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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční zdraví podniku a provedení finanční analýzy po-

mocí metod finanční analýzy jako je horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, rozbor pra-

covního kapitálu, poměrová analýza a přidaná ekonomická hodnota. Některé ukazatele zahrnují 

porovnání s hodnotami v odvětví, ve kterém společnost působí.  Závěrem práce je zhodnocení fi-

nanční situace a doporučení. 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, vertikální a horizontální analýza, pracovní kapitál, poměrové ukazatele, Altmanův 

index, Index INO5, ekonomická přidaná hodnota 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to assess the financial health of the company and performance of 

financial analysis with using of a method of financial analysis such as vertical and horizontal analysis, 

balance rules, analysis of working capital, ratio analysis and economic value added. Some of the 

ratios include comparison with values from industry where the company operates. The conclusion 

of the thesis is an evaluation of the financial situation and my recommendation.  

 

Key words 

Financial Analysis, Vertical and Horizontal Analysis, Working Capital, Ratios, Altman Z-score, Index 

IN05, Economic Value Added 

  



 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................................. 5 

1 Finanční analýza a její uživatelé ............................................................................ 7 

1.1 Historický vývoj finanční analýzy ...................................................................................... 8 

1.2 Zdroje dat pro finanční analýzu ........................................................................................ 8 

1.3 Uživatelé finanční analýzy ................................................................................................ 9 

2 Metody finanční analýzy ......................................................................................10 

2.1 Vertikální analýza ............................................................................................................ 10 

2.2 Horizontální analýza ....................................................................................................... 10 

2.3 Bilanční pravidla .............................................................................................................. 11 

2.4 Pracovní kapitál .............................................................................................................. 12 

2.5 Poměrová analýza ........................................................................................................... 13 

2.5.1 Ukazatele likvidity ...................................................................................................... 13 

2.5.2 Ukazatele rentability .................................................................................................. 15 

2.5.3 Ukazatele zadluženosti ............................................................................................... 16 

2.5.4 Ukazatele aktivity ....................................................................................................... 17 

2.5.5 Ukazatele kapitálového trhu ...................................................................................... 19 

2.6 Souhrnné indexy hodnocení ........................................................................................... 20 

2.7 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty .......................................................................... 22 

3 Představení společnosti .......................................................................................24 

3.1 Vlastnická struktura ........................................................................................................ 25 

3.2 Charakteristika odvětví ................................................................................................... 25 

4 Finanční analýza společnosti LONZA  BIOTEC s.r.o. ...........................................26 

4.1 Vertikální analýza ............................................................................................................ 26 

4.2 Horizontální analýza ....................................................................................................... 28 

4.3 Bilanční pravidla .............................................................................................................. 32 

4.4 Pracovní kapitál .............................................................................................................. 34 

4.5 Poměrová analýza ........................................................................................................... 35 

4.5.1 Ukazatele likvidity ...................................................................................................... 35 

4.5.2 Ukazatele rentability .................................................................................................. 36 

4.5.3 Ukazatele zadluženosti ............................................................................................... 39 



 

4.5.4 Ukazatele aktivity ....................................................................................................... 39 

4.6 Souhrnné indexy hodnocení ........................................................................................... 41 

4.7 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty .......................................................................... 42 

Závěr ..............................................................................................................................43 

Seznam použité literatury ...........................................................................................45 

Seznam obrázků ...........................................................................................................48 

Seznam tabulek ............................................................................................................49 

Příloha ...........................................................................................................................51 

 

 



 5 

Úvod 

V této bakalářské práci bude provedena finanční analýza podniku z farmaceutického odvětví, po-

mocí dílčích nástrojů finanční analýzy se záměrem posouzení finančního zdraví podniku. Podnik 

bude analyzován za pětiletý časový horizont, tj. za období 2013–2017. 

Tato práce si klade za cíl pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy, posoudit finanční situaci  spo-

lečnosti působící ve farmaceutickém průmyslu. K jeho splnění je zapotřebí teoreticky vymezit fi-

nanční analýzu, její účel a metody a na základě těchto informací vypracovat finanční analýzu vy-

brané společnosti LONZA BIOTEC s.r.o., posoudit její finanční zdraví a navrhnout doporučení pro 

zlepšení finanční situace.  

Téma je řešeno za účelem zjištění, jak si společnost vedla po finanční stránce za sledované období. 

K tomuto posouzení nestačí jen účetní výkazy, ale i správné použití metod finanční analýzy, které 

uživateli poskytují řadu důležitých informací, jenž z účetních výkazů nelze tak snadno zjistit. Pro 

ještě lepší orientaci ve výsledcích, jenž finanční analýza poskytuje, je dobré porovnat tyto hodnoty 

s dosaženými hodnotami v odvětví.  

Metody při zpracovávání bakalářské práce budou analýza a syntéza.  

Tato práce bude členěna do dvou částí – teoretické a praktické části. Teoretická část bude dále 

rozdělená do dvou podkapitol. První se zaměří na charakteristiku pojmu finanční analýza, popis je-

jího historického vývoje, zdroje dat pro zpracování analýzu a její uživatele. Druhá podkapitola ob-

sahuje charakteristiku metod finanční analýzy a vybrané finanční ukazatele.  

Praktická část bude zaměřena na finanční analýzu společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. a začne předsta-

vením vybrané společnosti, vlastnickou strukturou a charakteristikou odvětví zabývající se výrobou 

základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, v němž působí. Další kapitolou 

bude využití metod finanční analýzy a výpočet jednotlivých ukazatelů na základě vzorců z teoretické 

části. Při výpočtu budou použita data z výročních zpráv a účetních závěrek společnosti, které obsa-

hují výkazy zisku a ztráty a rozvahy, z nichž se bude primárně vycházet. Některé vypočtené hodnoty 

ukazatelů budou následně porovnávány s hodnotami z odvětví, ve kterém společnost působí. Tyto 

hodnoty budou získávány z finančních analýz vypracovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu 

České republiky. Pro lepší orientaci budou některé vypočtené ukazatele a metody doplněny grafy a 

komentáři.  

Závěr práce bude představovat komplexní zhodnocení finančního zdraví a finanční situace společ-

nosti LONZA BIOTEC s.r.o. za analyzované období. Dále bude obsahovat doporučení či návrh opat-

ření pro zlepšení finanční situace podniku. 
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1 Finanční analýza a její uživatelé 

Finanční analýza slouží k zhodnocení stavu a finančního zdraví organizace a jeho budoucího vývoje 

pomocí rozboru dat získaných z účetních výkazů z minulého období. Cílem analýzy je zhodnotit in-

formativní schopnosti účetních výkazů a zhodnotit, jaká je situace finančního zdraví a jaká byla vý-

konnost společnosti za určité období. Analýza dat získaná z účetních výkazů je zaměřována na po-

stižení míry likvidity, výnosnosti a finanční stability a na další jiné související informace promítající 

se do těchto charakteristik jako výsledek řízených procesů během určitého období, tj. na produkti-

vitu, nákladovost, obratovost a jiné. Všechny jednotlivé analytické procesy jsou součástí komplex-

ního posouzení výkonnosti a finanční situace organizace jako výsledek minulých období a mohou 

být podkladem pro hodnocení vykonané práce vedoucích pracovníků (výsledné hodnoty ukazatelů 

umožňují porovnání s hodnotami ukazatelů podnikového plánu). Zhotovená analýza obvykle po-

slouží pro sestavení plánu na následující období. Stává se tak důležitým informačním zdrojem pro 

všechny své uživatele.  (Kubíčková, 2015a, s. 6) 

„Finanční analýza je rozbor účetních dat za účelem hodnocení procesu v podniku, popř. i pro oceňo-

vání podniku“ (Grünwald, 2004, s. 4-5) 

„Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: prověřit finanční zdraví podniku (ex 

post1 analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex ante2 analýza). U první funkce hledáme odpo-

věď na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu – jde o historický vývoj a odhad toho, 

co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá funkce se opírá o poznatky finanční analýzy, které 

jsou základem pro plánování hlavních finančních veličin.“ (Růčková, 2019, s. 21-22) 

Finanční analýza přináší širokou škálu důležitých informací, které umožňují ohodnotit finanční 

zdraví organizace. Například ve strategickém managementu slouží výstupy finanční analýzy k ohod-

nocení současného a předešlého finančního stavu organizace. Finanční analýza by měla poskytnout 

informace o tom, jak organizace hospodařila a ukázat klady a zápory její finanční situace. Dále lze 

finanční analýzu využít při ekonomickém odůvodnění budoucích podnikatelských plánů. (Veber, 

2009, s. 543) 

  

                                                           

 

 
1 ex post v překladu znamená „dodatečné“ 
2 ex ante v překladu znamená „očekávané“ 
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1.1 Historický vývoj finanční analýzy 

Pokud se nad historií finanční analýzy zamyslíme chronologicky, člověk vyhodnocoval finanční situ-

ace už od pradávna. Proto se nedá jasně určit, kdy se tato metoda rozboru začala používat. Jisté 

však je, že jednoduché techniky finančního posouzení museli využívat kupci ve středověku (6.-15. 

století) nebo zakladatelé továren čili manufaktur v novověku (15.-16. století). (Kubíčková, 2015a, s. 

8-11) 

 

Velkým milníkem je rok 1494, kdy františkánský mnich a matematik Luca Bartolomeo de Pacioli 

vydal jako první člověk soupis o podvojném účetnictví a začal o penězích přemýšlet jinak. (Botsman, 

2018, s. 236) 

 

Finanční analýza, jak ji známe dnes, se začala používat na přelomu 19. a 20. století. V té době se 

rozvíjely vědy jako je statistika a začaly se aplikovat do finančních oborů. Tak se tomu dělo v západ-

ních zemích, zejména v USA, kde se zdokonalovalo účetnictví a začalo se aktivně pracovat s pojmy: 

hospodářský výsledek, výnosy, náklady a Cash flow3.  

 

V Evropě se mluvilo spíše o bilanční analýze a pojem finanční analýza se začal užívat po roce 1989. 

(Kubíčková, 2015a, s. 5) 

1.2 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Kvalita výstupu finanční analýzy je do jisté míry závislá na kvalitě použitých vstupních dat, jenž musí 

být zároveň komplexní.  Z tohoto důvodu je nutné podchytit co nejvíce dat, která by mohla výsledky 

výstupu jakkoliv zkreslovat. (Růčková, 2019, s. 21) 

 

„Základním zdrojem dat pro finanční analýzu je účetnictví a účetní výkazy. Při provádění finanční 

analýzy je však třeba využívat i další, doplňkové zdroje dat, jejichž rozsah se mění v závislosti na cíli 

prováděné analýzy.“ (Kubíčková, 2015a, s. 17) 

 

Pro úspěšné zpracování finanční analýzy, jsou klíčové především tyto základní účetní výkazy: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty, 

• výkaz cash flow, 

• výkaz o změnách vlastního kapitálu. (Růčková, 2019, s. 22) 

V této bakalářské práci se bude pracovat s informačními zdroji, které jsou volně přístupné na inter-

netovém portálu www.justice.cz provozovaným Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o základní 

účetní výkazy z účetních závěrek, které má analyzovaná společnost, podle zákona č.563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zveřejňovat. (b.r.) 

                                                           

 

 
3 Cash flow v překladu znamená tok peněz 

http://www.justice.cz/
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1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Uživateli finanční analýzy jsou všechny osoby, které mají nějakým způsobem vliv na činnost pod-

niku, např. investoři, banky a jiní věřitelé, vlastníci, orgány státní správy a stát, dodavatelé, zákaz-

níci, zaměstnanci, manažeři, konkurenti. Tyto subjekty bývají nazýváni jako stakeholders4. 

(Scholleová, 2017, s. 164) 

Uživatele je možno rozdělit do dvou skupin. 

1. Externí uživatelé: 

• konkurenti, 

• věřitelé, banky, 

• investoři, 

• státní orgány. 

