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1. Úvod 
Finanční analýza slouží k posouzení finanční výkonnosti a ke zhodnocení aktuální 

finanční situace firmy. Proto je tedy považována za důležitý nástroj pro řízení a chod podniku.  

Cílem diplomové práce je analýza vývoje finanční výkonnosti vybraného podniku. Pro 

vypracování analýzy budou použity účetní výkazy společnosti BENEKOVterm s.r.o. v rozmezí 

let 2003 – 2007. Mimo finanční analýzy budou provedeny další metody zaměřeny na 

ohodnocení finanční situace společnosti, které jsou schopny odhalit případné nedostatky.  

Diplomová práce bude rozdělena na část teoretickou a aplikační. Teoretická část bude 

zaměřena na přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti. Bude zde přiblížen pojem 

finanční analýzy, význam analýzy výkonnosti pro podnik a zdroje informací, ze kterých je 

finanční analýza sestavována. Dále bude pozornost věnována základním finančním ukazatelům 

a jejich interpretaci pomocí pyramidového rozkladu. V závěru teoretické části budou 

představeny modely hodnocení finanční úrovně, bankrotní bonitní modely a pyramidové 

rozklady. 

V druhé části bude provedena aplikace vybraných metod pro hodnocení finanční 

výkonnosti. V úvodu aplikační části bude představena hodnocená společnost. Dále bude 

provedena analýza bilance společnosti, výkazu zisku a ztráty a budou vypočtena bilanční 

pravidla. Poté bude následovat výpočet poměrových ukazatelů, zaměřený zejména na ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. V závěru budou vypočteny predikční modely, 

které mohou nastínit vývoj společnosti do budoucna a bude provedena aplikace ekonomické 

přidané hodnoty. 

Třetí část bude věnována zhodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku. Budou zde 

provedeny pyramidové rozklady ukazatele rentability vlastního kapitálu a ekonomické přidané 

hodnoty. Součástí závěrečného zhodnocení bude také srovnání výsledků hodnocené společnosti 

s odvětvím. Na základě výsledků získaných pomocí jednotlivých analýz bude zhodnocena 

finanční situaci společnosti a navržená vhodná doporučení v souladu se strategií firmy, vedoucí 

ke zlepšení nebo odstranění zjištěných nedostatků.  

 

 



 

 4 

2. Přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti 

2.1 Význam analýzy výkonnosti pro podnik 

Pro úspěšné řízení a chod podniku je bezesporu nezbytná analýza ekonomických jevů a 

procesů probíhajících ve sledovaném podniku. Analýza se zabývá sběrem dat, tříděním a 

následnou transformací těchto dat do informací důležitých pro rozhodování a řízení 

společnosti. Abychom dospěli k správnému výsledku a bezchybně vyhodnotily zjištěné 

informace, je zapotřebí znalost použitých metod. Jen tak jsme schopni správně využívat služeb 

analýzy výkonnosti, případně odhalit skryté nedostatky a udělat vše pro jejich odstranění. 

Neustálé hodnocení minulých či současných informací a jejich použití při finanční výkonnosti 

podniku se stalo nezbytnou součástí manažerské práce Základem měření výkonnosti podniku je 

finanční analýza. „Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a 

doporučení vhodných řešení do předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. 

Jejím cílem je poznat finanční zdraví podniku, identifikovat slabiny, které by mohly vést k 

problémům a determinovat silné stránky."1
  

2.1.1 Vymezení pojmu finanční analýza 

Finanční analýza je významnou součástí podnikového řízení. Je úzce spojena 

s účetnictvím a finančním řízením podniku. Pomocí výsledků analýzy lze rozhodovat o 

majetkové a finanční struktuře podniku, dělat různá investiční rozhodnutí, řídit zásoby a mnoho 

dalšího. Při sestavování finanční analýzy se vychází zejména z údajů v účetních výkazech. 

Hlavním cílem je odhalit finanční zdraví společnosti, nelézt případné slabiny, které by mohly 

vést k problémům a naopak vyzdvihnout silné stránky. Smyslem finanční analýzy je vystihnout 

celkovou finanční situaci podniku.  

Finanční analýzu lze rozdělit na interní a externí, záleží na způsobu provedení a zdrojích 

informací. Interní analýzu provádí finanční manažéři. Při vypracování analýzy vycházejí nejen 

z informací dostupných veřejnosti, ale mají možnost pracovat také s údaji interními, které 

nejsou běžně k dispozici. Jsou to například údaje z finančního a manažerského účetnictví, 

vnitropodnikové evidence či kalkulace. Prostřednictvím interní analýzy je možno porovnat 

skutečnost s plánem, podniky stejného zaměření a konkurenčními podniky, srovnat skutečnost 

s doporučenými hodnotami. Velmi často je tato činnost spojována s controllingem. Naopak 

externí analýza podniku je prováděna z vnějšku například bankami, investory, obchodními 

partnery či konkurenčními podniky.  

                                           
1  Grünwald, Rolf, Holečková, Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku. Praha 2004.  
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2.1.2 Zdroje informací pro finan ční analýzu 

Předpokladem pro kvalitně vypracovanou finanční analýzu jsou zdroje, ze kterých se 

čerpá.  Sebelepší metoda nebo technika analýzy nemůže poskytnout ze špatných podkladů 

hodnotné výsledky. Převážnou většinu těchto zdrojů tvoří finanční účetnictví. Finanční účetní 

výkazy zachycují pohyb podnikových financí a majetku ve všech jejich formách a ve všech 

fázích podnikové činnosti, jsou rozhodující součástí účetní závěrky, kterou tvoří: rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, příloha.2 

Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav majetku a zdroje krytí toho majetku k určitému časovému 

okamžiku. Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku. Zdroje krytí 

tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován, někdy bývá označován 

jako finanční struktura. Základní rozdělení aktiv je podle toho, jakou dobu jsou v podniku 

vázány, na dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek zahrnují majetkové 

složky, které podnik využívá dlouhodobě a postupně je odepisuje. Oběžná aktiva jsou 

v podniku většinou spotřebována najednou, či přeměněna na peníze v délce kratší jak jeden 

rok. Jednotlivé položky aktiv jsou řazeny podle stupně likvidnosti. Pro získání aktiv musí mít 

podnik k dispozici finanční zdroje. Těmito zdroji může být z pohledu vlastnictví buď vlastní 

kapitál, nebo cizí kapitál.  

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledku 

hospodaření. Podává nám přehled o nákladech a výnosech za jednotlivé činnosti a slouží pro 

hodnocení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. 3 Výkaz zisku a ztráty vyjadřuje, 

jak byl podnik úspěšný z hlediska využívání majetku a zdrojů, které měl v hodnoceném období 

k dispozici. Výnosy a náklady lze členit do třech skupin, na provozní, finanční a mimořádné. 

Provozní výsledek hospodaření u většiny podniků vzniká z opakujících činnosti. Finanční 

výsledek hospodaření je rozdíl nákladů a výnosů z finanční činnosti podniku. Provozní a 

finanční výsledek hospodaření, dává výsledek hospodaření za běžnou činnost. Rozdílem 

mimořádných výnosů a nákladů je mimořádný výsledek hospodaření. Vyplývá z 

nepravidelných a neočekávaných událostí v podniku. Součtem výsledku hospodaření za běžnou 

a mimořádnou činnost se dostane výsledek hospodaření za účetní období.  

                                           
2  Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku 
 
3 Vorbová, H.: Výkaz cash flow a finanční analýza 
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Výkaz cash flow 

Ve výkazu cash flow jsou zachyceny peněžní toky. Hlavním úkolem tohoto výkazu je 

zachytit příjem a výdej hotovosti k určitému okamžiku. Účelem výkazu cash flow je tedy 

popsat vývoj finanční situace za sledované období a identifikovat příčiny změn ve finanční 

pozici podniku. Zobrazované veličiny jsou označovány jako tokové. Tento výkaz slouží 

především pro posouzení likvidity podniku.4 Cash flow lze zjistit dvěma metodami, přímou a 

nepřímou.  

2.2 Účetní ukazatele výkonnosti 

Mezi účetní ukazatele řadíme například čistý zisk (EAT), provozní zisk (EBIT), zisk před 

úhradou úroků, daní a odpisů (EBITDA), zisk na akcii (EPS) nebo poměrové ukazatele. Tyto 

ukazatele jsou rentability aktiv )ROA), rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) a rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE). Při používání těchto ukazatelů pro hodnocení výkonnosti je lepší 

vycházet z ukazatelů neočištěných o úroky či daně. Dávají nám lepší vypovídací schopnost. 

2.3 Ekonomické ukazatele 

Ukazatele ekonomické na rozdíl od účetních berou ohled na náklady na investovaný 

kapitál, ve výpočtu je zobrazen faktor rizika a časový horizont. Do této kategorie patří 

například čistá současná hodnota, ekonomická přidaná hodnota na bázi ekonomického zisku, 

nebo ukazatel CF z investic. 

Čistá současná hodnota  

Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) představuje rozdíl současné hodnoty 

všech budoucích peněžních příjmů z projektu (po zahájení výroby) a současné hodnoty výdajů 

vynaložených na investiční projekt (do zahájení výroby). Jako efekt z investice bere celkové 

peněžní příjmy z investice po celou dobu její životnosti. Je založena na respektování faktoru 

času pomocí diskontního počtu.  

Čistou současnou hodnotu lze určit dle vztahu, 

 ,)1(
1

JKVRFCFNPV t
T

t
t −+= −

=
∑  (2.1) 

kde T doba životnosti, R je náklad kapitálu, FCFt jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech 

investice, JKV  jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

                                           
4 Kislingerová, E.: Oceňování podniku 
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Mezi výhody metody čisté současné hodnoty patří, že vychází z finančních toků a zohledňuje 

faktor času. Pozitivní je také její schopnost aditivity, tedy sčítání jednotlivých ČSH. 

Nevýhodou metody čisté současné hodnoty je možnost umělého nadhodnocování 

projektu tím, že se stanoví delší doba životnosti než odpovídá reálným podmínkám. 

Aby se společnost rozhodla pro přijetí navrhovaného projektu musí být jeho čistá 

současná hodnota větší než nula. Pouze tehdy je projekt vhodný k přijetí, jelikož představuje 

růst tržní hodnoty firmy. 

2.4 Tržní ukazatele výkonnosti 

Tržní ukazatele výkonnosti hodnotí výkonnost podniku z pohledu trhu. Ukazatel tržní 

přidané hodnoty (MVA) hodnotí, zda firma vytvořila akcionářskou hodnotu. Pokud je tržní 

hodnota podniku vyšší než množství kapitálu do něho investovaného, pak došlo ke zvýšení 

hodnoty pro akcionáře. V opačném případě firma nevytvořila akcionářskou hodnotu. MVA 

bývá považována za nejpřesnější metodu měření bohatství, protože v sobě odráží všechny 

veřejně dostupné informace. Zvyšuje-li společnost svoji MVA, zvyšuje se tím i hodnota 

kapitálu do nich investovaného což značí úspěšnost podnikání. Společnost tak představuje 

dobrou investici pro obchodníky.  

Záporná tržní přidaná hodnota je známkou snížené hodnoty podniku. Nevýhodou MVA 

je, že nebere v úvahu náklady obětované příležitosti investovaného kapitálu. MVA také 

neuvažuje o hotovostních výplatách pro akcionáře, což má podstatný vliv na tržní ohodnocení 

cenných papírů.  

Tržní přidanou hodnotu nelze spočítat na úrovni strategické obchodní jednotky a nelze ji 

zjistit pro společnosti, které nejsou kotované na veřejném akciovém trhu. 

MVA lze počítat na bázi hodnotového rozpětí, 

 ,CMVMVA −=  (2.2) 

kde MV je celková hodnota podniku, C je celkový investovaný kapitál. 

Tržní přidanou hodnotu lze počítat ze vztahu jako současnou hodnotu budoucích EVA, 

 ,)1()( t
T

t
t REVAEVAPVMVA −+⋅== ∑  (2.3) 

Zvýšením ukazatele EVA firma zvýší rozdíl mezi hodnotou firmy a kapitálem do ní 

investovaným. Lze nalézt novou definici hodnoty firmy, 

 .MVABVEMVE +=  (2.4.) 

kde BVE je účetní hodnota vlastního kapitálu, MVA současná hodnota budoucích EVA. 
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Platí tedy, že tržní hodnota vlastního kapitálu je rovna součtu účetní hodnoty vlastního 

kapitálu a současné hodnoty budoucích EVA5. EVA bude podrobněji rozebrána v kapitole 2.9.  

2.5 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýza finančních výkazů patří k nejjednodušším nástrojům 

hodnocení ekonomické situace podniku. Potřebné podklady poskytují účetní výkazy, různé 

druhy plánů, přehledů či sestav sestavovaných z účetních dat společnosti. Vývoj jednotlivých 

položek je sledován jak v čase (horizontální analýza), tak podíl těchto položek na celkové sumě 

(vertikální analýza).  

Horizontální analýza  

Horizontální analýza porovnává dané položky v čase Rozbor je možno sestavit buď 

meziročně, porovnáním dvou po sobě jdoucích období, nebo za několik účetních období. Pro 

vyjádření meziročních změn lze počítat řetězové indexy, což znamená, že porovnáváme 

hodnoty běžného období k období základnímu. Změnu lze zobrazit jako absolutní nebo 

relativní hodnotu. Absolutní hodnota zachycuje celkovou změnu v peněžních jednotkách. 

Relativní změna zobrazuje změny jednotlivé položky v procentech. Interpretace změn musí být 

prováděna obezřetně a komplexně, musí se brát do úvahy jak změny absolutní, tak relativní. 

 ,1 ttt UUUAZ ∆=−= −  (2.5) 

 ,
11

1

−−

− ∆
=

−
=

t

t

t

tt

U

U

U

UU
RZ  (2.6) 

kde AZ je absolutní změna, RZ je relativní změna, Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je 

předchozí rok. 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza slouží k posouzení významu dílčích složek a jejich složení vybraného 

souhrnného absolutního ukazatele. Vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako 

procentní podíl ke zvolené základně položené jako 100 %. Při analýze rozvahy bývají položky 

výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv (celkových pasiv), ve výkazu zisku a ztráty 

je to velikost celkových výnosů nebo tržeb. Anylýza umožňuje sledovat relativní strukturu 

aktiv a pasiv a roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Nevýhodou je, že změny pouze 

konstatuje, ale neukazuje jejich příčiny. 

                                           
5 Dluhošová D.:Finanční řízení a rozhodování podniku 
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 ,
∑

=
i

i

U

U
celkunapodíl  (2.7) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ΣUi je velikost absolutního ukazatele. 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů  

Jedním ze základních metodických nástrojů finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele. Poměrové ukazatele vyjadřují vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů. 

Postupem času se vyčlenila určitá skupina ukazatelů, prostřednictvím kterých si můžeme 

vytvořit základní představu o finanční situaci daného podniku. 

2.6.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability zkoumají schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

za použití investovaného kapitálu. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní vliv řízení aktiv, 

financování firmy a likvidity na rentabilitu.  

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv je klíčový ukazatel, který zohledňuje výnosnost aktiv bez ohledu  na 

finanční strukturu pasiv. Představuje souhrnnou charakteristiku celkové efektivnosti vložených 

prostředků do podnikání. Důležitou otázkou je, jaký zisk je používán pro konstrukci ukazatele. 

Pro výpočet ukazatele rentability aktiv lze použít jak zisk před zdaněním a úroky (EBIT), tak 

zisk čistý (EAT). Přesnější a lepší vypovídací schopnost ukazatele je zjištěna tehdy, jestliže je 

použit zisk před úroky a daněmi.  

 ,100⋅=
aktiva

EBIT
ROA  (2.8) 

Obecně lze říci, že čím je vyšší hodnota ukazatele rentability aktiv, tím je výnosnost větší. 

Tento ukazatel v podniku je vhodné srovnávat např. s odvětvovými průměrnými hodnotami. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu má význam především pro akcionáře, společníky a 

investory. Měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. 

Výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než výnosnost celkového kapitálu. 

 ,100⋅=
kapitálvlastní

EAT
ROE  (2.9) 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb zachycuje schopnost podniku dosáhnout zisku při dané úrovni 

tržeb. Měří jaký efekt dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb (resp. výnosu). Ukazatel 

ziskovosti tržeb je někdy značen jako provozní ziskové rozpětí nebo zisková marže a odráží 

schopnost podniku vyrábět produkt nebo službu s nízkými náklady nebo za vysokou cenu. Za 

tržby se považuje součet tržeb za prodeje zboží a z prodej vlastních výrobku a služeb. 

 ,100⋅=
tržby

EAT
maržezisková  (2.10) 

 ,100⋅=
tržby

EBIT
PZR  (2.11) 

kde PZR je provozní ziskové rozpětí. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Ukazatel hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti 

vlastního kapitálu a dlouhodobých zdrojů. Jedná se o ukazatel, který je často používán 

k mezipodnikovému porovnání. 

 .100⋅
+

=
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE  (2.12) 

2.6.2 Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity můžeme zkoumat, jak účinně a rychle podnik využívá 

svůj majetek. Měří efektivnost podnikání a způsob využití zdrojů podle rychlosti obratu 

vybraných položek rozvahy. Ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní 

vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku. Udává, kolikrát se obrátí aktiva za 

daný časový interval. Jestliže intenzita využívání aktiv podniku je nižší než počet obrátek 

celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, měl by podnik zvažovat o odprodání části aktiv 

nebo se pokusit zvýšit objem tržeb.  

 ,
aktivacelková

tržby
DO aktivcelkových =  (2.13) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků, resp. doba splatnosti závazků z obchodního styku určuje  

dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Ve jmenovateli jsou uvedeny denní 



 

 11 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a z prodeje zboží jako zdroj  

pro splácení krátkodobých závazků. Obdobně lze počítat dobu obratu dlouhodobých závazků a 

závazků z obchodního styku. 

 ,360⋅=
tržby

závazkykrátkodobé
DO

ZÁV
 (2.14) 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek. Vyjadřuje, za jak dlouho jsou 

pohledávky v průměru spláceny (inkasní období). Délka této doby by měla odpovídat průměrné 

době splatnosti faktur. Doba obratu pohledávek je vyjadřována jako poměr průměrného stavu 

pohledávek a průměrných denních tržeb.  

 ,360⋅=
tržby

pohledávky
DO P

 (2.15) 

Vztah mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků zachycuje tzv. pravidlo 

solventnosti. Dle tohoto pravidla by mělo platit, že doba obratu pohledávek by měla být nižší 

než doba obratu závazků. 

Doba obratu zásob 

 .360⋅=
Tržby

Zásoby
DO zásob

 (2.16) 

Představuje průměrný časový interval, po který jsou zásoby v podniku vázány do doby 

prodeje, nebo do doby spotřeby. Je nutno počítat s náklady spojenými s pořízením zásob. Čím 

je doba obratu kratší, tím lépe. 

2.6.3 Ukazatele zadluženosti (finanční stability) 

Pojem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv 

cizí zdroje. Zapojením cizích zdrojů ovlivňuje výnosnost kapitálu akcionářů, nese s sebou ale i 

určité  riziko. Pro společnost je ovšem financování cizími zdroji výhodné, jelikož zde působí 

daňový štít.  

Ukazatel celkové zadluženosti 

Jedná se o základní ukazatel zadluženosti, který udává míru krytí majetku podniku cizími 

zdroji. Vypovídá, v jakém objemu je majetek kryt cizím kapitálem. Nebo-li kolikrát je kryta 

každá 1 Kč majetku cizími zdroji. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je 

zadluženost podniku a tím je vyšší i riziko pro věřitele. 
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 ,100⋅=
aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženosCelková  (2.17) 

Ukazatel podílu vlastních kapitálu na aktivech 

Ukazatel je doplňkem k celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. 

Součet ukazatele celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování by měl být přibližně 1. 

 ,100⋅=
aktivacelková

kapitálvlastní
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl  (2.18) 

Prostřednictvím ukazatele je vyjádřena finanční samostatnost firmy. Vypovídá o tom, 

kolikrát se vlastní zdroje podílí na krytí majetku firmy. Čím vyšší, tím příznivější, podnik je 

poměrně finančně stabilnější, ale příliš vysoký ukazatel může mít za příčinu zpomalení tempa 

růstu firmy. Jeho převrácená hodnota se nazývá finanční páka a informuje, kolikrát podnik 

posílil pomocí cizího kapitálu vlastní zdroje za účelem dosažení vyššího zisku. 

Úrokové krytí 

 ,100⋅=
úroky

EBIT
krytíÚrokové  (2.19) 

Obrácená hodnota úrokového zatížení je úrokové krytí, vypovídá o tom, kolikrát jsou 

placené úroky kryty výsledným efektem (výdělkem). Na základě docílených hodnot tohoto 

ukazatele lze usoudit na efektivní vývoj hospodaření podniku 

Úrokové zatížení 

 ,100⋅=
EBIT

úroky
zatíženíÚrokové  (2.20) 

Ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Pokud 

má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Na 

první pohled by bylo žádoucí snížit úrokové zatížení. Rozhodující je však výnosnost vložených 

prostředků a úrokové míry. 

