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Seznam zkratek
3M – Tři měsíce
CAS – České účetní standardy
CF – Cash flow (peněžní tok)
EAT – Čistý zisk
EBT – Zisk před zdaněním
EBIT – Zisk před zdaněním a úroky
EBITDA – Zisk před zdaněním a úroky a odpisy
I – Úroky
IFRS – Mezinárodní účetní standardy
NV – Nedokončená výroba
NWC – Čistý pracovní kapitál
NOPAT – Čistý provozní zisk po zdanění
OA – Oběžná aktiva
WACC – Průměrné vážené náklady na kapitál

Klíčová slova: 

finanční analýza, management, strategie, účetní informace



2

Úvod

Tato práce se zabývá využitím účetních informací v řízení podniku“. Jednou z oblastí využití 

účetnictví je právě finanční analýza sloužící taktéž pro strategické řízení.Cílem této práce je 

seznámení se s principy, myšlenkami a využitím finanční analýza na teoretické rovině.

Rozsáhlá teoretická část si klade za cíl pochopení významu a postupu finanční analýzy, na 

jehož základě jsou odvozeny základní sledované prvky při konkrétní analýze. Práce má ukázat

možný postup při konkrétní finanční analýze a sestavení rámce při sestavení strategie. Snaží 

se nabídnout na základě analýzy doporučení a základní závěry, který by manažer měl vzít 

v úvahu při strategickém rozhodování a dalším rozpracování strategie do dílčích úkolů.

1 Teoretická část

 Tato část pojednává o základních myšlenkách a postupech finanční analýzy z pohledu 

teoretických definic, odborné literatury, klíčových myšlenek a souvislostí. Poskytuje tak 

základní přehled a půdu pro další rozbor a zhodnocení situace společností. Začíná vymezením 

samotné finanční analýzy a potřebných podkladů. Zmínka o fundamentální analýze a 

finančním plánování vystihuje nutnost vnímat podnik jako organizmus existující v určitém 

prostředí, které se mění a bude měnit a finanční analýza může být jedním s indikátorů 

„vhodnosti“ směru očekávaného vývoje. Následuje shrnutí základních metod finanční 

analýzy, na což navazuje specifikace významu, užití a základních myšlenek a problémů

metod, které mohou být užity při základní strategické analýze výkonnosti a zhodnocení 

strategické a finanční pozice podniku.

1.1 Finanční analýza
Finanční analýza, která nám ukazuje dosavadní vývoj a současný stav, poskytuje základní 

nástroj a podklad pro hodnocení výkonnosti podniku, jeho úspěšnosti, finanční situaci a 

schopnosti dostát stanoveným cílům. Význam finanční analýzy spočívá mimo jiné i v odhadu 

budoucího vývoje úspěšnosti podniku. Minulý vývoj, současnost a odhad budoucího vývoje 

pak nabízí indikátory rizik a příležitostí a řešení optimalizačních úloh na cestě k podnikovým 

cílům. Výsledky lze také použít k hodnocení minulého vývoje a tím schopností managementu, 

k porovnání s ostatními podniky v odvětví a na trhu či jako podklad pro různá rozhodování.

Stává se tak klíčovým hodnotícím nástrojem zainteresovaných subjektů. Umožňuje hledáním 

kauzalit diagnostikovat „zdraví“ podniku, jeho výnosnost a důvěryhodnost pro investory.
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Výsledky získané finanční analýzou odrážejí jak finanční strategii podniku a nastavení 

parametrů v jeho jednotlivých oblastech tak i vlivy jako obor podnikání, velikost podniku, 

postavení na trhu či makroekonomický vývoj. Rozsah a zaměření analýzy souvisí s jejím 

účelem, tedy s otázkami proč, k čemu a pro koho má analýza sloužit. Nicméně vždy by měla 

finanční analýza splňovat základní náležitosti, mezi něž patří komplexnost, smysluplnost a 

v případě dlouhodobého zájmu i soustavnost. Nutné je si uvědomit také provázanost a 

souvislosti mezi jednotlivými ukazateli (neboli indikátory). Kovanicová vidí jako hlavní úkol 

finanční analýzy „Vytěžit z výkazů a dalších zdrojů informaci, posoudit zdraví podniku a jeho 

slabiny a připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí.“ (Kovanicová – Kovanic, str.1). 

