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Finanční analýza – ukazatele 
likvidity

(opakovací cvičení)



Metodický pokyn

1. V úvodní části hodiny si žáci zopakují pojmy:
likvidita, likvidnost, pohotové platební prostředky, krátkodobé
závazky, pohledávky, okamžitá likvidita, běžná likvidita a 
celková likvidita.

2.     Na volný list papíru postupně řeší podle zadání jednotlivé
stupně likvidity. 

3.     Během vlastní práce jim již nejsou poskytovány žádné
informace.  

4. Při práci by měli mít žáci na lavici volný list papíru, 
kalkulačku, psací potřeby.

5. Časová dotace na vyřešení úlohy cca 25 minut.
6. V další hodině jim vyučující promítne výsledky na tabuli, žáci 

si je zkontrolují a opraví chybné výpočty. 



• Co je likvidita?
= schopnost podniku hradit své závazky.
(= solventnost)

• Co je likvidnost? 
= míra obtížnosti přeměny majetku do hotovostní formy.

Jaké stupně likvidity se sledují?
Okamžitá likvidita, běžná likvidita, celková likvidita.
Dle zadání je vypočítejte a posuďte platební schopnost podniku.



Vstupní údaje (v tis. Kč)

Peníze na běžném účtu             1260
Peníze v pokladně 20
Pohledávky                                  500
Zásoby                                       2500
Krátkodobé závazky                  1500



a)  Okamžitá likvidita

pohotové platební prostředky
OL   =   ———————————————

krátkodobé závazky

= schopnost podniku „okamžitě“ do 1 měsíce hradit své závazky.

Co jsou pohotové platební prostředky?
Peníze v pokladně, na běžném účtu... 
Co jsou krátkodobé závazky?
Závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám,
finančnímu úřadu…

Jaká je příznivá hodnota ukazatele? 
(0,9 - 1,1)



b) Běžná likvidita

peněžní prostředky + pohledávky
BL  =   ————————————————

krátkodobé závazky

= schopnost podniku hradit své závazky do 6 měsíců.

Jaká je příznivá hodnota ukazatele?
(1,0 - 1,5)
Kdy je podnik nucen prodávat svoje zásoby?
(poměr je menší než 1)



c) Celková likvidita

oběžný majetek
CL    =    ——————————

krátkodobé závazky

Udává schopnost podniku uhradit své závazky
v dlouhodobějším horizontu  (6 – 12 měs.)

Co je oběžný majetek?
Peněžní prostředky + pohledávky + zásoby

Jaká je příznivá hodnota ukazatele?
(2,0 - 2,5)
Kdy je podnik zcela nelikvidní?
(poměr je menší než 1,0)



Okamžitá likvidita - řešení:

1260 + 20
OL =  ————— =  0,85

1500

Příznivá hodnota (0,9 - 1,1)



Běžná likvidita - řešení:

1280 + 500
BL =  —————— = 1,19

1500

Příznivá hodnota
(1,0 - 1,5)



Celková likvidita - řešení:

1280 + 500 + 2500
CL = ————————— = 2,85

1500

Příznivá hodnota
(2,0 - 2,5)
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