2. Interní uživatelé: 

• vlastníci, 

• management, 

• zaměstnanci, 

• odbory. (Vochozka, 2011, s. 12) 

V tabulce 1 je stručný seznam uživatelů finanční analýzy a ke každému uživateli je přiřazen záměr 

využití informací. 

Tabulka 1 Uživatelé finanční analýzy a záměr využití  

Stakeholders Využití informací  

Konkurenti Komparace výsledků 

Věřitelé Posuzování schopnosti splácet 

Investoři Zhodnocení investic 

Státní orgány Zdanění, ekonomické statistiky 

Vlastník/akcionář Zhodnocení investic 

Management Řízení podniku 

Zaměstnanci Perspektiva zaměstnání 

Odbory Růst mezd 

Zdroj: upraveno podle (Spencer, 2001, s. 7)  

                                                           

 

 
4 stakeholders v překladu znamená zainteresované strany 
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2  Metody finanční analýzy 

Jedním ze základních nástrojů pro finanční analýzu je vertikální a horizontální analýza. Oba rozbory 

poskytují náhled na prvotní absolutní údaje převzaté z účetních výkazů v jistých vztazích, v jistých 

souvislostech. (Kislingerová, 2005, s. 11) 

2.1 Vertikální analýza 

Vertikální (někdy též svislá) analýza se zaměřuje na rozbor vnitřní struktury výkazu zisku a ztráty  

a rozvahy. (Veber, 2009, s. 544) Tato analýza sleduje poměr jednotlivých položek v účetních výka-

zech vzhledem k základní veličině. Díky ní lze snadno zjistit, zda se při vývoji společnosti mění vzá-

jemné proporce dílčích položek nebo zda jsou stabilní.  

Účelem vertikální analýzy je zjistit: 

• procentuální podíl jednotlivých položek majetku na sumě aktiv, 

• procentuální podíl jednotlivých finančních zdrojů na sumě pasiv, 

• procentuální podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty na tržbách. (Scholleová, 2017, 

s. 167) 

2.2 Horizontální analýza 

Horizontální (někdy též vodorovná) analýza se zaměřuje na to, jak se vyvíjejí položky účetních vý-

kazů s ohledem na čas. Dále posuzuje stabilitu, vývoj s ohledem k přiměřenosti ve všech položkách 

a jeho sílu. Rozbor bývá zpracován meziročně nebo za více účetních období. V obou případech mezi 

sebou hodnotíme výsledky jednotlivých účetních období.  

Horizontální analýzu lze provádět dvěma způsoby: 

• podílová analýza, kdy sledujeme relativní změnu hodnot, 

• rozdílová analýza, u níž sledujeme absolutní změnu hodnot. 

Pro malé společnosti s nestálou majetkovou a kapitálovou strukturou  je lepší provádět rozdílovou 

analýzu a pro velké společnosti je více vhodná podílová analýza. (Scholleová, 2017, s. 167) 
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2.3 Bilanční pravidla 

Rozbor bilančních pravidel je vhodným doplňkem pro horizontální a vertikální analýzu.  

„Bilanční pravidla pochází z germanofonní oblasti a jednoduchým způsobem formulují doporučení 

pro vzájemný vztah některých složek aktiv a pasiv. Je třeba je vnímat jako doporučení, nikoli jako 

nařízení a jejich nedodržení naopak hodnotit v kontextu celého podniku.“ (Scholleová, 2017, s. 71) 

Zlaté bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo funguje jako doporučení pro vyrovnání časového horizontu aktiv a pasiv. Dů-

ležité tedy je, aby z dlouhodobých zdrojů (součet vlastního a cizího dlouhodobého kapitálu) byl fi-

nancován dlouhodobý majetek a z krátkodobých zdrojů krátkodobý majetek. (Vochozka, 2011, s. 

21) 

Růstové pravidlo 

Růstové pravidlo uvádí, že tempo růstu investic by nemělo být vyšší než tempo růstu tržeb, a to ani 

krátkodobě. (Vochozka, 2011, s. 21) V jiném zdroji je však uvedeno, že „V některých odvětvích ale 

mají investice dlouhodobější charakter a tržby z investic mají pomalejší náběh, proto bychom měli 

dodržování tohoto pravidla sledovat spíše z dlouhodobého hlediska.“ (Scholleová, 2017, s. 76) 

V každém případě by se kapitál neměl investovat do takového majetku, který nenapomáhá ke zvý-

šení tržeb. 

Pravidlo vyrovnání rizika 

Pravidlo vyrovnání rizika (někdy též pravidlo vertikální kapitálové struktury) uvádí, že poměr vlast-

ních zdrojů a cizích zdrojů má být vyrovnaný nebo v lepším případě, že vlastních zdrojů má být více 

než cizích zdrojů. Pokud je pravidlo splněno, je riziko pro kteréhokoliv věřitele nižší, ale zároveň 

klesá působení finanční páky.  (Synek, 2011, s. 353) 

Pari pravidlo 

Poslední pravidlo je více konzervativnější oproti zlatému pravidlu a doporučuje, aby společnost na-

kládala pouze s takovým množstvím vlastního kapitálu, který by byl schopen pokrýt hodnotu dlou-

hodobého majetku. (Synek, 2011, s. 353) V lepším případě, aby ho bylo méně a společnost měla 

šanci k financování využít i dlouhodobý cizí kapitál. Platí tedy, že by dlouhodobého majetku mělo 

být více než vlastního kapitálu a vyrovnanost je možná pouze když společnost nevyužívá pro finan-

cování dlouhodobý závazek. (Scholleová, 2017, s. 75-76) 
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2.4 Pracovní kapitál 

Složkami pracovního kapitálu jsou veškeré položky v rozvaze, které zahrnují oběžná aktiva. Pojem 

pracovní kapitál se používá v několika podobách: 

Pracovní kapitál 

Označuje se anglickou zkratkou WC5. Zahrnuje všechen majetek, bez kterého by se neobešel chod 

podniku. (Kislingerová, 2008, s. 40) 

 
𝑊𝐶 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (1) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Označuje se anglickou zkratkou NWC6. Čistý pracovní kapitál je potřebný pro financování položek 

oběžného majetku, jenž jsou dlouhodobého charakteru. Vypočítá se jako rozdíl oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků. Výsledkem je hodnota oběžných aktiv, jež jsou dotovány dlouhodobými 

zdroji.  

 
𝑁𝑊𝐶 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2) 

 

Pokud je vypočítaný výsledek menší nebo roven nule, vytvoří se takzvaný nekrytý dluh. To je situace, 

kdy společnost není způsobilá splatit pohotově splatné dluhy. Pro společnost to znamená, že musí 

změnit strukturu financování, co se splatnosti týče. (Režňáková, 2010, s. 35) 

Nefinanční pracovní kapitál 

Označuje se anglickou zkratkou NCWC7. Nefinanční pracovní kapitál se vypočítá jako součet zásob 

a pohledávek od kterého jsou odečteny krátkodobé závazky. Tento typ pracovního kapitálu před-

stavuje nefinanční kapitál, jenž je nezbytný pro fungování společnosti. (Scholleová, 2017, s. 91) 

 
𝑁𝐶𝑊𝐶 = 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (3) 

 

 

                                                           

 

 
5 WC (working capital) v překladu pracovní kapitál 
6 NWC (net working capital) v překladu čistý pracovní kapitál 
7 NCWC (noncash working capital) v překladu nefinanční pracovní kapitál 
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Ukazatel podílu NWC na aktivech 

Tento ukazatel udává, jak velký podíl na aktivech představuje čistý pracovní kapitál. Doporučená 

hodnota je v intervalu 10 až 15 %. (Fotr, 2017, s. 305) 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑁𝑊𝐶 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑁𝑊𝐶

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (4) 

 

Ukazatel podílu NWC na tržbách 

Tento ukazatel udává, jak značnou procentní část představuje NWC na tržbách společnosti. 

(Scholleová, 2017, s. 188) 

 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑁𝑊𝐶 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑁𝑊𝐶

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (5) 

 

Potřeba NWC 

Potřeba čistého pracovního kapitálu se spočítá jako součin obratového cyklu peněz a průměrných 

denních výdajů. (Scholleová, 2017, s. 188) 

 
𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑁𝑊𝐶 = 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛ě𝑧 × 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒  (6) 

 

 

2.5 Poměrová analýza 

Část finanční analýzy, kde se k rozboru používají poměrové ukazatele, je jedna z nejdůležitějších 

a zároveň nejpoužívanějších metod, se kterou se uživatel může setkat. Díky poměrovým ukazatelům 

si lze snadno udělat obrázek o prosperitě a finanční stabilitě společnosti. Mezi některé klady pomě-

rové analýzy patří časová nenáročnost a poskytnutí důvěryhodných primárních informací. Tento typ 

analýzy se dá lehce využít pro mezipodnikové srovnání a ke zjištění silných a slabých stránek jed-

notlivých podniků. (Kubíčková, 2015a, s. 117)  

Dalším důvodem, proč se tato analýza tak často používaná, je skutečnost, že k vypočítání poměro-

vých ukazatelů stačí data z obvykle snadno dostupných účetních výkazů a samotné výpočty nejsou 

nijak složité. „Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních položek zá-

kladních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině.“ (Růčková, 2019, s. 56) 

2.5.1 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita (někdy také likvidnost) se ve finanční analýze vyjadřuje jako „schopnost firmy uhra-

zovat závazky, tj. zajistit dostatečný objem majetku ve formě schopné uhradit závazky.“ (Kubíčková, 

2015b, s. 131) Nebo si ji lze snadno představit jako „vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez 

velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost.“ (Růčková, 2019, s. 57) 
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Likvidita je velice důležitá, při jejím nedostatku se společnost může dostat do problému, kdy je ne-

schopna splatit své závazky. Za nejméně likvidní jsou pokládány zásoby, a naopak nejvíce likvidní 

jsou peníze. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita je označována anglickým názvem Current Ratio. Ukazuje nám, „kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost.“ To je důvod, proč 

se o tento ukazatel zajímají především věřitelé. (Kislingerová, 2010, s. 104) 

 𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (7) 

 

Výslednou hodnotu, která by byla ideální, není snadné určit, jelikož zdroje uvádějí různé intervaly, 

ve kterých by se hodnota měla pohybovat. V této finanční analýze se však bude počítat s doporu-

čenými hodnotami v intervalu 1,6-2,5. Pokud je hodnota vyšší než 2,5 jedná se o konzervativní stra-

tegii a pokud je nižší než 1,6, jedná se o agresivní strategii. Hodnota by však neměla být nižší než 1. 

(Kislingerová, 2010, s. 104)  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je označována anglickým názvem Quick Asset Ratio. Tento ukazatel je oproti pře-

dešlé běžné likvidity více striktní. Od položky oběžných aktiv se odečítá položka zásob, která před-

stavuje nejméně likvidní položku. Pomocí vzorce se vypočítá „do jaké míry by firma mohla splácet 

své krátkodobé dluhy nebo závazky bez toho, že prodá svou zásobu.“ (Mallya, 2007, s. 66) 

 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (8) 

 

Ideální výsledná hodnota by se měla pohybovat v rozmezí hodnot 1 až 1,5.  Hodnota 1 uvádí, že 

společnost je schopna splatit své krátkodobé dluhy bez nutnosti prodat své zásoby. (Mallya, 2007, 

s. 66) 

Okamžitá likvidita 

Je označována anglickým názvem Cash Ratio. Okamžitá likvidita nebo také peněžní likvidita před-

stavuje nejpřísnější vymezení likvidity. Je to poměr nejlikvidnějších položek oběžných aktiv a krát-

kodobých závazků. (Kubíčková, 2015a, s. 134-135) 

 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (9) 
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Názory na doporučenou hodnotu jsou různé, podle MPO8 je ideální hodnota 0,2, americká literatura 

uvádí interval 0,9-1,1 a některé české zdroje hodnotu 0,6. (Růčková, 2019, s. 58-59) 

Pro potřeby této analýzy se však bude jako ideální hodnota považovat hodnota z intervalu 0,2-0,5. 