„…analýza účetních výkazů užitečná, neboť minulé chování podniku bývá často dobrým 

indikátorem jeho budoucího chování – a navíc – současná situace je základnou, z níž nutně 

vychází budoucí aktivity.“(Konvanicová- Kovanic, str.32)

1.2 Podklady
 Základním podkladem finanční analýzy je systém účetnictví a z něho vycházející finanční 

výkazy. Jedná se jak o finanční tak manažerské (interní) účetnictví. „Základem a východiskem 

ekonomických úvah je účetnictví, to slouží kromě ostatních důležitých funkcí  i jako prvotní a 

často hlavní zdroj ekonomických dat.“ (Kovanicová – Kovanic, str.4) Dalšími významnými 

zdroji mohou být různé evidence, komentáře k výkazům, výroční zprávy. Ty pak umožňují 

správné pochopení jednotlivých položek a definici významu a dopadů z nich vypočítaného 

ukazatele. Znalost účetních postupů a upřesnění jednotlivých položek umožní analytikovi

správně ohodnotit příčiny a důsledky, porovnat s ostatními podniky a vyhnout se zavádějícím 

nepřesnostem. Pro další upřesnění a analýzy lze vyjít taktéž z různých externích i interních 

statistik a studií, nákladových a cenových kalkulací, původních a současných plánů a 

samozřejmě i kvalitativních stanovisek například odborných pracovníků či auditorů. I zde 

však platí základní ekonomická poučka, že data a informace mají význam do té části, do které 

přináší větší přínos než jsou náklady na ně vynaložené, a tak je třeba zvolit potřebná data a 

následně ověřit jejich spolehlivost a aktuálnost a interpretovat jejich obsah.

 S ohledem na skutečnost, že neexistuje univerzální výpočet ani ideální normy ukazatelů, 

vychází analytici při hodnocení z principu komparace výsledků s podnikovými normami, cíli, 

konkurencí, průměrem v odvětví či hodnotami nejlepšího v odvětví (tzv. benchmarking).

Žádné dva podniky však nikdy nebudou zcela identické, a tak je nutno zvolit takové 

referenční vzory, které se nejvíce přibližují sledovanému podniku a použít případné úpravy či 

doplnit o vysvětlující komentáře, abychom opravdu srovnávali „srovnatelné“.
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1.3 Fundamentální analýza
 Minimálně základní rámec finanční analýzy by měla tvořit analýza fundamentální založená 

na zkušenostech, znalostech a subjektivních postojích hodnotitelů a odborníků. Ta zasazuje 

chování podniku do širších souvislostí okolního prostředí, strategických záměrů firmy a 

charakteru dané výroby, zákazníků a trhu při využití znalostí ekonomických i 

mimoekonomických zákonitostí. Posuzuje se zde jak makroekonomické tak 

mikroekonomické prostředí.

1.4 Finanční plánování
„Koordinuje finanční a investiční rozhodování, zvažuje budoucí důsledky současných 

rozhodnutí, kvantifikuje finanční cíle, formuluje finanční politiku a po finanční stránce 

zastřešuje podnikový strategický plán. Vrcholovým finančním plánem je maximalizace tržní 

hodnoty.“(Grünwlad, 3)

1.5 Uživatelé
 Manažeři (finanční manažer a stratég) využívají finanční analýzu k získání zpětné 

vazby a podkladů pro řízení a rozhodování. Ukazuje jim silné a slabé stránky a oblasti, 

které se vyplatí podporovat, tedy do kterých alokovat kapitál.

 Investoři, kteří poskytují kapitál hodnotí při vytváření svých portfolií tři základní 

oblasti, a to riziko, výnosnost a likviditu, a tak se zajímají o ukazatele ziskovosti, 

likvidity, dividendové politiky a stability.

 Banky si ověřují bonitu dlužníka. Hodnotí strukturu majetku a finančních zdrojů a 

schopnost vytvářet zisk k pokrytí poskytnutého úvěru. 

 Obchodní partneři sledují solventnost a prosperitu podniku a jeho schopnost hradit 

své závazky.

 Mezi další uživatele patří například konkurence, stát či zaměstnanci.