Úvěrová zadluženost 

 ,100⋅=
VK

Ú
ÚZ  (2.21) 

kde ÚZ je úvěrová zadluženost, Ú jsou úvěry, VK je vlastní kapitál. 

Ukazatel úvěrové zadluženosti je důležitý u podniků, u kterých jsou rozhodující formou 

cizích zdrojů bankovní úvěry. 
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2.6.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita je obecně definována jako schopnost a připravenost podniku uhradit stávající 

krátkodobé peněžní závazky včas a v plné výši, jakmile nastane jejich splatnost. Představuje 

nezbytnou podmínku pro dlouhodobou existenci firmy. 

Ukazatel celkové likvidity 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, když promění veškerá 

oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. 

 ,
.krCK

OA
likviditaCelková =  (2.22) 

kde OA jsou oběžná aktiva. 

Ukazatel by měl být v rozmezí 1,5 – 2,5.6 Nevýhodou jsou zde nedobytné pohledávky a 

neprodejné zásoby. 

Ukazatel pohotové likvidity 

 ,
krCK

zásobyOA
likviditaPohotová

−=  (2.23) 

Ve snaze vyloučit nejméně likvidní část oběžných aktiv byly odečteny zásoby z oběžných 

aktiv. Čím je ukazatel vyšší, tím jistější je úhrada krátkodobých peněžních závazků. Podnik by 

měl být schopen vyrovnat své závazky bez nutnosti prodeje svých zásob. Interval 1,0 – 1,5 6 je 

považován za optimální výši. 

Ukazatel okamžité likvidity 

Ukazatel měří schopnost podniku hradit své právě splatné závazky. Je osvobozen od vlivu 

zásob a pohledávek.  

 ,
KZ

FM

CK

pohledávkyzásobyOA
likviditaOkamžitá

kr

=−−=  (2.24) 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5.6 

Čistý pracovní kapitál 

 .KZOAČPK −=  (2.25) 

Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění 

v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita 

                                           
6 Zdroj: Kislingerová, E.: Oceňování podniku 
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k uskutečnění podnikových záměrů. Jde o část oběžného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji. 

2.7 Bilanční pravidla  

Bilanční pravidla představují doporučení pro společnosti a mají především dlouhodobý 

charakter. Podstatou těchto pravidel je vhodné uspořádání struktury kapitálu vybraného 

podniku vzhledem k jeho majetkové struktuře a likviditě. Důležité je si uvědomit, že větší podíl 

dlouhodobého kapitálu snižuje celkovou efektivnost činnosti podniku vzhledem k jeho vyšší 

ceně, nižší podíl je zase naopak značně riskantní vzhledem k solventnosti podniku. Těmito 

doporučeními by se měl management při financování společnosti  řídit, zvláště stanoví-li si za 

cíl dosažení dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. 

Zlaté bilanční pravidlo 

V případě tohoto pravidla je důležité sledovat časový horizont jednotlivých majetkových 

častí s časovým horizontem dlouhodobých zdrojů. Doporučuje se, aby stálá aktiva byla 

financována především z vlastních nebo dlouhodobých cizích zdrojů. Naopak krátkodobé 

složky majetku jsou financovány z krátkodobých zdrojů.  

- dlouhodobé zdroje > ≈ dlouhodobý majetek 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika  

Úkolem zlatého pravidla vyrovnání rizika je upravit kapitálovou strukturu. Říká, že 

vlastní zdroje by pokud možno měly převyšovat cizí, v krajním případě by se měly rovnat. 

Zadlužení podniku představuje riziko věřitele, které se s rostoucím zadlužením zvyšuje. 

Rostoucí zadluženost může způsobit problém se získáváním dodatečných zdrojů financování. Z 

cizího kapitálu je podnik nucen platit úroky, oproti tomu vlastní kapitál podnik není nucen 

nikdy splatit a v našich podmínkách dokonce ani vyplácet dividendu. 

- vlastní zdroje > ≈ cizí zdroje 

Zlaté pari pravidlo 

Doporučením zlatého pari pravidla je, aby stálá aktiva byla financována výhradně z 

vlastního kapitálu, případně zde ještě existuje možnost financování za pomoci dlouhodobého 

cizího kapitálu. 

- dlouhodobý majetek ≈ vlastní zdroje 
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2.8 Modely hodnocení finanční úrovně 

Další z možností, kterou může být finanční analýza prováděna je prostřednictvím 

bonitních a bankrotních modelů. Pomocí nich lze rychlým způsobem vyhodnotit aktuální 

finanční a ekonomickou situaci podniku. Tyto modely se zakládají na srovnání výsledků firmy 

se statisticky zjištěnými a zpracovanými daty podniků obchodujících ve stejném oboru. 

2.8.1 Bonitní modely 

Bonitní modely odrážejí míru kvality firmy podle její výkonnosti. Tyto modely jsou tedy 

orientovány na investory a vlastníky. Mezi bonitní modely patří Tamariho model, Kralickuv 

Quick-test a Index IN.  

Index důvěryhodnosti (Index IN) 

Jde o model sestrojený Inkou a Ivanem Neumaierovými, kteří převedli Altmanův index 

pro hodnocení finančního zdraví podniků do podmínek České republiky. Na základě vybraných 

matematických a statistických metod sestavili index důvěryhodnosti IN. Index představuje 

velký význam pro věřitele, jelikož se zaměřuje na schopnost podniků dostát svých závazků. 

První model byl sestaven v roce 1995. Index IN95 je vhodný pro roční hodnocení finančního 

zdraví společnosti. 

,80,1610,052,033,811,022,095 Výnosy

ZPL

KBUKZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

úroky

EBIT

CZ

A
IN ⋅−

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  (2.26) 

Interpretace: 

IN95 > 2 podnik tvoří hodnotu (kladná EVA), dobré finanční zdraví, 

1 < IN95 < 2  šedá zóna – nelze jednoznačně určit zda podnik tvoří hodnotu, 

IN95 < 1  podnik spěje k bankrotu, je finančně slabý. 

Důležitým znakem v rovnici jsou váhy jednotlivých ukazatelů, které značí významnost. 

Je možno hodnotit z hlediska vah celé ekonomiky, či pouze odvětví. Váhy ukazatelů jsou 

stanoveny jako podíl významnosti ukazatele, který je dán četností výskytu tohoto ukazatele 

v ratingových modelech a jeho odvětvové hodnoty v roce vzniku indexu tedy 1995. Index IN je 

ovšem neustále aktualizován. Jednotlivé váhové koeficienty jsou přepočítávány a volně 

dostupné na internetové adrese tvůrců IN indexu. Další z podob představuje IN99 a IN01. 

Index důvěryhodnosti IN99 

Model z roku 1999 zohledňuje pohled vlastníka, tzn. že váhy ukazatelů Indexu IN95 

platné pro ekonomiku ČR jsou revidovány s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné 

hodnoty ekonomického zisku (EVA). 
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 ,015,0481,0573,4017,0 199 KBUKZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

CZ

A
IN

+
⋅+⋅+⋅+⋅−=  (2.27) 

Je-li: 

IN99 > 2,07 znamená, že podnik vytváří hodnotu pro vlastníky, 

2,07 – 1,420 pokud se hodnota ocitne v tomto intervalu, nachází se podnik v šedé zóně, 

1,089 – 0,684 znamená, že podnik nevytvoří hodnotu pro vlastníky, 

IN99 < 0,684 záporná hodnota ekonomického zisku. 

Index důvěryhodnosti IN01 

V roce 2001 byl zkonstruován další index, který spojuje oba předchozí. Tento index 

rozděluje podniky do dvou skupin. První skupinou jsou ty podniky, které tvoří hodnotu pro 

akcionáře. Druhou skupinou jsou naopak podniky, které spějí k bankrotu. 

KBUKZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

Úroky

EBIT

CZ

A
IN

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 09,021,092,304,013,001  (2.28) 

Interpretace: 

IN01 > 1,77  znamená, že podnik tvoří hodnotu, 

0,75 - 1,77  podnik se nachází v šedé zóně, 

IN01 <  0,75  ukazuje, že podnik spěje k bankrotu.  

Kralick ův Quick test 

U Kralickova modelu jsou obodovány intervaly hodnot pro jednotlivé ukazatele. 

Výsledná známka se stanovena pomocí kritéria váženého průměru. U tohoto testu lze hodnotit 

jednak finanční stabilitu FS = (R1 + R2)/2, dále výnosovou situaci VS = (R3 +R4)/2 a je 

možné provádět souhrnné hodnocení finanční situace podniku SH = (FS + VS)/2. Pokud činí 

kritérium hodnocení více než 3 body, podnik je považován za velmi dobrý. Pokud je hodnota 

menší než 1 bod, podnik se nachází ve špatné finanční situaci.  

 ,1
A

VK
R =  (2.29) 

 ,
)(

2
CFprovozní

PPcelkemdluhy
R

−
=  (2.30) 

 ,3
A

EBIT
R =  (2.31) 

 .4
výnosyprovozní

CFprovozní
R =  (2.32) 
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Postup: 

1) zhodnocení finanční stability, tj. součet bodové hodnoty R1 a R2, vydělíme 2, 

2) zjištění výnosové situace, tj. součet bodové hodnoty R3 a R4, vydělíme 2, 

3) vyhodnocení celkové situace, tj. součet bodové hodnoty FS a VS, vydělíme 2. 

2.8.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají za cíl v čas rozpoznat problémy nestability, které mohou za 

následek až samotný úpadek neboli bankrot podniku. Bankrotní indikátory jsou určeny 

především věřitelům, jež zajímá schopnost podniku dostát svým závazkům.  Do bankrotních 

modelů patří například Beaverův model, Altmanův model a Taflefův model. 

Altmanův model 

První verze modelu vznikla v roce 1968. Altman prováděl predikci bankrotu 66 

výrobních firem, které rozdělil do dvou skupin bankrotní a nebankrotní. Po důkladném bádání 

vznikla rovnice výpočtu Altmanova modelu pro společnosti, jejichž akcie jsou obchodované na 

kapitálovém trhu ve tvaru, 

 ,0,16,03,34,12,1 54321 XXXXXZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  (2.33) 

kde Z je skóre, X1 pracovní kapitál/aktiva, X2 nerozdělený zisk/aktiva celkem, X3 zisk před 

zdaněním a před úroky/aktiv celkem, X4  tržní cena akcíí/dluhy celkem, X5 tržby celkem/aktiva 

celkem. 

Pro ostatní společnosti platí tento tvar, 

 .00,142,011,385,072,0 54321 XXXXXZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  (2.34) 

přičemž interpretace jednotlivých proměnných je stejná jako v předchozím případě. 

Podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,2. Naopak minimální 

pravděpodobnost bankrotu mají podniky Z > 2,9, tyto podniky se těší dobrému finančnímu 

zdraví. Podniky v šedé zóně 1,2 < Z < 2,9, zde nelze rozhodnout o finančním zdraví podniku. 

Taflerův model 

Model je založen na ukazatelích, které vypovídají o  platební neschopnosti společnosti. 

V případě Taflerova modelu se vychází ze vztahu, 

  ,16,018,013,053,0 4321 XXXXZ ⋅+⋅+⋅+⋅=    (2.35)  

kde X1 zisk před zdaněním/krátkodobé závazky, X2 oběžná aktiva/závazky celkem, X3 

krátkodobé závazky /aktiv celkem, X4 finanční majetek/(provozní náklady – odpisy). 
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Podnik s malou pravděpodobností bankrotu mají Z > 0,3, podnik s vyšší 

pravděpodobností bankrotu Z < 0,2 . 

2.9 Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomická přidaná hodnota je založena na konceptu ekonomického zisku. Stále více 

firem začíná toho ukazatele využívat jako základu pro své podnikání, či sledování výkonnosti 

společnosti. Ekonomická přidaná hodnota při hodnocení výkonnosti vychází nejen z nákladů na 

cizí kapitál, ale bere v úvahu i cenu vlastního kapitálu. Základním pravidlem ukazatele EVA je 

skutečnost, že podnik by měl vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí náklady kapitálu 

z investovaných prostředků. Obecně lze tedy říct, že EVA vyjadřuje nadzisk firmy, jinými 

slovy rozdíl zisku a nákladů na kapitál. Hlavními prvky ekonomické přidané hodnoty jsou zisk 

z provozních operací (NOPAT) a Capital.  

NOPAT je operační výsledek hospodaření po odečtení upravených daní. Pod pojmem 

upravené daně si lze představit: 

- vyloučení vlivu neprovozních nákladů a výnosů, 

- výpočet daně za předpokladu, že by byl podnik financován jen prostřednictvím 

vlastního kapitálu (nejsou snižování nákladové úroky), 

- vyloučením latentních daní, pokud jsou účtovány. 

Capital je hodnota obsažena v aktivech, která jsou nutná pro dosažení operačního zisku. 

Capital se určuje za pomocí účtovaných aktiv, která jsou dále upravována o řadu položek. 

Jednou z úprav je například snížení o náklady na výzkum a vývoj. Náklady jsou aktivovány a 

postupně odepisovány. Takovéto zvyšování aktiv oproti účetnímu stavu je pak časově 

promítáno do zvyšování vlastního kapitálu o tzv. ekvivalenty vlastního kapitálu. Hodnota takto 

upravených aktiv je snížena o explicitně neúročený cizí kapitál, aby nedocházelo k problémům 

a odhadem nákladů na tyto položky kapitálu. Tento kapitál se nazývá čistá operační aktiva 

(NOA). 

Důležitým požadavkem je dostatečná konzistence mezi ekonomickým ziskem, 

operačními aktivy a náklady kapitálu. Jde o to, aby operační aktiva byla vymezena v souladu 

s tím, jak chápeme základní činnosti podniku. Především jde o to, zda a v jakém rozsahu 

započítat do operačních aktiv dlouhodobý a krátkodobý majetek. Důležité je také to, aby 

v návaznosti na předchozí bod byly správně vymezeny náklady a výnosy vážící se k operačním 

aktivům. Po vymezení operačních aktiv měla být upravena i struktura financování a určeny 

náklady na jednotlivé finanční zdroje. 



 

 19 

Je tedy třeba uvědomit si, že účetní hlediska vždy neodpovídají potřebám hodnocení 

hospodářské situace. Proto se často hovoří a potřebě úpravy dat poskytovaných účetnictvím na 

data, která sice mnohdy s menší průkazností, ale přece jen s určitou pravděpodobností lépe 

odrážejí realitu. Nezbytným krokem je tedy konverze účetního modelu na model ekonomický.  

Tato konverze by měla obsahovat čtyři základní kroky. 

1. konverze na operační aktiva, 

2. konverze finančních zdrojů, 

3. konverze daňová, 

4. konverze akcionářská. 

Konverze na operační aktiva 

Ekonomický zisk je chápán jako výsledek nasazení operačních aktiv. Jde tedy o provozní 

zisk z provozních aktiv. Pojem provozní zisk zde ovšem chápeme jinak než české účetní 

předpisy a jsme nucení používat jiný výraz.  Hovoříme o operačních aktivech. Ve vztahu 

k EVA je pak používán pojem čistá operační aktiva NOA. 

Konverze financování 

Smyslem je doplnit účetně vykazované zdroje financování tak, aby poskytovaly reálný a 

úplný obraz financování podniku. Rozhodujícím problémem je zde leasingové financování a 

financování pomocí falších forem pronájmu. 

Konverze daňová 

V rámci ekonomického modelu dochází k úpravě daní, která vyplývá především z rozdílu 

mezi NOPAT a účetním výsledkem hospodaření. 

Akcionářská konverze 

Vzhledem k tomu, že při výpočtu NOA započítáváme do aktiv řadu položek, které 

v účetnictví nejsou běžně vykazovány, musí docházet i k úpravám na straně pasiv, především 

zvyšování vlastního kapitálu7.  

 

 

                                           
7 Zdroj: M. Mařík a P. Maříková, Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku 
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2.9.1 Metody výpočtu ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota vychází ze základního pravidla, že podnik musí 

vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí náklady kapitálu z investovaných prostředků. Pro 

výpočet ekonomické přidané hodnoty existuje mnoho možností.  

EVA na bází provozního zisku 

Někdy nazývána jako EVA-Entity. Vychází ze vztahu, při kterém je provozní zisk po 

zdanění (NOPAT) snížen o kapitál, který je vynásoben průměrnými náklady na tento kapitál. 

Kladný rozdíl čistého provozního zisku a požadavků na kapitál vyjadřuje hodnotu přidanou 

k bohatství akcionářů.  

 ,CWACCNOPATEVA ⋅−=  (2.36) 

EVA na bázi hodnotového rozpětí 

 ,)( CWACCROCEVA ⋅−=  (2.37) 

kde ROC je výnosnost investovaného kapitálu. Vztah ukazuje, že výše EVA je především 

závislá na rozdílu ROC – WACC, tedy na tzv. reziduálním výnosu kapitálu. 

EVA na bází zúženého pojetí hodnotového rozpětí  

V literatuře je někdy tato metoda značena jako EVA-Equity. Ukazatel EVA je stanoven 

za pomoci vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu se sníží o náklady na tento kapitál a 

v závěru je hodnota vynásobena vlastním kapitálem. V této variantě výpočtu se vychází pouze 

z výnosu vlastního kapitálu. Je žádoucí, aby rozdíl ROE a Re byl co největší, minimálně by měl 

být kladný. V takovém případě investice do firmy přináší více, než jakékoliv jiné alternativní 

investice. Rozdílem ROE a re je hodnotové rozpětí tzv. spread. 

 ,)( ERROEEVA e ⋅−=  (2.38) 

Metodika MPO ČR rozlišuje čtyři kategorie podniků: 

I. ROE > re  podniky tvořící ekonomickou přidanou hodnotu, 

II.  re > ROE > rf  podniky jsou stále rentabilní z pohledu vlastníků i když netvoří EVA, 

III. r f > ROE > 0  úroveň rentability vlastního kapitálu je u této kategorie velmi nízká, 

IV. ROE < 0  podniky vykazují ztrátu z hospodaření a vysoký stupeň rizika 

podnikatelského. 

EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí 

 ).(/ eRROEEEVA −=  (2.39) 
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U této varianty není hodnota ukazatele ovlivněna výši vlastního kapitálu a lze tedy měřit 

relativní výkonnost firmy.8 

Chce-li společnost vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu je žádoucí aby ukazatel EVA 

byl větší než nula. V opačném případě se vložený kapitál znehodnocuje. 

2.9.2 Průměrné vážené náklady kapitálu 

Průměrné náklady kapitálu (WACC - weighted average cost of capital) jsou kombinací 

nákladů různých forem kapitálu. Zohledňují dvě složky, náklady na úročený cizí kapitál (Rd) a 

náklady vlastního kapitálu (Re). Obecně lze říci, že dlouhodobé úvěry jsou dražší než 

střednědobé či krátkodobé úvěry. Je to z toho důvodu, že vážou na delší čas prostředky věřitelů 

spolu s dalšími riziky ovlivňující riziko dlužníka. Je zde zohledněn také faktor daní. Výsledek 

je také závislý na kapitálové struktuře podniku. Záleží, v jakém poměru podnik používá vlastní 

a cizí kapitál k financování svých potřeb. Přičemž WACC závisí primárně na užití kapitálu a až 

druhotně na zdroji.  

 ,
)1(

ED

ERDtR
WACC ed

+
⋅+⋅−

=  (2.40) 

kde Rd jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D je tržní hodnota 

úročených cizích zdrojů, Re jsou náklady na vlastní kapitál, E je vlastní kapitál.  

 Cizí kapitál může zahrnovat všechny možné složky, jako například bankovní úvěry, 

obligace, financování pomocí leasingu či jiné druhy úvěrů. Nejsou zde však zahrnuta 

neúročená pasiva, jako jsou závazky vůči dodavatelům apod. Předpokládá se totiž, že platby za 

tyto závazky jsou obsaženy v provozních peněžních tocích (jsou částí placených cen).  

Náklady na cizí kapitál 

Náklady cizího kapitálu lze vyjádřit jako úroky nebo kupónové platby, které je třeba platit 

věritelům Základní úroková míra je dána situací na finančním trhu. Náklady kapitálu, které 

firma získá formou dluhu (Rd) se vyjadřují v podobě úroku sníženého o daňový štit, tedy 

o úspory z daní, které z použití cizího kapitálu plynou,9 

 ),1( tiRd −=  (2.41) 

kde i je úroková míra z dluhu, t je sazba daně. 

                                           
8 Zdroj: D. Dluhošová – Finanční řízení a rozhodování podniku 
9 Zdroj: D. Dluhošová – Finanční řízení a rozhodování podniku 
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Náklady na vlastní kapitál 

Obecně lze pro stanovení nákladů na vlastní kapitál použít čtyřech základních metod. 