(Scholleová, 2017, s. 178-179) 

2.5.2 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele popisují souhrnnou efektivnost. Slovo rentabilita vyjadřuje ziskovost neboli způso-

bilost organizace valorizovat vložený kapitál v podobě zisku. „Ukazatele rentability jsou tedy pomě-

rem zisku (je třeba definovat, zda před zdaněním, po zdanění…) a zvolené základny, např. aktiv, 

vlastního kapitálu, dlouhodobých zdrojů, tržeb, nákladů.“ (Hinke, 2010, s. 185) 

Pokud organizace dobře nakládá se svým kapitálem a majetkem, znamená to, že bude dosahovat 

vysoké rentability. (Scholleová, 2017, s. 177) 

Rentabilita aktiv 

Označována anglickou zkratkou ROA9. Ukazatel rentability aktiv, nebo také rentabilita vloženého 

kapitálu, je zásadním ukazatelem rentability a umožňuje nám zhodnotit výkonnost celkového kapi-

tálu organizace nehledě na to, zda se jedná o kapitál cizí nebo vlastní. (Kubíčková, 2015a, s. 124-

125) 

 𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇10

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(10) 

 

Výsledek se vyjadřuje jako desetinné číslo nebo v procentech a obecně platí, že čím je větší, tím je 

lepší. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Označována anglickou zkratkou ROE11. Je dána poměrem čistého zisku (zisku po zdanění) a vlastního 

kapitálu. Výsledek nám znázorňuje míru využití vlastního kapitálu, který byl použit k financování. 

(Fotr, 2005, s. 64) 

 𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇12

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(11) 

 

 

                                                           

 

 
8 Zkratka MPO znamená ministerstvo průmyslu a obchodu 
9 ROA (Return on Assets) v překladu rentabilita aktiv 
10 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) v překladu zisk před zdaněním a úroky 
11 ROE (Return on Equity) v překladu rentabilita vlastního kapitálu 
12 EAT (Earning after Taxes) v překladu čistý zisk 
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Rentabilita tržeb 

Označována anglickou zkratkou ROS13. Tento typ ukazatele vyjadřuje „schopnost podniku dosaho-

vat zisku při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.“ 

(Růčková, 2019, s. 65) 

 𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží)
 (12) 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Označována anglickou zkratkou ROCE14. Tento ukazatel uvádí schopnost podniku zhodnocovat ka-

pitál, jenž je v podniku déle než jeden rok. (Kubíčková, 2015a, s. 127) 

 𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (13) 

 

 

2.5.3 Ukazatele zadluženosti 

„Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv ve své činnosti 

cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků nepřichází v úvahu, že by podnik finan-

coval veškerá svá aktiva z vlastního kapitálu anebo naopak jen z kapitálu cizího.“ (Růčková, 2012, s. 

127)  

Tyto ukazatele se opírají o poměry mezi cizím a vlastním kapitálem, posuzují finanční strukturu or-

ganizace po dlouhodobé stránce a schopnost splácet náklady cizích zdrojů svým věřitelům. (Jiříček, 

2008, s. 62) 

Celková zadluženost 

Ukazatel zadluženosti je nejzákladnějším ukazatelem této oblasti, určuje ho podíl cizích zdrojů a 

celkových aktiv. Z pohledu věřitelů je žádoucí, aby tato hodnota byla co nejnižší, jelikož vysoká hod-

nota znamená, že je firma příliš zadlužená, a to pro věřitele může znamenat značné riziko pro in-

vestování. Naopak z pohledu vlastníků vysoká hodnota tohoto ukazatele může být příznivá, pokud 

je hodnota rentability celkového kapitálu vysoká a cizí zdroje jsou dobře využívány. (Jiříček, 2008, 

s. 63-64) 

 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎
 (14) 

 

                                                           

 

 
13 ROS (Return on Sales) v překladu rentabilita tržeb 
14 ROCE (Return on Capital Employed)  
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Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí se vypočítá jako poměr mezi ziskem před zdaněním a úroky a nákladovými 

úroky. Podává informaci o tom, kolikrát je organizace schopna pokrýt nákladové úroky ziskem před 

zdaněním a úroky. 

 úrokové krytí =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (15) 

 

Ideální hodnotou pro tento ukazatel je 3 a více. Pokud je hodnota nižší, znamená to, že je organizace 

neschopna platit úroky a může se dostat do vážné finanční situace. (Hobza, 2015, s. 62) 

Dlouhodobá zadluženost 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti se vypočítá jako podíl dlouhodobých cizích zdrojů a aktiv. 

(Scholleová, 2017, s. 183) 

 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (16) 

 

 

2.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity posuzují, jak je organizace schopná využívat vložené prostředky a poukazují „na 

vázanost kapitálu v aktivech firmy a jejich míru transformace do žádoucích efektů.“ (Kraftová, 2002, 

s. 46) 

V této práci se setkáme s dvěma typy ukazatelů aktivity: 

• ukazatele výkonnosti, 

• ukazatele doby obratu. 

Ukazatele výkonnosti nám podávají informace o počtu obrátek za sledované období a ukazatele 

doby obratu nás informují o době, kterou obrátka potrvá. Cílem je maximalizovat počet obrátek a 

co nejvíce zkrátit čas trvání určité obrátky. (Kraftová, 2002, s. 46-47) 

Obrat aktiv 

V překladu do anglického jazyka Total Assets Turnover Ratio. Obrat aktiv spolu s ukazatelem renta-

bility tržeb patří k nejdůležitějším ukazatelům efektivnosti. Poměřuje, jak organizace využívá vše-

chen svůj majetek a informuje o počtu obratů veškerých aktiv za jedno období.  

 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(17) 

 

Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší, minimálně rovna 1. (Kislingerová, 2001, s. 71) 
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Obrat zásob 

Název v anglickém jazyce je Inventory Turnover Ratio. Tento ukazatel podává informace o počtu 

obratů zásob za určité období neboli „kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob.“ (Scholleová, 2017, s. 180) 

 
𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

(18) 

 

Cílem je dosáhnout co nejvyššího počtu obrátek za dané období, který je třeba porovnat s odvětvím 

v němž organizace působí. (Synek, 2007, s. 344) 

Obrat pohledávek 

Obrat pohledávek se vypočítá jako podíl tržeb a pohledávek. Tento ukazatel vykazuje počet obratů 

pohledávek za jedno období. (Scholleová, 2017, s. 181) 

 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 (19) 

 

Obrat krátkodobých závazků 

Ukazatel obratu krátkodobých závazků se vypočítá jako podíl tržeb a krátkodobých závazků a zjiš-

ťuje počet obratů krátkodobých závazků za jedno období. (Scholleová, 2017, s. 181) 

 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (20) 

 

Doba obratu zásob 

Název v anglickém jazyce je Inventory Turnover. Pomocí tohoto ukazatele lze vypočítat průměrný 

počet dnů od pořízení zásob až po jejich konečnou fázi, kdy jsou zásoby prodány nebo jinak zužit-

kovány.  

 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 (21) 

 

Záměrem organizace je tuto dobu co nejvíce zkrátit. (Srpová, 2010, s. 341) 
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Doba splatnosti pohledávek 

Název v anglickém jazyce je Avarage Collection Period. Ukazatel doby splatnosti pohledávek vypo-

čítává množství dnů, kdy organizace musí vyčkávat, než získá finance za prodej svých výrobků nebo 

služeb. Po tento čas, od převzetí zboží odběratelem, poskytuje organizace svým zákazníkům ob-

chodní úvěr. (Scholleová, 2017, s. 181) 

 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 (22) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Název v anglickém jazyce je Creditors Payment Period. Tento ukazatel „udává dobu ve dnech, po 

které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr.“ 

(Kislingerová, 2010, s. 109) 

 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 (23) 

 

Obratový cyklus peněz 

Název v anglickém jazyce je Cash Conversion Cycle. Pomáhá nám určit, kolik peněz a na jakou dobu 

je nutno „investovat do výroby, aby bylo možné realizovat zakázku“ (Scholleová, 2017, s. 89), nebo 

se dá také definovat jako „doba, která uplyne od platby dodavatelům materiálu a služeb, do inkasa 

hotovosti za prodej výrobků.“ (Režňáková, 2010, s. 33) 

 
𝑂𝐶𝑃15 = 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 + 𝑑. 𝑠𝑝. 16 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

− 𝑑. 𝑠𝑝. 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 

(24) 

 

Organizace by se měla snažit eliminovat obratový cyklus na minimum. Výsledná hodnota udává 

počet dnů.  

2.5.5 Ukazatele kapitálového trhu 

V anglickém jazyce jsou ukazatele kapitálového trhu označovány jako Market Value Ratios. Tyto 

ukazatele, někdy označovány jako ukazatele tržní hodnoty, podávají informace o posouzení (minulé 

i budoucí) činnosti organizace trhem. Z tohoto důvodu je mnohem častěji využívají investoři, kteří 

se chtějí informovat o tom, zda se jim jejich investice vyplatí. (Rejnuš, 2014, s. 277) 

                                                           

 

 
15 OCP je zkratkou obratového cyklu peněz 
16 d. sp. je zkratkou doby splatnosti 
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V praktické části bakalářské práce tyto ukazatele nebudou počítány, jelikož společnost na kapitálo-

vém trhu není. Tyto ukazatele se však běžně využívají, a tak do teoretické části byly zahrnuty.  

Výplatní poměr 

V anglickém jazyce označován jako Payout Ratio. Výplatní poměr vyjadřuje, kolik procent čistého 

zisku bylo vyplaceno vlastníkům. Uživatel díky němu může zjistit informace, vypovídající o dividen-

dové politice organizace. (Černohorský, 2011, s. 277) 

 𝑣ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛á 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘
 (25) 

 

Aktivační poměr 

V anglickém jazyce označován jako Plowbach Ratio. Aktivační poměr ukazuje, kolik procent zisku je 

zpětně reinvestováno do organizace. 

 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎č𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 = 1 − 𝑣ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 (26) 

 

Obecně se má za to, že čím větší aktivační poměr bude, tím větší zisk můžeme předpokládat. 

(Rejnuš, 2014, s. 280) 

 

 Tempo růstu g 

V anglickém jazyce označováno jako Sustainable Growth Rate. Tento ukazatel „určuje takové tempo 

růstu podniku, jež je dosažitelné jeho vlastními zdroji.“ (Rejnuš, 2014, s. 281) 

 
𝑔 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 × 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎č𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 (27) 

 

2.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení pomocí jedné hodnoty poskytují náhled na celostní finanční situaci  or-

ganizace, která vypovídá např. o výkonnosti organizace či nebezpečí bankrotu. Jejich sestavením se 

zabývali a zabývají vědci a ekonomové v zemích jako je USA, Německo, Austrálie, Velká Británie a 

další. Souhrnné indexy hodnocení se dělí na: 

• bankrotní modely –  podávají informaci o tom, zda organizace v nejbližší době nezbankro-

tuje. Využívají je zejména věřitelé, 

• bonitní modely – podávají informaci o prosperitě a finančním zdraví organizace.  Využívají 

je zejména vlastníci a investoři. (Kubíčková, 2015a, s. 205,243) 
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Bonitních a bankrotních modelů existuje celá řada. Pro potřeby této finanční analýzy však budou 

použity dva: Altmanův index a index IN05. 

Altmanův index 

Altmanovo Z score17 sestavil v roce 1968 americký profesor Edward Altman, v průběhu let se tento 

vzorec několikrát poupravil. Vzorec obsahuje pět různých ukazatelů a každý z nich má k sobě přiřa-

zenou váhu. Výsledkem je jedna hodnota, která vypovídá o finanční stabilitě či bankrotu, který or-

ganizaci může ohrozit. (Guerard, Jr., 2007, s. 91-92) 

 

𝑍 = 0,717 ×
𝑁𝑊𝐶

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,847 ×

𝑧𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 3,107 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,42 ×
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,998 ×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

(28) 

 

 

• Pokud Z > 2,9 – znamená to že organizaci nehrozí úpadek a je finančně zdravá, 

• pokud 1,23 < Z < 2,89 – znamená to, že je organizace v takzvané „šedé zóně“ a její zdraví 

není možno spolehlivě posoudit, 

• pokud Z < 1,23 – znamená to že její finanční zdraví není dobré a může ji hrozit úpadek. 