1.6 Základní metody finanční analýzy
 Analýza stavových (absolutních ukazatelů)

o Analýza trendů

o Procentní rozbor

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů

o Analýza fondů peněžních prostředků

o Analýza cash flow

 Přímá analýza intenzivních ukazatelů
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o Analýza rentability

o Analýza aktivity

o Analýza zadluženosti a finanční struktury

o Analýzy likvidity

o Analýza ukazatelů kapitálového trhu

 Analýza soustav ukazatelů

o Du Pont

o Pyramidové rozklady

o Bonitní/bankrotní modely

 Vyšší metody finanční analýzy

o Matematicko-statistické metody

o Empirické distribuční funkce

o Regresivní modelování

o Korelační koeficienty

 Nestatistické metody

o Expertní systémy

o Matematická logika

1.7 Extenzivní ukazatele
Zejména k analýze vývojových trendů a procentního rozboru slouží metody založené na práci 

se zjištěnými údaji z účetních výkazů a s údaji z nich odvozených. Jedná se o stavové 

ukazatele (data z rozvahy), tokové ukazatele (data z výsledovky a CF) a rozdílové ukazatele 

(rozdíl stavových ukazatelů). Tyto ukazatele napomáhají vymezit základní charakteristiky

daného podniku a odvětví, odhalit východiska a specifika pro další rozbory – k tomuto účelu a 

k základnímu seznámí taktéž slouží v této práci v rámci rozboru rozvahy a výsledovky.

1.7.1 Analýza trendů – horizontální analýza
Zaměřuje se na zkoumání průběhu změn a odhalení dlouhodobých trendů, což je vyjádřeno 

pomocí absolutní či procentní změny k výchozímu roku. Příkladem může být hodnocení 

vývoje sumárních položek a jejich struktury v posledních letech. Nutné však sledovat vývoj 

ukazatelů v souvislostech a s ohledem na okolní podmínky, jako může být například změna 

dění, poptávky, cen vstupů či konkurence.
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1.7.2 Procentní vertikální analýza
Tato analýza nabízí procentní rozbor struktury a popřípadě i její vývoj v čase. Jednotlivé 

komponenty vztaženy k jedné z komponent výkazů ke stejnému (za stejný) čas. Výhodou 

tohoto ukazatele je nezávislost na meziroční inflaci a tím srovnatelnost různých let. Například 

struktura aktiv informuje o rozložení investic a možné výnosnosti (zajištění likvidity vs. 

výnosnost) a struktura pasiv – z jakých zdrojů je majetek financován a z toho plynoucí 

nákladovost a rizikovost financování.

1.7.3 Zhodnocení dodržování bilančních pravidel
Následující tabulka nabízí základní obecná doporučená pravidla pro zajištění zdrojů krytí 

majetku, které v podstatě odráží zásadu finanční stability.

Tabulka 1 – Bilanční pravidla
Zlaté pravidlo financování Jednotlivá aktiva kryta pasivy se stejnou dobou
Zlaté bilanční pravidlo Stálá aktiva financována dlouhodobými zdroji
Zlaté pari pravidlo Dlouhodobá aktiva kryta zejména z vlastního kapitálu
Zlaté pravidlo vyrovnání rizika Vlastní zdroje by měly být větší či rovny než zdroje cizí

1.7.4 Fondy finančních prostředků
 Rozdílové ukazatele sloužící analýze a řízení finanční situace podniku

 Čistý pracovní kapitál (NWC)

o Rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými zdroji 

(různé vymezení od splatnosti do 1 roku až po do splatnosti 3M), neboli část 

oběžných aktiv financována dlouhodobým kapitálem, čímž je poskytnut 

relativně volný kapitál k bezproblémovému hospodaření a zároveň jakási 

rezerva ovlivňující solventnost podniku. Řízení NWC spočívá v určení 

optimální výše každé položky OA, stanovení jejich celkové sumy a výběr 

vhodného způsobu financování.

 Čisté pohotové prostředky

o NWC však obsahuje i položky málo likvidní (NV u dlouhých výrobních cyklů, 

neprodejné výrobky, nadměrné zásoby či nedobytné pohledávky), dále je zde 

problém oceňování některých složek majetku, a tak může být mnohem 

vhodnější nástroj k posouzení „finančního polštáře“ rozdíl pohotových 

peněžních prostředků a okamžitě splatných závazků, neboli čisté pohotové 

prostředky. 
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1.8 Intenzivní ukazatele
 Tyto ukazatele patří mezi nejpoužívanější zejména díky své relativní jednoduchosti a 

snadnosti je získat. Samozřejmě samy o sobě nemusí mít vůbec žádnou vypovídající hodnotu 

a je na analytikovi, aby je interpretoval, hledal příčiny daných hodnot a využil je k dalším 

analýzám a srovnáním. Jedná se o poměr položek účetních výkazů či hodnot z nich získaných 

jednoduchým výpočtem.