Těmito metodami jsou model oceňování kapitálových aktiv – CAPM, arbitrážní model 

oceňování – APM, dividendový růstový model a stavebnicový model. V diplomové práci bude 

pro výpočet Re použita stavebnicová metoda. Tyto modely jsou používány v situacích, kde 

nelze všeobecně použít model CAPM a arbitrážní model.  

Model oceňování kapitálových aktiv – CAPM 

Jedná se o rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv, přičemž rovnováha je dána 

tím, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Je založen na 

funkčním lineárním vztahu mezi výnosem daného aktiva a tržního portfolia jakožto rizikového 

faktoru, který vyjadřuje riziko celého trhu. Odhad koeficientu β se provádí metodami regresní 

analýzy. Model CAPM-SML beta verze, 

 [ ],)()( FMEFe RRERRE −+= β  (2.42) 

kde E(Re) je očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, βE je koeficient 

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia, E(RM) je 

očekávaný výnos tržního portfolia. 

Arbitrážní model oceňování – APM 

Je alternativní model oceňování, jde opět o tržní přístup stanovení nákladů na vlastní 

kapitál. Patří mezi vícefaktorové modely, neboť bere v úvahu více rizikových faktorů, které 

mohou být makroekonomické i mikroekonomické. Rovnovážnou podmínkou je míněna 

nemožnost arbitráže, tedy žádný investor nemůže dosáhnout arbitrážního zisku. Model APM 

má tvar, 

 [ ],)()( ∑ −+=
j

FjEjFe RRERRE β  (2.43) 

kde βEj je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos j-

tého faktoru, E(Rj) je očekávaný výnos j-tého faktoru. 

Dividendový model 

Využívá se pro oceňování akcií, kdy tržní cena akcie je dána současnou hodnotou 

budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech.  

 ,
akciecenatržní

DIV
Re =  (2.44) 
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Stavebnicový model 

Stavebnicový model lze vypočíst mnoha způsoby, v diplomové práci bude pracováno 

s výpočtem stavebnicového modelu, který používá MPO. Tento model vychází z předpokladu 

MM II. WACC podle ministerstva průmyslu a obchodu ČR je dána určením rizikových 

přirážek.  

Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU jsou stanoveny následovně, 

 ,LAfinstabskéPodnikatelFU RRRRWACC +++=   (2.45) 

kde RF je bezriziková úroková míra, RLA je riziková přirážka za velikost podniku, Rpodnikateské je 

riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přirážka za riziko 

vyplývající z finanční stability. 

Podle tohoto modelu jsou celkové náklady zadlužené firmy určeny následovně, 

 ,1 






 ⋅−⋅= t
A

UZ
WACCWACC U

 (2.46) 

a náklady vlastního kapitálu jsou počteny ze vztahu 

 ,
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 −⋅
+

⋅−−⋅
=  (2.47) 

kde UZ jsou úplatné cizí zdroje, A jsou aktiva, Ú jsou úroky, BU je bankovní úvěr, OBL jsou 

obligace, VK je vlastní kapitál 

Pro výpočet WACC je důležité stanovit hodnotu jednotlivých přirážek, tedy produkční 

sílu, likviditu, velikost podniku a finanční stabilitu. Viz příloha č. 8. 

2.10 Du Pontův pyramidový rozklad 

Pyramidový rozklad Du Pont byl vyvinut a následně použit v národní chemické 

společnosti Du Pont de Nomeurs. Principem je postupný rozklad vrcholového ukazatele. 

Nejčastěji jsou tímto způsobem rozkládány ukazatele EVA, ROE a ROA na další dílčí části, 

kterými jsou zmíněné ukazatele různými způsoby ovlivňovány.  

EVA představuje absolutní částku zvýšení hodnoty vlastnictví vlastníků podniku a je 

rozhodující pro hodnocení podniku investory. Umožňuje postihnout, jak se všechny události 

v podniku odráží ve výši výnosnosti vlastního kapitálu a současně ve výši rizika (v 

alternativním nákladu na kapitál). Na vývoj ROE působí z velké části množství odčerpávané ze 

zisku za účelem splnění daňové povinnosti, splácení úrokového břemene, rentabilita tržeb a 



 

 24 

také jak efektivně podnik využívá svůj majetek. Při detailnějším zkoumání ROE je zahrnut také 

rozbor nákladovosti a obratů. Pro rozklad ROE může být použit následující vztah, 

 ,
E

A

A

T

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT

E

EAT
ROE ⋅⋅⋅⋅==  (2.48) 

kde EAT je zisk po zdanění, E je vlastní kapitál, EBT je zisk před zdaněním, EBIT je zisk před 

zdaněním a úroky, T jsou tržby, A jsou aktiva. 

EBT

EAT
 představuje daňovou redukci zisku, 

EBIT

EBT
 úrokovou redukci zisku, 

T

EBIT
 

provozní rentabilitu, 
A

T
 obrat aktiv a 

E

A
 finanční páku. 

Účelem rozkladu je vystihnout změnu vrcholového ukazatele jako součet vlivů vybraných 

změn dílčích ukazatelů. Jednotlivé vlivy lze zapsat takto, 

 .//// VKATEBITEBITEBTEBTEATROE xxxxy ∆+∆+∆+∆=∆  (2.49) 

Odchylky vrcholového ukazatele je možno zaznačit jako součet odchylek vybraných 

dílčích ukazatelů,  

 .∑ ∆=∆
i

ax i
xy  (2.50) 

Lze analyzovat jak absolutní odchylku, ∆x = x1 – x0, tak relativní odchylku,  

∆x = (x1 – x0) / x0. V pyramidových soustavách se vyskytují dvě základní vazby aditivní a 

multiplikativní 

aditivní vazba  ,21∑ ++==
i

ni aaaax K  (2.51) 

multiplikativní vazba ,21 n
i

i aaaax K⋅⋅== ∏  (2.52) 

Nevýhodou Du Pontova rozkladu je, že nedokáže rozlišit, jaký vliv má na výnosnost 

vlastního kapitálu provozní (operační) výkonnost firmy a jaký vliv má finanční politika firmy. 

Finanční politika je představována ukazatelem finanční páky a vzhledem k tomu, že součástí 

nákladů jsou i nákladové úroky promítá se tento úrok i do veličiny čistého zisku. 

V diplomové práci bude pro pyramidový rozklad ukazatele ROE a EVA použita 

logaritmická metoda. Tato metoda je schopna zkoumat dílčí vlivy ukazatelů při současné 

změně ukazatelů ostatních vysvětlujících. Jednou z výhod je, že při rozkladu nevzniká zbytek. 

Pozitivem je také to, že význam ukazatelů není ovlivněn pořadím. Je možno zaměnit pořadí a 

vliv zůstane stejný. Jelikož se pracuje s logaritmickými indexy, změny vysvětlujících 
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ukazatelů, musí být kladná čísla. Kdyby přece jen byla záporná, musí byt použita jiná metoda, 

protože ln nemůže být záporný. 

 ,
ln

ln
x

I

I
x

x

ai
ai ∆⋅=∆  (2.53) 

kde ∆x je absolutní změna ukazatele. 

Obr. 2.1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 
                      

        ROE = EAT/ VK              
                                        
                              
 EAT/EBT  EBT/EBIT   EBIT/T   T/A    A/E      
                                 

                               

     1 - N/T  360 / A/T. 360  1 / 1 - CZ/A   

                                     

                                 

  Nmat/T + Nmzdy/T + Nost/T  DA/T . 360 + OA/T.360   KZAV/A + BÚ/A 

                        

br. 2.2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

    EVA    
                  
            

ROE-Re    E 
                
             

ROE  -   Re   
                 

              
EAT/EBIT  ROA  A/E   
        

            
EBIT/Tržby  Tržby/A      



 

 26 

3. Aplikace vybraných metod pro hodnocení finanční výkonnosti 
Podklady pro sestavení hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku byly 

poskytnuty společností BENEKOVterm s.r.o. se sídlem v Horním Benešově, za období 2003 až 

2007. 

3.1 Charakteristika podniku 

V roce 1991 byla provozovna firmy DAKON s. p. v Horním Benešově privatizována a 

odkoupena jejím současným majitelem panem Leopoldem Bendou a přejmenována na 

BENEKOV. Stala se tak ryze českou soukromou rodinnou firmou. V červenci 1999 firma 

Leopold Benda – BENEKOV transformovala svou činnost v právnický subjekt 

BENEKOVterm s.r.o. Společnost BENEKOVterm s.r.o. se již řadu let zabývá problematikou 

spalování biomasy. Od roku 2002 je hlavním programem firmy vývoj a výroba automatických 

kotlů pro spalování tuhých paliv. Kotle jsou schopny pohodlně a hlavně ekologicky spalovat 

hnědé uhlí, dřevěné pelety a obilí. Vlivem dlouholetého působení na trhu, neustálou 

modernizací a četných znalostí v oboru topenářské techniky patří v současné době mezi 

nejvýznamnější firmy zabývající se touto oblastí a to nejen v rámci České republiky. 

Významnou roli pro společnost hraje export. České kotle jsou exportovány do 23 evropských 

zemí například Velké Británie nebo Ruska. Od roku 1999 firma také spolupracuje s 

významnými výzkumnými centry a univerzitami v celé Evropě, jednou z nich je také VŠB-TU 

Ostrava.  

Profil společnosti 

Název:  BENEKOVterm s.r.o 

Sídlo:  Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět činnosti:  Topenářství, zámečnictví, obchodní činnost, nástrojařství, 

 výzkum a vývoj, služby v oblasti administrativní správy 

Datum zahájení činnosti:  8. 7. 1999 

Základní kapitál:  100.000,-- Kč 

Společníci:  Leopold Benda 

Jednatel:  Leopold Benda 
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Filosofie firmy 

Z dlouhodobého hlediska má firma BENEKOVterm zájem vybudovat si stabilní pozici na 

evropském trhu, diverzifikovat portfolio odběratelů a udržet si svou pozici investicemi do 

výzkumu a vývoje nových technologií. Největší důraz je kladen na flexibilitu a přizpůsobování 

produktů zákazníkům, vývoj nových technologií a špičkový servis jak pro distributory, tak pro 

konečné zákazníky. 

Vývoj 

Do roku 1996 se firma zabývala především výrobou polotovarů pro jiné strojírenské 

firmy. Od roku 1996 začal vývoj vlastních finálních produktů, kterými byly nejprve pyrolýzní 

kotle určené pro spalování kusového dřeva. V roce 1999 byl vyvinut nový typ automatického 

kotle pro spalování uhlí. Tento výrobek byl v roce 2001 modifikován také pro spalování 

dřevěných pelet. Vzhledem k trendům ve vývoji odbytu v Evropské Unii chce nyní firma 

investovat do vývoje kotlů určených pro spalování směsných paliv, po nichž je na území celé 

Evropy rychle rostoucí poptávka. Vývoj je nyní zaměřen na produkty s maximálním 

komfortem obsluhy při dosažení nejvyšších možných ekologických standardů. Na vývoji kotlů 

firma spolupracuje s výzkumnými centry v České Republice, Ukrajině, Německu, Dánsku a 

Švédsku. 

Strategické cíle 

- Udržet a nadále upevňovat postavení na tuzemském trhu a expandovat na další 

zahraniční trhy.  

- Snaha o rozšíření řad zahraničních spolupracovníků. 

- Využívat nejmodernější výrobní postupy a technologie při co největším ohledu na 

životní prostředí.  

- Dlouhodobě budovat kvalifikovaný tým pečlivých a svědomitých zaměstnanců.  

- Udržet nadále dobré obchodní vztahy se stávajícími obchodními partnery. 
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3.2 Analýza bilance společnosti 

Horizontální rozbor aktiv 

Horizontální analýza zkoumá meziroční změny jednotlivých částí výkazu. Při sledování 

aktiv v rozvaze je možné si povšimnout rostoucího trendu, avšak je patrné, že tempo růstu se 

postupem času snižuje. Dá se předpokládat, že meziroční změna aktiv k 31.12.2008 vykáže 

záporných hodnot. V druhém sledovaném období meziročně výrazně skokově narostl 

dlouhodobý majetek. Celkový meziroční nárůst byl ve výši 1233%, v absolutním vyjádření je 

to částka 6 460 tis. Kč. Tuto výraznou změnu zapříčinila investice do dlouhodobého hmotného 

majetku. Společnost se rozhodla nakoupit pozemky a stavby z důvodu rozšíření výroby a 

přesunutí do vlastních prostor, s cílem snížení fixních nákladů za nájemné.  

Převážná část oběžného majetku je tvořena oběžnými aktivy, vzhledem k tomu, že 

společnost je vlastním výrobcem zařízení. Nárůst byl zaznamenán v roce 2006, vlivem pořízení 

nových prostor a možnosti rozšíření produkce. Krátkodobé pohledávky vykazují každoroční 

navýšení. Větší nárůst byl v roce 2005 kdy krátkodobé pohledávky vzrostly o 3 213 tis. Kč tedy 

o 168%. Tato situace naznačuje, že se podniku daří získávat nové zakázky, proto je potřeba 

více materiálu na výrobu a dochází k nárůstu položky výrobků.   

Graf 3.1 Horizontální rozbor aktiv 
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Horizontální rozbor pasiv 

Vlastní kapitál vykazuje klesající tendenci. Cizí zdroje zaznamenaly největší nárůst v roce 

2005, o 266%. Společnost v tomto roce získala bankovní úvěr, vzrostly také krátkodobé 

závazky a v neposlední řadě byly vytvořeny rezervy. Pro firmu bylo rozhodnutí pozitivní, 

protože měla více prostředků na realizaci objednaných zakázek. V následujícím roce se 

stávající úvěr rozšířil o krátkodobý bankovní úvěr, což zapříčinilo navýšení meziroční změny o 

167%. V roce 2005 vzrostly krátkodobé závazky oproti záporné meziroční změně v roce 2004 

z -34% na 159%. V roce 2006 došlo k poklesu přijatých záloh, a to z 198  tis. na pouhých 8 tis. 
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v roce 2006. To bylo vzhledem k rostoucímu objemu zakázek negativní rozhodnutí, jelikož tím 

klesly prostředky, které mohla firmy využít k realizaci zakázek, nebo splacení svých 

pohledávek. 

Graf 3.2 Horizontální rozbor pasiv 
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Vertikální rozbor aktiv 

Aktiva jsou zprvu nejvíce ovlivňována oběžnými aktivy. Tento trend je však klesající. 

V závěru sledovaného období se podíl oběžného majetku snížil a vyrovnal s dlouhodobým 

majetkem. Nárůst dlouhodobého hmotného majetku byl pravděpodobně zapříčiněn investicí 

v podobě pořízení pozemků a staveb. Dlouhodobý majetek se v roce 2007 přibližuje 50% 

podílu na celkových aktivech. Oběžný majetek převážně tvoří zásoby, což je pro toto odvětví a 

společnost zabývající se převážně výrobou vlastních finálních výrobků charakteristické. 

Druhou významnou položkou jsou krátkodobé pohledávky, které ovšem postupem času klesají. 

Z počáteční hodnoty 20% poklesnou zhruba o polovinu na 11% podílu na oběžných aktivech.  

Graf 3.3 Vertikální rozbor aktiv 
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Vertikální rozbor pasiv 

Ze struktury pasiv je možné pozorovat, že pasiva jsou převážně tvořena cizími zdroji. Ty 

tvoří v roce 2003 až 92% celkových pasiv. Jejich podíl v čase klesá, ovšem i nadále si udržují 

hlavní pozici mezi položkami pasiv. Cizí zdroje jsou převážně tvořeny krátkodobými závazky a 

bankovními úvěry. Z výpočtů provedených ve vertikální analýze je patrné, že tyto dvě položky 

dominují cizím zdrojům. Krátkodobé závazky tvoří nejvyšší podíl na cizích zdrojích v roce 

2003, kdy dosahují výše 92%. Jejich podíl na bilanční sumě v čase klesá, avšak i v roce 2007 

představují vysoký podíl na cizích zdrojích a to 47%. Rezervy podnik vytváří pouze v roce 

2005 ve výši 7% na cizích zdrojích a dlouhodobé závazky podnik vykazuje pouze v roce 2007 

a to pouze 1%. 

Graf 3.4 Vertikální rozbor pasiv 
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3.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vývoj nákladů do roku 2005 neprodělal žádné velké změny a držel si svůj vyrovnaný 

růst. V roce 2006 náklady narostly mnohdy až o 100%, což ovšem neplatí pro rok 2007, kdy 

byly náklady opět sníženy v některých případech téměř o polovinu. Výkonová spotřeba se 

zvětšila z 55 186 na 114 219 a v roce 2007 opět poklesla na částku 62 106 Kč. Vývoj tržeb je 

charakteristický trvalým růstem, výjimku tvoří poslední rok 2007, kdy celkové tržby poklesly 

zhruba o 34%. Značný pokles tržeb byl zapříčiněn recesí na topenářském trhu, která v  roce 

2007 probíhala v celé Evropské Unii a patřila k nejhorším za posledních 10 let. Velkých změn 

zaznamenala společnost v roce 2006. V této době výrazně vzrostly tržby za prodej zboží. 

Příčinou může být skutečnost, výrazného zvýšení poptávky na trhu s kotli na tuhá paliva. 

Tržeby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly oproti roku 2005 o 70%. Na trh se 

podařilo uvést nové výrobky s vyšší přidanou hodnotou, což zapříčinilo relativní nárůst tržeb. 

V roce 2006 se firma BENEKOVterm s.r.o. zaměřuje především na zvyšování výrobní 
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kapacity a opravy  výrobní infrastruktury. Z finančního hlediska je především nutné hledat 

cesty, jak zajistit financování materiálu nutného pro zvýšení výroby.  

Výsledek hospodaření každoročně narůstá. Největší byl v roce 2005, kdy vzrostl o 

315,54%, v absolutních číslech je to 1 470 tis. Kč. Naopak pokles nastal v roce 2007 kdy 

výsledek hospodaření poklesl z částky 2 634 tis. Kč na 1 407 tis. Kč. Tato situace mohla být 

zapříčiněna již zmíněnou krizí na trhu.  

Graf 3.5.  Výsledek hospodaření  
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty hodnotí vývoj provozního, finančního a 

mimořádného výsledku hospodaření. Z grafu 3.6 je patrné, že se podniku ani v jednom ze 

sledovaných období nepodařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření z finanční činnosti. 

Finanční výsledek hospodaření byl ovšem kompenzován vysokým výsledkem z provozní 

činnosti.  

Graf 3.6 Výsledek hospodaření 
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Vertikální analýza výnosů 

Výnosy společnosti BENEKOVterm s.r.o. měly v letech 2003 až 2007 rostoucí tendenci. 

Vzrostly z 72 350 tis. Kč na 177 186 tis. Kč. V roce 2007 došlo k poklesu provozních výnosů, 

což zapříčinilo také snížení celkových výnosů. Finanční výnosy si naopak zachovaly rostoucí 

trend, ovšem podíl finančních výnosů na celkových tržbách je zanedbatelný. Největší podíl 

výnosu představují provozní výnosy, které plynule rostou, pouze v roce 2007 poklesly. Tyto 

výnosy jsou z největší části tvořeny výkony a tržbami z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu. Podíl mimořádných výnosů na celkových tržbách je zanedbatelný. 

Graf 3.7 Vertikální analýza výnosů 
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Vertikální analýza nákladů 

Převážná většina nákladů je tvořena z provozních nákladů, v průměru je to 98%. Celkové 

náklady rostou po rok 2006 a v dalším roce poklesnou o 48 467 tis. Kč. Provozní náklady jsou 

sestaveny z výkonové spotřeby, ta se pohybuje stabilně kolem 80%. V posledním sledovaném 

roce 2007 poklesne na 70%. Druhou významnou položku tvoří osobní náklady, které si 

v absolutním vyjádření drží rostoucí tendenci. Zbylá procenta z provozních nákladů představují 

finanční náklady, které zaznamenaly nejvyšší dosaženou hodnotu v roce 2007 a to 2,05%. Ve 

srovnání s provozními náklady jsou finanční a mimořádné náklady zanedbatelné. Mimořádné 

náklady dokonce nepřevyšují 0,06%, což je pro společnost BENEKOVterm s.r.o. pozitivní. 

Graf 3. 8 Vertikální analýza nákladů 
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability zkoumají schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

za použití investovaného kapitálu. 

