Elvo Hlinsko, s.r.o.) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 37342 69381 92830 121734 97367 68944 

Náklady vynaložené na prodané zboží 31128 61140 82233 108387 86418 60152 

Obchodní marže 6214 8241 10597 13347 10949 8791 

Výkony 493 577 1068 1791 723 1700 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 493 577 1068 1791 723 1700 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 0 

Aktivace 0 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba 4259 6018 7867 11027 9076 7828 

Spotřeba materiálu a energie 772 724 738 1129 924 1138 

Služby 3487 5294 7129 9898 8152 6690 

Přidaná hodnota 2448 2800 3798 4111 2595 2664 

Osobní náklady 2316 2172 2456 2643 2446 2540 

Mzdové náklady 1668 1572 1815 2021 1826 1971 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 566 534 572 555 551 507 

Sociální náklady 83 66 69 67 68 62 

Daně a poplatky 48 22 18 24 42 35 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 591 395 272 215 360 383 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 516 129 58 90 66 212 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  470 80 0 0 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 46 49 58 90 66 212 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 329 90 58 86 66 212 
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Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 283 41 0 0 0 0 

Prodaný materiál 46 49 58 86 66 212 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období -15 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 346 383 693 709 958 768 

Ostatní provozní náklady 24 4 0 2 2 4 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 17 629 1745 1939 704 469 

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

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

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

Výnosy z ostatního dlouhodobého finnčního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 2 1 0 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 53 7 17 5 

Ostatní finanční výnosy 177 137 14 38 6 101 

Ostatní finanční náklady 235 293 202 218 218 223 
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Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -58 -156 -240 -189 -230 -127 

Daň z příjmu za běžnou činnost 7 97 257 319 80 43 

 - splatná 7 97 257 319 80 43 

 - odložená 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -48 376 1248 1431 394 300 

Mimořádné výnnosy 0 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 

 - splatná 0 0 0 0 0 0 

 - odložená 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období -48 376 1248 1431 394 300 

Výsledek hospodaření před zdaněním -41 473 1505 1750 474 343 
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Příloha II Rozvaha Aktiva (Zdroj: Elvo Hlinsko, s.r.o.) 

  Aktiva 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  AKTIVA CELKEM 9602 11925 18602 21002 17793 18007 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 576 580 617 1526 1166 1970 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 324 

B. I.      1     Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 

3 Software 0 0 0 0 0 324 

4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

5 Goodwill 0 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 576 580 617 1526 1166 1646 

B. II.     1 Pozemky 0 0 0 0 0 0 

2 Stavby 0 0 0 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 576 580 617 1526 1166 1646 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
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B. III.    1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 

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

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

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

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 9014 11335 17960 19460 16627 16038 

C. I. Zásoby 3243 5320 7843 8333 8761 9342 

C. I.      1          Materiál 9 8 9 9 65 6 

2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 0 

3 Výrobky 0 0 0 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

5 Zboží 3234 5312 7834 8324 8696 9336 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

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

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

C. III.  Krátkodobé pohledávky 3415 4754 8242 8815 5629 4154 
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C. III.    1 Pohledávky z obchodních vztahů 2829 3530 6805 6808 4405 2930 

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0 0 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 49 0 0 0 208 207 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 5 62 647 5 3 

8 Dohadné účty aktivní 533 1261 1376 1360 1012 1015 

9 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2355 1261 1875 2312 2078 2541 

C. IV.    1 Peníze 161 255 123 55 159 58 

2 Účty v bankách 2195 1006 1752 2257 2078 2482 

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení  12 10 25 16 0 0 

D. I.      1 Náklady příštích období 0 10 25 16 0 0 

2 Komplexní náklady přístích období 0 0 0 0 0 0 

3 Příjmy přístích období 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



vii 

 

Příloha III Rozvaha Pasiva (Zdroj: Elvo Hlinsko, s.r.o.) 

 Pasiva 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  PASIVA CELKEM 9602 11925 18602 21002 17793 18007 

A Vlastní kapitál 4411 4787 6035 7468 7830 8107 

A. I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

1 Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 0 

3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 1009 1009 1009 1009 1009 1009 

A. II.     1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 

2 Ostatní kapitálové fondy 1009 1009 1009 1009 1009 1009 

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

4 Oceňovací rozdíly při přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 3351 3302 3679 4927 6327 6699 

A. III.    1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 10 10 10 10 10 10 

2 Statutární a ostatní fondy 3341 3292 3669 4917 6317 6689 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 0 

A. IV.    1 Nerozdělitelný zisk minulých let 0 0 0 0 0 0 

2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -48 376 1248 1433 394 300 

B Cizí zdroje 5191 7138 12566 13534 9984 9900 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 0 

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

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0 
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3 Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 715 

B. II.     1 Závázky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 0 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

6 Vydné dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

9 Jiné závazky 0 0 0 0 0 715 

10 Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0 

B. III.  Krátkodobé závazky 5191 7138 12566 13534 9964 9185 

B. III.    1 Závazky z obchodních vztahů 4541 5930 10117 11080 8041 8290 

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 30 21 60 176 101 202 

5 Závazky k zaměstnancům 102 118 137 118 134 126 

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdavodního pojištění 58 67 59 66 60 52 

7 Stát - daňové závazky a dotace 183 539 1518 1338 930 8 

8 Krátkodobé přijaté zálohy 218 12 8 20 2 168 

9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

10 Dohadné účty pasivní 59 451 667 734 695 339 
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11 Jiné závazky 0 0 0 0 0 0 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 

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

2 Krádkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 

3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

C. I.      1 Výdaje přístích období 0 0 0 0 0 0 

2 Výnosy přístích období 0 0 0 0 0 0 

 