1.8.1 Analýza rentability (výnosnosti)
Je jednou ze základních složek kvalitní finanční analýzy ukazující schopnost rozšiřovat 

vložené prostředky, tedy dosahovat zisku. Stává se tak indikátorem alokace investic 

(vložených prostředků) při daném riziku a likviditě. Porovnává míru zisku s užitými 

prostředky. Zisk může být vyjádřen ve formě EBIT, EAT + I, EAT či EBT. Zisk ve formě 

EBIT či EAT+I přesněji hodnotí rentabilitu danou provozní činností nehledě na zdroje 

financování. Ve jmenovateli jsou užity stavové veličiny z rozvahy, a to celková aktiva, vlastní 

kapitál či celkové dlouhodobé zdroje. Jelikož poměřujeme tokovou veličinu – zisk s veličinou 

stavovou – aktiva či určité položky pasiv, pak je nutno aktiva upravit. Jednou z možností je 

nahrazení stavu aktiv (pasiv) k vykazovanému datu daného období (nejčastěji 31.12.) 

průměrem z hodnot na jeho počátku a konci (tedy hodnot z 1.1. a 31.12. daného roku).

Druhým nedostatkem je délka hodnoceného období, neboť roční ukazatele nemusí zvažovat 

budoucí výrazné přínosy či celkový přínos za celou dobu existence podniku. V souvislosti 

s vývojem na světových trzích a hodnocení zisku a ziskovosti v posledních letech lze sledovat 

hlasy některých finančníků a ekonomů o vážení ziskovosti mírou rizika, aby lépe ukazovala 

stabilitu a jistotu příjmů, jak pro investory a vlastníky. Opomíjení rizikem váženého zisku se 

ukázalo jako nedostatek zejména v době problémů finančního sektoru a hodnocení podniků a 

finančních derivátů s nižšími vahami rizika.

Rentabilita celkového kapitálu – rentabilita aktiv (ROA)

Rentabilita aktiv, někdy nazývána produkční silou, je poměr zisku k celkovým aktivům. 

Vyjadřuje tak komplexní výnosnost veškerých vložených prostředků nehledě na zdroje a 

původ financování. Jako veškeré vložené prostředky je chápána položka celkových aktiv. 

Jelikož se zde nehledí na zdroj financování, používá se ve jmenovateli zisk před úroky a 

zdanění či zisk po zdanění plus úroky, který lépe vypovídá o provozním hospodaření a 

nezohledňuje tak strukturu zdrojů a daňovou politiku.
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Zdaněná rentabilita celkového kapitálu = rentabilita vloženého kapitálu = rentabilita 
investic (ROI)

 Správný výpočet poměřuje součet čistého zisku a zdaněné úroky se sumou aktiv, tedy 

ukazuje výnosnost vlastního a cizího kapitálu. V praxi se však používá poměr čistého zisku a 

celkových aktiv, který ukazuje schopnost využití aktiv ve prospěch vlastníků. Vzhledem 

k faktu, že nezohledňuje úroky z užití externích zdrojů, tak lze lepších výsledků dosáhnout i 

optimalizací finanční politiky bez změn v provozní oblasti. Moderní přístupy hodnocení 

výnosnosti vložených prostředků, tedy hodnocení investovány, používají přesnější postup 

výpočtu pomocí diskontovaného cash flow.

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE), tedy kapitálu, který je 

„zaměstnán“, se kterým jsou spojeny náklady („placený kapitál“). Poměřuje Čistý zisk a

zdaněné úroky s vlastním a dlouhodobým úročeným cizím kapitálem.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Jedná se o poměr čistého zisku (EAT) k vlastnímu kapitálu, čímž ukazuje výnosnost pro 

vlastníky (akcionáře). Smysl má pouze užití čistého zisku, které nejblíže vypovídá o částce, 

kterou si teoreticky mohou akcionáři rozdělit či s ní navýšit vlastní kapitál. Vlastní kapitál 

uvedený ve jmenovateli je vhodné někdy upravit k fondy, které nepředstavují budoucí možné 