Tab. 3.1 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability vzorec 2003 2004 2005 2006 2007 

 ROA (2.8) 4% 14% 13% 10% 7%
 ROE (2.9) 71% 58% 92% 66% 26%
 Zisková marže (2.10) 1% 2% 3% 2% 2%
 Provozní ziskové rozpětí (2.11) 1% 2% 4% 3% 4%
 ROCE (2.12) 46% 70% 45% 41% 28%

Rentabilita aktiv (ROA)   

Rentabilita aktiv bývá považována za hlavní ukazatel rentability. Někdy je ROA 

označován jako ukazatel produkční síly podniku a poměřuje zisk před odečtením úroků a daní 

s celkovou hodnotou aktiv. Při výpočtu tohoto ukazatele byl použit EBIT, aby bylo dosaženo 

skutečné výnosnosti podnikového majetku. Výsledné hodnoty ROA jsou velmi nízké. Ukazatel 

dosahuje nevyšší hodnoty v roce 2004, od této chvíle začne klesat a v roce 2007 se sníží až o 

polovinu, což znamená, že na 1 Kč připadá stále méně zisku. Poměrně vysoké hodnoty značí 

efektivitu při využívání majetkových zdrojů.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel dosahuje vyšších hodnot. Pro vlastníky to znamená, že společnost efektivně 

hospodaří s vloženým kapitálem. Hodnota ROE v čase značně kolísá. Nejvyšších hodnot je 

dosaženo v roce 2005 a to 92%. Naopak nejnižších v posledním pozorovaném roce, kdy 

ukazatel klesl až na 26%. Klesající hodnoty signalizují, že byl vložený kapitál zhodnocován se 

stále nižší intenzitou. Vývoj tohoto ukazatele bude podrobnější uveden v kapitole . 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb udává informace o velikosti čistého zisku, který podnik získá z každé 

koruny tržeb. S tabulky lze vidět, že si ukazatel drží stejnou velmi nízkou úroveň 2%. Znamená 

to, že podnik byl schopen z jedné koruny tržeb vyprodukovat pouhé 2 haléře zisku. Výjimku 

tvoří první a třetí rok, kdy je dosaženo minima a maxima. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Ukazatel ROCE svého maxima dosáhl v roce 2004, zde byl význam dlouhodobého 

investování největší. V tomto roce výrazně vzrostla položka EBIT a poklesly dlouhodobé 

bankovní úvěry. V dalším roce hodnota ukazatele klesá vlivem nárůstu dlouhodobých dluhů. 
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3.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity hodnotí efektivnost využívání majetku podniku. 

Tab. 3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vzorec 2003 2004 2005 2006 2007 

Obrátka celkových aktiv  (2.13)          4,24        6,59        3,32        3,14        1,97 
Doba obratu kr. závazků  (2.14)              78               45               68               73               85    
Doba obratu dl. závazků  (2.14)               -                  -                  -                  -                   2    
DO závazků z obch. styku  (2.14) 3 1 21 31 72 
Doba obratu pohledávek  (2.15)              17               17               26               22               20    
Doba obratu zásob  (2.16)              45               16               23               33               64    

Obrátka celkových aktiv 

Poměrně vysoká obrátka celkových aktiv napovídá o efektivním využívání majetku 

podniku. Majetek podniku dokázal vyprodukovat dostatečné množství tržeb, aby byl 

zhodnocen. Hodnota obrátky však v průběhu let klesá.  

Doba obratu krátkodobých závazků 

Doba splatnosti krátkodobých závazků je ve sledovaných letech výrazně delší než doba 

inkasa pohledávek, což je pro podnik výhodné, protože tak získává bezplatný úvěr. S výjimkou 

druhého sledovaného roku, kdy bylo dosaženo minima 45 dnů, si doba obratu závazků drží 

stabilní výši v průměru 70 dní. Bylo také splněno pravidlo solventnosti, jelikož doba obratu 

závazku byla delší než doba obratu pohledávek a společnost tak měla možnost hradit vzniklé 

závazky s dříve splatných pohledávek.  

Doba obratu závazků z obchodního styku 

Doba obratu závazků z obchodního styku v čase roste. Rozdíl mezi rokem 2003 a 2007 je 

69 dní. V průběhu let společnost navyšovala bankovní úvěr z důvodu investic na rozšíření 

výroby a zkvalitnění výrobků vlivem modernější technologie. Nejvyšší hodnoty je dosaženo 

v posledním roce 2007, kdy byla doba mezi nákupem a jeho úhradou 72 dní.  

Doba obratu pohledávek 

Z výsledku ukazatele je patrné, že společnost nemá problémy se splácením pohledávek od 

obchodních partnerů. Dobré obchodní vztahy jsou zajišťovány včasným zaplacením. Doba 

obratu pohledávek se pohybuje okolo 20 dní, výjimkou je rok 2005, kdy doba vzrostla na 26 

dní.  

Doba obratu zásob 

Doby obratu zásob vykazuje rostoucí trend. Vázanost finančních prostředků v zásobách 

nejprve v roce 2004 poklesla, ale v následujícím roce opět vzrostla vlivem rozšíření výroby.  
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3.4.3 Ukazatele zadluženosti 
Tab. 3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vzorec 2003 2004 2005 2006 2007 

Zadluženost dlouhodobá (2.17) 4% 2% 26% 14% 14% 

Celková zadluženost (2.17) 92% 82% 89% 91% 88% 

Vl. kapitálu na aktivech (2.18) 6% 18% 11% 9% 12% 

Úrokové krytí  (2.19) 15,88 18,54 30,05 9,33 3,46 

Úrokové zatížení (2.20) 6% 5% 3% 11% 29% 

Úvěrová zadluženost (2.21) 64% 13% 180% 283% 325% 

Celková zadluženost  

Zadluženost nemusí nutně vyjadřovat negativum pro podniku, neboť není nezbytně nutné, 

aby podnik financoval svou činnost pouze z vlastních zdrojů. Ukazatel celkové zadluženosti se 

v průběhu období vyvíjel nerovnoměrně. Podnik pro svou činnost využívá převážně cizích 

zdrojů, neboť ukazatel nabývá vysokých hodnot. Na celkové zadluženosti se z převážné části 

podílí krátkodobá zadluženost, která je z velké části tvořena krátkodobými závazky. Zbylou 

část dotváří dlouhodobá zadluženost. Důvodem nárůstu hodnot bylo podstatné zvýšení podílu 

cizích zdrojů financování, jak již bylo uvedeno v horizontální a vertikální analýze rozvahy. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Ukazatel vlastního kapitálu na aktivech zaznamenal nejvyšší hodnoty v roce 2004 a to 

18%. Od této doby však ukazatel začal klesat. Vývoj byl dán klesajícím podílem vlastního 

kapitálu na celkovém kapitálu podniku a značí, že v průběhu sledovaného období klesal podíl 

aktiv podniku, která byla financována z prostředků akcionářů. Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech se od prvního roku z původních 6% v posledním roce vzrostl na 12%.  

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

Úrokové krytí firmy BENEKOVterm s.r.o. je ve všech létech nad úrovní doporučené hodnoty. 

Společnost tudíž nevykazuje žádné problémy se splácením úroků z vypůjčených cizích.  

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení vypovídá o tom, jak velkou část odčerpávají úroky. Nejnižší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2005 3%, v tomto případě si mohla společnost dovolit vyšší 

podíl cizích zdrojů. Úroky nezatěžují chod společnosti příliš velkou měrou, výjimkou je pouze 

rok 2007 kdy bylo dosaženo maximální hodnoty 29%. 

Úvěrová zadluženost 

Ukazatel úvěrové zadluženosti od roku 2005 roste. Bankovní úvěry jsou  z důvodu 

rozsáhle investice do rozvoje produkce rok od roku navyšovány. Společnost si ovšem drží 

stabilní pozici a zadluženost se pohybuje na úměrné hranici. 
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3.4.4 Ukazatele likvidity 

Platební schopnost je jednou z nejdůležitějších charakteristik finanční situace. Dle vývoje 

ukazatele likvidity lze konstatovat, že podnik má problémy hradit své splatné závazky. 

Tab. 3.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vzorec 2003 2004 2005 2006 2007 

Celková likvidita (2.22)          0,90           1,00           1,04                0,73           0,64    
Pohotová likvidita  (2.23)          0,32           0,65           0,70                0,36           0,16    
Okamžitá likvidita (2.24)          0,11           0,28           0,32                0,10           0,01    
ČPK (2.25) -778  5  512  -8 745  -11 637  

Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity ve sledovaném období dosáhl velmi nízkých hodnot. Ani 

v jednom roce nepřesahuje doporučené hodnoty a drží se na úrovni 1. Doporučená hodnota je 

1,5 -2,5. V takové situaci je pro podnik důležité, aby krátkodobé dluhy v době splatnosti kryl ze 

zdrojů určených k těmto účelům. Nežádoucím je krytí dlouhodobými zdroji,  určené pro jiné 

účely. Nedoporučuje se, aby podnik v rámci splácení dluhu prodával hmotný majetek. Došlo by 

sice ke splacení dluhu, ale mohlo by to zapříčinit problémy v budoucím vývoji. 

Pohotová likvidita 

Nedostatky celkové likvidity by měl eliminovat ukazatel pohotové likvidity. Ten bere 

v úvahu z oběžných aktiv jen v pohotové prostředky tj. pokladní hotovost, peníze na 

bankovních účtech, pohledávky v čisté výši atd. Pohotová likvidita by se měla pohybovat 

v rozmezí 1,0 až 1,5, což zkoumaná společnost nedosahuje ani v jednom roce. Nejvyšší 

hodnota 0,7 je zaznamenána v roce 2005. V tomto roce výrazně vzrostla oběžná aktiva a to jak 

krátkodobé pohledávky tak krátkodobý finanční majetek. Největší meziroční změny dosáhl 

právě krátkodobý finanční majetek, který vzrostl o 193%. V dalších letech začal opět ukazatel 

pohotové likvidity klesat, což značí zhoršení finanční a platební situace společnosti. 

Okamžitá likvidita 

Jako problém, který je potřeba řešit se zde jeví okamžitá likvidita. Pro společnost 

znamená nižší hodnota likvidity, že nemá dostatek okamžitých finančních prostředků, čímž 

může být ohrožena schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Ukazatel okamžité likvidity se 

v průběhu sledovaného období vyvíjel nerovnoměrně. Maxima bylo dosaženo v roce 2005 

hodnotou 0,32 což bylo zřejmě způsobeno nárůstem položky krátkodobého finančního majetku. 

V následujícím roce ukazatel opět klesl na hodnotu 0,12. Hlavní příčinou poklesu okamžité 

likvidity byl nárůst položky krátkodobých závazků. Jako možné řešení by mohla být snaha o 

snížení závazků z obchodních vztahů. 
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Čistý pracovní kapitál 

Jelikož se krátkodobé závazky v některých případech rovnaly, nebo dokonce převyšovaly 

oběžná aktiva, podnik neměl zajištěnou likviditu. Hovoříme tedy o podkapitalizovaném 

podniku, jelikož krátkodobým kapitálem byl financován dlouhodobý majetek. Kritický je rok 

2007, kdy ukazatel dosáhl svého minima.  

3.5 Bilanční pravidla 

Zlaté bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo tvrdí, že stálá aktiva by měla být financována především 

z dlouhodobých zdrojů vlastních nebo cizích krátkodobé složky majetku pak z příslušných 

krátkodobých zdrojů. 

Tab. 3.5 Zlaté bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo 2003 2004 2005 2006 2007 

Dlouhodobý majetek 619  524  6 984  17 865  20 993  

Dlouhodobé zdroje 820 1 328 6 528 15 193 22 848 

Převaha zdrojů 201 804 -456 -2 672 1 855 

Převaha zdrojů Splněno Splněno  Nesplněno Nesplněno  Splněno  

Společnost BENEKOVterm s.r.o. zlaté pravidlo financování nedodržuje ve dvou ze 

sledovaných let, a to v roce 2005 a 2006. Nedostatek dlouhodobých zdrojů je poměrně vysoký 

a má však klesající charakter. Důvodem tohoto zjištění může být malý podíl dlouhodobých 

závazků a malá hodnota na účtu „bankovní úvěry dlouhodobé“.  Dle mého názoru by měl 

management společnosti přehodnotit svou strategii a krýt dlouhodobý majetek převážně 

z vlastních nebo dlouhodobých cizích zdrojů. Toto pravidlo je podnikem silně nedodržováno. 

Graf 3.9 Zlaté bilanční pravidlo 
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Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

Předmětem zájmu zlatého pravidla vyrovnání rizika jsou vztahy na straně pasiv. 

Podmínkou je převyšování vlastních zdrojů nad cizími, v krajním případě je povolena rovnost 

zdrojů, což není splněné ani v jednom ze sledovaných let. 
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Tab. 3.6 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 
Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 2003 2004 2005 2006 2007 

Vlastní zdroje 500 1 178 2 328 3 963 5 371 
Cizí zdroje 8 016 5 283 19 343 38 203 38 983 
Převaha vlastních zdrojů -7 516 -4 105 -17 015 -34 240 -33 612 
Převaha vlastních zdrojů Nesplněno Nesplněno Nesplněno Nesplněno Nesplněno 

Cizí zdroje převyšují vlastní ve všech letech sledovaného období. Přebytek cizích zdrojů 

je zapříčiněn zejména vysokými hodnotami závazku z obchodního styku. Obecně lze 

konstatovat, že podnik upřednostňuje cizí zdroje nad vlastními 

Graf 3.10 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2003 2004 2005 2006 2007

Vlastní zdroje Cizí zdroje

 

Zlaté pari pravidlo 

Předpokladem zlatého pari pravidla je skutečnost, kde i část aktiv je financováno cizími 

zdroji. Jelikož společnost pro své financování využívá jak vlastních, tak cizích zdrojů, tyto dvě 

položky jsou si rovny jen zřídka. Doporučením je, aby stálá aktiva byla financována prioritně 

z vlastního kapitálu. Stálá aktiva by tedy měla převyšovat vlastní kapitál.  Toto je splněno ve 

všech pozorovaných obdobích. Výjimkou je pouze rok 2004, kdy naopak převyšoval vlastní 

kapitál nad dlouhodobým majetkem. V následujícím roce se však situace obrátila a dlouhodobý 

majetek opět vzrostl. Tato změna byla zapříčiněna skutečností, že společnost investovala do 

nákupu pozemků a staveb.  

Tab. 3.7 Zlaté pari pravidlo 

Zlaté pari pravidlo 2003 2004 2005 2006 2007 

Dlouhodobý majetek 619 524 6 984 17 865 20 993 

Vlastní kapitál 500 1 178 2 328 3 963 5 371 

Převaha vl. kapitálu 119 -654 4 656 13 902 15 622 

Převaha vl. kapitálu 19% -125% 67% 78% 74% 
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Graf 3.11 Zlaté pari pravidlo 
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3.6 Bankrotní a bonitní modely 

Altmanův model 

Altmanův bankrotní index vyjadřuje celkové zdraví, hodnotí finanční situaci podniku. 

Hraniční skóre Z je vypočteno podle vzorce 2.34 uvedeného v teoretické části práce. Výpočet 

je uveden v příloze 7. 

Graf 3.12 Altmanův index 
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Podnik má minimální pravděpodobnost bankrotu, jelikož Z skóre dle Altmanova modelu 

je větší jak 2,99. V letech 2003 až 2006 se hraniční skóre pohybovalo silně nad hranící 2,9. 

V roce 2004 hranice dokonce dosáhla maxima ve výši 7,539 což značí, že firma neměla 

absolutně žádné finanční potíže. Postupem času však Z skóre klesá. V roce 2007 se Z skóre, 

pohybovalo v horní hranici pásma tzv. šedé zóny 1,20 < Z < 2,90. To znamená, že podnik může 

mít určité finanční potíže a je nejasný jeho další vývoj. Jak již bylo zmíněno, v těchto letech 

vypukla v topenářském průmyslu krize, což mělo za následek špatný výsledek Z skóre. Dá se 

předpokládat, že v dalších letech vlivem zlepšení situace a oživení obchodu koeficient opět 

stoupne nad hranici 2,9 a společnost začne vytvářet hodnotu. 
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IN95 

Index IN patří mezi bonitní modely a má velký význam pro věřitele. Je vhodný pro roční 

hodnocení finančního zdraví firmy. Index důvěryhodnosti IN95 je vypočte podle vzorce 2.26 

uvedeného v teoretické části. Kompletní výpočet je uveden v příloze 7. 

Graf 3.13 Index IN 95  
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Vypočtené hodnoty indexu IN95 přesahují ve všech sledovaných létech hranici, která 

určuje podnik s dobrým finančním zdravím. Tato hranice je v roce 2004 překročena až třikrát. 

Od roku 2004 začal index IN95 pozvolna klesat, až klesl na minimum v roce 2007. Dle indexu 

IN95 se společnost nachází v oblasti tvorby kladného ekonomického zisku. Na základě 

provedených výpočtů lze tedy konstatovat, že podnik je v dobré finanční kondici. Výjimkou je 

pouze rok 2007. kdy index IN95 výrazně klesl. 

IN99 

V prvních čtyřech létech přesáhly hodnoty hranici 1,420 a mohlo tedy být konstatováno, 

že společnost vytváří kladný ekonomický zisk. Nejlépe dopadl výpočet za rok 2004. Tehdy byl 

index důvěryhodnosti společnosti ohodnocen ve výši 3,301. V posledním ze sledovaných let 

poklesl index důvěryhodnosti na hladinu 0,718, což znamená že podnik netvoří hodnotu pro 

vlastníky. Index IN99 byl vypočten dle vzorce 2.28 a celkový výpočet je uveden v příloze 7. 

Graf 3.14 Index IN99 
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IN01 

Z výsledku indexu IN01 je možno tvrdit, že BENEKOVterm s.r.o. patří mezi společnosti, 

které vytváří hodnotu pro vlastníky. Toto tvrzení je podloženo skutečností, že vypočtené 

hodnoty přesáhly v prvních třech letech hranici 1,77. V čase však index IN01 klesá. 

V následujících letech se podnik dostal pod hranici 1,77 do tzv. šedé zóny, což znamená že 

nelze jednoznačně určit zda podnik tvoří hodnotu. Vzhledem k dlouhodobému klesajícímu 

trendu indexu, by měla společnost podniknout opatření vedoucí k jeho růstu. 

Graf 3.15 Index IN01 
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Index IN01 byl vypočten dle vzorce 2.28. Kompletní výpočet je uveden v příloze 7. 

Taflerův model 

Taflerův model vypovídá o realitě, zda se podnik nachází v platební neschopnosti a odráží 

skutečnost, s jakou pravděpodobností se podnik ubírá k bankrotu. Po vypočtení modelu bylo 

zjištěno, že podnik ve všech sledovaných létech měl velmi malou pravděpodobnost bankrotu. 

Doporučená hodnota 0,3 byla překročena v každém z analyzovaných let. Od roku 2004 má 

Taflerův model klesající tendenci, což může být varovným signálem pro společnost, je však 

stále dosaženo doporučených hodnot. 

Graf 3.16 Taflerův model 
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3.11 Aplikace ekonomické přidané hodnoty 

3.11.1 Výpočet nákladů na kapitál 

Výpočet ukazatele EVA – Equity vyčísluje hodnotu vlastního kapitálu. Prvním krokem je 

výpočet WACC zadlužené firmy pomocí stavebnicové metody. Metoda je tvořena součtem 

bezrizikové sazby a rizikových přirážek. Bezriziková sazba za zkoumané období je uvedena 

v tabulce č. 3.9. a je rovna průměrnému ročnímu výnosu 10–letých státních dluhopisů.  

První riziková přirážka charakterizuje velikost podniku (RLA). Vychází z hodnoty 

úplatných zdrojů, které jsou dále značeny jako UZ. Tyto zdroje jsou tvořeny součtem vlastního 

kapitálu, bankovního úvěru a obligací. Jelikož výše UZ byla ve všech případech menší než 

stanovená hranice 100 mil. Kč, je výsledná přirážka určena na úrovni 5%.  

Druhá riziková přirážka vyjadřuje produkční sílu (Rpodnikatelské). Proměnná X1 vyjadřuje 

nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem. Nastane-li situace, že hodnota ROA 

převyšuje hodnotu ukazatele X1, pak je riziková přirážka charakterizující produkční sílu 

stanovena na hladině 0%.  

Třetí riziková přirážka charakterizuje vztahy mezi aktivy a pasivy. Vystihuje finanční 

stabilitu na bázi likvidity (Rfinstab). Nejprve je vypočtena celková likvidita, dále je stanovena 

mezní hodnota likvidity XL. Průměr průmyslu byl nalezen na stránkách MPO. Je-li průměr 

průmyslu větší než 1,25 pak je hodnota XL rovna průměru průmyslu. Průměr průmyslu byl ve 

všech případech větší než 1,25 a XL je tak rovno průměru průmyslu. Dalším krokem je 

porovnání celkové likvidity a XL. V roce 2003 a 2006 byla celková likvidita menší než 1, proto 

je výsledná přirážka rovna 10%. Ve zbylých letech, tedy roce 2004, 2005 a 2007 nastala situace 

kdy byla celková likvidita firmy větší než 1, ale zároveň menší než ukazatel XL.  

Při sečtení jednotlivých složek je získán WACCU. Při výpočtu vychází z rovnice 2.45 

uvedené v teoretické části. Při výpočtu nákladů zadlužené firmy WACC se vycházelo z rovnice 

2.46 vyjádřené v teoretické části.  

