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5 Credit Analysis („CA“) 
_____________________________________ 
 
Stručně k CA 
 
S nadpisem této kapitoly jsem osobně dlouho 
bojoval. Nechtěl jsem a priori použít hned 
v nadpisu anglický pojem. Česky bychom 
možná použili název „analýza úvěrové 
schopnosti“, nebo „analýza dluhové služby“ 
nebo „analýza úvěruschopnosti“ nebo možná 
„analýza spolehlivosti dlužníka z pohledu 
věřitele“ či jednoduše „analýza bonity“. Všechny 
uvedené možnosti vlastně říkají to stejné. CA je 
totiž jedna z nejčastějších analýz finančních 
výkazů a jedná se tedy o určitý dílčí segment 
finanční analýzy. Jedná se o soubor analýz 
kvalitativních a kvantitativních faktorů 
podnikatelské činnosti (potenciálního) dlužníka 
v minulost a současnosti s cílem odhadnout tyto 
faktory do budoucna. 
 
Současné moderní nástroje financování podniků 
nabízejí značné množství forem dluhů, které 
jsou věřiteli dlužníkům poskytovány. Předně 
vycházejme z toho, že dlužník (či potenciální 
dlužník) je klientem (či potenciálním klientem) 
věřitele a jedná se tedy obchodní, obvykle 
smluvní vztah. Smlouva je v mnoha případech 
konkrétních forem dluhů inkorporována de facto 
do podoby cenného papíru (např. dluhopis, 
směnka aj. a má vlastní právní regulaci). 
Dominantními hráči na daném trhu jsou banky a 
nebankovní finanční subjekty (subjekty, které 
pro svou finanční činnost nepotřebují bankovní 
licenci, např. private equity fondy, záložny, 
spořitelní družstva, investiční společnosti aj.). 
Velmi zjednodušený princip vztahu je takový, že 
věřitel poskytuje finanční zdroje dlužníkovi 
nikoliv vždy z vlastních zdrojů, nýbrž často 
rovněž z cizích zdrojů.  
 

 
32 Drobná formulační poznámka - schopnost nutně není 
ochota… 

Aby došlo k zachování hodnot v řetězci 
poskytování finančních zdrojů, provádí si 
poskytovatelé finančních zdrojů analýzy 
schopnosti32 dlužníka načerpané finanční zdroje 
(včetně příslušenství – obvykle úrok a poté 
případně penalizací a sankcí) splatit. CA má za 
cíl poskytnout věřiteli informace pro rozhodnutí, 
zda poskytnout dlužníku „credit“ nebo „credit“ 
zvýšit, resp. mu změnit parametry. Z pohledu 
dlužníka CA poskytne informace pro rozhodnutí 
o tom, zdali má dlužník dostatečnou dluhovou 
schopnost (službu), nebo chcete-li jakou / 
dostatečnou schopnost absorbovat dluh a 
následně jej včetně příslušenství splatit. 
Nejedná se jistě o vyčerpávající podklad pro 
rozhodnutí, ale jedná se o podklad velmi 
podstatný. 
 
Potenciální věřitel (a majitel pohledávky za 
dlužníkem) je vystaven: 

- riziku defaultu dlužníka (angl. „default 
risk“), tedy obecně tomu, že dlužník 
nebude schopen uhradit své závazky 
(včetně příslušenství); resp. díky 
nedodržení platebních podmínek bude 
dluh zesplatněn k okamžité úhradě, na 
kterou nebude dlužník mít dostatečné 
finanční zdroje33; 

- riziku snížení vlastního kreditního 
hodnocení (angl. „credit downgrade 
risk“), tedy tomu, že díky narůstajícímu 
riziku defaultu dochází ke snížení 
kreditního hodnocení; 

- riziku změny kreditního spredu (angl. 
„credit spread risk“), tedy riziko změny 
(snížení) hodnoty dluhu (tj. pohledávky, 
zejména tržní hodnoty dluhopisů, které 
má věřitel v majetku) při zvýšení 
kreditního spredu (tedy rizikové prémie 
aplikované na konkrétní dluhopis nad 
zvolený, bezrizikový, benchmark). 

 
Jakkoliv konkrétní provedení CA je know-how 
každého z analytiků, mám za to, že cíl CA naplní 
z valné části postup, který bude zahrnovat 

33 Taková situace následně vyvolá právní kroky dle právní 
úpravy insolvence. 
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alespoň níže uvedené oblasti (když jejich pořadí 
není zcela podstatné). 