výplaty pro vlastníky jako jsou různé sociální zaměstnanecké fondy. Základním vodítkem pro 

hodnocení úspěšnosti podnikání a zajištění požadované výnosnosti je porovnání této 

rentability s alternativními výnosnostmi, nejčastěji s úrokovou mírou, kdyby majitel peníze 

uložil. Výnosnost vlastního kapitálu však musí být vyšší, neb odráží vyšší riziko, které je 

s podnikáním spojené. Nevýhodou, která může vést ke špatné interpretaci ukazatele, jsou 

situace velmi nízkého kapitálu či záporných hodnot vlastního kapitálu spolu se záporným 

výsledkem hospodaření, kdy ukazatel vychází kladný přestože podnik ztrácí svou hodnotu.

Známým rozpadem1 tohoto ukazatele na ukazatele čistého ziskového rozpětí (EAT/Tržby), 

obratu celkových aktiv (Tržby/Aktiva) a finanční páku (Aktiva/Vlastní kapitál) vidíme vliv 

dvou hlavních oblastí, a to tvorby produkční síly (ukazatel ROA složený z prvních dvou 

zmíněných dílčích ukazatelů) a mírou zadluženosti charakterizovanou finanční pákou.

Rentabilita tržeb ukazuje kolik korun zisku lze získat z koruny tržeb, čímž ukazuje ziskové 

rozpětí. Ovlivňuje ji například cenová či marketingová politika a úroveň nákladů. Hrubá 

rentabilita poměřuje s tržbami zisk před zdaněním a úroky a čistá rentabilita zisk čistý.

Finanční páka vychází z předpokladu, že cizí kapitál je do určitého bodu levnější než kapitál 

vlastní, což je dáno zejména mírou rizika. Použití cizích zdrojů zvyšuje pak rentabilitu 

                                               
1 Známý jako Du Pontův rozklad



9

vlastního kapitálu, neboť pokud dokážu zhodnotit prostředky více než činí úrok za užití cizího 

kapitálu, pak zvyšuji rentabilitu vloženého kapitálu. Podmínkou celkového pozitivního efektu 

finanční páky na rentabilitu vlastního kapitálu je nutnost získání vyššího výdělku 

z vypůjčených peněz než je jejich cena (Zvýšené zadlužení zvyšuje ROE přes finanční páku a 

snižuje přes nárůst úroků). Porovnání ROA a úrokové míry při různých poměrech cizího a 

vlastního kapitálu nám pomáhá při rozhodování o výhodnosti využití dodatečných cizích 

zdrojů. Tento rozpad je jedním z příkladů pyramidových ukazatelů, kdy je jeden „vrcholový“ 

ukazatel rozdělen do dílčích ukazatelů umožňující hledání příčin a vliv dílčích faktorů. Mimo 

ROE bývá často rozkládán ukazatel ROA či EVA.

Obrat celkových aktiv a rentabilita tržeb

Tento ukazatel vyjadřuje kolik tržeb (výnosů) vyprodukují aktiva za dané období, neboli 

schopnost využívat vhodným způsobem aktiva a realizovat tím dostatečné tržby. Samozřejmě 

různé oblasti podnikání se vyznačují různou mírou obratu. Například podniky kapitálově 

náročné vyžadují značné investice do fixních aktiv a doba návratnosti je tak relativně dlouhá. 

Nicméně takové podniky pak mají vysokou ziskovost tržeb danou bariérami vstupu do 

odvětví plynoucími právě z vysokého podílu rozsáhlých investic.

Rentabilita nákladů

Doplňkovým ukazatelem k ziskovosti tržeb je rentabilita nákladů. Jednou z metod zvýšení 

ziskovosti je racionalizace, tedy taková opatření vedoucí ke snížení nákladů bez dopadu na 

úspěšnost podnikání. Rentabilita nákladů se spočítá jako náklady dělené tržbami, kde lze pro 

podrobnější analýzu kalkulovat i rentability jednotlivých druhů nákladů. Při hodnocení tohoto 

ukazatele, kde očekáváme že nižší hodnota znamená nižší nákladovost, je nutno si uvědomit 

také absolutní rozdíl ukazatelů, který může v konečném důsledku znamenat větší zisk i přes 

pokles poměru.