Tab. 3.9  Výpočet WACC   
  2003 2004 2005 2006 2007 

rf 4,12% 4,80% 3,53% 3,77% 4,28% 
rLA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

rpodnikatelské 0% 0% 0% 0% 0% 
rfin.stab. 10,00% 0,67% 1,39% 10,00% 0,07% 

WACCU 19,12% 10,47% 9,92% 18,77% 9,35% 
WACCzadlužený 18,56% 9,87% 9,15% 17,15% 8,19% 
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Náklady na vlastní kapitál (Re) se vypočítají podle rovnice 2.47 uvedené v teoretické 

části.  

Tab. 3.10  Náklady na vlastní kapitál 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Re 26,00% 11,52% 24,72% 63,58% 26,35% 

3.11.2 Výpočet EVA-Equity 

Závěrečný výpočet ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého pojetí je následující. 

Od rentability vlastního kapitálu jsou odečteny náklady na tento kapitál. Výsledkem je 

hodnotové rozpětí  tzv. spread. Výpočtem ekonomické přidané hodnoty je proveden podle 

vzorce 1.40 uveden v teoretické části.  

Pro vlastníka je důležité, aby rozdíl byl co největší, minimálně by měl být kladný. Pouze 

v tomto případě podniky vytvoří ekonomickou přidanou hodnotu, což znamená, že investice do 

firmy přinese více než by vynesla alternativní investice. Z tabulky č. 3.11  je zřejmé převýšení 

ROE nad náklady na vlastní kapitál, což znamená že společnost vytváří ekonomickou hodnotu. 

Tab. 3.11  Porovnání ROE a Re 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Re 0,26 0,1152 0,2472 0,6358 0,2635 

ROE 0,7140 0,5789 0,9244 0,6646 0,2620 

Graf 3.17 Spread 
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Jelikož rentabilita vlastního kapitálu byla ve všech sledovaných letech větší než náklady 

na tento kapitál je výsledná hodnota spreadu kladná. Z grafu je patrné, že nejlépe se společnosti 

dařilo profitovat z investic v roce 2005, kdy rozdíl činil 0,89. V následujícím roce 2006 

výrazně vzrostly náklady na vlastní kapitál, což zapříčinilo pokles hodnotového rozpětí. 

V posledním roce byl zachován klesající trend a hodnota klesla na své minimum. Zde bylo 

poprvé dosaženo záporných hodnot 
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Tab. 3.12 EVA-Equity 
  2003 2004 2005 2006 2007 

EVA 227 546,2944 1576,5184 114,3246 -8,2585 

V celém sledovaném období je možno pozorovat kladné hodnoty ukazatele EVA. Pro 

podnik tato skutečnost znamená, že se zvyšuje hodnota podniku, protože bylo dosaženo 

výnosnosti kapitálu vyšší, než byly náklady jeho pořízení. Výjimkou je pouze poslední 

sledovaný rok 2007, kdy hodnota EVA dosáhla záporných hodnot. Společně s hodnotou EVA 

roste také vlastní kapitál. Nejvyšší hodnoty je dosaženo v roce 2005, kdy sice poklesl ukazatel 

ROE a zvýšily se náklady na kapitál, ale vzrostla také část vlastního kapitálu což zapříčinilo 

vzestup hodnoty EVA. V následujícím roce EVA začala klesat. V roce 2006 klesla na částku 

114,32. V roce 2007 nabývá EVA záporných hodnot. Důvodem je pokles ROE z 66% na 26%. 

Pozitivní je vývoj ukazatele Re, který se v průběhu sledovaného období snižuje. 

Graf 3.18  Porovnání EVA a vlastního kapitálu 
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3.12 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

V této kapitole je proveden rozklad rentability vlastního kapitálu pro jednotlivé roky. 

Celkový rozklad ROE je proveden pomocí logaritmické metody, dále je pak vypočten a 

znázorněn dle DuPontova rozkladu, jako meziroční změna za sledované období 2003-2007. 

Základní údaje, ze kterých výpočet pyramidového rozkladu ukazatele ROE vychází jsou 

z ročních účetních výkazů společnosti BENEKOVterm s.r.o. 

Pyramidový rozklad ROE 2003-2004 

V první úrovni rozkladu jsou zobrazeny výsledky daňové redukce zisku, úrokové redukce 

zisku, provozní rentability a finanční páky. Jednotlivé ukazatele jsou svázány multiplikativní 

vazbou.  

Největší vliv na pozitivní vývoj ukazatel ROE měl ukazatel provozní rentability. Druhým 

vlivem je obrat aktiv a dalším úroková redukce zisku. Největším negativním vlivem byl pokles 
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finanční páky, kdy ve společnosti dochází ke snížení cizího kapitálu a většího zapojení 

vlastního kapitálu.  Druhým negativním vlivem pak byla daňová redukce zisku.  

 Tab. 4.1 Pyramidový rozklad – výsledky první úrovně 

vliv na změnu ROE 1. úroveň 
absolutní relativní 

pořadí 
vlivů 

EAT/EBT -16,2% -22,7% 4 
EBT/EBIT 0,6% 0,7% 3 

EBIT/T 48,3% 67,5% 1 
T/A 28,4% 39,7% 2 

A/VK -74,5% -104,4% 5 
Σ -13,5% -18,9% x 

Rentabilita vlastního kapitálu podniku BENEKOVterm s.r.o. poklesla za sledované 

období z úrovně 71% na 58% (viz příloha č.10). Jednalo se tedy o snížení o 13,5%, což by 

mohlo signalizovat chybnou investiční politiku společnosti, která nechává zahálet vytvořené 

prostředky. Výraznější změny proběhly v případě provozní rentability. Tento ukazatel byl také 

vyhodnocen jako nejvíce ovlivňující pozitivní vývoj rentability vlastního kapitálu. Rostoucí 

trend ukazatele byl zapříčiněn hlavně značným nárůstem zisku. Na tento pozitivní trend ovšem 

opačným směrem působila finanční páka, která meziročně klesla o -12%. Rostoucí tempo aktiv 

bylo menší než tempo vlastního kapitálu. Proto tedy záporné hodnocení. Pozitivní vliv měl také 

ukazatel obratu aktiv. Ten vykázal kladné meziroční změny v hodnotě 2,3%. Společnost mezi 

sledovanými roky snížila svá aktiva. Úroková redukce zaznamenala kladné změny, i když jen 

v malém množství. Rozdíl mezi sledovanými léty byl pouhých 0,01%, pro podnik je to 

pozitivní zjištění, jelikož právě tato část ze zisku je odčerpána splacením úrokového břemene 

spojeného se stupněm zadluženosti podniku. Podrobnější rozklad ukazatele ROE je uveden 

v příloze č.10/2. 

Pyramidový rozklad ROE 2004-2005 

   Tab. 4.21 Pyramidový rozklad – výsledky první úrovně 
vliv na změnu ROE 1. úroveň 

absolutní relativní 
pořadí 
vlivů 

EAT/EBT -1,3% -2,3% 4 
EBT/EBIT 1,5% 2,6% 3 

EBIT/T 45,8% 79,2% 1 
T/A -50,5% -87,3% 5 

A/VK 39,1% 67,5% 2 
Σ 34,5% 59,7% x 

Rentabilita vlastního kapitálu podniku BENEKOVterm s.r.o. skončila za sledované 

období 2004-2005 na úrovni 58% a 92% (viz příloha č.10) Podniku se podařilo zvýšit ROE o 

34%, v těchto letech vzrostl čistý zisk rychleji než vlastní kapitál, což mělo za následek vzestup 
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rentability vlastního kapitálu. Absolutní vliv byl na úrovni 34,5% a relativní vliv byl vypočten 

ve výši 59,7%. Po provedení analýzy dílčích ukazatelů bylo zjištěno, že výraznější změny 

proběhly v případě provozní rentability. Tento ukazatel byl také vyhodnocen jako nejvíce 

ovlivňující pozitivní vývoj ukazatele ROE. Rostoucí využití čistého zisku a tržeb bylo 

zapříčiněno hlavně značným nárůstem čistého zisku. Na tento pozitivní trend ovšem opačným 

směrem působila provozní rentabilita, která meziročně klesla o 3%. V té době společnost 

výrazně navýšila svá aktiva, nárůst byl až o 235% a důvodem takové výrazné změny byl 

dlouhodobý majetek, který byl rozšířen o pozemky a stavby. Pozitivní vliv měl také ukazatel 

finanční páky. Také ten vykázal kladné meziroční změny v hodnotě 3,8%. Rostoucí tempo 

aktiv bylo větší než tempo vlastního kapitálu. Proto tedy kladné hodnocení. Daňová redukce 

byla zaznamenána v malém množství. Rozdíl mezi sledovanými léty byl sice jen 0,2%, ale 

vzhledem k rostoucí tendenci čistého zisku se dá předikovat také růst samotného ukazatele. 

Rozklad ukazatele ROE je uveden v příloze č.10/3. 

Pyramidový rozklad ukazatele ROE 2005-2006 

 Tab. 4.3 Pyramidový rozklad – výsledky první úrovně 
vliv na změnu ROE 1. úroveň 

absolutní relativní 
pořadí 
vlivů 

EAT/EBT -3,7% -4% 4 
EBT/EBIT -6,3% -6,8% 2 

EBIT/T -22,1% -23,9% 5 
T/A -5,0% -5,5% 3 

A/VK 11,1% 12,0% 1 
Σ -26% -28,1% x 

Rentabilita vlastního kapitálu poklesla za sledované období 2005-2006 z úrovně 92% na 

67% (viz příloha č.10) V těchto letech vzrostl vlastní kapitál rychleji než čistý zisk což mělo za 

následek pokles rentability vlastního kapitálu. Ukazatel finanční páky byl vyhodnocen jako 

nejvíce ovlivňující pozitivní vývoj ukazatele ROE. Jako jediný dosáhl kladných hodnot. Při 

poklesu výnosu nemáme z čeho platit úvěr. Na tento pozitivní trend ovšem opačným směrem 

působila  rentabilita tržeb, která meziročně klesla o 0,1%. Ukazatel úrokové redukce zisku 

vykázal meziroční změny v hodnotě -0,07%, právě tato část ze zisku byla odčerpána za účelem 

splacení úrokového břemene. Kompletní rozbor ukazatele ROE je uveden v příloze č.10/4. 
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Pyramidový rozklad ukazatele ROE 2006-2007 

 Tab. 4.4 Pyramidový rozklad – výsledky první úrovně 
vliv na změnu ROE 1. úroveň 

absolutní relativní 
pořadí 
vlivů 

EAT/EBT -8,2% -12,3% 2 
EBT/EBIT -9,7% -14,6% 3 

EBIT/T 8,6% 13,0% 1 
T/A -20,2% -30,4% 5 

A/VK -10,9% -16,3% 4 
Σ -40,3% -60,6% x 

Rentabilita vlastního kapitálu poklesla za období 2006-2007 o 40,3%. Šlo o největší 

propad tohoto ukazatele za všechna sledovaná léta. Zjištěný výsledek rozhodně společnosti 

nepřináší kladný efekt, jelikož ROE klesá již druhým rokem a kapitál tedy stále není 

zhodnocován v takové míře, jaké by mohl být. Je zapotřebí hledat možnosti jak zvýšit 

výkonnost. Na vývoj ukazatele ROE měl jako jediný pozitivní vliv ukazatel provozní 

rentability. Nejmenším negativním vlivem je daňová redukce a dalším úroková redukce. 

Největším negativním vlivem byl ukazatel obratu aktiv a druhým pak snížení finanční páky.    

Du Pontův rozklad 

V tabulce č. 4.5 jsou zobrazeny meziroční změny Du Pontova rozkladu ukazatele ROE. 

Meziroční změny ve sledovaných létech výrazně rostly i klesaly. Ani jeden z ukazatelů si 

nedržel stabilní úroveň. Nejlepších meziročních změn bylo dosaženo mezi rokem 2004 a 2005, 

kdy kromě obratu aktiv zaznamenaly všechny ukazatele nejvyšší hodnoty. Dobré výsledky 

zřejmě plynuly z růstu odbytu výrobků do zahraničí,  který společnost v těchto letech 

zaznamenala. Z hlediska struktury odbytu je 58 % výrobků exportováno. Tržby z exportu 

přesahují 60 % celkových tržeb.  

 Tab. 4.5 Meziroční změny ROE 
ROE 04/03 05/04 06/05 07/06 

ČZ/VK -19% 60% -28% -61% 
ČZ/Tržby 68% 86% -34% -21% 
Tržby/A 55% -50% -6% -37% 
A/VK -69% 70% 14% -22% 
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Graf 4.6 Meziroční změny ROE 
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Kompletní pyramidový rozklad ukazatele ROE je uveden v příloze č. 10/5. 

3.13 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

Rozklad za rok 2003-2004 

Tab. 4.6  Pyramidový rozklad – výsledky 

Ukazatel Symbol Abs.vliv Pořadí 

Vlastní kapitál E 312 1 
Náklady na vlastní kapitál Re -296 4 
Úroková a daňová redukce EAT/EBIT -88 5 
Finanční páka A/E -421 6 
Rentabilita tržeb EBIT/T 273 2 
Obrat aktiv T/A 160 3 

Ukazatel EVA se meziročně zlepšil o 319 p.j. (viz příloha č.9). Z pyramidového rozkladu 

vyplývá, že na pozitivní vývoj ukazatele EVA měl největší vliv ukazatel vlastního kapitálu. 

Druhý vlivem je růst rentability tržeb a dalším obrat aktiv. Pozitivní vývoj představoval 

zvýšení výkonnosti aktiv. Výrazně negativně pak meziroční změnu ekonomické přidané 

hodnoty ovlivnilo zhoršení finanční páky a snížení úrokové a daňové redukce.  

Ve druhém patře pyramidového rozkladu se kombinovalo pozitivní i negativní působení 

jednotlivých faktorů. Z kladných vlivů je třeba zvýraznit růst rentability aktiv (ROA), 

představující zvýšení výkonnosti celkových aktiv a vliv zlepšené celkové likvidity. Pozitivně 

působil nárůst bezrizikové sazby a úrokové míry. Negativní změny zaznamenala úroková a 

daňová redukce a finanční páka. 

Třetí linie pyramidového rozkladu ukazuje vliv ziskové marže a obratu aktiv na 

produkční sílu (ROA), přičemž oba ukazatele působily kladně na meziroční růst produkční síly, 

vyšší váhu měla zisková marže. 

Poslední (čtvrté) patro pyramidového rozkladu posuzuje vlivy dílčích faktorů na ziskovou 

marži. Zde jednoznačně dominoval pozitivní vliv salda ostatních nákladů a výnosů k tržbám. 
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Kladně působil také vliv přidané hodnoty k tržbám, osobních nákladů k tržbám, ale i mírný 

nárůst podílu odpisů na výnosech. 

Souhrnně lze konstatovat, že ke zlepšení vývoje ekonomické přidané hodnoty přispěly 

pozitivní trendy v provozní oblasti (především růst podílu ostatních nákladů a výnosů k tržbám 

či přidané hodnoty na výnosech). Pozitivní vliv růstu podílu odpisů na výnosech a osobních 

nákladech na tržbách nebyl již tak výrazný. 

Rozklad za rok 2004-5005 

Tab. 4.7  Pyramidový rozklad – výsledky 

Ukazatel Symbol Abs. vliv Pořadí 

Vlastní kapitál E 662 2 
Náklady na vlastní kapitál Re 742 1 
Úroková a daňová redukce EAT/EBIT 2 5 
Finanční páka A/E 514 4 
Rentabilita tržeb EBIT/T 604 3 
Obrat aktiv T/A -665 6 

Z pyramidového rozkladu meziroční změny ekonomické přidané hodnoty vyplývá 

převaha vlivu pozitivních faktorů nad negativními. Největší pozitivní vliv měly náklady na 

vlastní kapitál a růst objemu vlastního kapitálu. Dalším vlivem je nárůst rentability tržeb a 

velký nárůst zaznamenala finanční páka. Oproti minulému rozkladu, kde byl ukazatel na 

posledním místě a  tedy nejvíce negativně ovlivňoval vrcholový ukazatel. Jediným a tedy 

největším negativním vlivem byl obrat aktiv. Největší podíl na růstu ekonomické přidané 

hodnoty měl růst objemu vlastního kapitálu a také míra růstu rentability vlastního kapitálu.  

Ve druhém patře pyramidového rozkladu se kombinovalo pozitivní i negativní působení 

jednotlivých faktorů. Vlivem poklesu rentability aktiv se mírně zhoršila produkční síla (ROA). 

Naopak zisková marže mírně vzrostla vlivem dílčích faktorů na ziskovou marži. Zde 

jednoznačně dominoval pozitivní vliv salda ostatních nákladů a výnosů k tržbám. Kladně 

působil také vliv přidané hodnoty k tržbám, osobních nákladů k tržbám, ale i mírný nárůst 

podílu odpisů na výnosech.. Poklesl také vliv úrokové míry a bezrizikové sazba. 
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Rozklad za rok 2005-2006 

Tab. 4.8  Pyramidový rozklad – výsledky 

Ukazatel Symbol Abs. vliv Pořadí 

Vlastní kapitál E 296 3 
Náklady na vlastní kapitál Re 526 1 
Úroková a daňová redukce EAT/EBIT -70 6 
Finanční páka A/E 74 4 
Rentabilita tržeb EBIT/T 413 2 
Obrat aktiv T/A -32 5 

Ukazatel EVA vykázal pokles o 1462 p.j. Na vývoj ukazatele EVA měly pozitivní vliv 

náklady na vlastní kapitál. Druhým vlivem byla rentabilita tržeb a nárůst vlastního kapitálu. 

Největším negativním vlivem byl ukazatel úrokové a daňové redukce a obrat aktiv. Z rozkladu 

jednotlivých faktorů, které na meziroční změnu působily (viz příloha č.9/1), vyplývá že k 

jejímu zlepšení nejvíce přispěl nárůst vlastního kapitálu, zatímco nárůst alternativního nákladu 

na vlastní kapitál (Re) působil negativně. Jeho růst ovlivnila bezriziková sazba, která vzrostla z 

3,53 % v roce 2005 na 3,77 %. 

Na pokles rentability vlastního kapitálu nejvíce působilo snížení produkční síly. Ta 

poklesla vlivem snížení obratu aktiv. Naopak zisková marže vykázala kladné hodnoty, díky 

růstu podílu přidané hodnoty k tržbám, také vlivem zlepšení podílu záporného salda ostatních 

výnosů a ostatních nákladů k výnosům. Mírný nárůst podílu osobních nákladů působilo na 

ziskovou marži negativně.  
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4. Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Hodnocení finanční pozice společnosti BENEKOVterm s.r.o. bylo provedeno z účetních 

výkazů za období let 2003 až 2007. Výkonnost bude posouzena z výsledků analýzy 

poměrových ukazatelů a také pomocí souhrnných charakteristik. Ekonomická přidaná hodnota 

a rozklad kazatele ROE je zjištěn v časovém horizontu čtyř let. Pro úplnost budou některé 

ukazatele srovnány s vývojem v odvětví výroby a opravy strojů, ve kterém firma podniká. 

Podle výsledků finanční analýzy budou v závěru navržena doporučení k jejímu dalšímu 

rozvoji. 

4.1 Celkové zhodnocení 

Vývoj finanční výkonnosti firmy se po sledované období měnil. Objem produkce 

zaznamenal rostoucí trend společně se zachováním vysoké rentability vlastního kapitálu a růstu 

mezd v důsledku zvyšování produktivity zaměstnanců. K dobrým výsledkům přispěla dřívější 

modernizace vybavení společnosti a informační technologie. Moderní nejsou ovšem pouze 

technologie, ale také postupy pomocí nichž jsou jednotlivé procesy výroby řízeny. Společnosti 

se tak daří efektivně řídit celkový chod společnosti, minimalizovat podnikatelská rizika a 

náklady.  

Při zkoumání finanční výkonnosti vybrané společnosti byly odhaleny nedostatky. Jako 

hlavní problém byla zjištěna velmi nízká likvidita, což pro společnost představuje riziko že 

nedostojí včas svých závazků. Jako další problém byla shledána velmi vysoká zadluženost, na 

které se velkou mírou podílí krátkodobé závazky. Po provedení výpočtu bylo také zjištěno, že 

společnost je podklapitalizována. 

Velmi důležité je také pro podnik zjištění, zda se podařilo splnit stanovené cíle a určit, 

kde docházelo k odchylkám. Jednodušeji řečeno, jde o porovnání skutečnosti s plánem. 

Využitím těchto informací pak záleží na schopnosti managementu podniku vyvodit potřebné 

závěry pro jeho řízení.  

