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Analýza poměrových ukazatelů 

 

 Výpočet poměrových ukazatelů je základní 

metodou finanční analýzy 

 Ukazatelé jsou vypočítány jako poměry veličin, 

které chceme zkoumat 

 Výsledkem je koeficient, počet dní, Kč nebo 

procentní vyjádření, pokud výsledek násobíme 

100 

 



Poměrové ukazatele likvidity 

 Základní pojmy 

 Likvidita je momentální schopnost přeměnit 

majetek v peněžní prostředky 

 Solventnost je schopnost hradit svoje závazky 

(mít dostatek peněžních prostředků) 

 Likvidnost – vlastnost majetku být přeměněn 

v peněžní prostředky (nejnižší u DHM) 

 



3 stupně likvidity majetku  

 LIII běžná likvidita  

 LIII    =      oběžná aktiva 

             krátkodobé závazky 

 doporučená hodnota 1,5 -2,5 

 Vyjadřuje kolikrát pokryjí oběžná aktiva 

krátkodobé závazky 

 Předpokládá se, že by na úhradu závazků 

byly použity i zásoby na skladech  

 



LII pohotová likvidita  

 LII =    FM + krátkodobé pohledávky 

            krátkodobé závazky 

 

 doporučená hodnota 1-1,5 

 Vyjadřuje jak je firma schopna splácet své 

závazky, za předpokladu, že jí odběratelé budou 

včas platit 

 Vylučuje nejméně likvidní oběžná aktiva - zásoby 

 



LI peněžní (okamžitá) likvidita 

 LI = krátkodobý finanční majetek 

        krátkodobé závazky 

 

 doporučená hodnota 0,9 – 1,1 

 

 Vyjadřuje kolikrát je firma schopna uhradit 

z finančního majetku krátkodobé závazky 

 Externí analytik bohužel nemá aktuální 

informace o finančním majetku 

 



Jednotná metodika výpočtu: 

 Oběžná aktiva tvoří: 

 Krátkodobý finanční majetek 

 Krátkodobé pohledávky 

 Zásoby 

 Pohledávky za upsaný základní kapitál 

 Časové rozlišení aktiv 

 Krátkodobé závazky tvoří: 

 Krátkodobé závazky 

 Krátkodobé bankovní úvěry 

 Časové rozlišení pasiv 



Příklad – vypočítejte a zhodnoťte jednotlivé 

stupně likvidity 

Ukazatel 1. období 2. období 3. období 

Krátkodobá 

pasiva 

228 895 185 591 373 031 

Krátkodobé 

závazky 

129 288 72 397 120 126 

Krátkodobé 

ban. úvěry 

99 607 113 194 252 905 

Oběžná aktiva 317 003 256 301 404 148 

Zásoby 112 128 133 973 234 069 

Pohledávky 186 177 116 739 162 455 

Krátkodobý fin. 

majetek 

18 698 5 589 7 624 



Řešení: 

1. období 2. období 3. období 

LIII 1,384 1,380 1,083 

LII 0,895 0,659 0,455 

LI 0,081 0,030 0,020 

Firma má problémy s likviditou, protože ve všech ukazatelích 

nedosahuje požadovaných hodnot. Největší problémy má s 

okamžitou likviditou. Ze svých finančních prostředků, které má k 

dispozici je např. schopna pokrýt pouze 2 % krátkodobých 

závazků ve 3. období 
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