Schéma 5-1: Součásti komplexní CA 

Zdroj: vlastní schéma 

Spíše se bude lépe chápat pohled věřitele, tj. 
budeme se snažit v rámci CA hledat odpověď na 
otázku: „Má podnik schopnost splatit poskytnuté 
finanční zdroje?“ Odpověď na tuto otázkou je 
nutnou (nikoliv dostačující) podmínkou pro 
rozhodování o poskytnutí finančních zdrojů. 
Tuto podmínku s vyšší či nižší mírou detailu 
dokonce využívá legislativa regulující bankovní 
činnost, resp. je obsažena v interních pravidlech 
nebankovních subjektů.  
 
Větší věřitelské subjekty jsou schopné pracovat 
s vlastními analýzami, disponují vlastním 
analytickým aparátem. Menší či malé věřitelské 
subjekty se obvykle spoléhají na tzv. „kreditní 
ratingy“ vydávané specializovanými institucemi 
(jsou označovány jako „ratingové agentury“). 
Mezi v současné době nejznámější patří: 

- skupina Moody’s Corporation (ratingy 
publikuje společnost Moody's Investors 
Service); 

- skupina S&P Global Inc. (ratingy 
publikuje společnost S&P Global 
Ratings34); 

- skupina Fitch Ratings Inc. 
Uvádí se, že tyto tři ratingové agentury obslouží 
až 95 % trhu35. 
 

 
34 Dříve známá pod názvem Standard & Poor's 
35 srov. např. s (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE 
COMMISION. Office of Credit Ratings, 2020) s. 11. 
36 Srov. např. s (Bragg, 2007); u této publikace jsem skončil u 
počítání uvedených vzorců na čísle 150 a rozhodně jsem ještě 
u cíle nebyl. 

Finanční analýza pro potřeby CA 
 
Stěžejním předmětem našeho zájmu je právě 
tato část CA. Srovnáme-li výklad o finanční 
analýze v odborné literatuře, možná tento 
způsob výkladu provedení finanční analýzy není 
„standardní“. Věřím, že o to může být v rámci 
daného tématu „čtivější“. Využijeme při ní 
znalosti zejména poměrových ukazatelů. Není 
vždy zcela nutné procházet veškeré možné 
ukazatele, které finanční teorie nabízí36. Pro 
jednotlivé obory budou jistě důležitější jedny 
informace než u oboru jiného. Průsečíkem mezi 
obory a podniky je bezprostřední riziko 
nelikvidity dlužníka. Z pohledu daného věřitele 
je jedná o situaci, kdy podnik dlužníka není 
schopen vygenerovat peněžní prostředky pro 
úhradu svých dluhů vůči danému věřiteli. 
V zachování své přednosti si věřitelé zajišťují 
danou pozici např. podřízením ostatních 
závazků (dluhů) dlužníka vůči jiným věřitelům. 
Z toho plyne, že věřitelé mohou vnímat 
nelikviditu dlužníka různě, obvykle tedy 
z pohledu své věřitelské pozice37. Bezprostřední 
riziko se tedy jeví jako krátkodobá situace, 
nicméně věřitel po vyhodnocení daného 
bezprostředního rizika přistoupí k hlubší analýze 
celkové finanční situace dlužníka a zejména 
odhadu jejího budoucího (troufněme uvést 
dlouhodobého) vývoje. V dalších částech se 
budeme nutně věnovat rentabilitě, efektivitě 
využití majetku (aktivitě) a zadlužení 
(kapitálové struktuře).  
 
Analýza likvidity („liquidity measurements“) 
Nelikvidita není nic jiného než nedostatečná 
likvidita. Existuje mnoho důvodů, proč není 
podnik dostatečně likvidní a cílem analytika je 
tyto skutečnosti identifikovat (odhalit). Obecně 
můžeme za nelikvidní označit takový podnik, 
jehož dostupné peněžní prostředky či jejich 

37 Někteří věřitelé však mají vždy přednost, a to bez ohledu na 
formy získání finančních zdrojů. Toto řeší v jednotlivých státech 
insolvenční legislativa.  
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ekvivalenty nestačí k pokrytí aktuálních 
povinných plateb (tj. splatných závazků, dluhů). 
 
Likviditu umíme měřit a vyhodnocovat ve vztahu 
k splatným povinnostem pomocí několika 
ukazatelů38. Zaměříme se na ukazatel běžné 
likvidity, pohotové likvidity, okamžité likvidity. 
Další ukazatele likvidity je vhodné stavět na bázi 
(výkazu) cash flow (viz dále). Ukazatelé likvidity 
jsou ukazatelé platné ke konkrétnímu dni39 
(vycházejí z rozvahy, která je stavovým 
dokumentem).  
 
Pro představu, jak „tečou“ (možná lépe proudí) 
peněžní prostředky uvádím stručné schéma, 
které nám může uvést do problematiky likvidity. 