Kladného výsledku hospodaření dosáhla společnost ve všech sledovaných letech, což se 

částečně projevilo v oblasti rentability. Mezi ukazateli rentability vykazuje poměrně vysoké 

hodnoty ukazatel ROE, výjimkou je rok 2007 kdy výrazně poklesl. Důvodem je pokles tržeb 

zapříčiněný krizí na topenářském trhu. Vedení si uvědomuje vzešlé ztráty a snaží se je zmírnit 

rozšířením odbytu do zahraničí. Příznivé výsledky ukazatele významného hlavně pro 

akcionáře, tedy ROE jsou dobré znamení pro vlastníky, že společnost efektivně hospodaří 

s vloženým kapitálem. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2005 a to 92%. Naopak 

nejnižších hodnot bylo dosaženo v posledním sledovaném roce, kdy ukazatel klesl až na 26%. 
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Klesající hodnoty signalizují, že byl vložený kapitál zhodnocován se stále nižší intenzitou. 

Hlavní ukazatel rentability, kterým bývá označován ukazatel ROA vyšel v  nízkých hodnotách. 

To značí nízkou efektivitu při využívání a zapojování aktiv. ROA, dosahuje nevyšší hodnoty 

v roce 2004 – 14%. Také rentabilita tržeb byla vypočtena v nízkých číslech. Výsledkem bylo 

zjištění, že si ukazatel drží stejnou výši 2%, což je informace o velikosti čistého zisku, který 

podnik získá z každé koruny tržeb.  

U pyramidového rozkladu ukazatele ROE lze konstatovat pozitivní vliv rentability tržeb a 

obratu aktiv. Pozitivní vliv na ROE je snížen negativním vlivem finanční páky, kde ve 

společnosti dochází ke snížení cizího kapitálu a většího zapojení vlastního kapitálu. Rok 2005 

ukazuje opačné dopady. Důvodem je zpomalení tempa růstu tržeb a obrat aktiv, je zapojeno 

větší množství cizího kapitálu především krátkodobých závazků, což nepříznivé vlivy 

zeslabuje. Finanční páka tedy působí pozitivně.  

Při analýze majetku má velký vliv na ukazatele obor, ve kterém společnost podniká. 

Jelikož se jedná o společnost vyrábějící stroje, převážná část aktiv je tvořena zásobami, jejichž 

obrat v čase kolísá. K přeměně zásob v peníze či pohledávky dochází průměrně v průběhu 36 

dnů. Společnost je schopná dostát svých závazků, jelikož bylo splněno pravidlo solventnosti. 

Doba obratu závazku byla delší než doba obratu pohledávek a společnost tak měla možnost 

hradit vzniklé závazky z dříve splatných pohledávek. Dále nebyly nalezeny žádné problémy se 

splácením pohledávek od obchodních partnerů. V čase se doba pohybovala na hodnotě 20 dní, 

výjimkou byl rok 2005, kdy doba obratu pohledávek vzrostla na 26 dní.  

Také struktura kapitálu z velké míry ovlivňuje úspěšný rozvoj podniku. Z výkazu 

společnosti bylo zjištěno, že podnik pro svou činnost využívá převážně cizích zdrojů, kde 

nejvyšších hodnot za všechna sledovaná léta dosáhly krátkodobé závazky. V roce 2005 podnik 

čerpal dlouhodobý úvěr a tudíž využíval více úročené cizí dlouhodobé zdroje, což se projevilo 

v růstu celkové zadluženosti a v klesající tendenci ukazatele krátkodobé zadluženosti. 

V následujících letech pak společnost využívá více levnějších krátkodobých zdrojů v podobě 

krátkodobých závazků. Větší zapojení těchto zdrojů se projevilo v ukazatelích likvidity a ČPK. 

Úrokové krytí firmy BENEKOVterm s.r.o. bylo ve všech létech nad úrovní doporučené 

hodnoty. Společnost tudíž nevykázala žádné problémy se splácením úroků z vypůjčených 

cizích zdrojů a zbylé prostředky mohla použít pro jiné účely.  

Velkým problémem je likvidita společnosti. Hodnoty celkové, okamžité ani pohotové 

likvidity nedosahují doporučených hodnot. Podnik má menší problémy hradit své splatné 

závazky. Jako problém, který je potřeba řešit se zde jeví okamžitá likvidita. Pro společnost 

znamená nižší hodnota okamžité likvidity než doporučený oborový průměr, že nemá dostatek 
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okamžitých finančních prostředků, čímž může být ohrožena schopnost firmy hradit právě 

splatné dluhy. Nedostatky likvidity firma BENEKOVterm s.r.o. částečně kryje možností 

čerpání okamžitého kontokorentního bankovního úvěru. Z hlediska likvidity lze říci, že 

zapojením krátkodobých cizích zdrojů nebyla ohrožena solventnost firmy. Dle hodnot ČPK lze 

konstatovat, že firma je podkapitalizována s výjimkou let 2004 a 2005. Společnost preferuje 

spíše způsob financování, kdy krátkodobé zdroje kryjí i část dlouhodobého majetku.  

Výsledky získané po provedení bankrotních a bonitních modelů  potvrdily, že společnost 

se nachází ve velmi dobré finanční kondici a má jen velmi malou pravděpodobnost bankrotu. 

Dle bankrotního Taflerova modelu se neprokázalo riziko bankrotu. Tento směr potvrzují také 

indexy Z-skóre a IN95. Podnik je sice schopen splácet své závazky, to ale neznamená, že 

vytváří hodnotu pro vlastníky. Dle indexu IN99 bylo zjištěno, že podnik tvoři hodnotu pouze 

v roce 2004, ve zbylých létech se nacházel v šedé zóně a v roce 2007 netvořil hodnotu vůbec. 

Poslední index IN01 spojuje oba předchozí indexy a na základě výsledků lze tvrdit, že v období 

2003 až 2005 podnik vytvářel hodnotu, od roku 2006 se nacházel v šedé zóně (čili nebylo 

možné jednoznačně říci zda vytvářel hodnotu).   

Výsledné hodnoty ekonomické přidané hodnoty nabývaly kladných hodnot,. Hodnoty 

EVA měly však klesající směr a v roce 2007 dosáhly záporných hodnot. V prvních čtyřech 

sledovaných létech můžeme pozorovat kladné hodnoty ukazatele EVA. Pro podnik tato 

skutečnost znamená, že se zvyšuje hodnota podniku, protože bylo dosaženo vyšší výnosnosti 

kapitálu, než byly náklady jeho pořízení. Kladné výsledky ekonomické přidané hodnoty značí 

dobrou zprávu pro vlastníky. Podnik má vysokou přidanou hodnotu a vlastníkovi se tak 

zhodnotily vložené prostředky. V roce 2007 společnost přestala vytvářet hodnotu, jelikož se 

EVA ocitla v záporných hodnotách  

Díky novým investicím se společnosti daří zvyšovat úroveň své produkce a stále více 

pronikat na nové trhy a oslovovat zákazníky nejen u nás, ale i v zahraničí. To potvrzují také 

rostoucí tržby a zvyšující se objemy nových zakázek. Z celkového objemu produkce výroby je 

přibližně 60 % určeno pro export. Mezi nejvýznamnější exportní teritoria patři Dánsko, 

Švédsko, Francie, Německo, Slovensko, Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, Irsko, Rusko, 

Lotyšsko. Vhodně zvolená strategie přispívá ke kladnému výsledku hospodaření, kterého 

společnost dosáhla po celé sledované období.  

Díky tomu, že společnost vykazovala zisk mohla realizovat nové investice, jako například 

kvalitnější zařízení a větší výrobní prostory. Aby si udržela své místo na trhu a zajistila 

konkurenceschopnost, zajímala se společnost BENEKOVterm s.r.o. také o nové technologie. 

Vlivem neustálého výzkumu a modernizace byly zavedeny do prodeje nové řady kotlů. Jelikož 
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vývoj v tomto odvětví jde neustále dopředu a bylo by přinejmenším riskantní do budoucna 

zaostat ve vývoji a modernizaci technologií za konkurencí. 

4.2 Srovnání s odvětvím 

Při hodnocení podniku je vhodné porovnat výsledky analýzy poměrových ukazatelů 

s odvětvím, ve kterém firma působí. Tento způsob srovnání je nejdostupnější, jelikož většina 

ukazatelů je zveřejněna za jednotlivá OKEČ na internetových stránkách MPO ČR ve finanční 

analýze průmyslu a stavebnictví, kde jsou zařazeny společnosti s více než 100 zaměstnanci. 

Účelem tohoto srovnání je, zda se podnik pohybuje podobným směrem jako ekonomický 

vývoj celého odvětví. Předmět podnikání analyzovaného podniku se zaměřuje na jedno odvětví 

OKEČ. Pro srovnání bylo vybráno odvětví výroba a oprava strojů.  

Graf 4.1  Rentabilita aktiv 
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V oblasti rentability je vidět zprvu rostoucí poté klesající tendenci ROApodniku oproti 

ROAprůmyslu, který si zachovává rostoucí trend.  

Graf 4.2  Provozní ziskové rozpětí  
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Provozní ziskové rozpětí odvětví rostlo až na výjimku v roce 2005. Stejný směr lze spatřit 

také v případě provozního ziskového rozpětí podniku, který poklesl v roce 2006 vlivem 



 

 55 

rychlejšího tempa růstu tržeb. Projevily se zde investice z předchozího roku do rozšíření 

výroby a modernizace zařízení. 

Graf 4.3  Celková zadluženost 
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V oblasti celkové zadluženosti je vidět shodný trend, v roce 2004 dochází u obou odvětví 

k poklesu celkové zadluženosti vlivem poklesu zapojených cizích zdrojů. V následujícím roce 

hodnoty opět vzrostly, jelikož podnik čerpal dlouhodobý úvěr a tudíž využíval více úročené 

cizí dlouhodobé zdroje.  

Graf 4.4  Spread 
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Ve všech sledovaných letech, s výjimkou roku 2007, dosahuje spread podniku kladných 

čísel. Na rozdíl od odvětví, které má ve všech sledovaných letech záporný spread. To je 

způsobeno hlavně tím, že podnik dosahuje mnohem větších hodnot ukazatele ROE ve srovnání 

s odvětvím. Výjimečný je rok 2005, kdy podnik dosahuje největšího spreadu. V tomto roce 

bylo dosaženo nevětší výše ukazatele ROE a druhé nejnižší úrovně alternativních nákladů na 

kapitál oproti ostatním sledovaným létům. V dalších letech se spread snížil a v roce 2007 klesl 

do záporných hodnot na úroveň -20%. Důvodem byl velký nárůst zadluženosti, který způsobil 

růst alternativního nákladu vlastního kapitálu, především rizikové přirážky za finanční 

strukturu. Spread odvětví měl opačný směr. V roce 2007 dosáhl svého maxima -15%. Hodnota 

ROEodvětví byla nejvyšší a Reodvětví nenižší což vedlo již k zmíněnému maximu. Naopak 
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nejhoršího výsledku bylo dosáhnuto na počátku sledovaného období -13,38%. Zde spreadodvětví 

začal pomalu stoupat až do roku 2005, zde opět klesá.   

4.3 Doporučení pro další vývoj společnosti 

Jako hlavní cíl by měla být snaha o udržení růstové tendence produkce při zachování 

rentability vlastního kapitálu. Příznivé by bylo nadále rozšiřovat sortiment a služby s cílem co 

nejkvalitnějších dodávek. Dále by měl být důraz kladen na dobré vztahy se zahraničními 

partnery se záměrem další možné spolupráce a tím růstu exportu. S mezinárodním obchodem je 

spojeno riziko změny devizového kurzu, kde se vývozce může obávat zhodnocení domácí 

měny. To by mohlo být do budoucna zajištěno prostřednictvím termínových transakcí. 

Společnost by se ale také měla věnovat tuzemskému trhu a získat nové významné zakázky, 

například formou zajímavé reklamy. 

Do budoucna je dobré nezvyšovat celkovou zadluženost společnosti. Snahou by mělo být 

dlouhodobé investice financovat z vlastního kapitálu a dlouhodobých zdrojů. Společnost by 

měla krátkodobé zdroje využívat jen do té doby, pokud náklady z jejich používání budou nižší 

než rentabilita celkového kapitálu, která by měla být menší než rentabilita vlastního kapitálu. 

V oblasti likvidity by měla firma udělat velká opatření. Likvidita byla shledána velkým 

problémem při hodnocení výkonnosti společnosti. Jednotlivé ukazatele dosáhly velmi malých 

čísel, což může být v budoucnu problémem se splácením závazků. Prospěšnější by bylo 

sledovat indikátory likvidity v kratších intervalech pomocí platebního kalendáře.  

I když v odvětví, ve kterém firma podniká, je velká konkurence, je vhodné se zaměřit na 

sledování splatnosti pohledávek. I když v tomto směru společnost problém nemá, měla by 

prodávat na faktury jen osvědčeným a bezproblémovým partnerům, aby možným komplikacím 

předešla. 

Do budoucna je dobrou strategií motivace pracovníků k rostoucí produktivitě práce, 

například formou zvýšení mezd. Pro udržení pružnosti a rychlé reakce na měnící se požadavky 

zákazníků, je vhodné investovat do kvalitnějšího zařízení a nových technologií. 
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5. Závěr 
Diplomová práce byla zaměřena na oblast finanční analýzy, která je nedílnou součástí 

zdroje informací o celkovém hospodaření společnosti. Cílem diplomové práce byla analýza 

vývoje finanční výkonnosti vybraného podniku. Při práci bylo vycházeno z údajů získaných 

z veřejně dostupných zdrojů, tedy internetových stránek a z výročních zpráv společnosti 

BENEKOVterm s.r.o., kde byly získány údaje potřebné pro vypracování analýzy a ostatních 

ukazatelů použitých v této práci.  

Přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti zobrazuje metodologická část. 

Pozornost byla zaměřena na poměrové ukazatele, jejich způsob výpočtu a možnosti 

interpretace pomocí pyramidového rozkladu. Dále byly popsány souhrnné charakteristiky. 

V závěru teoretické části práce byla popsána metodologie výpočtu ukazatele EVA a způsobu 

stanovení nákladů na kapitál. 

V druhé části byla provedena aplikace vybraných metod pro hodnocení finanční 

výkonnosti. Součástí je také profil analyzované společnosti, který obsahuje vývoj, filosofii a 

strategické cíle. Pro posouzení finanční pozice firmy byly použity údaje z účetních výkazů 

v rozmezí let 2003 až 2007. Měření a vyhodnocování finanční situace podniku bylo provedeno 

pomoci základních metod finanční analýzy. Nejprve byla provedena analýza absolutních 

ukazatelů (horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty), analýza 

rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Dále bylo 

využito také bilančních pravidel, predikčních modelů předpovídajících bonitu nebo naopak 

bankrot zkoumané společnosti, a pro zkoumání hodnoty podniku byla využita ekonomická 

přidaná hodnota.  

Celkové zhodnocení výsledků analýzy jsou uvedeny v třetí části práce, která obsahuje 

srovnání vybraných ukazatelů s odvětvím výroby a opravy strojů. Dále byly v této části 

provedeny pyramidové rozklady ukazatelů ROE a EVA. Výsledné hodnoty potvrzují 

skutečnost, že společnost od počátku sledovaného období tvoří hodnotu. Tento trend je však 

klesající a v roce 2007 je hodnota EVA záporná. Na závěr byly navrhnuty doporučení pro 

finanční řízení společnosti Z podrobného rozboru rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti 

pomocí poměrových ukazatelů bylo zjištěno, že společnost není finančně zdravá. Za slabší 

místo lze považovat příliš nízkou likviditu společnosti, která dosahuje nízkých hodnot. Dalším 

problémem může být zadluženost, která je také velmi vysoká. Společnost pro své financování 

využívá v převážné výši krátkodobých zdrojů, ze kterých je kryta i část dlouhodobého majetku. 

Společnost je tedy podkapitalizována. 
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Seznam zkratek 
A aktiva 

APM  Arbitrážní model oceňování 

C celkový investovaný kapitál 

CK KR cizí kapitál krátkodobý 

ČPK čistý pracovní kapitál 

D tržní hodnota úročených cizích zdrojů 

E vlastní kapitál 

E(Re) očekávaný výnos vlastního kapitálu 

E(RM) očekávaný výnos tržního portfolia. 

EAT čistý zisk 

EBIT provozní zisk před daněmi a úroky 

EBITDA zisk před úhradou úroků, daní a odpisů 

EPS zisk na akcii 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

FCFt  volné peněžní toky v jednotlivých letech investice 

i úroková míra z dluhu 

JKV  jednorázové kapitálové výdaje 

KBU krátkodobý bankovní úvěr 

KZ krátkodobé závazky 

MV celková hodnota podniku 

MVA tržní přidaná hodnota 

NOA čistá operační aktiva 

NOPAT zisk z provozních operací 

NPV čistá současná hodnota 

OA oběžná aktiva 

Rd náklady na úročený cizí kapitál 

Re náklady na vlastní kapitál 

Rf bezriziková sazba 

Rfinstab riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

RLA  riziková přirážka za velikost podniku 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

Rpodnikateské  riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

ÚZ úvěrová zadluženost 

WACC průměrné náklady kapitálu 

β koeficient citlivosti  
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Rozvaha Příloha 1 

Rozvaha - Aktiva 2 003  2 004 2 005 2 006 2 007 
      AKTIVA CELKEM, v tis. K č. 8 721  6 461  21 677  42 166  44 466  

A.     POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0  0  0  0  0  
B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 619  524  6 984  17 865  20 993  
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 6  6  6  470  806  
B. I. 1 Zřizovací výdaje 0  0  0  0  0  
   2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0  0  0  0  0  
   3 Software 6  6  6  319  654  
   4 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6  6  6  151  151  

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 613  519  6 978  16 995  20 187  
B. II. 1 Pozemky 0  0  269  3 000  3 183  
   2 Stavby 0  0  5 705  5 220  4 860  
   3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 613  479  1 003  5 389  3 906  
   6 Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 0  40  0  3 386  7 746  
   7 Poskytnuté zálohy na dl. hmotný a nehmotný majetek 0  0  0  0  492  

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  400  0  
B. III. 1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  400  0  
C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 7 238  5 288  14 181  23 608  20 921  
C. I.   Zásoby 4 654  1 851  4 668  12 118  15 608  
C. I. 1 Materiál 2 651  1 122  2 985  4 221  8 681  
   2 Nedokončená výroba a polotovary 0  0  0  1 149  4 731  
   3 Výrobky 1 861  588  1 543  6 550  1 898  
   4 Zvířata 0  0  0  0  0  
   5 Zboží 142  141  140  198  298  

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 0  0  0  0  0  
C. III.   Krátkodobé pohledávky 1 709  1 954  5 167  8 220  4 851  
C. III. 1 Pohledávky z obchodního styku 256  1 288  3 139  4 498  3 990  
   2 Stát - daňové pohledávky 714  286  1 586  2 747  172  
    3 Krátkodobé poskytnuté zálohy 739  234  227  552  663  
    5 Jiné pohledávky 0  145  213  423  25  

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 875  1 483  4 345  3 270  462  
C. IV. 1 Peníze 288  857  2 232  1 259  410  
   2 Účty v bankách 587  626  2 114  2 011  53  

D.     OSTATNÍ AKTIVA - P ŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 864  649  509  805  2 552  
D. I.   Časové rozlišení 864  649  509  805  2 552  
D. I. 1 Náklady příštích období 19  188  252  479  2 364  
  2 Komplexní náklady příštích období 768  418  257  214  188  
    3 Příjmy příštích období 77  43  0  112  0  
      PASIVA CELKEM, v tis. K č. 8 721  6 461  21 673  42 166  44 466  

A.     VLASTNÍ KAPITÁL 500  1 178  2 328  3 963  5 371  
A. I.   Základní kapitál 100  100  100  100  100  
A. II.   Kapitálové fondy 0  0  0  0  0  
A III.   Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 15  15  15  15  15  
A III. 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 15  15  15  15  15  
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 28  381  63  1 214  3 848  
  IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 28  381  63  1 214  3 848  
    2 Neuhrazená ztráta minulých let 0  0  0  0  0  

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 357  682  2 152  2 634  1 407  
B.     CIZÍ ZDROJE 8 016  5 283  19 343  38 203  38 983  
B. I.   Rezervy 0  0  1 474  0  153  
B. I. 1 Rezervy zákonné 0  0  1 474  0  0  
   2 Ostatní rezervy 0  0  0  0  153  

B. II.   Dlouhodobé závazky 0  0  0  0  579  
B. II. 1 Jiné závazky 0  0  0  0  579  
B. III.   Krátkodobé závazky 8 016  5 283  13 669  26 973  20 774  
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 6 182  3 237  11 002  22 651  17 726  
   2 Závazky ke společníkům, členům družstva  340  340  0  0  0  
   3 Závazky k zaměstnancům 521  557  891  1 365  1 134  
   4 Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravotní pojištění 312  344  533  848  558  

   5 Stát - daňové závazky a dotace 163  314  751  920  297  
   6 Krátkodobé přijaté zálohy 8  229  198  8  516  
   7 Dohadné účty pasivní 287  144  144  188  64  
   8 Jiné závazky 204  118  151  993  479  