(Scholleová, 2017, s. 193-192) 

Index IN05 

IN05 je poslední variantou indexu IN sestavenou v roce 2005. Jako první byl v roce 1995 sestaven 

model IN95 jehož autory byli manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Tento index se pokládá za jeden 

z nejvhodnějších, co se českých organizací týče. Vzorec obsahuje pět ukazatelů: ukazatel samofi-

nancování, ukazatel úrokového krytí, ukazatel rentability aktiv, obrat aktiv, běžnou likviditu.  

 

𝐼𝑁05 = 0,13 ×
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,21 ×
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ×

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(29) 

 

 

• Pokud IN < 0,9 –   je zde pravděpodobnost 97 %, že organizace zbankrotuje, 

• pokud 0,9 < IN05 < 1,6 – je v pásmu „šedé zóny“ a na 50 % zkrachuje, 

• pokud IN05 > 1,6 – je zde pravděpodobnost 92 %, že nezbankrotuje. (Kubíčková, 2015a, s. 

233-235) 

                                                           

 

 
17 Z score je další označení Altmanova indexu 



 22 

2.7 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA18) se v anglickém jazyce označuje jako Economic Value Added.  

Tento ukazatel „rozvíjí náklady kapitálu směrem k oceňování ekonomické výkonnosti. Firma vytváří 

hodnotu tehdy, je-li čistý provozní výsledek hospodaření (NOPAT) vyšší než náklady použitého kapi-

tálu.“ (Růčková, 2019, s. 52) 

 
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶19 × 𝐶20 (30) 

 

Pro hodnotu ukazatele EVA platí, že čím větší je výsledek, tím lepší. 

Vážené náklady na kapitál 

V anglickém jazyce označovány jako Weighted Average Cost of Capital nebo zkratkou WACC. Pro 

potřeby této bakalářské práce bude používán ratingový model pro určení hodnoty vážených ná-

kladů na kapitál, vycházející z metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu.  

 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑆 + 𝑟𝐹𝑆 (31) 

 

Tento model vychází ze součtu určitých přirážek za rizika společnosti: 

• 𝑟𝑓 představuje bezrizikovou výnosovou míru, 

• 𝑟𝐿𝐴 představuje přirážku za malou velikost společnosti, 

• 𝑟𝑃𝑆 představuje přirážku za menší podnikatelskou stabilitu, 

• 𝑟𝐹𝑆 představuje přirážku za možnou nižší finanční stabilitu. (Scholleová, 2017, s. 68-69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
18 EVA je zkratkou ekonomické přidané hodnoty 
19 WACC je zkratkou vážených nákladů na kapitál 
20 C je zkratkou pro použitý zpoplatněný kapitál 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 Představení společnosti  

Společnost Lonza Ltd. je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců na trhu farmaceutických a 

biotechnologických výrobků. K výrobě používá moderní technologie a vědecké poznatky podporu-

jící zdravější a bezpečnější život a jeho kvalitu. Profesionalita a získané poznatky v oblasti farmacie, 

společnosti napomáhají rozvíjet se v oblasti hygieny a hygienického spotřebitelského zboží, konzer-

vace, kompozit, povlaků a zemědělských výrobků.  

Tato společnost byla založena ve Švýcarských Alpách roku 1897 a v dnešní době sídlí v Basileji, má 

více než 100 závodů po celém světě a zaměstnává zhruba 14500 zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://membs.org/membs/news/details/-new-comprehensive-catalog-from-lonza 

Součástí této skupiny je i LONZA BIOTEC s.r.o. na níž je tato finanční analýza prováděna. Společnost 

LONZA BIOTEC s.r.o. sídlí zhruba 40 kilometrů od Prahy ve městě Kouřim, kde zaměstnává 210 pra-

covníků (k dubnu 2019). Její výroba se zaměřuje na speciální doplňky stravy určené pro lidi, výživové 

doplňky pro zvířata, výrobky zvyšující výnosy plodin v zemědělství a výrobky zlepšující kvalitu po-

travin. Valná většina vyrobených produktů je dělaná na zakázku a exportována na zahraniční trhy 

(do Švýcarska, do zemí Evropské unie, Indie, Kanady a do Spojených států amerických). (Výroční 

zpráva společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. se sídlem v Kouřimi za rok 2017, 2018, s. 3-6) 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 1 Logo společnosti Lonza 

Obrázek 2 Závod LONZA BIOTEC s.r.o.  

 

http://membs.org/membs/news/details/-new-comprehensive-catalog-from-lonza
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Na obrázku 2 je výrobní závod analyzované společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. v Kouřimi.            
Zdroj: https://www.lonza.com/custom-manufacturing/capabilities-overview/our-sites/kourim-
czech-republic.aspx 

3.1 Vlastnická struktura 

Na obrázku 3 je znázorněna propojenost společností patřících do skupiny Lonza Group Ltd.. Schéma 

je převzaté z výroční zprávy společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. za rok 2017. 

 
Obrázek 3 Vlastnická struktura a propojenost 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. za rok 2017 

3.2 Charakteristika odvětví 

Společnost LONZA BIOTEC s.r.o. patří do odvětví CZ NACE 21, které se zabývá výrobou základních 

farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků a patří mezi high-tech21 obory. K výrobě pro-

duktů jsou používány speciální biotechnologické a chemické procesy a konečné výrobky mají vete-

rinární a humánní využití. (Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017, 2018) 
  

                                                           

 

 
21 High-tech v překladu znamená technologicky špičkový 

Lonza Group 
Ltd.

Lonza (China) 
Investment

Lonza 
Guangzhou 
Nansha Ltd.

Lonza Sales AG Lonza AG
Lonza Europe 

B.V.

Lonza Group UK, 
Ltd.

Lonza Biologics 
UK

Lonza Biotec 
s.r.o.

https://www.lonza.com/custom-manufacturing/capabilities-overview/our-sites/kourim-czech-republic.aspx
https://www.lonza.com/custom-manufacturing/capabilities-overview/our-sites/kourim-czech-republic.aspx
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4 Finanční analýza společnosti LONZA  

BIOTEC s.r.o. 

V následující části bakalářské práce jsou provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů na základě 

vzorců z teoretické části. Data jsou získána z výročních zpráv společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. za 

jednotlivé roky 2013 až 2017.  

4.1 Vertikální analýza 

V nadcházející kapitole je provedena vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisků a ztrát za analy-

zované období 2013 až 2017.  

Vertikální analýza rozvahy 

Tabulka 2 Vertikální analýza aktiv (v %) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM  100  100  100  100  100  

Dlouhodobý majetek  69  63  43  40  36  

Dlouhodobý nehmotný majetek  0  0  0  0  0  

Dlouhodobý hmotný majetek   68  63  43  40  36  

Dlouhodobý finanční majetek   0  0  0  0  0  

Oběžná aktiva   31  37  57  60  64  

Zásoby    14  28  43  32  12  

Materiál 8  16  14  5  5  

Nedokončená výroba a polotovary 2  4  1  1  1  

Výrobky a zboží 4  8  28  26  6  

Pohledávky   9  9  12  26  48  

Dlouhodobé pohledávky 0  0  2  2  2  

Krátkodobé pohledávky 9  9  11  24  46  

Krátkodobý finanční majetek   0  0  0  0  0  

Časové rozlišení   0  0  0  0  0  

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

V tabulce 2 je provedena vertikální analýza aktiv, která nás informuje o struktuře majetku a o jeho 

proměnlivosti v čase. Za povšimnutí stojí dlouhodobý majetek, kterého bylo v roce 2013 69 % z cel-

kových aktiv, poté každým rokem klesal a na konci sledovaného období (v roce 2017) ho bylo jen 

36 %. Největší položkou dlouhodobých aktiv je dlouhodobý hmotný majetek, který ho celý tvoří. 

Ostatní položky, jako je dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek, jsou v kaž-

dém roce buď nulové nebo menší než jedno procento.  
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Opačný trend – rostoucí – májí oběžná aktiva, jejichž množství vzrostlo z 31 % na 64 %. Jejich nej-

větší položkou jsou do roku 2016 zásoby, následující rok jsou to krátkodobé pohledávky. V roce 

2017 už je podíl oběžných aktiv 64 % oproti dlouhodobému majetku, který tvoří pouze 36 % aktiv. 

Tabulka 3 Vertikální analýza pasiv (v %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVA CELKEM   100  100  100  100  100  

Vlastní kapitál    81  84  81  93  93  

Základní kapitál  9  10  16  16  15  

Kapitálové fondy 3  4  6  6  6  

Fondy ze zisku   1  1  0  0  0  

Výsledek hospodaření minulých let   65  75  109  61  67  

Výsledek hospodaření běžného úč. ob. 3  -6  -49  10  6  

Cizí zdroje       17  13  17  6  5  

Závazky  17  13  17  4  4  

Dlouhodobé závazky   2  2  0  0  0  

Krátkodobé závazky   15  11  17  4  4  

Závazky k úvěrovým institucím 0  0  0  0  0  

Časové rozlišení   2  3  2  2  2  

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Vertikální analýzu pasiv znázorňuje tabulka 3. Největší položkou pasiv je vlastní kapitál, který se za 

pět let sledovaného období zvýšil o 12 %. Pokud se podíváme na položku vlastního kapitálu, zjistíme, 

že největším podílem na něm je výsledek hospodaření minulých let, jenž do roku 2015 narostl do 

109 % a následně poklesl na 61 %.  

Položka cizích zdrojů za pět období poklesla ze 17 % na 5 %. Dlouhodobé závazky společnost měla, 

ale jen minimální, podařilo se jí je splatit v roce 2014. Ve všech letech mají nejvyšší podíl na cizích 

zdrojích krátkodobé závazky, a naopak takřka nulový podíl zaznamenávají závazky k úvěrovým in-

stitucím.  
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Vertikální analýza VZZ 

Tabulka 4 Vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty (v %) 

Výkaz zisku a ztráty  2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 100  100  100  100  100  

Výkonová spotřeba    58  75  105  60  40  

Spotřeba materiálu a energie 46  66  93  50  28  

Služby 11  9  13  10  11  

Osobní náklady  17  17  19  23  25  

Úpravy hodnot v provozní oblasti  13  12  110  26  3  

Ostatní provozní výnosy  1  1  47  39  47  

Ostatní provozní náklady  3  20  34  11  24  

Provozní výsledek hospodaření  6  -10  -90  27  20  

Výnosové úroky a podobné výnosy   0  0  0  0  0  

Nákladové úroky a podobné náklady  0  0  0  0  0  

Finanční výsledek hospodaření  0  0  0  0  0  

Výsledek hospodaření před zdaněním  6  -10  -90  27  21  

Daň z příjmů za běžnou činnost   0  0  -7  2  4  

Výsledek hospodaření za účetní období   6  -10  -83  25  16  

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

 

Vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty nám přibližuje tabulka  4. Je v ní vypočítaný procentní podíl 

dílčích položek na tržbách z prodeje výrobků a služeb. Největší podíl zaujímá výkonová spotřeba, 

která do roku 2015 vzroste z 58 % na 105 % a poté klesne až na 40 % (v roce 2017). Nejvýraznějším 

rokem je rok 2015, kdy se razantně zvýšil podíl spotřeby materiálu a energie a úpravy hodnot v pro-

vozní oblasti. Naopak největší snížení zaznamenal v roce 2015 podíl výsledku hospodaření, který 

pokles na -83 %.  