Běžná likvidita a pracovní kapitál 

Ukazatel běžné likvidity (angl. „current ratio“, 
dále také „CR“) se věnuje riziku, že podnik bude 
nelikvidní z toho důvodu, že povinné platby 
splatné během běžného provozního cyklu 
(krátkodobé závazky) nebudou uhrazené z již 
dostupných peněžních prostředků a majetku, 
který se během běžného provozního cyklu40 na 
peněžní prostředky přemění (krátkodobá 
aktiva). 

Tabulka 5-1: Běžná likvidita („current ratio“) 

𝐶𝑅 =	
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 
CR je tedy poměr mezi krátkodobými aktivy41 a 
krátkodobými závazky. Z pohledu věřitele je 
zajímavé zjistit, jaká je absolutní hodnota rozdílu 
krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků. 
Tento rozdíl se označuje jako pracovní kapitál 
(angl. „working capital“). 

 
38 Nebylo by dobré mít za to, že jiné než dále uvedené 
ukazatele, neexistují. Výčet je zaměřen na nejčastěji používané 
a rovněž v odborné literatuře obvykle popisované. 
39 Mějme toto na paměti zejména při hodnocení, např. daný 
den může být v konkrétní sezóně. 
40Tím se nerozumí náhlý, nucený rozprodej, který by nejspíše 
sebou nesl značné riziko nedosažení tržní ceny (případně ani 
účetní zůstatkové); srov. např. s (Mařík, et al., 2018) s. 365 - 
450 

Tabulka 5-2: Pracovní kapitál („working capital“) 

𝑊𝐶 = 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
− 	𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 
 nebo přesněji dle aktuální legislativy: 
 
𝑊𝐶 = 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦	 
 
Případnou hrozící nelikviditu vyplývající 
z nastavení běžného provozního modelu 
podniku analytik neodhalí bez hlubšího pohledu 
na jednotlivé složky obou výše uvedených 
ukazatelů. Jedná se o to, že ukazatelé mohou 
být zkreslené nebo pro rozhodnutí příliš 
generalizované (příliš obecné). 
 
Z pohledu zkreslení je potřeba ověřit, zdali 
jednotlivé složky krátkodobých aktiv jsou 
v rozvaze adekvátně oceněné (vykázané), 
jinými slovy, že do vzorce vstupují správné 
veličiny. Pokud by bylo zjištěno, že nikoliv, tj. že 
využitá účetní regulace nedostatečně 
zohledňuje pohled na to, že tyto krátkodobá 
aktiva (samozřejmě vyjma samotných 
peněžních prostředků42) mají být přeměna 
v průběhu běžného provozního cyklu na 
peněžní prostředky, měl by si analytik takovou 
položku pro své početní potřeby upravit43. Může 
se jednat zejména o úpravy: 
a) v zásobách typicky: 

- chybějící zásoby (nebyla provedena 
inventura); 

- nevyužitelné zásoby vykazující delší dobu 
obratu, než má běžný provozní cyklus, 
fyzicky (např. z důvodu špatného 
skladování a morálně zastaralé zásoby (již 
podnik jede na jiné technologii a úprava 
zásob by byla nákladná), či zásoby 

41Jen pro rychlou orientaci: krátkodobá aktiva jsou tvořena 
zásobami, krátkodobými pohledávkami a peněžními prostředky, 
resp. jejich ekvivalenty. Přesná definice se bude lišit podle 
použité účetní regulace. 
42 Pro úplnost uvádíme, že položka krátkodobý finanční 
majetek do roku 2015 v sobě zahrnovala také peněžní 
prostředky. Od roku 2016 jsou peněžní prostředky samostatnou 
položkou rozvahy. 
43 Pak bychom mohli konstatovat, že „účetní“ likvidita je jiná než 
„reálná“ likvidita. 
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nepoužitelné pro nově nastavený 
technologický postup; 

- nadhodnocené zásoby nikoliv z pohledu 
množství (viz výše), ale z pohledu jejich 
ocenění, tj. zvolených způsob ocenění 
zásob nezohledňuje např. aktuální značný 
propad ceny dané komodity nebo naopak 
značný růst ceny (pak by se jednalo o 
určitou skrytou, ale z pohledu běžného 
provozního cyklu o jednorázovou rezervu). 

b) v krátkodobých pohledávkách typicky: 
- nedobytné, resp. obtížně dobytné 

pohledávky, u kterých nebyla provedena 
opravná položka; 

- pohledávky ve skupině (prověření jejich 
skutečného vztahu k běžnému provoznímu 
cyklu). 

c) v krátkodobém finančním majetku typicky: 
- potvrzení, že krátkodobé cenné papíry jsou 

skutečně likvidní, tj. lze je v podstatě 
obratem či s velmi malým zpožděním (max. 
do 1 měsíce) zpeněžit na dostatečně 
likvidním trhu a ověřit v daném čase cenu 
na příslušném trhu a odečíst případné 
náklady na realizaci obchodu (poplatky aj.). 