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 320  150  4 200  11 230  17 477  
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 320  150  4 200  5 850  5 694  
   2 Krátkodobé bankovní úvěry 0  0  0  5 380  11 784  

C.      OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 205  -150  0  112  264  
C. I.   Časové rozlišení 205  -150  0  112  264  
C. I. 1 Výdaje příštích období 205  -150  0  0  122  



 

 

Výkaz zisku a ztráty Příloha 2 

Výsledovka v plném rozsahu, v tis. K č. 2 003  2 004  2 005  2 006  2 007  
  I.   Tržby za prodej zboží 54  35  5  350  392  

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 54  37  0  346  307  
  +   Obchodní marže 0  2  5  4  84  

  II.   Výkony 35 346  39 876  70 869  135 741  87 344  
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 36 188  41 149  69 914  128 752  86 667  
   2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -842  -1 273  955  6 156  -1 071  
    3 Aktivace 0  0  0  833  1 747  

B.     Výkonová spotřeba 28 244  30 970  55 186  114 219  62 106  
B.  1 Spotřeba materiálu a energie 23 571  26 636  47 618  96 662  44 245  
B.   2 Služby 4 674  4 334  7 568  17 557  17 861  
  +   Přidaná hodnota 7 102  8 904  15 688  21 526  25 322  

C.     Osobní náklady 6 069  7 535  10 538  18 341  18 498  
C.  1 Mzdové náklady 4 539  5 583  7 773  13 548  13615 
C.  2 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 511  1 882  2 632  4 599  4658 
C.   3 Sociální náklady 20  70  133  194  224 
D.     Daně a poplatky 3  7  8  30  74  
  III.   Jiné provozní výnosy 0  0  0  0  0  

      Jiné provozní náklady 0  0  0  0  0  
E.    Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 410  477  855  2 244  3 117  
 III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 772  1 410  2 147  3 350  538  
 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0  0  0  2  538  
  III. 2. Tržby z prodeje materiálu 772  1 410  2 147  3 348  0  

F.    Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 558  1 019  1 432  2 268  448  
 1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobé majetku 0  0  0  0  382  
  2.   Prodaný materiál 558  1 019  1 432  2 268  66  

G.    Změna stavu rezerv a opravných položek  673  701  1 841  -1 431  1 008  
  IV.   Ostatní provozní výnosy 423  588  302  1 297  1 403  

H.    Ostatní provozní náklady 49  64  288  257  223  
  V.   Převod provozních výnosů 0  0  0  0  0  
I   Převod provozních nákladů 0  0  0  0  0  

  *   Provozní výsledek hospoda ření 535  1 099  3 175  4 464  3 897  
  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0  0  0  0  0  
J     Prodané cenné papíry a podíly   0  0  0  0  
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  4  0  
  VII. 1. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů  0  0  0  4  0  
K     Náklady na finanční majetek 0  0  0  0  0  
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0  0  0  0  0  
L     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0  0  0  0  0  
M    Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 0  0  0  0  0  
 X.   Výnosové úroky 1  1  0  1  13  
N     Nákladové úroky 24  50  97  434  949  
 XI.   Ostatní finanční výnosy 2  20  6  15  230  
O     Ostatní finanční náklady 156  193  314  436  883  
 XII.   Převod finančních výnosů 0  0  0  0  0  
P     Převod finančních nákladů 0  0  0  0  0  

  *   Finan ční výsledek hospoda ření -178  -222  -404  -850  -1 589  

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost 0  195  667  980  925  
Q.  1   - splatná 0  195  667  980  925  
Q.   2   - odložená 0  0  0  0  0  

  **   Výsledek hospoda ření za běžnou činnost 357  877  2 104  2 634  1 382  
  XIII.   Mimořádné výnosy 0  0  53  0  76  

R.     Mimořádné náklady 0  0  5  0  51  

S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0  -195    0  0  
S.  1   - splatná 0  195    0  0  
S.   2   - odložená 0  0    0  0  

  *   Mimo řádný výsledek hospoda ření 0  -195  48  0  25  

      Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0  0  0  0  0  

  ***   Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) 357  682  2 152  2 634  1 407  
      Výsledek hospoda ření před zdaněním 357  877  2 818  3 614  2 333  

 
 
 



 

 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy Příloha 3 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 

AKTIVA CELKEM -26% 235% 95% 5% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK -15% 1233% 156% 18% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 7733% 71% 

Dlouhodobý hmotný majetek -15% 1245% 144% 19% 

Dlouhodobý finanční majetek - - - -100% 

OBĚŽNÁ AKTIVA -27% 168% 66% -11% 

Zásoby -60% 152% 160% 29% 

Dlouhodobé pohledávky - - - - 

Krátkodobé pohledávky 14% 164% 59% -41% 

Krátkodobý finanční majetek 69% 193% -25% -86% 

OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV -25% -22% 36% 268% 

Položka v tis. Kč 0% 0% 0% 0% 

PASIVA CELKEM -26% 235% 95% 5% 

VLASTNÍ KAPITÁL 136% 98% 70% 36% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 

Kapitálové fondy - - - - 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 1261% -83% 1827% 217% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 91% 216% 22% -47% 

CIZÍ ZDROJE -34% 266% 98% 2% 

Rezervy - - -100% - 

Dlouhodobé závazky - - - - 

Krátkodobé závazky -34% 159% 97% -23% 

Bankovní úvěry a výpomoci 369% 180% 167% 56% 

PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV -100% -100% - - 
 

 VERTIKÁlNÍ ANALÝZA ROZVAHY 2 003  2 004  2 005  2 006  2 007  
AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 7% 8% 32% 42% 47% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 0% 1% 2% 
Dlouhodobý hmotný majetek 7% 8% 32% 40% 45% 
Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 1% 0% 
OBĚŽNÁ AKTIVA 83% 82% 65% 56% 47% 
Zásoby 53% 29% 22% 29% 35% 
Dlouhodobé pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 
Krátkodobé pohledávky 20% 30% 24% 19% 11% 
Krátkodobý finanční majetek 10% 23% 20% 8% 1% 

OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 10% 10% 2% 2% 6% 

  2 003  2 004  2 005  2 006  2 007  
PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 
VLASTNÍ KAPITÁL 6% 18% 11% 9% 12% 
Základní kapitál 1% 2% 0% 0% 0% 
Kapitálové fondy 0% 0% 0% 0% 0% 
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0% 0% 0% 0% 0% 
Výsledek hospodaření minulých let 0% 6% 0% 3% 9% 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 4% 11% 10% 6% 3% 
CIZÍ ZDROJE 92% 82% 89% 91% 88% 
Rezervy 0% 0% 7% 0% 0% 
Dlouhodobé závazky 0% 0% 0% 0% 1% 
Krátkodobé závazky 92% 82% 63% 64% 47% 
Bankovní úvěry a výpomoci 4% 23% 19% 27% 39% 

OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 2% 0% 0% 0% 0% 
 



 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Příloha 4 

Výsledovka v plném rozsahu, v tis. Kč. 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 
  I.   Tržby za prodej zboží 64,81% 14,29% 7000,00% 112,00% 

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 68,52% 0,00% - 88,73% 

  +   Obchodní marže - 250,00% 80,00% 2100,00% 
  II.   Výkony 112,82% 177,72% 191,54% 64,35% 
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 113,71% 169,90% 184,16% 67,31% 
   2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 151,19% -75,02% 644,61% -17,40% 
    3 Aktivace - - - 209,72% 

B.     Výkonová spotřeba 109,65% 178,19% 206,97% 54,37% 
B.  1 Spotřeba materiálu a energie 113,00% 178,77% 202,99% 45,77% 
B.   2 Služby 92,73% 174,62% 231,99% 101,73% 

  +   Přidaná hodnota 125,37% 176,19% 137,21% 117,63% 
C.     Osobní náklady 124,16% 139,85% 174,05% 100,86% 
C.  1 Mzdové náklady 123,00% 139,23% 174,30% 100,49% 
C.  2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva - - - - 
C.  3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 124,55% 139,85% 174,73% 101,28% 
C.   4 Sociální náklady 350,00% 190,00% 145,86% 115,46% 

D.     Daně a poplatky 233,33% 114,29% 375,00% 246,67% 
  III.   Jiné provozní výnosy - - - - 

     Jiné provozní náklady - - - - 
E.    Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 116,34% 179,25% 262,46% 138,90% 
 III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 182,64% 152,27% 156,03% 16,06% 
 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu - - - 26900,00% 
  III. 2. Tržby z prodeje materiálu 182,64% 152,27% 155,94% 0,00% 

F.    Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 182,62% 140,53% 158,38% 19,75% 
 1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobé majetku - - - - 

  2.   Prodaný materiál 182,62% 140,53% 158,38% 2,91% 

G.    
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 104,16% 262,62% -77,73% -70,44% 

  IV.   Ostatní provozní výnosy 139,01% 51,36% 429,47% 108,17% 
H.    Ostatní provozní náklady 130,61% 450,00% 89,24% 86,77% 
  V.   Převod provozních výnosů - - - - 
I   Převod provozních nákladů - - - - 
  *   Provozní výsledek hospodaření 205,42% 288,90% 140,60% 87,30% 
  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - - - - 
J     Prodané cenné papíry a podíly - - - - 
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - - - 0,00% 
  VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů  - - - 0,00% 
  VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - - - - 
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku - - - - 
K     Náklady na finanční majetek - - - - 
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů - - - - 
L     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů - - - - 

M    Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti - - - - 

 X.   Výnosové úroky 100,00% 0,00% - 1300,00% 
N     Nákladové úroky 208,33% 194,00% 447,42% 218,66% 
 XI.   Ostatní finanční výnosy 1000,00% 30,00% 250,00% 1533,33% 
O     Ostatní finanční náklady 123,72% 162,69% 138,85% 202,52% 
 XIII.   Převod finančních výnosů - - - - 
P     Převod finančních nákladů - - - - 
  *   Finanční výsledek hospodaření 124,72% 181,98% 210,40% 186,94% 

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost - 342,05% 146,93% 94,39% 
Q.  1   - splatná - 342,05% 146,93% 94,39% 
Q.   2   - odložená - - - - 

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 245,66% 239,91% 125,19% 52,47% 
  XIII.   Mimořádné výnosy - - 0,00% - 

R.     Mimořádné náklady - - 0,00% - 

S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti - - - - 
S.  1   - splatná - - - - 
S.   2   - odložená - - - - 

  *   Mimořádný výsledek hospodaření - -24,62% 0,00% - 
      Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) - - - - 

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 191,04% 315,54% 122,40% 53,42% 

      Výsledek hospodaření před zdaněním 245,66% 321,32% 128,25% 64,55% 



 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Příloha 5 

Vertikální analýza výnosů      
  2 003  2 004  2 005  2 006  2 007  
* Provozní výnosy  50,00% 49,97% 49,96% 49,99% 49,82% 
I. Tržby za prodej zboží  0,07% 0,04% 0,00% 0,13% 0,22% 
II. Výkony  48,85% 48,23% 48,49% 48,67% 49,30% 
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu  1,07% 1,71% 1,47% 1,20% 0,30% 

V. Převod provozních výnosu  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
* Financní výnosy  0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,14% 
VI. Tržby z prodeje cenných papíru a vkladu  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VII. Výnosy z finančních investic  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
VIII. Výnosy z krát. finančního majetku  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IX. Výnosové úroky  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 
X. Ostatní finanční výnosy  0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,13% 
XI. Převod finančních výnosů  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
* Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,04% 
XII. Mimo řádné výnosy  0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,04% 
** VÝNOSY CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Vertikální analýza nákladů      
  2 003  2 004  2 005  2 006  2 007  
* Provozní náklady  99,01% 98,82% 98,83% 98,74% 95,79% 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  0,15% 0,09% 0,00% 0,25% 0,34% 

B. Výkonová spotřeba  77,55% 75,00% 77,75% 82,76% 69,36% 
C. Osobní náklady  16,66% 18,25% 14,85% 13,29% 20,66% 
D. Dane a poplatky  0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,08% 
E. Odpisy nehm. a hm. investičního majetku  1,13% 1,16% 1,20% 1,63% 3,48% 
F. Zůstatková cena prod. inv. majetku a 
materiálu  

1,53% 2,47% 2,02% 1,64% 0,50% 

G. Změna stavu rezerv a opr. položek 1,85% 1,70% 2,59% -1,04% 1,13% 

H. Ostatní provozní náklady  0,13% 0,15% 0,41% 0,19% 0,25% 
I. Převod provozních nákladu  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
* Finanční náklady  0,49% 0,59% 0,58% 0,63% 2,05% 
J. Prodané cenné papíry a vklady  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

K. Nákladové úroky 0,07% 0,12% 0,14% 0,31% 1,06% 
L. Ostatní finanční náklady  0,43% 0,47% 0,44% 0,32% 0,99% 
M. Převod finančních nákladu  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
* Mimořádné náklady  0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 
O mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 
** NÁKLADY CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 



 

 

Rizikové přirážky Příloha 6

 Riziková přirážka za velikost podniku RLA  

Riziková přirážka charakterizující velikost podniku vychází s následujících podmínek. 

Jsou – li úplatné zdroje větší jak 3 mld. Kč, pak je hodnota RLA = 0 %. Tato hranice je 

stanovena ze zkušeností firem poskytujících rizikový kapitál. Jsou – li UZ menší jak 100 mil. 

Kč, je hodnota RLA = 5 %. Nachází-li se úplatné zdroje v intervalu 0 -5%, tedy jsou větší než 

100 mil. Kč a zároveň větší jak 3 mld. Kč, musí být pro výpočet rizikové přirážky použit 

následující vzorec 

RLA = (3 mld. Kč – UZ)2/168,2 

Riziková přirážka za produkční sílu společnosti RPodnikatelské 

Riziková přirážka charakterizující produkční sálu vychází z poměřování ukazatele ROA 

čili EBIT/A, který je porovnáván s ukazatelem X1. Druhý z ukazatelů X1 vyjadřuje 

nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem. Ukazatel X1 se stanoví pomocí 

vzorce: ( )
OBÚ

Ú

A

OBUVK
1 +

∗++=X . 

Pokud porovnáme výsledky jednotlivých ukazatelů, dospějeme k výsledné hodnotě 

rizikové přirážky za produkční sílu společnosti. Vycházíme ze stanovených podmínek. 

Jestliže je ukazatel ROA větší než X1, pak se riziko podnikatelské rovná 0 %. Naopak 

v případě záporné hodnoty ROA je podnikatelské riziko rovno 10 %. Pokud je dosaženo 

výsledku, ve kterém platí že 0
A

EBIT ≥  a zároveň 
1A

EBIT
X≤ , pak je pro výpočet rizikové 

přirážky použita tato rovnice )10/()( 2
1

2
1 X

A

EBIT
XR sképodnikatel ⋅−=   

Stanovení rizikové přirážky finan ční stability na bázi likvidity R finstab 

Při určení hodnoty finanční stability se vychází z ukazatele celkové likvidity, který je 

dán poměrem OA a KZ. Dále je stanovena mezní hodnota likvidity značena XL. Pokud je 

průměr průmyslu nižší než 1,25 pak horní hranice XL je rovna1,25. Je-li průměr průmyslu 

větší než 1,25, pak ponecháváme horní hranici XL, tedy XL je rovno průměru průmyslu. 

Na závěr jsou opět porovnány výsledné hodnoty ukazatel- Dle stanovených podmínek je 

stanovena riziková přirážka finanční stability. V případě převýšení celkové likvidity podniku 

nad XL, je Rfinstab rovno 0 %. Je-li celková likvidita menší než 1, pak Rfinstab = 10 %. Pokud je 

celková likvidita firmy větší než 1 a zároveň menší jak XL, vypočte se Rfinstab pomocí daného 

vztahu 
2)1(10

)( 2

−∗

−
=

XL

likviditacelkováXL
R finstab
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Altmanův Index            

Hodnota Součin Kritérium Váha 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

A Prac.kap / A 0,717 0,830 0,818 0,654 0,560 0,470 0,595 0,587 0,469 0,401 0,337 

B Nerozd.zisk / A 0,847 0,005 0,061 0,004 0,029 0,087 0,004 0,052 0,003 0,025 0,074 

C EBIT / A 3,107 0,044 0,143 0,134 0,096 0,074 0,135 0,445 0,418 0,298 0,228 

D VK / CZ 0,420 0,062 0,223 0,120 0,104 0,138 0,026 0,094 0,051 0,044 0,058 

E Tržby / A 0,998 4,156 6,374 3,225 3,062 1,958 4,147 6,361 3,219 3,056 1,954 
  Z Score             4,908 7,539 4,160 3,824 2,651 

Hodnocení Altmanova modelu 
finanční 
zdraví 

finanční 
zdraví 

finanční 
zdraví 

finanční 
zdraví 

šedá 
zóna 

 

 Index IN95            

Hodnota Součin Kritérium Váha 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

A A / CZ 0,22 1,088 1,223 1,121 1,104 1,141 0,239 0,269 0,247 0,243 0,251 

B EBIT / nákl.úroky 0,11 15,833 18,520 30,052 9,325 3,445 1,742 2,037 3,306 1,026 0,379 

C EBIT / A 8,33 0,044 0,143 0,134 0,096 0,074 0,363 1,194 1,120 0,799 0,612 

D Výnosy / A 0,52 4,338 6,756 3,536 3,358 2,057 2,256 3,513 1,839 1,746 1,069 

E OA / kr. dluhy 0,10 0,903 1,001 1,037 0,730 0,643 0,090 0,100 0,104 0,073 0,064 

F ZPL / Výnosy -16,80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  IN95             4,690 7,113 6,615 3,887 2,376 

Hodnocení IN 95 
finanční 
zdraví 

finanční 
zdraví 

finanční 
zdraví 

finanční 
zdraví 

finanční 
zdraví 

 

 Index IN99            

Hodnota Součin Kritérium Váha 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

A A / CZ -0,617 1,088 1,223 1,121 1,104 1,141 -0,671 -0,755 -0,691 -0,681 -0,704 

B EBIT / A 4,573 0,044 0,143 0,134 0,096 0,074 0,199 0,655 0,615 0,439 0,336 

C Výnosy / A 0,481 4,338 6,756 3,536 3,358 2,057 2,086 3,250 1,701 1,615 0,989 

D OA / KZ + KBU 0,150 0,903 1,001 1,037 0,730 0,643 0,135 0,150 0,156 0,109 0,096 
  IN99             1,750 3,301 1,780 1,483 0,718 

Hodnocení IN99 
Šedá 
zóna 

Vytváří 
hodnotu 

Šedá 
zóna 

Šedá 
zóna 

Netvoří 
hodnotu 

 

 Index IN01            

Hodnota Součin Kritérium Váha 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

A A / CZ 0,13 1,088 1,223 1,121 1,104 1,141 0,141 0,159 0,146 0,143 0,148 
B EBIT / úroky 0,04 15,833 18,520 30,052 9,325 3,445 0,633 0,741 1,202 0,373 0,138 
C EBIT / A 3,92 0,044 0,143 0,134 0,096 0,074 0,171 0,562 0,527 0,376 0,288 
D výnosy / A 0,21 4,338 6,756 3,536 3,358 2,057 0,911 1,419 0,743 0,705 0,432 
E OA / KZ + KBU 0,09 0,903 1,001 1,037 0,730 0,643 0,081 0,090 0,093 0,066 0,058 
  IN01             1,938 2,970 2,711 1,664 1,064 

Hodnocení IN01 
Vytváří 
hodnotu 

Vytváří 
hodnotu 

Vytváří 
hodnotu 

Šedá 
zóna 

Šedá 
zóna 

 

 Taflerův model            

Hodnota Součin Kritérium Váha 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

A EBT / KZ 0,53 0,045 0,166 0,206 0,134 0,112 0,024 0,088 0,109 0,071 0,060 
B OA / Závazky celkem 0,13 0,903 1,001 1,037 0,875 0,980 0,117 0,130 0,135 0,114 0,127 
C KZ / A 0,18 0,919 0,818 0,631 0,640 0,467 0,165 0,147 0,114 0,115 0,084 
D T / A 0,16 4,156 6,374 3,225 3,062 1,958 0,665 1,020 0,516 0,490 0,313 
index           0,971 1,385 0,874 0,790 0,584 

Taflerův model 
nehrozí 
bankrot 

nehrozí 
bankrot 

nehrozí 
bankrot 

nehrozí 
bankrot 

nehrozí 
bankrot 



 

 