4.2 Horizontální analýza 

V následující kapitole díky horizontální analýze zjistíme, zda se majetek společnosti rozrůstá či 

zmenšuje a jak se v čase mění položky výkazu zisku a ztráty. Horizontální analýza je zde provedena 

dvěma způsoby (podílovou a rozdílovou metodou). 
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Horizontální analýza rozvahy 

Tabulka 5 Horizontální analýza aktiv (rozdílová v tis. Kč) 

  rozdílová analýza podílová analýza 

  14/13 15/14 16/15 17/16 14/13 15/14 16/15 17/16 

AKTIVA CELKEM  -292 182 -1 009 636 -36 142 113 816 0,91 0,64 0,98 1,06 

Dlouhodobý majetek  -367 738 -996 536 -71 399 -17 500 0,83 0,44 0,91 0,98 

Nehmotný majetek  -2 277 -1 196 -13 06 -283 0,61 0,66 0,44 0,72 

Hmotný majetek   -365 461 -995 340 -70 093 -17 217 0,83 0,44 0,91 0,98 

Finanční majetek   0 0 0 0 - - - - 

Oběžná aktiva   75 481 -12 705 34 979 133 177 1,08 0,99 1,03 1,12 

Zásoby    338 809 -4 476 -209 501 -342 265 1,76 0,99 0,73 0,40 

Materiál 187 618 -193 472 -152 781 -6 323 1,73 0,56 0,39 0,93 

Nedokončená výroba 60 915 -85 397 -14 737 8 916 2,19 0,24 0,45 1,75 

Výrobky a zboží 93 374 274 393 -41 983 -344 858 1,70 2,21 0,92 0,25 

Pohledávky   -20 948 -30 314 251 874 431 698 0,92 0,88 2,15 1,92 

Dlouhodobé poh. 0 27 430 11 293 -9 832 - - 1,41 0,75 

Krátkodobé poh. -20 948 -57 744 240 581 441 530 0,92 0,77 2,26 2,02 

Časové rozlišení   75 -395 278 -1 861 1,03 0,83 1,15 0,15 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

 

V tabulce 5 je provedena horizontální rozdílová a podílová analýza majetku. Pokud se zaměříme na 

celkový majetek, můžeme vidět, že se v průběhu pěti let nerozrůstal, ale naopak snižoval. Je to způ-

sobeno klesajícím trendem dlouhodobého majetku, jenž se během pěti let zmenšil téměř na třetinu, 

vlivem uplatněných odpisů v provozní oblasti.  

Jediným rokem, kdy celkový majetek oproti předešlému roku vzrostl, je rok 2017. Položka oběžných 

aktiv narůstá, až na rok 2015 a to kvůli dočasné úpravě hodnot pohledávek. Oproti tomu zásoby se 

vyjma roku 2014 snížily přibližně na polovinu původní hodnoty. 
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Tabulka 6 Horizontální  analýza pasiv (rozdílová v tis. Kč) 

  rozdílová analýza podílová analýza 

  14/13 15/14 16/15 17/16 14/13 15/14 16/15 17/16 

PASIVA CELKEM   -292 182 -1 009 636 -36 142 113816 0,91 0,64 0,98 1,06 

Vlastní kapitál    -158 953 -889 668 174 700 110721 0,94 0,62 1,12 1,07 

Základní kapitál  0 0 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kapitálové fondy 0 0 -720 720 1,00 1,00 0,99 1,01 

Fondy ze zisku   0 -28 210 0 0 1,00 0,00 - - 

VH minulých let   92 694 -130 743 -889 668 174700 1,05 0,94 0,55 1,16 

VH. b. ú. období -251 647 -730 715 1 064 368 -63979 -1,71 5,60 -0,20 0,63 

Cizí zdroje       -158 776 -74 572 -199 340 -10420 0,70 0,80 0,34 0,90 

Závazky  -169 281 -66 067 -221 308 3195 0,68 0,82 0,26 1,04 

Dlouhodobé záv. -6 071 -45 993 0 0 0,88 0,00 - - 

Krátkodobé záv.  -163 210 -20 074 -221 308 3195 0,66 0,94 0,26 1,04 

Závazky k úv. ins. 0 0 4 568 -4568 - - - 0,00 

Časové rozlišení   25 547 -45 396 -11 502 13515 1,44 0,46 0,70 1,50 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

 

Horizontální rozdílovou a podílovou analýzu pasiv znázorňuje tabulka 6. Při pohledu na ní vidíme, 

že pasiva od roku 2013 do roku 2016 klesají, následující rok 2017 se naopak nepatrně zvýší díky 

nárustu vlastního kapitálu. Pasiva obsahují také stabilní položky, jejichž výše se po celou analyzova-

nou dobu nezměnila, jsou jimi kapitálové fondy a základní kapitál. Výrazný pokles vlastního kapitálu 

v roce 2015 je zapříčiněný velkým snížením výsledku hospodaření běžného účetního období, jenž 

se dostal do záporu kvůli velké úpravě hodnot v provozní oblasti. 

Položka cizích zdrojů má klesající trend a za dobu pěti let se snížila téměř na šestinu původní hod-

noty. Tento jev je způsoben několika fakty, například poklesem krátkodobých závazků či dlouhodo-

bých závazků, které byly splaceny už v roce 2014 a do roku 2017 se jiné neobjevili.  
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Horizontální analýza VZZ 

Tabulka 7 Horizontální (rozdílová) analýza výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

Výkaz zisku a ztráty  2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 50 798 -573 551 -367 756 -24 522 

Výkonová spotřeba    314 438 -108 036 -706 037 -152 395 

Spotřeba materiálu a energie 346 787 -93 587 -638 708 -161 662 

Služby -32 349 -14 449 -67 329 9 267 

Osobní náklady  3 775 -65 152 -48 425 8 096 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  -1 435 977 943 -1 000 333 -156 465 

Ostatní provozní výnosy  848 477 257 -225 032 43 467 

Ostatní provozní náklady  274 700 45 081 -290 083 85 010 

Provozní výsledek hospodaření  -261 994 -799 840 1 149 073 -49 591 

Výnosové úroky a podobné výnosy   -22 -7 0 520 

Nákladové úroky a podobné náklady  -1 935 331 -431 -1 063 

Finanční výsledek hospodaření  4 282 1 773 493 1 987 

Výsledek hospodaření před zdaněním  -257 712 -798 067 1 149 566 -47 604 

Daň z příjmů za běžnou činnost   -6 065 -67 352 85 198 16 375 

Výsledek hospodaření za účetní období   -251 647 -730 715 1 064 368 -63 979 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Horizontální rozdílovou analýzu výkazu zisku a ztráty znázorňuje tabulka 7. V ní si můžeme povšim-

nout vývoje tržeb, nákladů, a především výsledku hospodaření. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

rostly pouze první dva roky a poté začaly klesat. Stejný trend zaznamenává i výkonová spotřeba, 

kde byl největší změnou ve sledovaném období razantní nárůst položky úpravy hodnot v provozní 

oblasti, v roce 2015. Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady v průběhu let kolísaly a byly 

značně nestabilní. 

Za značně nestabilní můžeme považovat i výsledek hospodaření za účetní období, který se na za-

čátku sledovaného období, tj. v roce 2013, pohyboval v kladných hodnotách, další rok byl ztrátový 

a v roce 2015 se ztráta přibližně šestinásobně prohloubila. Tento propad je způsoben poklesem tr-

žeb, které byly nižší než náklady. V roce 2016 společnost zaznamenávala zisk a v roce 2017 zisk po-

klesl.   
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Tabulka 8 Horizontální (podílová) analýza výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty  2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1,03 0,65 0,66 0,96 

Výkonová spotřeba    1,34 0,91 0,37 0,64 

Spotřeba materiálu a energie 1,47 0,91 0,36 0,54 

Služby 0,82 0,90 0,50 1,14 

Osobní náklady  1,01 0,76 0,77 1,05 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  0,99 5,85 0,15 0,13 

Ostatní provozní výnosy  1,04 23,37 0,55 1,16 

Ostatní provozní náklady  6,96 1,14 0,21 2,12 

Provozní výsledek hospodaření  -1,62 5,94 -0,19 0,74 

Výnosové úroky a podobné výnosy   0,27 0,13 1,00 521,00 

Nákladové úroky a podobné náklady  0,38 1,28 0,71 0,00 

Finanční výsledek hospodaření  0,41 0,41 0,60 -1,70 

Výsledek hospodaření před zdaněním  -1,78 5,84 -0,19 0,74 

Daň z příjmů za běžnou činnost   1011,83 12,09 -0,16 2,39 

Výsledek hospodaření za účetní období   -1,71 5,60 -0,20 0,63 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Tabulka 8 obsahuje podílovou analýzu výkazu zisku a ztráty. Pokud se zaměříme na rozbor nákladů, 

zjistíme, že největší nárůst měla položka ostatních provozních nákladů mezi rokem 2013 a 2014, 

může za to prudký nárůst položky rezerv a komplexních nákladů příštích období. Položka osobních 

nákladů měla klesající tendenci, a to díky klesajícím mzdovým nákladům, jelikož společnost pro-

pouštěla zaměstnance. U výnosů zaznamenala největší nárůst položka výnosových úroků a podob-

ných výnosů mezi rokem 2016 a 2017, jenž zapříčinila položka výnosových úroků a podobných vý-

nosů – ovládaná nebo ovládající osoba. Další velký nárůst byl u položky ostatních provozních výnosů 

v letech 2014 a 2015, jenž zapříčinily tržby z prodeje materiálu a jiné provozní výnosy. 

4.3 Bilanční pravidla 

V této kapitole jsou dle teorie posuzována jednotlivá bilanční pravidla vyhodnocující vzájemný 

vztah zkoumaných položek. Kapitola je rozčleněna do 4 podkapitol, přičemž je každá zaměřena na 

jedno bilanční pravidlo.  

Zlaté bilanční pravidlo 

Tabulka 9 Zlaté bilanční pravidlo – přehled dlouhodobých aktiv a pasiv (v tis. Kč.) 

Zlaté bilanční pravidlo 2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobá aktiva 2 140 354 1 772 616 776 080 704 681 687 181 

Dlouhodobá pasiva 2 578 630 2 424 111 1 479 945 1 676 613 1 773 719 

Převis pasiv 438 276 651 495 703 865 971 932 1 086 538 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 
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Z výpočtů lze vyčíst že, společnost zlaté bilanční pravidlo splňuje ve všech obdobích a převis pasiv 

se rok od roku zvyšuje. Společnost uplatňuje konzervativní způsob financování (dlouhodobými 

zdroji financuje i oběžný majetek), jenž je nákladnější, ale méně rizikový. 

Růstové pravidlo 

Tabulka 10 Růstové pravidlo – přehled růstu tržeb a investic 

Růstové pravidlo 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

Růst tržeb 1,03 0,65 0,66 0,96 

Růst investic 0,83 0,44 0,91 0,98 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Růstové pravidlo je v prvních dvou období s přehledem splněno. V období 2016/2015 zaznamenal 

růst investic značné zrychlení a převýšil růst tržeb. V posledním roce pravidlo splněno také není, ale 

odchylka mezi růstem tržeb a růstem investic je pouze dvě setiny.  

Pravidlo vyrovnání rizika 

Tabulka 11 Pravidlo vyrovnání rizika – přehled vlastního a cizího kapitálu (v tis. Kč) 

Pravidlo vyrovnání rizika 2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 2 526 566 2 367 613 1 477 945 1 652 645 1 763 366 

Cizí kapitál 535 553 376 777 302 205 102 865 92 445 

Dlouhodobý cizí kapitál 52 064 56 498 2 000 23 968 10 353 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Ve všech sledovaných období, vlastní zdroje markantně přesahují zdroje cizí – pravidlo vyrovnání 

rizika je v každém roce splněno. 

Pari pravidlo 

Tabulka 12 Pari pravidlo – přehled vlastního kapitálu a dlouhodobých aktiv (v tis. Kč) 

Pari pravidlo 2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 2 526 566 2 367 613 1 477 945 1 652 645 1 763 366 

Dlouhodobá aktiva 2 140 354 1 772 616 776 080 704 681 687 181 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Pro splnění pari pravidla je nutné, aby vlastních zdrojů bylo méně než dlouhodobých aktiv, což se 

zde ani jeden rok nestalo. Podle účetních výkazů, společnost k financování nepoužívá cizí dlouho-

dobé zdroje v letech 2015 až 2017 a financování jako takové ztrácí efektivitu. 
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4.4 Pracovní kapitál 

Tabulka 13 obsahuje výpočty čistého pracovního kapitálu, čistého nefinanční pracovního kapitálu, 

podílu čistého pracovního kapitálu na aktivech a čistého pracovního kapitálu na tržbách. 