- provedení inventury, pokud se jedná o 
významnou položku v rámci „papírových“ 
cenin. 
 

Stejně je potřeba se „podívat“ také na 
krátkodobé závazky. Pokud by analytik zjistil, že 
vykázané krátkodobé závazky nejsou adekvátně 
vykázané, měl by si položku pro své početní 
potřeby rovněž upravit. Typicky se jedná o: 

a) překvalifikaci krátkodobých závazků na 
dlouhodobé závazky 

- krátkodobé závazky, které jsou fakticky 
dlouhodobými (může se jednat o 
závazky ve skupině spojených osob, 
zálohy na projekty, které se protahují, 
poskytnuté zápůjčky, které nemají 
jasnou44 splatnost a jsou spíše 
dlouhodobé; 

 
44 Např. splatnost „na vyžádání“ tj. po převzetí výzvy k úhradě 
– jedná se spíše o vztahy ve skupině spojených osob, kdy 
společnosti nechtějí, aby se na některé vztahy pohlíželo jako na 

b) překvalifikaci dlouhodobých závazků na 
krátkodobé závazky (jedná se často o 
opak výše zvedených oprav 
krátkodobých závazků), resp. 
dlouhodobé závazky, které mají být 
doplaceny v daném roce; 

c) díky čerpání např. finančního leasingu 
společnost dle Českých účetních 
standardů nevykazuje závazky 
v souvislosti s „pronajatým“ majetkem, 
ale fakticky se jedná o pravidelnou 
platbu (tedy krátkodobý závazek). 

 
Jak vyhodnotit získané ukazatele? Velmi 
vhodné by bylo mít k ruce měřítko, kterým 
budeme hodnotit výsledky CR a případně také 
WC. Univerzální měřítko bohužel není. Není ani 
dobré pracovat s tzv. „doporučenými 
hodnotami45“, ačkoliv je někteří autoři využívají 
(např. (Kislingerová, 2010).  

Tabulka 5-3: Příklad ukazatelů běžné likvidity u 
vybraných podniků 

Jméno 
společnosti 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Netflix Inc. 1,25 1,40 1,49 0,90 1,25 

Facebook Inc. 11,97 12,92 7,19 4,40 5,05 

Microsoft Corp. 2,35 2,92 2,90 2,53 2,52 

APPLE Inc. 1,35 1,28 1,13 1,54 1,36 

TESLA Inc. 1,07 0,86 0,83 1,13 1,88 

AMAZON.COM 
Inc. 

1,04 1,04 1,10 1,10 1,05 

Walmart Inc. 0,86 0,76 0,80 0,79 0,97 

TOYOTA 
MOTOR CORP. 

1,13 1,03 1,02 1,04 1,05 

Saudi Arabian Oil 
Company * 

x 1,53 1,70 2,08 1,89 

McDonald's Corp. 1,40 1,84 1,36 0,98 1,01 

*známější spíše jako „ARAMCO“ 

Zdroj: vlastní tabulka, data Thomson Reuters 
 

Z tabulky výše je patrné, že každá z uvedených, 
světově známých společností, vykazuje jinou 
běžnou likviditu ve sledovaných obdobích. Je to 

dlouhodobé poskytnutí finančních zdrojů (a tedy aby se 
případně nejednalo o explicitně úročené zdroje) 
45 srov. např. (Grünwald & Holečková, 2007) s. 114 
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logické. Každý „business“ si s sebou nese určitá 
specifika, mezi které rozhodně patří také potřeba 
peněžních prostředků. Vykazuje-li spol. 
Facebook Inc. dlouhodobě vysokou běžnou 
likviditu ve srovnání se společností Walmart Inc., 
neznamená to, že spol. Walmart Inc. má 
dlouhodobě špatnou běžnou likviditu. Znamená 
to pouze to, že Facebook Inc. má běžnou 
likviditu vyšší než Walmart Inc. Nic víc. Abychom 
mohli hodnotit, je potřeba srovnávat 
porovnatelné. Např. společnosti Apple Inc. a 
Microsoft Corp. Zde již můžeme s ohledem na 
srovnatelný „business“ těchto společností 
běžnou likviditu hodnotit. Ale stále nevíme, zdali 
i u těchto společností je likvidita dostatečná nebo 
spíše vykazující potíže. K tomu bychom 
potřebovali další data, ideálně na celou 
relevantní konkurenci, resp. daný trh. Vyvarujme 
se tedy izolovanému hodnocení na bázi 
„doporučených46“ hodnot. 
 