Hodnotové ukazatele výnosnosti

V posledních letech nabývají významu ukazatele měřící tvorbu hodnoty pro vlastníky. Tyto 

ukazatele nabízejí ekonomický pohled úspěšnosti podnikání, neboť zohledňují i alternativní 

náklady použití vlastního kapitálu. Asi nejvýznamnějším zástupcem je ekonomická přidaná 

hodnota (EVA), která vypovídá o kolik převyšuje účetní zisk náklady příležitosti, ve kterých 

je obsažena minimální (ve formě obětované příležitosti) požadovaná výnosnost při dané 

rizikovosti. Ukazuje, že růst zisku ještě nemusí znamenat maximální zhodnocení zdrojů či 

jejich účelné vynaložení, pokud by je bylo možné zhodnotit více v alternativních investicích 

se stejnou mírou rizika. Výpočet ukazatele EVA transformuje účetní data na data ekonomická 
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a spočívá v odečtu nákladu na kapitál (WACC) od čistého provozního zisku po zdanění 

(NOPAT).

1.8.2 Ukazatele aktivity
 Jak již název napovídá, umožňují nám tyto ukazatele zjistit účinnost, intenzitu a rychlost 

využívání vložených prostředků, neboli úspěšné a efektivní užití aktiv. Samotnou aktivitou je 

pak míněn podíl tržeb a příslušné skupiny aktiv, který ukazuje kolik korun tržeb dokážeme 

získat z jedné koruny vyprodukovaných aktiv. Je třeba si však při hodnocení vázanosti dát 

pozor na odpisovou politiku, vliv inflace, ocenění jednotlivých složek majetku a rozsah 

investic, které tento ukazatel mohou zkreslit. Celkovou aktivitu hodnotí ukazatel obratu 

celkových aktiv, který lze rozdělit na obratovost aktiv stálých a oběžných. Pro přesnější 

vyjádření obratu některých položek rozvahy se uvádí vhodnější položka vázanosti prostředků, 

a to například v čitateli obratu zásob je přesnější užít náklady (stejně tak například u obratu 

krátkodobých závazků). Často se také používá rychlost obratu aktiv odrážející dobu ve dnech 

či letech, za kterou je daná položka aktiv přeměněna do jiné. 

 Doba obratu aktiv = celková aktiva/roční tržby

 Doba obratu zásob2 = průměrná zásoba/průměrné denní náklady (či průměrná 

zásoba/průměrné denní tržby)

 Doba obratu pohledávek3 = obchodní pohledávky/ denní tržby na obchodní úvěr

 Doba obratu závazků = obchodní dluhy/průměrný denní nákup na obchodní úvěr

1.9 Analýza rizika
 Finanční analýza jak již bylo řečeno složí také jako indikátor možných rizik. Při pohledu do 

budoucnosti je třeba vzít v úvahu jak rizika systematická (tržní), která ovlivňují trh jako celek, 

tak rizika nesystematická (specifická) vyskytující se na úrovni podniku. V rámci finanční 

analýzy sledujeme zejména dvě klíčová rizika, a to riziko obchodní (business risk) a finanční 

(financial risk). Obchodní riziko souvisí s výrobou jako takovou, a proto při jeho řízení 

musíme zohlednit charakter výroby, životní cyklus výrobku, vývoj poptávky a její elasticitu, 

konkurenci v odvětví a potenciální konkurenci, dodavatele apod. Nástroji, které nám mohou 

pomoci, jsou například ukazatele likvidity pro hodnocení rizika platební neschopnosti, míra 

provozního zisku a příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu a provozní páka (poměr 

procentní změny zisku k procentnímu změny prodeje) k hodnocení rizika provozní ztráty. 

Finanční riziko odráží pak politiku a strukturu financování.

                                               
2 počet dní, po něž jsou zásoby vázány v podnikání
3 průměrný počet dní, po které nám odběratelé dluží
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1.9.1 Provozní ukazatele
Z hlediska vnitřního řízení efektivnosti sledujeme podrobněji hospodaření podniku a prvky, 

které jej významně ovlivňují. Zatížení výnosů náklady měří poměr nákladů k výnosům 

označovaný jako nákladovost výnosů. Často se hodnotí i mzdová produktivita vypovídající o 

úrovni výnosů na korunu mezd či přidaná hodnota na korunu mezd. Produktivitu lze hodnotit 

také u dlouhodobého majetku. Nebo stárnutí podniku lze odvodit od stupně odepsanosti 

(opotřebovanosti) dlouhodobého majetku spočteného jako poměr dlouhodobého majetků 

v zůstatkových cenách k majetku v cenách pořizovacích. Zde se nabízí uvést, že provozní 

ukazatele nemusí používat pouze účetní hodnoty, ale například i počet pracovníků a ukazatel 

produktivita práce. Dalšími ukazateli využívající naturální hodnoty mohou být tržby na 

pracovníka, tržby na jednotku produkce, náklady na jednotku produkce atd.