Tabulka 13 Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál 2013 2014 2015 2016 2017 

NWC (v tis. Kč) 494 209 732 900 740 269 996 556 1 126 538 

NCWC (v tis. Kč) 229 377 710 448 695 732 959 413 1 045 651 

podíl NWC na aktivech (v %) 16  26  41  56  59  

podíl NWC na tržbách (v %) 31  45  69  142  167  

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Objem čistého pracovního kapitálu se každým rokem zvyšuje. Stejně tomu je i u čistého nefinanč-

ního pracovního kapitálu. Příčinu růstu lze vyčíst z grafu 1, který znázorňuje složení čistého pracov-

ního kapitálu. 

Podíl NWC na aktivech by se měl podle Fotra pohybovat v intervalu 10-15 %, což společnost nespl-

ňuje ani v jednom analyzovaném roce. Nejblíže doporučované hodnotě je výše ukazatele v roce 

2013, a poté se rok od roku zvyšuje. V roce 2017 je podíl NWC na aktivech 59 %, což vypovídá jak o 

nízkém riziku, tak i o nevýhodném hospodaření s oběžnými aktivy. 

Podíl NWC na tržbách má také rostoucí tendenci. V roce 2017 vystoupal až na 167 %, jelikož tržby 

společnosti klesaly a čistý pracovní kapitál se naopak zvyšoval. Takto vysoká hodnota poukazuje na 

nesprávné řízení NWC a je pro společnost nevýhodná. 
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Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty a zpracování 

Z grafu 1 je zjevné, že největší složkou NWC v letech 2013-2016 jsou zásoby a v roce 2017 převládají 

krátkodobé pohledávky. Naopak nejmenší složkou jsou dlouhodobé pohledávky, které jsou v roce 

2013 a 2014 nulové. Za povšimnutí stojí také krátkodobé závazky, jelikož do roku 2016 klesají a 

jejich pokles se podílí na celkovém růstu čistého pracovního kapitálu společnosti. 

Tabulka 14 Potřeba čistého pracovního kapitálu 

Potřeba NWC 2013 2014 2015 2016 2017 

obratový cyklus peněz (dny) 52 156 234 493 557 

denní výdaje (v tis. Kč) 3 635 4 510 3 748 1 688 2 313 

potřeba NWC (v tis. Kč) 188 632 702 507 878 602 832 094 1 287 796 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

V tabulce 14 je výpočet obratového cyklu peněz, průměrných denních výdajů a potřeby NWC. Ná-

růst obratového cyklu peněz v každém období signalizuje, že se s oběžnými aktivy zachází nehospo-

dárně. Průměrné denní výdaje v průběhu let kolísají a nejvyšší hodnoty dosahují v roce 2014. Pokud 

porovnáme potřebu a reálný stav NWC, zjistíme, že až na roky 2015 a 2017, je stav NWC vyšší, než 

společnost potřebuje (v roce 2013 o 305 577 tis. Kč, v roce 2014 o 30 393 tis Kč a v roce 2016 o 

164 462 tis. Kč). 

4.5 Poměrová analýza 

Pro logickou návaznost praktické části je níže provedena poměrová analýza pomocí ukazatelů likvi-

dity, rentability, zadluženosti a aktivity, které jsou členěny do jednotlivých podkapitol. Analýza je 

provedena na základě dat získaných z výkazů zpřístupněných ve výročních zprávách analyzované 

společnosti. Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou porovnávány s jejich doporučovanými 

hodnotami a s hodnotami dosaženými v odvětví.  

4.5.1 Ukazatele likvidity 

Tabulka 15 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2013 2014 2015 2016 2017 

Běžná likvidita 2,02 3,29 3,47 13,63 14,72 

Běžná likvidita (odvětví) 4,06 4,21 3,04 3,59 4,34 

Pohotová likvidita 1,11 0,85 0,88 6,43 11,97 

Pohotová likvidita (odvětví) 2,73 3,06 2,11 2,42 3,23 

Okamžitá likvidita 0,55 0,07 0,15 0,47 0,99 

Okamžitá likvidita (odvětví) 0,90 1,77 0,66 0,90 1,23 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty, www.mpo.cz (Finanční analýzy 

podnikové sféry) 

http://www.mpo.cz/
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Tabulka 15 obsahuje výpočty běžné, pohotové a okamžité likvidity včetně výpočtů likvidit odvětví, 

ve kterém společnost působí.  

Výsledky ukazatele běžné likvidity rok od roku rostou a v doporučených hodnotách se pohybuje 

pouze hodnota v roce 2013. Hodnoty od roku 2014 do roku 2017 se pohybují nad doporučenými 

hodnotami, to znamená že společnost využívá konzervativní strategii k financování. V roce 2016 a 

2017 jsou hodnoty příliš vysoké, není to však způsobeno tím, že by společnost zadržovala příliš 

mnoho majetku, ale tím že se značně snížily krátkodobé závazky. Hodnoty odvětví se v doporuče-

ném intervalu nepohybují ani v jednom roce, a až na roky 2013 a 2014, jsou hodnoty odvětví nižší 

než hodnoty společnosti. 

Výsledky ukazatele pohotové likvidity se v doporučeném intervalu hodnot pohybují pouze v roce 

2013. V letech 2014 a 2015 jsou hodnoty příliš nízké a společnosti hrozilo, že by nebyla schopna 

splatit své krátkodobé závazky. Tento pokles je způsoben nárustem hodnoty položky zásob. V letech 

2016 a 2017 jsou hodnoty vysoko nad doporučeným intervalem, protože se výrazně snížila položka 

krátkodobých závazků. Výsledky pohotové likvidity v odvětví se každý sledovaný rok pohybují nad 

doporučenými hodnotami, ale na rozdíl od hodnot společnosti, změny těchto hodnot nejsou tak 

radikální.   

Vypočítané hodnoty okamžité likvidity se v doporučeném intervalu pohybují pouze v roce 2016, 

v roce 2014 a 2015 jsou hodnoty příliš nízké a v roce 2013 a 2017 jsou naopak vyšší, než se doporu-

čuje. Nízké hodnoty v letech 2014-2015 signalizují nedostatek likvidity a mohou společnost ohrozit. 

U výsledků okamžité likvidity v oboru jsou všechny hodnoty vyšší, než se doporučuje a ani v jednom 

roce je nepřesáhnou výsledné hodnoty společnosti.  

4.5.2 Ukazatele rentability 

Tabulka 16 Ukazatele rentability (v %) 

Rentabilita  2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita vlastního kapitálu 3,67  -6,71  -60,20  10,57  6,28  

Rentabilita vlastního kapitálu (odvětví) 9,74  8,53  10,17  12,34  7,84  

Rentabilita aktiv 3,07  -5,79  -52,88  10,52  7,32  

Rentabilita aktiv (odvětví) 5,76  8,85  10,96  12,51  8,97  

Rentabilita tržeb 5,83  -9,68  -83,28  24,94  16,38  

Rentabilita tržeb (odvětví)  11,49  16,73  17,43  20,10  15,18  

Rentabilita investovaného kapitálu 3,71  -6,79  -65,06  11,35  7,88  

ROA(1-t) 3,07  -5,58  -48,85  9,86  5,84  

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty, www.mpo.cz (Finanční analýzy 

podnikové sféry) 

V tabulce 16 jsou vypočítány ukazatele rentability. Pokud se zaměříme na rentabilitu vlastního ka-

pitálu, zjistíme, že společnost si nejlépe vedla v roce 2016, díky vysokému čistému zisku a v porov-

nání s ostatními roky, nepříliš vysokému vlastnímu kapitálu. Naopak nejhorším rokem, co se týče 

výnosnosti vlastního kapitálu je rok 2015, jelikož se výsledek ukazatele propadl na -60,2 %. Může za 

http://www.mpo.cz/
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to záporný výsledek hospodaření, jenž snižuje i hodnotu vlastního kapitálu. Výsledné hodnoty ren-

tability vlastního kapitálu nezaznamenávají žádný trend a v průběhu let kolísají. Rentabilita vlast-

ního kapitálu v odvětví je poměrně stabilní, pohybuje se v rozmezí 7,84 % až 12,34 %, s nejvyšší 

hodnotou v roce 2016 a nejnižší hodnotou v roce 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty a zpracování 

Graf 2 porovnává rentabilitu vlastního kapitálu společnosti a odvětví. Výsledky společnosti ani jeden 

rok nepřekonají výsledky odvětví a jediným obdobím, kdy spojnice zaznamenávají stejný trend a 

jsou si nejblíž, jsou roky 2016 a 2017.  

Rentabilita aktiv vykazuje stejný trend jako rentabilita vlastního kapitálu. To znamená, že do roku 

2015 strmě klesá až na -52,88 %, v roce 2016 se o 63,4 % zvýší a dosahuje nejvyšších hodnot v ana-

lyzovaném období a poté zase mírně poklesne – za pokles může přírůstek aktiv a pokles EBITu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70,00%

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu (odvětví)

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilita aktiv Rentabilita aktiv (odvětví)

Graf 2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Graf 3 Rentabilita aktiv 



 38 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty a zpracování 

Graf 3 znázorňuje rentabilitu aktiv společnosti a odvětví. Po celou pozorovanou dobu jsou hodnoty 

odvětví vyšší a stabilnější než hodnoty společnosti. Soulad obou křivek je pouze v posledních dvou 

letech, kdy jsou u sebe nejblíže a obě lehce klesají.  

Rentabilita tržeb vykazuje poměrně lepší hodnoty než předešlé dva ukazatele, avšak trend je opět 

podobný. Do roku 2015 rentabilita tržeb prudce klesá až se dostane na hodnotu -83,28 %, kdy je 

tato záporná hodnota zapříčiněná poklesem tržeb a velkou ztrátou čistého zisku. Nejvyšších hodnot 

dosahuje v roce 2016 a poté opět poklesne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty a zpracování 

Graf 4 zachycuje rentabilitu tržeb v odvětví a rentabilitu tržeb společnosti. O rentabilitě tržeb v od-

větví se dá říct, že se po celou dobu příliš nemění a udržuje se mezi 11,5 % až 20,1 %. Pokud porov-

náme výsledky odvětví s výsledky společnosti, můžeme říct, že výsledky odvětví jsou vyšší do roku 

2015, poté je výsledky společnosti převyšují (v roce 2016 o 4,84 % a v roce 2017 o 1,2 %). Zajímavé 

je, že svých nejvyšších hodnot dosahují obě rentability tržeb v roce 2016.  

Rentabilita investovaného kapitálu také nedosahuje příliš vysokých hodnot obdobně jako předešlé 

hodnoty rentabilit. Nejnižší hodnota je v roce 2015 (-65,06 %) a nejvyšší je o rok později v roce 2016 

(11,35 %). 
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4.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 17 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost (v %) 17  13  17  6  5  

Dlouhodobá zadluženost (v %) 2  2  0  1  1  

Úrokové krytí 31 -141 -644 176 0 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Ukazatele zadluženosti jsou vypočítané v tabulce 17. Ukazatel celkové zadluženosti je nejvyšší 

v roce 2013 a 2015, přesto nevykazuje, že by byla společnost příliš zadlužená. Za poslední dva roky 

klesala a v roce 2017 měla nejmenší hodnotu za celé analyzované období. 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti nepřekročí za celou dobu 2 % a v roce 2015 je dokonce nulový. 

Je to způsobeno nulovými dlouhodobými závazky a minimálními rezervami, jenž společnost má.  

U hodnot úrokového krytí se doporučuje hodnota větší než 3. Tuto podmínku společnost splňuje 

pouze v roce 2013 a 2016. V letech 2014, 2015 je hodnota záporná kvůli zápornému výsledku  hos-

podaření před zdaněním a úroky. V roce 2017 je hodnota 0, jelikož byli nákladové úroky nulové.  