Tabulka 5-4: Příklad ukazatelů pracovního kapitálu u 
vybraných podniků 

Jméno 
společnosti 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
Netflix Inc. (mil. 
USD) 

1 134 2 204 3 207 -677 1 9565 

Facebook Inc. 
(mil. USD) 

31 526 44 803 43 463 51 172 60 6890 

Microsoft Corp. 
(mil. USD) 

80 303 106 951 111 174 106 132 109 6050 

APPLE Inc. (mil. 
USD) 27 863 27 831 15 410 57 101 38 3210 

TESLA Inc. (mil. 
USD) 433 -1 104 -1 686 1 436 12 4690 

AMAZON.COM 
Inc. (mil. USD) 1 965 2 314 6 710 8 522 6 3480 

Walmart Inc. 
(mil. USD) 

-9 239 -18 857 -15 580 -15 984 -2 5780 

TOYOTA 
MOTOR CORP. 
(mil. USD) 

18 524 4 621 3 348 5 885 7 6361 

Saudi Arabian 
Oil Company * 
(mil. USD) 

x 13 938 27 773 53 040 51 3561 

McDonald's 
Corp. (mil. USD) 

1 380 2 437 1 080 -63 620 

* známější spíše jako „ARAMCO“ 

Zdroj: vlastní tabulka, data Thomson Reuters 
 

Hodnocení výše pracovního kapitálu, obdobně 
jako u běžné likvidity není zcela možné provádět 
izolovaně. Je zřejmé, že pokud CR je nižší než 
1,00, pak WC musí vycházet nižší než 0, tj. bude 
se jednat o zápornou výši pracovního kapitálu. 
Ale jaká výše WC by měla být pro podnik 
ideální? Odpověď není vůbec snadná. Výše WC 
je odvislá od politiky řízení pracovního kapitálu 
(krátkodobého finančního managementu, 
„treasury managementu“ či „credit 
managementu“), která osciluje od agresivního 
řízení po řízení konzervativní.  
 
Někteří autoři od sebe odlišují pracovní kapitál a 
čistý pracovní kapitál („net working capital – 
NWC“). Např. (Vochozka, et al., 2020) s. 40 
uvádí jako pracovní kapitál brutto oběžná aktiva 
celkem a jako čistý pracovní kapitál rozdíl mezi 
oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Např. 
(Špička, 2017), (Mařík, et al., 2018) a ze 
zahraničních např. (Sagner, 2014) zahrnují, 
resp. uvádějí možnost zahrnutí do výpočtu také 
časové rozlišení. Jiní autoři jako čistý pracovní 
kapitál chápou jako rozdíl mezi oběžnými aktivy 
sníženými o peněžní prostředky a krátkodobými 
závazky. Pro účely finančního plánování a 
ocenění podniku se pak doporučuje úprava WC 
na tzv. provozně nutnou výši pracovního kapitálu 
(viz. např. (Mařík, et al., 2018) s. 167. Investoři 
zvažující akvizici pracují s tzv. „normalizovaným 
pracovním kapitálem" (angl. Normalized working 
capital47).  Z uvedeného plyne, že pro různé 
potřeby může být pracovní kapitál definován 
jinak a je velmi potřeba čtenáři (uživateli) 
vysvětlit, jakou definici v analýze zpracovatel 
používá a proč. S ohledem na výše uvedené 
nyní pracujme jen se „základním“ pojetím 
pracovního kapitálu. Zobrazme si na „téčku“ 
rozvahy, co je vlastně pracovní kapitál, abychom 
si uvědomili klady či zápory kladného, resp. 
záporného WC

 

 

 
46 Osobně jsme se nějaký čas strávili tím, že jsme se snažili 
dohledat, kdy a která literatura zavedla poprvé „doporučené 
hodnoty“. Bohužel neúspěšně, což ostatně není důležité. 

47 A využívá se zkratka „NWC“, což je někdy matoucí 
s ohledem na to, že stejná zkratka se používá u čistého 
pracovního kapitálu. Více viz např. (Bodmer, 2014). 
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Schéma 5-2: Pracovní kapitál 

 
Zdroj: vlastní schéma

 
Ze schématu by mělo být patrné, že: 

a) kladný WC je taková výše krátkodobých 
aktiv, která je kryta dlouhodobými zdroji (tj. 
vlastním kapitálem a dlouhodobými dluhy).  

- dlouhodobé zdroje jsou pro společnost 
obvykle „dražší“, ale lze je relativně 
jednoduše plánovat a víme na delší dobu 
jejich „cenu“, 

- v jednoduchosti řečeno je jedná spíše o 
konzervativnější způsob řízení pracovního 
kapitálu, 

- můžeme definovat také jako rozdíl mezi 
dlouhodobými zdroji (tj. vlastním kapitálem 
a dlouhodobými dluhy) a stálými aktivy; 

b) záporný WC je taková výše krátkodobých 
závazků (dluhů), které kryjí dlouhodobá 
aktiva (tj. např. stroje a zařízení, nemovité 
věci aj.) 