Výpočet rizikových přirážek Příloha 8 

Bezriziková sazba 

  2003 2004 2005 2006 2007 
rf 4,12% 4,80% 3,53% 3,77% 4,28% 

Riziková přirážka odrážející velikost podniku 

  2003 2004 2005 2006 2007 
UZ 820 2 678 6 528 15 193 22 848 

výsledná přirážka 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu 

  2003 2004 2005 2006 2007 
EBIT/A 4,36% 14,33% 13,45% 9,60% 7,35% 

UZ/A 0,094 0,414 0,301 0,360 0,514 

U/BU 0,078 0,034 0,023 0,039 0,055 
X1 0,73% 1,41% 0,70% 1,40% 2,83% 

výsledná přirážka 0% 0% 0% 0% 0% 

Riziková přirážka finanční stability na bázi likvidity 

  2003 2004 2005 2006 2007 
celková likvidita 0,90 1,00 1,04 0,88 1,01 

XL 1,52 1,51 1,63 1,47 1,29 
XL skut. 1,52 1,51 1,63 1,47 1,29 

výsledná přirážka 10,00% 0,67% 1,39% 10,00% 0,07% 

Výpočet WACC nezadlužené firmy 

  2003 2004 2005 2006 2007 
WACCU 19,12% 10,47% 9,92% 18,77% 9,35% 

Výpočet WACC zadlužené firmy 

  2003 2004 2005 2006 2007 
WACC zadluž 18,56% 9,26% 9,15% 17,15% 8,19% 

Náklady na vlastní kapitál 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Re 0,0180 0,0434 0,0299 0,0676 0,0480 

 



 

 

Pyramidový rozklad EVA Příloha 9 

2003 - 2004 
   EVA    ozn. ukazatele          

   227 546     TO T1         

   319 2,41     rozdíl index         
   319    absolutní změna         
                          
                       

ROE - Re * E             

71,40% 57,89%  26,00% 11,52%  500 1178             
-0,135 0,811  -0,145 0,443  678 2,356             

-76  -296  312             
                                     
                                  
                              

EAT/EBIT  ROA  A/E  ÚZ/A  Úroková míra  
Bezriziková 

sazba  L3 

0,94 0,74  4,36% 14,33%  17 5  9,40% 20,55%  7,12% 7,70%  4,12% 4,80%  1,28 1,47 
-0,203 0,784  0,100 3,289  -11,957 0,314  0,112 2,186  0,006 1,081  0,007 1,165  0,190 1,148 

-88  433  -421  284  28   56  50 
                           
                      

   EBIT/T  T/A             

   0,010 0,022  4,244 6,592             

   0,011 2,118  2,348 1,553             
   273  160             
                              
                        

   
Přídaná 

hodnota/T  
Osobní 

náklady/T  Odpisy/T  
(Ost. výn.-ost. 

nákl)/T       

   19,19% 20,90%  16,40% 17,69%  1,11% 1,12%  1,01% 1,23%       

   0,017 1,089  0,013 1,079  0,000 1,011  0,002 1,218       

   31  28  4  72       

2004 – 2005 

   EVA   ozn. ukazatele            

   546 1577   TO T1           
   1030 2,89   rozdíl  index           
   1030   absolutní zm ěna            
                          
                       

ROE - Re * E             
57,89% 92,44%  11,52% 24,82%  1178 2328             

0132 2,146  0,132 2,164  1150 1,976             
662  742  662             

                                     
                                  
                              

EAT/EBIT  ROA  E/A  ÚZ/A  Úroková míra  Bezriziková 
sazba  L3 

0,74 0,74  14,33% 13,45%  5,48 9,31  9,40% 20,55%  6,38% 5,95%  4,80% 3,50%  1,56 1,42 

0,002 1,002  -0,009 0,938  3,827 1,698  0,112 2,186  -0,004 0,933  -0,013 0,729  
-

0,140 0,910 
2  -62  514  760  -68   -307  -91 

                           
                      

   EBIT/T  T/A             
   0,022 0,040  6,592 3,325             
   0,019 1,861  -3,268 0,504             
   604  -665             
                              
                        

   
Přídaná 

hodnota/T  
Osobní 

náklady/T  Odpisy/T  
(Ost. výn.-ost. 

nákl)/T       
   0,192 0,209  0,164 0,177  0,011 0,011  0,010 0,012       
   0,017 1,089  0,013 1,079  0,000 1,011  0,002 1,218       
   83  74  11  191       



 

 

Pyramidový rozklad EVA 
Příloha 9/1 

2005 - 2006 

   EVA   ozn. ukazatele           

   1577 114   TO T1           

   -1462 0,07   rozdíl index             

   -1462   absolutní změna           
                          
                       

ROE - Re * E             

92,44% 66,46%  24,72% 63,58%  2328 3963             

-0,260 0,719  0,389 2,572  1635 1,702             

-184  526  296             
                                     
                                  
                              

EAT/EBIT  ROA  E/A  ÚZ/A  Úroková míra  Bezriziková 
sazba 

 L3 

0,74 0,65  13,45% 9,60%  9,31 10,64  9,40% 20,55%  5,89% 4,48%  3,53% 3,77%  1,43 1,55 

-0,087 0,882  -0,038 0,714  1,328 1,143  0,112 2,186  -0,014 0,761  0,002 1,068  0,120 1,084 

-70  -188  74  436  -152   37  45 
                           
                      

   EBIT/T  T/A             

   0,022 0,046  3,325 3,141             

   0,024 2,099  -0,183 0,945             

   413  -32             
                              
                        

   
Přídaná 

hodnota/T 
 Osobní 

náklady/T 
 Odpisy/T  (Ost. výn.-ost. 

nákl)/T       

   0,192 0,209  0,164 0,177  0,011 0,011  0,010 0,012       

   0,017 1,089  0,013 1,079  0,000 1,011  0,002 1,218       

   48  42  6  110       

 



 

 

Pyramidový rozklad ROE Příloha 10 
2003-2004 

Ukazatel Vzorec Absol. 
Odchylka 

Relat. 
Odchylka Pořadí 

úroková náročnost UR/EBIT 0,7% 0,9% 5 

daňová náročnost t/EBIT -15,3% -21,5% 14 

krytí úroků EBIT/EBT 0,6% 0,9% 6 

výkonová spotřeba Nvs/T 120,0% 1,7% 1 

osobní náklady Nost/T -43,1% -0,6% 15 

odpisy Nodp/T -0,4% 0,0% 10 

provozní ostatní Pnost/T -0,6% 0,0% 11 N
ák

la
do

vo
st

 

ostatní nákladovost Nost/T -2,8% 0,0% 12 

DNM DNM/VYN*360 0,01% 0,01% 8 

DHM DHM/VYN*360 1,5% 2,1% 4 

Zásoby ZAS/VYN*360 27,8% 38,9% 2 

Kr. pohledávky Kpov/VYN*360 0,1% 0,1% 7 

finanční majetek FM/VYN*360 -3,8% -5,3% 13 

D
ob

a 
ob

ra
tu

 

časové rozlišení aktiv ČRA/VYN*360 2,7% 3,8% 3 

zadluženost KU KU/A 0,0% 0,0% 9 

zadluženost DU DU/A -74,5% -1,3% 16 

Z
ad

lu
že

no
st

 

zadluženost OD OD/A 0,0% 0,0% 9 
Suma -12,3% -18,9%   

2004-2005 

Ukazatel Vzorec Absol. 
Odchylka 

Relat. 
Odchylka Pořadí 

úroková náročnost UR/EBIT 0,1% 0,2% 8 
daňová náročnost t/EBIT -1,7% -3,0% 11 

krytí úroků EBIT/EBT 1,5% 2,6% 6 
výkonová spotřeba Nvs/T 157,9% 272,9% 1 

osobní náklady Nost/T -125,3% -183,0% 16 
odpisy Nodp/T 2,7% 4,7% 5 

provozní ostatní Pnost/T 10,2% 17,6% 3 N
ák

la
do

vo
st

 

ostatní nákladovost Nost/T 0,3% 0,5% 7 
DNM DNM/VYN*360 0,02% 0,03% 9 
DHM DHM/VYN*360 -28,7% -39,6% 15 

Zásoby ZAS/VYN*360 -7,2% -12,5% 12 
Kr. pohledávky Kpov/VYN*360 -8,8% -15,1% 14 

finanční majetek FM/VYN*360 -8,6% -14,9% 13 

D
ob

a 
ob

ra
tu

 

časové rozlišení aktiv ČRA/VYN*360 2,8% 4,8% 4 
zadluženost KU KU/A 0,0% 0,0% 10 
zadluženost DU DU/A 39,1% 24,5% 2 

Z
ad

lu
že

no
st

 

zadluženost OD OD/A 0,0% 0,0% 10 
Suma 34,3% 59,8%   

 



 

 

Pyramidový rozklad ROE Příloha 10/1 

2005-2006 

Ukazatel Vzorec Absol. 
odchylka 

Relat. 
odchylka Pořadí 

úroková náročnost UR/EBIT -7,6% -8,2% 8 
daňová náročnost t/EBIT -1,4% -1,5% 11 

krytí úroků EBIT/EBT -22,1% -23,9% 6 
výkonová spotřeba Nvs/T -23,0% #NUM! 1 

osobní náklady Nost/T 1,8% #NUM! 16 
odpisy Nodp/T -1,2% #NUM! 5 

provozní ostatní PNost/T 0,5% #NUM! 3 N
ák

la
do

vo
st

 

ostatní nákladovost Nost/T -0,2% #NUM! 7 
DNM DNM/VYN*360 -0,90% -0,97% 9 
DHM DHM/VYN*360 -8,2% -8,8% 15 

Zásoby ZAS/VYN*360 -6,9% -7,5% 12 
Kr. pohledávky KPov/VYN*360 2,5% 2,7% 14 

finanční majetek FM/VYN*360 9,2% 10,0% 13 D
ob

a 
ob

ra
tu

 

časové rozlišení aktiv ČRA/VYN*360 0,3% 0,3% 4 
zadluženost KU KU/A 19,9% 14,4% 10 
zadluženost DU DU/A -8,8% -6,4% 2 

Z
ad

lu
že

no
st

 

zadluženost OD OD/A 0,0% 0,0% 10 
Suma -24,0% -29,9%   

Ukazatele nákladovosti nemohly být z hlediska relativní odchylky hodnoceny, jelikož logaritmus 
nemůže být záporný. 

2006-2007 

Ukazatel Vzorec Absol. 
odchylka 

Relat. 
odchylka Pořadí 

úroková náročnost UR/EBIT -7,6% -11,4% 8 
daňová náročnost t/EBIT -2,7% -4,0% 11 

krytí úroků EBIT/EBT 8,6% 13,0% 6 
výkonová spotřeba Nvs/T 28,5% #NUM! 1 

osobní náklady Nost/T 13,5% #NUM! 16 
odpisy Nodp/T -3,5% #NUM! 5 

provozní ostatní PNost/T -0,1% #NUM! 3 N
ák

la
do

vo
st

 

ostatní nákladovost Nost/T -2,8% #NUM! 7 
DNM DNM/VYN*360 -0,60% -0,91% 9 
DHM DHM/VYN*360 -10,9% -16,4% 15 

Zásoby ZAS/VYN*360 -9,2% -13,9% 12 
Kr. pohledávky KPov/VYN*360 0,7% 1,1% 14 

finanční majetek FM/VYN*360 2,1% 3,1% 13 D
ob

a 
ob

ra
tu

 

časové rozlišení aktiv ČRA/VYN*360 -2,5% -3,7% 4 
zadluženost KU KU/A 50,7% 85,1% 10 
zadluženost DU DU/A -3,9% -6,6% 2 

Z
ad

lu
že

no
st

 

zadluženost OD OD/A 0,0% 0,0% 10 
Suma -41,0% -51,3%   

 



 

 

Pyramidový rozklad ROE Příloha 10/2 

2003-2004 
 

           ROE = EAT / VK   ozn. ukazatele           

           0,714 0,579   TO T1          

           -0,135 0,811   rozdíl index          

           -13,5% -18,9%   vliv abs. vliv.rel.          
                                             
                               

     EAT/EBT * EBT/EBIT * EBIT/T   *   T/A  
          
*   A/VK    

  1,000 0,778  0,937 0,946  0,010 0,022      4,244 6,592     17,442 5,485    

  -0,222 0,778  0,009 1,010  0,011 2,114      2,348 1,553     -11,96 0,314    

  -16,2% 
-

22,7%  0,6% 0,9%  48,2% 67,5%      28,4% 39,7%     
-

74,5% 
-

104,4%    
                               
                               

 1 - UR/EBIT - t/EBIT 1 - N/T     360/ A/T*360   1 / (1 -          D/A )   

  0,063 0,054  0,000 0,210  0,984 0,970      84,82 54,61     0,037 0,023    

  -0,009 0,856  0,210 #DIV/0!  -0,014 0,985      -30,213 0,644     -0,013 0,633    

  0,7% 0,9%  -15,3% -21,5%  48,2% 0,7%      28,4% 39,7%     
-

74,5% -1,3%    
                                              
                                   

Nvs./T +     Nos/T + Nodp/T        PNost/T        Nost/T            KU/A +       DU/A + OD/A 

0,763 0,727  0,164 0,177  0,011 0,011  0,001 0,002  0,005 0,006      0,000 0,000  0,037 0,023  0,000 0,000 

-0,036 0,953  0,013 1,079  0,000 1,011  0,000 1,135  0,001 1,173      0,000 #DIV/0!  -0,013 0,633  0,000 #DIV/0! 

120,0% 1,7%  -43% -1%  -0,4% 0,0%  -0,6% 0,0%  -2,8% 0,0%      0,0% 0,0%  
-

74,5% -1,3%  0,0% 0,0% 
                                          
                                

       DNM/T*360        DHM/T*360        Zásoby/T*360  KPov/T*360  FM/T*360  ČRA/T*360   

       0,06 0,05  5,96 4,39  45,27 15,64  16,62 16,52  8,51 12,53  8,40 5,49   

       -0,008 0,869  -1,576 0,736  -29,621 0,346  -0,107 0,994  4,024 1,473  -2,918 0,653   

       0,01% 0,01%  1,5% 2,1%  27,8% 38,9%  0,1% 0,1%  -3,8% -5%  2,7% 3,8%   

 



 

 

Příloha 10/3 

2004-2005 
 

          ROE = EAT / VK   ozn. ukazatele           

          0,579 0,924   TO T1          

          0,345 1,597   rozdíl index          

          34,5% 59,7%   vliv abs. vliv.rel.          
                                            
                              

    EAT/EBT *     EBT/EBIT * EBIT/T   *   T/A  
          
*          A/VK    

 0,778 0,764  0,947 0,967  0,022 0,040      6,592 3,325     5,485 9,310    

 -0,014 0,982  0,020 1,021  0,019 1,861      -3,267 0,504     3,825 1,697    

 -1,3% -2,3%  1,5% 2,6%  45,8% 79,2%      -50,5% -87,3%     39,1% 67,5%    
                              
                              

1 -    UR/EBIT - t/EBIT 1 - N/T    360/    A/T*360   1 / (1-          D/A )   

 0,032 0,031  0,211 0,229  0,922 0,934      54,61 108,27     0,023 0,194    

 -0,001 0,964  0,018 1,087  0,011 1,012      53,663 1,983     0,171 8,347    

 0,1% 0,2%  -1,7% -3,0%  45,8% 79,2%      -50,5% -87,3%     39,1% 24,5%    
                                            
                                   

    Nvs./T +     Nos/T +       Nodp/T        PNost/T        Nost/T    KU/A +       DU/A +       OD/A 

0,727 0,766  0,177 0,146  0,011 0,012  0,002 0,004  0,006 0,006     0,000 0,000  0,023 0,194  0,000 0,000 

0,039 1,053  -0,031 0,827  0,001 1,059  0,002 2,660  0,000 1,012     0,000 #DIV/0!  0,171 8,347  0,000 ##### 

157,9% 272,9%  -125,3% -183%  2,7% 4,7%  10,2% 17,6%  0,3% 0,5%     0,0% 0,0%  39,1% 24,5%  0,0% 0,0% 
                                          
                               

       DNM/T*360        DHM/T*360        Zásoby/T*360  KPov/T*360  FM/T*360  ČRA/T*360  

       0,05 0,03  4,39 34,86  15,64 23,32  16,52 25,81  12,53 21,71  5,49 2,54  

       -0,021 0,591  30,472 7,947  7,674 1,491  9,296 1,563  9,171 1,732  -2,943 0,464  

       0,02% 0,03%  -28,7% -39,6%  -7,2% -12,5%  -8,8% -15%  -8,6% 
-

14,9%  2,8% 4,8%  

 



 

 

Příloha 10/4 
 

2005-2006 
          ROE = EAT / VK   ozn. ukazatele           

          0,924 0,665   TO T1          

          -0,260 0,719   rozdíl index          

          -26,0% -28,1%   
vliv 
abs. vliv.rel.          

                                         

                              

    EAT/EBT *     EBT/EBIT *        EBIT/T   *           T/A            A/VK    

 0,764 0,729  0,967 0,893  0,040 0,031      3,405 3,194     9,091 10,465    

 -0,035 0,954  -0,074 0,924  -0,010 0,756      -0,211 0,938     1,374 1,151    

 -3,7% -4%  -6,3% -6,8%  -22% -23,9%      -5,0% -5,5%     11,1% 12,0%    
                              
                              

1 -    UR/EBIT -       t/EBIT 1 -         N/T    360/    A/T*360   1 / (1-           D/A )   

 0,031 0,103  0,229 0,242  0,934 1,026      105,73 112,72     0,198 0,271    

 0,072 3,308  0,013 1,058  0,093 1,099      6,994 1,066     0,072 1,365    

 -7,6% -8%  -1,4% -1,5%  -22% #NUM!      -5,0% -5,5%     11,1% 8,1%    
                                        
                                

    Nvs./T +     Nos/T +       Nodp/T        PNost/T        Nost/T           KU/A +       DU/A +       OD/A 

0,766 0,862  0,146 0,138  0,012 0,017  0,004 0,002  0,006 0,007     0,000 0,130  0,198 0,141  0,000 0,000 

0,097 1,126  -0,008 0,947  0,005 1,428  -0,002 0,486  0,001 1,135     0,130 #DIV/0!  -0,057 0,711  0,000 #DIV/0! 

-23% #NUM!  1,8% #NUM!  -1,2% #NUM!  0,5% #NUM!  -0,2% #NUM!     19,9% 14,4%  -8,8% -6,4%  0,0% 0,0% 
                                          

                              

             DNM/T*360        DHM/T*360  
      

Zásoby/T*360  KPov/T*360  FM/T*360  ČRA/T*360  

       0,03 1,28  34,86 46,19  23,32 32,94  25,82 22,34  21,71 8,89  2,54 2,19  

       1,247 42,620  11,334 1,325  9,618 1,412  -3,48 0,865  -12,9 0,409  -0,36 0,860  

       -0,9% -0,97%  -8,2% -8,8%  -6,9% -7,5%  2,5% 2,7%  9,2% 10,0%  0,3% 0,3%  

 



 

 

Příloha 10/5 
 

2006-2007 
          ROE = EAT / VK   ozn. ukazatele           

          0,665 0,262   TO T1          

          -0,403 0,394   rozdíl index          

          -40,3% -60,6%   vliv abs. vliv.rel.          
                                          
                              

 EAT/EBT * EBT/EBIT * EBIT/T   *           T/A              A/VK    

 0,729 0,603  0,893 0,714  0,031 0,037      3,141 1,970     10,640 8,279    

 -0,126 0,827  -0,179 0,799  0,007 1,221      -1,171 0,627     -2,361 0,778    

 -8,2% -12,3%  -9,7% -14,6%  8,6% 13,0%      -20,2% -30,4%     
-

10,9% -16,3%    
                               

                              

1 - UR/EBIT - t/EBIT 1 - N/T    360/ A/T*360   1 / (1-           D/A )   

 0,104 0,220  0,242 0,283  1,026 0,980      114,61 182,74     0,909 0,879    

 0,116 2,124  0,041 1,169  -0,046 0,955      68,138 1,595     -0,029 0,968    

 -7,6% -11,4%  -2,7% -4,0%  8,6% #NUM!      -20,2% -30,4%     
-

10,9% -18,2%    
                                             
                                     

    Nvs./T +     Nos/T +       Nodp/T        PNost/T   Nost/T     KU/A + DU/A +       OD/A 

0,862 0,709  0,138 0,211  0,017 0,036  0,002 0,003  0,007 0,021     0,127 0,265  0,139 0,128  0,000 0,000 

-0,153 0,822  0,073 1,525  0,019 2,100  0,001 1,312  0,015 3,280     0,138 2,083  -0,011 0,923  0,000 #DIV/0! 

28,5% #NUM!  -13,5% #NUM!  -3,5% #NUM!  -0,1% #NUM!  -2,8% #NUM!     50,7% 85,1%  -3,9% -6,6%  0,0% 0,0% 
                                          
                               

             DNM/T*360        DHM/T*360        Zásoby/T*360  KPov/T*360  FM/T*360  ČRA/T*360  

       1,28 3,31  46,19 82,96  32,94 64,14  22,34 19,94  8,89 1,90  2,19 10,49  

       2,035 2,593  36,771 1,796  31,208 1,948  -2,405 0,892  -6,99 0,214  8,300 4,794  

       -0,60% -0,91%  -10,9% -16,4%  -9,2% -13,9%  0,7% 1,1%  2,1% 3,1%  -2,5% -3,7%  

 