1.10Analýza finančního rizika

1.10.1 Analýza rizika platební neschopnosti (likvidity)
 Pomocí ukazatelů likvidity zjišťujeme schopnost podniku hradit závazky, tedy 

pravděpodobnost včasné a plné úhrady krátkodobých, splatných do jednoho roku, peněžních 

závazků. Z charakteru těchto ukazatelů a logiky věci vyplývá závislost likvidity na struktuře a 

likvidnosti jednotlivých aktiv, schopnosti generovat potřebné příjmy a velikosti a struktuře 

krátkodobých závazků. Poměrové ukazatele jsou tedy podílem krátkodobých oběžných aktiv a 

krátkodobých pasiv (krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci). 

Běžná likvidita poměřuje zásoby, krátkodobé pohledávky a finanční majetek s krátkodobými 

pasivy. Protože však některé zásoby nemusí být prodejné a některé pohledávky nemusí být 

splatné, používají se upravené likvidity, a to pohotová likvidita, kde v čitateli se nachází 

krátkodobé pohledávky a finanční majetek, a peněžní likvidita, které poměřuje 

s krátkodobými závazky již jen finanční majetek. Ačkoliv se lze setkat s doporučovanými 

hodnotami „zdravých“ hodnot (například peněžní likvidita se považuje za uspokojivou při 

0,9-1,14), tak vzhledem ke struktuře krátkodobých závazků a statičnosti ukazatele je vhodnější 

sledovat vývoj v čase a zohlednit rizikovost vs. nákladnost držby likvidních aktiv. Lze také 

poměřovat cash flow z provozní činnosti ke krátkodobým závazkům.

1.10.2 Zhodnocení vnitřní finanční síly a využití analýzy cash flow
 Vzhledem k nesouladům výnosů a nákladů s příjmy a výdaji lze pro zhodnocení schopnosti 

zajistit dostatečné prostředky k hladkému podnikání či potřebě získat dodatečné zdroje použít 

                                               
4 doporučovaná hodnota pro pohotovou aktivitu je vyšší než 1 a pro běžnou vyšší než 1,5
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rozbor cash flow a použít příslušné cash flow i v rámci některých ukazatelů. Lze tak hodnotit 

z peněžního pohledu například rentabilitu tržeb, peněžní výnosnost celkových aktiv či peněžní 

úrokové krytí.

1.10.3 Analýza platební neschopnosti z finanční činnosti
Měří se jako doba splácení dluhu, která se rovná: dluhy (=dlouhodobé závazky+krátkodobé 

závazky + bankovní úvěry)/čistý peněžní tok z provozní činnosti

1.10.4 Ukazatele zadluženosti 
Jedná se v podstatě o hodnocení efektu finanční páky, kde s růstem zadluženosti roste 

rentabilita vlastního kapitálu, ale i riziko investora. Je zkoumán poměr vlastního a cizího 

kapitálu. Příkladem je například zadluženost vyjádřená jako poměr dlouhodobých dluhů na 

vlastním jmění či na celkovém vloženém kapitálu nebo poměr celkových dluhů k celkovým 

aktivům. Někdy tyto položky bývají konkretizovány a sleduje se dlouhodobá zadluženost 

(poměr dlouhodobých cizích zdrojů k celkovým aktivům) a běžná zadluženost (poměr 

krátkodobých cizích zdrojů k celkovým aktivům). „Správná skladba zdrojů financování 

hospodářské činnosti, označovaná obvykle jako finanční struktura podniku, podmiňuje zdravý 

finanční vývoj podniku, jeho prosperitu a nezřídka rozhoduje o jeho další existenci“(s.41, 

Kovanicová – Kovanic)

1.11Finanční zdraví
 Lze jej částečně definovat jako určitou míru likvidity a rentability, tedy jako schopnost 

dosahovat zhodnocení vložených prostředků a včas hradit své závazky. Jinak řečené jedná se 

o situaci, kdy chod podniku není dlouhodobě ohrožen a zajišťuje v dlouhém období plnění 

očekávaných cílů podnikatelů a všech dotčených subjektů. Souvisí tak s tvorbou zisku a 

výnosností odpovídající dané míře rizika a dále se schopností hradit své závazky, tedy mírou 

likvidity.