- krátkodobé zdroje jsou obvykle pro 
společnost „levnější“, ale nejsou stabilním 
zdrojem financování, není u nich jisté, 
jakou podobu („cenu“) budou mít např. za 
1 rok. 
 

Tabulka 5-4 výše nám ukazuje, že některé 
společnosti jasně fungují dlouhodobě se 
zápornou výší pracovního kapitálu – např. spol. 
Walmart Inc. a je to pro jejich „business“ 

 
48 Společnosti typu Walmart typicky vykazuji spíše nízké a 
záporné výše WC a tedy i CR nižší než 0. Důvod je jednoduchý 
– super(hyper) (Špička, 2017)markety inkasují hned, mají jen 
zásoby a splatnost svých krátkodobých dluhů oddalují a 

typické48. U jiných společností, např. TESLA Inc. 
sledujeme nejasný trend spojený spíše s tím, že 
se jedná o „business“, který se teprve usazuje. 
Jasně konzervativní způsob financování 
krátkodobých aktiv mají obvykle službové 
společnosti (např. Facebook Inc., Microsoft 
Corp., Apple Inc.). U výrobních podniků, jako je 
ARAMCO a TOYOTA vidíme rovněž 
konzervativní způsob financování, ale neměli 
bychom také zapomínat na možnost vlivu 
kulturního prostřední, ve kterém společnost 
funguje, na finanční řízení49. 
 
Konkrétní výše WC se nedá zcela odůvodnit. Při 
hodnocení je tedy za potřebí znát politiku 
krátkodobého finančního managementu, 
abychom mohli zhodnotit, zdali výsledky 
ukazatelů odpovídají strategii, nebo se jedná o 
vlivy projevující se ve společnosti bez jejího 
„zavinění“, lépe řečení „řízení“ a vyhodnotit také 
faktickou pozici v dodavatelsko – odběratelském 
řetězci, ve kterém společnost podniká a z toho 
vyplývající faktické dopady na likviditu. Určitou 
nápovědu při hodnocení nám může přinést 
relativní ukazatel, a to obrat pracovního kapitálu 
(angl. „sales to working capital“), resp. obrácený 
ukazatel, podíl (čistého) pracovního kapitálu 
k tržbám (angl. „working capital ratio“) případně 

nechávají se tak financovat svými dodavateli – viz také více u 
analýzy obchodního deficitu. 
49 ARAMCO je společností zcela podléhající islámskému 
pojetí financí dle práva šaría ( ةعیرش ), které má specifický 
přístup k úročenému dluhovému financování 
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podíl (čistého) pracovního kapitálu k EBITDA, 
které jsme zařadili do ukazatelů aktivity. 
(Bodmer, 2014) 
 
Další ukazatele likvidity podniku precizují výše 
uvedené. Jedná se zejména o: 

- Ukazatel pohotové likvidity (angl. 
„quick ratio“, nebo „acit test ratio“ dále 
také „QR“) 

- Ukazatel peněžní likvidity (angl. „cash 
ratio“, dále také „CaR“) 

- Ukazatel „provozní“ pohotové likvidity 
- Ukazatel „okamžité“ likvidity  
- Ukazatel cash flow likvidity  

Tabulka 5-5: Pohotová likvidita („quick ratio“) 

𝑄𝑅 =	
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je poměr mezi čitatelem, který 
je tvořený krátkodobými pohledávkami, 
krátkodobým finančním majetkem a peněžními 
prostředky a jmenovatelem, který je stejný jako 
u výše popsané CR. Jedná se o ukazatel 
z pohledu dosažení prostředků na úhradu 
krátkodobých dluhů bez vlivu zásob. Jinými 
slovy se věnuje riziku, že podnik bude nelikvidní 
z toho důvodu, že povinné platby splatné během 
běžného provozního cyklu (krátkodobé závazky) 
nebudou uhrazené z již dostupných peněžních 
prostředků a krátkodobých pohledávek. 
 
Smysl je v tom, že hůře „zpeněžitelné“ jsou 
zásoby, lépe krátkodobé pohledávky. Někteří 
analytici tento ukazatel mají raději než CR, a to 
z toho důvodu, že reálněji zobrazuje řešení 
případné nelikvidity.  
 