4.5.4 Ukazatele aktivity 

Tabulka 18 Ukazatele aktivity 

Aktivita 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat aktiv 0,51 0,58 0,59 0,39 0,36 

Obrat aktiv (odvětví)  0,50 0,53 0,63 0,62 0,59 

Obrat zásob 3,59 2,10 1,37 1,23 3,00 

Obrat pohledávek 5,90 6,60 4,89 1,49 0,75 

Obrat krátkodobých závazků 3,29 5,13 3,56 8,88 8,24 

Doba obratu zásob (ve dnech) 100 171 262 292 120 

Průměrná doba splatnosti pohledávek (ve dnech) 61 55 74 242 480 

Průměrná doba splatnosti kr. závazků (ve dnech) 109 70 101 41 44 

Obratový cyklus peněz (ve dnech) 52 156 234 493 557 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty, www.mpo.cz (Finanční analýzy 

podnikové sféry) 

Obrat aktiv se za celé sledované období nerovnal doporučené hodnotě 1. Nejblíže doporučované 

hodnotě byl v roce 2015, a to díky poklesu aktiv. Následující dva roky (2016, 2017) již nejsou tak 

pozitivní, protože hodnota obratu aktiv klesá kvůli snižujícím se tržbám. 

 

 

http://www.mpo.cz/
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Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty a zpracování 

Rozdílné tendence obratu aktiv společnosti a obratu aktiv odvětví jsou znázorněné v grafu 5. První 

dva roky byl obrat aktiv společnosti vyšší než obrat aktiv odvětví, od roku 2015 už tomu bylo naopak.  

Obrat zásob má od roku 2013 do roku 2016 klesající tendenci. V roce 2015 a 2016 jsou nízké hod-

noty rentability zapříčiněny nízkou hodnotou tržeb. V roce 2017 už se hodnota obratu zásob zvýšila, 

díky velkému poklesu položky zásob.  

Obrat pohledávek zaznamenává rostoucí trend pouze do roku 2014, poté rok od roku klesá až na 

hodnotu 0,75. Za tento jev může rostoucí hodnota pohledávek a klesající hodnota tržeb. 

Obrat krátkodobých závazků kolísá a ke své maximální hodnotě se dostal v roce 2016 díky strmému 

poklesu položky krátkodobých závazků. Naopak nejnižší hodnota byla v roce 2013, kdy byla hodnota 

krátkodobých závazků nejvyšší. 

U doby obratu zásob je doporučená hodnota co nejnižší. Při pohledu na tabulku vidíme, že nejnižší 

hodnota je v roce 2013 a poté se hodnota rok od roku zvyšuje, což není pro společnost pozitivní. 

Pokles přichází až v roce 2017, a to díky poklesu položky zásob. 

Průměrná doba splatnosti pohledávek má rostoucí tendenci. Na konci sledovaného období dosa-

huje nejvyšší hodnoty kvůli značnému nárůstu položky pohledávek. 

Průměrná doba splatnosti krátkodobých závazků se vyvíjí pozitivně, tzn. že klesá. Za tuto tendenci 

může každoroční pokles krátkodobých závazků.  

Posledním ukazatelem v tabulce je obratový cyklus peněz, který každým rokem roste, a to není pro 

společnost dobré, jelikož se zvyšuje nutnost držení financí po celou tuto dobu. 
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4.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Předposlední kapitolou praktické části je zhodnocení získaných dat dle souhrnných indexů, mezi 

které jsou ve dvou podkapitolách zařazeny indexy Altmanův a IN05. 

Altmanův index 

Tabulka 19 Altmanův index 

Altmanův index 2013 2014 2015 2016 2017 

NWC/aktiva 0,16 0,26 0,41 0,56 0,59 

ner. zisk min. let/aktiva 0,66 0,76 1,09 0,61 0,67 

rentabilita aktiv 0,03 -0,06 -0,53 0,11 0,07 

vlastní kapitál/cizí kapitál 4,72 6,28 4,89 16,07 19,07 

obrat aktiv 0,51 0,58 0,59 0,39 0,36 

výpočet 3,25 3,86 2,21 8,39 9,59 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

Při pohledu na tabulku 19 je zřejmé, že jediným rokem, kdy byla společnost v takzvané šedé zóně, 

byl rok 2015. V tomto roce se nedalo jasně určit, zda společnost neohrožuje bankrot. 

V ostatních letech (2013, 2014, 2016 a 2017) je vypočítaný index dostatečně vysoký a vypovídá o 

jisté stabilitě a dobrém finančním zdraví.  

Index IN05 

Tabulka 20 Index IN05 

Index IN05 2013 2014 2015 2016 2017 

aktiva/cizí kapitál 5,83 7,51 6,02 17,33 20,51 

úrokové krytí  9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

rentabilita aktiv 0,03 -0,06 -0,53 0,11 0,07 

výnosy/aktiva 0,52 0,59 0,86 0,55 0,52 

běžná likvidita 2,02 3,29 3,47 13,63 14,72 

výpočet 1,53 1,53 -0,46 4,37 4,75 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty 

V tabulce 20 jsou obsaženy výsledky indexu IN05. V roce 2013 a 2014 se výsledek společnosti na-

chází v šedé zóně a její finančním zdraví nedokážeme jednoznačně posoudit. V roce 2015 je výsle-

dek záporný a můžeme říci, že zde byla pravděpodobnost, že společnost zbankrotuje. Poslední dva 

analyzované roky, je výsledek indexu nad hranicí šedé zóny a o společnosti lze říci, že tvořila hod-

notu. 
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4.7 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty 

Tabulka 21 Vážené náklady na kapitál (v %) 

WACC  2013 2014 2015 2016 2017 

rf 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

rLA 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

rPS 5,19 10,00 10,00 3,17 3,07 

rFS 0,01 0,03 0,04 5,51 6,64 

WACC 7,70 12,53 12,56 11,19 12,22 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty, www.mpo.cz (Finanční analýzy 

podnikové sféry) 

Tabulka 21 obsahuje vypočítané hodnoty vážených nákladů na kapitál, potřebných k vypočítání 

ekonomické přidané hodnoty. Výpočet je prováděn podle ratingového modelu. 

Tabulka 22 Ekonomická přidaná hodnota (v tis. Kč) 

EVA 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT 95 786 -163 861 -961 597 187 538 138 871 

daňová sazba (t) -0,01 % 3,68 % 7,62 % 6,31 % 20,27 % 

WACC × zpoplatněný kapitál 194 546 296 662 185 630 185 442 215 483 

EVA -98 753 -454 495 -1 073 918 -9 746 -104 762 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Lonza Biotec s.r.o., vlastní výpočty, www.mpo.cz (Finanční analýzy 

podnikové sféry) 

Tabulka 22 obsahuje výpočet ekonomické přidané hodnoty. U této hodnoty se doporučuje maxi-

malizace nebo alespoň hodnota větší než 0, což bohužel není ani u jednoho analyzovaného roku. 

Nejhorší výsledek byl v roce 2015, kdy byla záporná hodnota největší, a to z důvodu velké ztráty 

zisku před zdaněním a úroky. Nejúspěšnějším rokem byl pro společnost rok 2016, jelikož byla eko-

nomická přidaná hodnota nejméně ztrátová. V tento rok měla také nejnižší položku WACC × zpo-

platněný kapitál a nejvyšší položku EBIT za celé zkoumané období.  

  

http://www.mpo.cz/
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu podniku z farmaceutického odvětví 

(LONZA BIOTEC s.r.o.), pomocí vybraných nástrojů a metod finanční analýzy se záměrem posouzení 

finančního zdraví podniku. Podnik byl analyzován za pětiletý časový horizont (roky 2013, 2014, 

2015, 2016 a 2017). 

V první kapitole teoretické části práce byl vymezen pojem finanční analýzy, její historický vývoj, 

zdroje dat pro finanční analýzu a její uživatelé. Druhá kapitola byla věnována charakteristice metod 

finanční analýzy – vertikální a horizontální analýze, bilančním pravidlům, rozboru pracovního kapi-

tálu, poměrovým ukazatelům, souhrnným indexům hodnocení (Altmanův index a Index IN05) a uka-

zatelům ekonomické přidané hodnoty. 

Praktická část byla rozčleněna na dvě kapitoly. V první kapitole byla představena vybraná společ-

nost LONZA BIOTEC s.r.o., dále zde byla uvedena její vlastnická struktura a popis odvětví, ve kterém 

se pohybuje.  

Druhá kapitola praktické části byla zaměřena na metody finanční analýzy, jejich výpočet a byla zde 

provedena finanční analýza podniku LONZA BIOTEC s.r.o.. Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly 

použity vzorce z teoretické části. Hodnoty pro výpočet jednotlivých ukazatelů či metod byly pře-

vzaty z výročních zpráv společnosti, které obsahovaly účetní výkazy jako je rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty. Některé vypočtené hodnoty ukazatelů byly porovnány s hodnotami z odvětví. Po vypočtení 

byly výsledky ukazatelů okomentovány a v některých případech doplněny grafem. 

Po provedení vertikální analýzy bylo zjištěno, že se struktura majetku za pět let podstatně změnila. 

Na začátku sledovaného období (rok 2013) bylo dlouhodobého majetku 69 % a oběžných aktiv 31 

%. V průběhu pěti let dlouhodobý majetek klesal, až poklesl na 36 % z celého majetku. Oběžná ak-

tiva se naopak za pět let navýšila z 31 % na 64 %. U pasiv nebyly rozdíly tak podstatné. Vlastní kapitál 

v roce 2013 zaujímal 81 % celkových pasiv a v roce 2017 93 %. Cizí zdroje se snížili ze 17 % na 5 %. 

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že v roce 2014 a 2015 náklady měly větší 

podíl než výnosy a společnost se tak dostala do ztráty.  

U horizontální analýzy aktiv vyšlo najevo, že se dlouhodobý majetek každým rokem snižoval, a to 

z 2 140 288 tis. Kč (v roce 2013) na 687 181 tis. Kč (v roce 2017). Naopak oběžný majetek se 

z 977 698 tis. Kč (v roce 2013) vyšplhal na 1 208 630 tis. Kč (v roce 2017). U pasiv se značně snížily 

cizí zdroje z 535 553 tis. Kč na 92 445 tis. Kč. U výkazu zisku a ztráty jsme zaznamenali meziroční 

pokles tržeb z prodeje výrobků a služeb po celé analyzované období z 1 591 075 tis. Kč na 676 044 

tis. Kč. Tento fakt rozhodně není pozitivní a společnost by se měla dalšímu poklesu vyvarovat.  

Z posouzení dodržování bilančních pravidel bylo zjištěno, že společnost ve všech sledovaných letech 

uplatňovala konzervativní způsob financování, který nepřinášel velké riziko, ale byl příliš nákladný.  

Z tohoto důvody by společnost měla zvážit možnost většího využití cizích zdrojů k financování. 
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Při rozboru pracovního kapitálu se ukázalo, že čistý pracovní kapitál i čistý nefinanční pracovní ka-

pitál měl rostoucí tendenci a podíl čistého pracovního kapitálu na tržbách a na aktivech každý rok 

převyšoval doporučený interval. To poukazuje na nevýhodné hospodaření s oběžnými aktivy. Kdyby 

se podnik snažil snížit krátkodobé pohledávky (největší položkou NWC v roce 2017) a zvýšit krátko-

dobé závazky, pracovního kapitálu by bylo méně a hospodaření s ním by bylo mnohem více efek-

tivní i z pohledu bilančních pravidel.  

Ukazatele likvidity byly ovlivněny každoročním poklesem krátkodobých závazků, zaznamenávaly 

rostoucí tendenci a opět potvrzují konzervativní strategii společnosti. Na rozdíl od hodnot z odvětví 

se v některých letech pohybovaly v doporučených intervalech. Aby likvidita do budoucna stále ne-

narůstala, společnost by mohla začít více využívat krátkodobých závazků.  