1.11.1 Analýza platební neschopnosti a narušení finanční stability
Smyslem této analýzy je posouzení produkce dostatečných zdrojů k úhradě dluhové služby a 

tím ověření výnosnosti a likvidity podniku. V praxi se používají následující ukazatele:

 Úrokové krytí = EBIT/I

 Krytí fixních poplatků = (EBIT+dlouhodobé splátky)/(úroky+dlouhodobé splátky)

 Krytí dluhů = (EAT+ODPISY)/Dluhy

 Doba splácení dluhů = Dluhy/(EAT+ODPISY)
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1.11.2 Predikce finanční tísně
Negativní scénář vývoje podniku představuje stav vážných platebních problémů, ne-li 

dokonce bankrot, označovaný jako finanční tíseň. Grünwald uvádí tři skupiny indikátorů 

finanční tísně, a to analýzu aktuálních a budoucích finančních toků, analýzu finančně-účetních 

výkazů a v neposlední řadě i analýzu externích charakteristik jako ratingu, tržních cen a 

podobně. Konkrétně pak jednotlivé metody užívají konkrétní ukazatele. Predikční analýza 

spočívá ve správné volbě ukazatele či ukazatelů, přiřazení jejich významnosti a dopadů. 

Některé modely pak vycházejí z empirických zkušenosti a vytváří za pomocí statistických 

metod vhodná doporučení pro měření finančního zdraví či tísně. Například Beaver na základě 

studie podniků ukazuje odlišnost hodnotu u skupin podniků, které následně zkrachovaly se 

skupinou bezproblémových podniků. Jedná se například o následující ukazatele: 

 Peněžní tok/celkový dluh

 EAT/aktiva

 Dluh/aktiva

 Pracovní kapitál/aktiva

 Oběžná aktiva/krátkodobé závazky

Další studie (Zmijewski) zvýrazňuje čtyři skupiny indikující riziko bankrotu, a to ukazatele 

míry zisku, zadluženosti, krytí fixních plateb ze zisku a variabilitu výnosnosti akcií. Naopak 

ukazatele likvidity a vázanosti kapitálu se dle empirie jako vhodné nezdály. Velmi známým je 

i Altmanův index, index IN95, IN99, IN04, Index bonity či Kralickův rychlý test.

Pomocníkem pro investory bývá hodnocení nezávislou ratingovou agenturou hodnotící 

schopnost dostát svým závazkům. Jedná se o komplexní analýzy a metodiky hodnocení 

jednotlivých subjektů. Jsou využívány ukazatele jako úrokové krytí, poměr peněžních toků 

k dlouhodobým závazkům, rentabilita z dlouhodobě vložených prostředků či podíl provozního 

zisku na tržbách.

1.11.3 Ukazatele kapitálového trhu
Jedná se o investorský pohled využívaný zejména při hodnocení podniků umístěných na 

kapitálových trzích. Příkladem je dividendový výnos, neboli poměr dividendy na akcii a trní 

ceny akcie, či podíl tržná ceny akcie a čistého zisku na akcii.

2 Závěr
o  Tato práce poskytuje základní rámec myšlenek finanční analýzy, které 

pomáhají uvědomit si podstatu těchto oblastí a jejich využití k dosažení 



14

úspěchu. I když je značná část založena na teoretické bázi, nabízí přesto zásady 

a podněty pro strategické uvažování. Ukazuje postavení finanční analýzy a 

využití účetních informací jako zdroj základního podkladu pro rozhodování, 

usnadňující systém varování, tvorbu strategií a východiska pro další analýzy. 

Jedním z klíčových závěrů je nutnost zaměření se na budoucnost a účetní data, 

i když zobrazují minulé události nám při odhadování a modelování minulosti 

značně pomáhají nejen při pochopení podstaty a specifik fungování daného 

podniku. Stejně tak účetní systém, jeho principy a účetní výkazy lze použít i 

pro budoucí modely, které se následně poměřují se skutečností, což je jedna 

z metod manažerského řízení. 
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