Reálnější situací se totiž jeví ta, že společnost 
spíše rychleji (a raději) zpeněží krátkodobé 
pohledávky (prodají pohledávky 

 
50 Např. jako součást bankovního produktu, či přímý prodej 
společnostem zabývajícím se inkasem pohledávek 
51 Klient bude preferovat neplatit hned než platit hned za jinak 
stejných podmínek, tj. klient bude preferovat odklad řešení jeho 
vlastní likvidity za jinak stejných podmínek. 

specializovaným zájemcům50) než zásoby. 
Zpeněžení zásob totiž může způsobit dominový 
efekt v běžném provozním cyklu. Bez zásob 
nemůže být pokračováno v běžném 
(výrobním) provozním cyklu, bez pohledávek 
ano. Pohledávky při krátkodobém finančním 
řízení obvykle nikdo nechce, nejsou-li patřičně 
úročené (což obvykle nebývají), nebo z nich 
neplyne nějaký specifický benefit za jejich držbu. 
Jsou jen projevem „zadržených“ peněžních 
prostředků, jsou projevem nedostatečné síly 
vůči odběrateli, aby uhradil hned. Krátkodobé 
pohledávky jsou tak jen obchodním nástrojem 
získání klienta, zákazníka51. 
 
U případného rychlého zpeněžení bonitních 
krátkodobých pohledávek bývá větší počet 
zájemců, než u rychlého zpeněžení specifických 
zásob (materiálů, nedokončené výroby atp.) 
dané společnosti52. Dalším argument je ten, že 
některé společnosti zásoby nevykazují 
vůbec (či jen velmi malé ve srovnání 
s konkurencí), protože využívají různých 
možností, které daný výrobní cyklus umožňuje 
(např. konsignační sklady, just-in-time dodávky 
aj.), což znesnadňuje zejména externí analýzu 
v rámci porovnání s konkurencí, u které analytici 
nemají informace o využívaných možností ve 
výrobním procesu.  

Tabulka 5-6: Příklad ukazatelů pohotové likvidity u 
vybraných podniků 

Jméno 
společnosti 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Netflix Inc.  1,25 1,40 1,49 0,90 1,25 
Facebook Inc. 11,97 12,92 7,19 4,40 5,05 
Microsoft Corp. 2,31 2,88 2,86 2,50 2,49 
APPLE Inc. 1,33 1,23 1,10 1,50 1,33 
TESLA Inc. 0,72 0,56 0,52 0,80 1,59 
AMAZON.COM Inc.  0,78 0,76 0,85 0,86 0,86 
Walmart Inc. 0,22 0,20 0,23 0,22 0,49 
TOYOTA MOTOR 
CORP.  1,00 0,89 0,88 0,89 0,91 

52 Samozřejmě nalezneme řadu výjimek, zejména u „vzácných“ 
zásob, u běžně užívaných zásob 
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Saudi Arabian Oil 
Company * 1,31 1,47 1,84 1,70 1,43 
McDonald's Corp. 1,38 1,82 1,35 0,97 1,00 

*známější spíše jako „ARAMCO“ 

Zdroj: vlastní tabulka, data Thomson Reuters 
 
Tak jak bylo uvedeno u CR, tak ani u QR není 
záhodno pracovat s „doporučenými hodnotami“. 
Je opět markantní rozdíl mezi jednotlivými 
„businessy“ jednotlivých společností. U 
společností, u kterých bychom spíše čekali 
minimální zásoby, se potvrzují velmi obdobné 
výše likvidit (běžná a pohotová) – např. 
Facebook Inc., Netlix Inc.). Naopak u 
společností, kde zle očekávat vyšší zásoby je 
pohotová likvidita významně nižší než běžná 
(např. Walmart Inc., Amazon.com, Inc., 
ARAMCO). Z pohledu časové řady je zajímavé 
sledovat relativně stabilní pohotovou likviditu (a 
tedy sledovat určitou politiku) např. u 
Amazonu.com, Walmartu, Toyoty. U spol. 
McDonald’s lze sledovat postupný pokles 
pohotové likvidity. Pro detailní hodnocení 
bychom potřebovali podrobnější data o 
konkurenci. 

Vzorec 15: Peněžní likvidita („cash ratio“) 

𝐶𝑎𝑅

=	
𝐾𝑟á𝑡𝑘. 𝑓𝑖𝑛.𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

 

Peněžní53 likvidita  

není nijak složitý ukazatel, od které toho bohužel 
nemůžeme moc očekávat. Jedná se o poměr 
mezi nejlikvidnějšími složkami majetku podniku 
– peněžními prostředky a jejich ekvivalenty 
v podobě vysoce likvidních cenných papírů. 
Někteří autoři např. (Marek, et al., 2009) s. 290 
ještě odlišují likviditu pouze na úroveň 
peněžních prostředků (tj. bez krátk. fin. majetku 
a je označena jako „Okamžitá likvidita“). Pokud 
však analytik provede výše popsané úpravy 
rozvahy, nemá již podrobnější členění valného 

 
53 Čeští autoři používají také označení „hotovostní“ – např. 
(Knápková, et al., 2017) s. 95 
54 U některých společností – např. těžebních společností – se 
můžeme setkat dokonce se zákonným požadavky vázaných 

praktického smyslu. Ukazatel nám zcela 
konzervativně vypovídá, jakou část 
krátkodobých závazků je společnost schopna 
okamžitě splatit.  
 