Ukazatele rentability byly v roce 2014 a 2015 negativně ovlivněny záporným výsledkem hospoda-

ření, a proto se jejich hodnoty pohybovaly v záporných číslech. Nejvíce se tento jev projevil v roce 

2015 u rentability tržeb, která poklesla na -83,28 %. Pro porovnání s hodnotami v odvětví byly vyu-

žity grafy a jak si lze všimnout, hodnoty společnosti je převyšovaly pouze v jediném případě, a to 

v roce 2016 u rentability tržeb. Ke zvýšení rentabilit by přispělo zvýšení čistého zisku či zvýšení zisku 

před zdaněním a úroky (záleží na konkrétním ukazateli). 

Díky ukazatelům zadluženosti bylo zjištěno, že společnost má dluhy velmi malé a za celou sledova-

nou dobu se celková zadluženost snížila ze 17 % na 5 %. Dlouhodobá zadluženost nepřekročila hod-

notu větší než 2 %. 

U ukazatelů aktivity se zjišťovaly počty obratů aktiv, zásob, pohledávek, krátkodobých závazků a 

doby obratů zásob, splatnosti pohledávek a splatnosti krátkodobých závazků. Při porovnání obratu 

aktiv odvětví byl použit graf, na kterém lze vidět, že v roce 2013 a 2014 byly hodnoty společnosti 

vyšší než hodnoty z odvětví a od roku 2015 strmě klesaly. Společnost by se měla snažit zkrátit dobu 

splatnosti pohledávek, jelikož tato hodnota zaznamenala značný nárůst. Stejně tomu bylo i u obra-

tového cyklu peněz, který se zvýšil z 52 na 557 dnů. 

Souhrnné indexy hodnocení byly použity dva a jejich výsledky se v některých letech neshodovaly. 

Altmanův index vyhodnotil jako nejméně úspěšný rok 2015, kdy se hodnota pohybovala v šedé zóně 

a finanční situace nešla jednoznačně zhodnotit. Ostatní sledované roky vyhodnotil jako úspěšné. 

Index IN05 však finanční situaci v roce 2015 zhodnotil jako ohroženou bankrotem, v šedé zóně se 

nacházely hodnoty v roce 2013 a 2014 a stabilní finanční situace, byla pouze v roce 2016 a 2017.  

Poslední kapitolou praktické části byl ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Tento ukazatel nepře-

kročil ani v jednom sledovaném roce hodnotu větší než je 0. To znamená, že společnost nevytvářela 

ani v jednom roce hodnotu. Za nejúspěšnější rok můžeme považovat rok 2016, kdy byla hodnota 

záporná, ale ztráta byla nejmenší. Pro společnost to znamená, že by se měla snažit zvyšovat zisk (ať 

už zvyšováním výnosů či snižováním nákladů) a nepoužívat natolik konzervativní strategii.  
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Příloha 

Tabulka 23 Příloha – rozvaha (aktiva) v tis. Kč 

  2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM      3 120 288      2 828 106      1 818 470      1 782 328      1 896 144  

Dlouhodobý majetek      2 140 354      1 772 616         776 080         704 681         687 181  

Dlouhodobý nehmotný majetek              5 796              3 519              2 323              1 017                 734  

Ocenitelná práva             5 796              3 519              2 323              1 017                 734  

Software             1 805                 696                 668                 530                 734  

Ostatní ocenitelná práva             3 991              2 823              1 655                 487    

Dlouhodobý hmotný majetek       2 134 558      1 769 097         773 757         703 664         686 447  

Pozemky a stavby        808 225         703 637         479 510         461 634         443 698  

Pozemky             8 631              8 631              8 631              8 561              8 561  

Stavby        799 594         695 006         470 879         453 073         435 137  

Hmotné movité věci a soubory      1 290 621         993 165         271 886         233 024         203 229  

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                284                 277                 271                 265                 259  

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                284                 277                 271                 265                 259  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý h.m.           35 428           72 018           22 090              8 741           39 261  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý h.m.             1 656                 119              1 665                   20              7 841  

Nedokončený dlouhodobý h.m.          33 772           71 899           20 425              8 721           31 420  

Oběžná aktiva          977 698      1 053 179      1 040 474      1 075 453      1 208 630  

Zásoby           443 030         781 839         777 363         567 862         225 597  

Materiál        255 838         443 456         249 984           97 203           90 880  

Nedokončená výroba a polotovary          51 115         112 030           26 633           11 896           20 812  

Výrobky a zboží        132 979         226 353         500 746         458 763         113 905  

Výrobky        132 979         226 353         500 746         458 763         113 905  

Poskytnuté zálohy na zásoby             3 098          

Pohledávky          269 836         248 888         218 574         470 448         902 146  

Dlouhodobé pohledávky              27 430           38 723           28 891  

 Odložená daňová pohledávka              27 430           38 723           28 891  

Krátkodobé pohledávky        269 836         248 888         191 144         431 725         873 255  

Pohledávky z obchodních vztahů        255 956         235 799         142 774           81 708         106 452  

Pohledávky – ovládaná/ovládající os.                20 000         703 437  

Pohledávky – ostatní          13 880           13 089           48 370         330 017           63 366  

Stát – daňové pohledávky          11 592           11 337           11 389              7 053              8 726  

Krátkodobé poskytnuté zálohy             2 264              1 752              1 303              1 525              1 843  

Dohadné účty aktivní              35 657         321 439           52 797  

Jiné pohledávky                  24                     21      

Peněžní prostředky          264 832           22 452           44 537           37 143           80 887  

Peněžní prostředky v pokladně                212                 279                 404                 277                 196  

Peněžní prostředky na účtech        264 620           22 173           44 133           36 866           80 691  

Časové rozlišení               2 236              2 311              1 916              2 194                 333  

Náklady příštích období              2 236              2 311              1 916              2 194                 333  
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Tabulka 24 Příloha – rozvaha (pasiva) v tis. Kč 

  2013 2014 2 015 2 016 2 017 

PASIVA CELKEM          3 120 288        2 828 106        1 818 470        1 782 328        1 896 144  

Vlastní kapitál          2 526 566        2 367 613        1 477 945        1 652 645        1 763 366  

Základní kapitál           282 100           282 100           282 100           282 100           282 100  

Základní kapitál          282 100           282 100           282 100           282 100           282 100  

Ážio             106 914           106 914           106 914           106 914           106 914  

Kapitálové fondy          106 914           106 914           106 914           106 194           106 914  

Ostatní kapitálové fondy          106 914           106 914           106 914           106 194           106 914  

Fondy ze zisku              28 210              28 210        

Ostatní rezervní fondy             28 210              28 210        

VH minulých let         2 016 648        2 109 342        1 978 599        1 088 931        1 263 631  

Nerozdělený zisk minulých let        2 016 648        2 109 342        2 109 342        2 109 342        2 284 042  

Neuhrazená ztráta minulých let     -        130 743  -    1 020 411  -    1 020 411  

VH běžného účetního období              92 694  -        158 953  -        889 668           174 700           110 721  

Cizí zdroje                535 553           376 777           302 205           102 865              92 445  

Rezervy                 10 505                2 000              23 968              10 353  

Rezerva na daň z příjmů                   23 068                6 573  

Ostatní rezervy               10 505                2 000                   900                3 780  

Závazky           535 553           366 272           300 205              78 897              82 092  

Dlouhodobé závazky               52 064              45 993        

Odložený daňový závazek             52 064              45 993        

Krátkodobé závazky            483 489           320 279           300 205              78 897              82 092  

Závazky k úvěrovým institucím                     4 568    

Závazky z obchodních vztahů          248 948           181 909           171 085              36 415              55 586  

Závazky – ovládaná/ovládající osoba          175 000              58 000              72 464      

Závazky ostatní             59 541              80 370              56 656              37 914              26 506  

Závazky k zaměstnancům             11 149              13 118              10 127                6 399                7 405  

Závazky ze soc. zabezpečení               6 142                5 607                4 044                3 448                3 935  

Stát – daňové závazky a dotace               1 954                2 674                2 051                1 030                1 167  

Dohadné účty pasivní             40 296              58 971              40 434              27 037              13 999  

Časové rozlišení               58 169              83 716              38 320              26 818              40 333  

Výdaje příštích období             22 627              21 212              12 631              18 877              23 494  

Výnosy příštích období              35 542              62 504              25 689                7 941              16 839  
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Tabulka 25 Příloha – výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 

Výkaz zisku a ztráty  2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje výrobků a služeb  1 591 075   1 641 873   1 068 322      700 566      676 044  

Výkonová spotřeba        920 302   1 234 740   1 126 704      420 667      268 272  

Spotřeba materiálu a energie     738 381   1 085 168      991 581      352 873      191 211  

Služby     181 921      149 572      135 123        67 794        77 061  

Změna stavu zásob vlastní činnosti       74 381  -   202 668  -   348 898  -     42 808      244 095  

Aktivace -          458  -       1 247  -       1 307  -       4 380  -       6 993  

Osobní náklady      268 114      271 889      206 737      158 312      166 408  

Mzdové náklady     196 542      203 337      156 557      115 760      121 875  

Náklady na soc. a zdravotní pojištění       71 572        68 552        50 180        42 552        44 533  

Náklady na soc. a zdravotní pojištění       66 193        63 415        46 218        39 330        41 088  

Ostatní náklady         5 379          5 137          3 962          3 222          3 445  

Úpravy hodnot v provozní oblasti     203 141      201 706   1 179 649      179 316        22 851  

Úpravy hodnot dl. nehmotného a h. m.     203 141      201 706   1 038 431      115 080        69 316  

Úpravy hodnot – trvalé         203 396      197 386      193 895  

Úpravy hodnot – dočasné         835 035  -     82 306  -   124 579  

Úpravy hodnot zásob         140 816        63 833  -     45 660  

Úpravy hodnot pohledávek                402             403  -          805  

Ostatní provozní výnosy        20 486        21 334      498 591      273 559      317 026  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku          1 299             185          4 017          1 611    

Tržby z prodeje materiálu         4 842          2 968      232 289             866          1 162  

Jiné provozní výnosy       14 345        18 181      262 285      271 082      315 864  

Ostatní provozní náklady        46 108      320 808      365 889        75 806      160 816  

Zůstatková cena prodaného dl. m.            525             255          5 276          1 728    

Zůstatková cena prodaného materiálu         3 609          3 688      273 274        20 630          2 386  

Daně a poplatky            964          1 417          1 678          2 071          1 793  

Rezervy a komplexní náklady př. ob.         8 688      292 825  -       8 505  -       1 100          2 800  

Jiné provozní náklady       32 322        22 623        94 166        52 477      153 837  

Provozní výsledek hospodaření        99 973  -   162 021  -   961 861      187 212      137 621  

Výnosové úroky a podobné výnosy               30                 8                 1                 1             521  

Výnosové úroky – ovládaná/ovládající os.              30                 8                 1                 1             521  

Nákladové úroky a podobné náklady          3 098          1 163          1 494          1 063                -    

Nákladové úroky – ovládaná/ovládající os.         3 098          1 163          1 494          1 063    

Ostatní finanční výnosy         1 924             513          3 930          1 332          1 924  

Ostatní finanční náklady         6 141          2 361          3 667          1 007          1 195  

Finanční výsledek hospodaření  -       7 285  -       3 003  -       1 230  -          737          1 250  

Výsledek hospodaření před zdaněním       92 688  -   165 024  -   963 091      186 475      138 871  

Daň z příjmů za běžnou činnost   -              6  -       6 071  -     73 423        11 775        28 150  

Daň z příjmů splatná -            23            23 068        18 318  

Daň z příjmů odložená              17  -       6 071  -     73 423  -     11 293          9 832  

Výsledek hospodaření po zdanění         92 694  -   158 953  -   889 668      174 700      110 721  

Výsledek hospodaření za účetní období         92 694  -   158 953  -   889 668      174 700      110 721  

Čistý obrat za účetní období   1 613 515   1 663 728   1 570 844      975 458      995 515  
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto 

práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Kristýna Holá 

V Praze dne: 02. 05. 2019 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