Při hodnocení ukazatele CaR (a ostatně to poté 
platí u všech výše postavených ukazatelů 
likvidity) by si analytik měl dávat pozor na to, 
jaké má společnost „smluvní závazky“ např. vůči 
bance z titulu financování (tzv. „kovenanty“). 
Např. společnost není oprávněna se vydat 
z veškerých peněžních prostředků, protože se 
zavázala na svém bankovním účtu udržovat 
určitou minimální výši (a tato část peněz je 
fakticky vázána54) či se může jednat o peněžní 
prostředky, které jsou účelově vázány pro 
výplatu budoucích závazků. Stejně tak může 
společnost čerpat specifické bankovní produkty, 
které umožňují společnosti mít velmi nízkou CaR 
(např. provozní kontokorentní úvěry a rámce viz 
dále), případně může být společnost zapojena 
do cash poolingu své skupiny (je-li součástí 
nějakého koncernu apod.) a tím může být její 
CaR „zkreslená“. 
 
Strategie některých společností může být 
taková, že nedrží peněžní prostředky vůbec. 
Důvodem může být velmi dobře vyjednaný 
kontokorentní (provozní úvěrový) rámec, pro 
který se nevyplatí držet peníze ve společnosti a 
je možné je investovat či vyplatit akcionářům. 
 
Výše popsané informace mnohdy nejsou 
veřejně dostupné a při hodnocení CaR tak může 
docházet k chybné interpretaci. V obecné 
interpretaci se nejspíše nesetkáte s rozdílnými 
názory – tj. že nadbytečná výše peněžních 
prostředků generuje náklady ušlé příležitosti 
(alternativní investice) a naopak nedostatek 
generuje zápůjční náklady (obvykle úrokové). 
 
Ale abychom ukazatel CaR trochu pochválili – je 
oblíben při sestavování finančního plánu při 

(Miller & Orr, 1966) peněz např. na rekultivace aj. Taková část 
peněz či ekvivalentů v podobě cenných papírů nemůže být 
zahrnuta do výpočtu ukazatelů likvidity (tj. nikoliv jen peněžní 
likvidity). 
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plánování peněžních prostředků (více viz např. 
(Mařík, et al., 2018) s. 144). 
 
Existují teoretické přístupy k řízení hotovosti (viz 
např. Baumolův model55, nebo Miller – Orrův 
model56). Praktické přístupy se označují jako 
„cash budgeting57“. 

Tabulka 5-7: Provozní pohotová likvidita 

𝐶𝑎𝑅 =	
𝐾𝑟á𝑡𝑘. 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 − 𝑘𝑟. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣ě𝑟𝑦 

 
Můžete se v odborné literatuře, např. (Grünwald 
& Holečková, 2007) setkat také s definicí 
likvidity, která od sebe odlišuje dluhy ke 
splacení. Autoři ji uvádějí jako provozní pohotovou 
likviditu a uvádějí ve jmenovateli pouze 
krátkodobé závazky, které jsou spojené 
v krátkodobém horizontu pouze s provozní 
činností (tj. nikoliv např. z činnosti finanční, tj. 
načerpání či splacení bankovních úvěrů).  
 
Stejně tak si lze představit, že likvidita bude 
sledována k danému datu se jmenovatelem 
pouze ve výši aktuálně splatných závazků. 
Taková informace je pak velmi náročná 
na sestavení, ale také co do vypovídací 
schopnosti (či vyhodnocení). Modifikovat si 
ukazatele likvidity můžeme pro své analytické 
potřeby. Je však potřeba vždy pamatovat na 
vypovídací schopnost a možnosti srovnání 
v čase a prostoru. 
 
Dalšími vhodnými ukazateli sledování likvidity 
jsou ukazatelé postavené na schopnosti 
společnosti generovat kladné provozní cash flow 
(viz dále). Jak uvádí (Špička, 2017), „je vhodné 
vždy počítat všechny tři stupně likvidity“. Vztahy 
mezi jednotlivými úrovněmi likvidity, resp. příčiny 
jejich vývoje vysvětluje (Marek, et al., 2009) 
v pyramidálním rozkladu běžné likvidity, který 
pracuje s doby obratu vstupních veličin (viz dále 
v kapitole věnující se ukazatelům aktivity). 
 
 

 
55  (Baumol, 1952) 
56 (Miller & Orr, 1966) 

57 Např. (Sagner, 2014) s. 53 


