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1. ÚVOD 

 Každý člověk, který cíleně vykonává nějakou činnosti a vyvíjí pro to určité úsilí, se 

snaží po určitě době nebo i průběžně zjistit a zhodnotit, zda se jeho cíle naplňují, nebo zda je 

alespoň na dobré cestě své cíle naplnit. Aby netápal ve tmě a nespoléhal jen na svůj vlastní 

úsudek, potřebuje pro tento účel nějaké objektivní a co možná nejvíce konkrétní informace. 

Velice podobné je to i u podniků. Jedním z jejich cílů je především jejich dobré hospodaření 

a svou činností uspokojivě zhodnotit vložený kapitál. Hodnocení výkonnosti je pak právě 

jedním z nástrojů, jak zjistit, zda se tyto cíle naplňují. 

 A právě hodnocení výkonnosti vybraného podniku je téma této bakalářské práce. Toto 

téma jsem si zvolil proto, že je téměř nutností každého vedení podniku schopnost zhodnotit 

výsledky, kterých dosahuje a v závislosti na tom se správně rozhodovat v různých oblastech 

podnikové činnosti. Další důvodem je také práce s konkrétními a neustále využívanými údaji, 

které tvoří obraz toho, jak podnik hospodaří. Orientace v těchto datech a výběr těch 

podstatných, je také jednou z důležitých předpokladů správného managementu. 

 Cílem mé bakalářské práce je, jak už z názvu vyplývá, vyhodnotit výkonnost podniku, 

což znamená analyzovat jeho účetní data a na základě této analýzy konstatovat, zda podnik 

hospodaří dobře, jaká je jeho perspektiva a popřípadě co změnit, aby se výkonnost podniku 

zlepšila. 

 Pro hodnocení výkonnosti jsem si pak vybral podnik Azpek, s.r.o., který se zabývá 

mimo jiné především výrobou a prodejem pekárenských a potravinářských výrobků 

a v blízkosti mého bydliště patří mezi známé pekárny. 

 Hodnocení je pak prováděno pomocí finanční analýzy, která je teoreticky rozvedena 

v teoretické části bakalářské práce a zahrnuje představení tohoto nástroje hodnocení 

výkonnosti, zdroje údajů finanční analýzy, její metody (zvláštní pozornost je věnována 

poměrové analýze), modely predikce finanční tísně (zahrnující bonitní a bankrotní modely) 

a nakonec i seznámení s moderní metodou hodnocení výkonnosti. Další kapitola poskytuje 

základní informace o konkrétní organizaci (Azpek, s.r.o.), na které je hodnocení výkonnosti 

prováděno. V praktické části bakalářské práce aplikuji poznatky z teoretické části, nakonec 

pak shrnu zjištěné výsledky, vyhodnotím výkonnost podniku a zmíním možná úskalí 

a problémy v hospodaření a jejich možná řešení.  

 



4 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA DANÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Finanční analýza 

 Jak už bylo zmíněno v úvodu, každý podnik má nějaký svůj cíl. Co se týká finanční cílů 

podniků, jde tu obecně o dosažení zisku, nebo alespoň neprodukovat ztrátu, ale jsou tu i jiné 

cíle související třeba s objemem prodaných výrobků nebo s udržováním určité sumy peněz 

v hotovosti. Všechny tyto cíle a plnění těchto cílů má vliv na celkovou výkonnost podniků. 

Informací, které by jim sdělili, jestli se takové cíle daří plnit a zdrojů těchto informací je celá 

řada. Pokud by nás zajímala právě finanční stránka podniku, pak nám tyto informace 

poskytne právě finanční analýza (financial analysis). Zdroji informací finanční analýzy jsou 

pak účetní výkazy podniku. 

 Grünwald a Holečková (2004, str. 3) popisují finanční analýzu takto: „finanční analýza 

v užším pojetí spočívá v hodnocení stavu a minulého vývoje financí podniku na základě 

rozboru účetních výkazů. Jejím úkolem je osvětlit obsah účetní závěrky pro potřeby různých 

zájemců, zjistit souvislosti vykazovaných údajů a určit, zda je podnik spravován podle zásad 

zdravého a racionálního podnikání.“ 

 Finanční analýza se neobejde bez finančního účetnictví. Právě účetnictví totiž shromáždí 

data o hospodaření podniku, z kterých pak sestaví účetní výkazy pro potřeby finanční analýzy. 

Ta pak tyto data mezi sebou poměřuje, čímž dostává ukazatele, díky kterým lze lépe zhodnotit 

finanční situaci podniku. Výpočtem takovýchto ukazatelů, ale finanční analýza nekončí. 

Na řadu pak přichází takovéto údaje správně interpretovat a na základě toho se správně 

rozhodnout, ať už jde o rozhodováni ve smyslu řízení podniku, nákupu akcií či schválení 

úvěru. Proto je také finanční analýza významnou součástí finančního řízení. 

 Asi nejobecnějším cílem finanční analýzy je konstatovat, zda je analyzovaný podnik 

finančně zdravý nebo je ve finanční tísní. Podnik, který je v dobré finanční kondici by měl být 

schopen plnit své závazky a zároveň dosahovat zisku. Zkráceně je tedy finanční zdraví 

definováno jako: likvidita plus rentabilita. Naopak ve finanční tísni se podnik dostává do 

tíživé situace s vážnými problémy jak u likvidity tak u rentability a v takovém případě je třeba 

provést razantní změny. 

 Správně provedená finanční analýza by měla poskytnout obraz o finančním stavu 

podniku, odhalit slabé a silné stránky hospodaření a pomáhat k efektivnímu řízení, diky 

porovnání s minulostí, zhodnocení současnosti a prognóze finanční perspektivy. Aby tedy 

podnik netápal ve tmě, měl by využít finanční analýzu k tomu, aby mohl zjistit a zhodnotit, 
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zda se jeho cíle naplňují. A s ohledem na současnou turbulentní dobu, by mělo být tohle 

využití časté a průběžné. 

2.2 Uživatelé finan ční analýzy 

 Uživatelé finanční analýzy daného podniku mají společné to, že se s konkrétním 

podnikem dostávají do kontaktu. Různé skupiny těchto uživatelů se pak liší důvodem tohoto 

kontaktu a svým vlastním zájmem. 

 Mezi hlavní skupiny uživatelů patří: 

- manažeři 

- investoři 

- banky a jiní věřitelé 

- obchodní partneři 

- konkurenti 

- zaměstnanci 

- stát a jeho orgány 

 Mimo tyto výše uvedené hlavní skupiny uživatelů finanční analýzy, existují ještě další 

subjekty, které projevují zájem o finanční údaje. A tak z různých důvodů to mohou být média, 

studenti a školy, burzovní makléři, analytici a další. 

 Finanční analýzu pak rozlišujeme taky podle toho, kdo jí provádí a tedy jaké informace 

měl k tomuto účelu k dispozici. Rozdělujeme ji tedy na tyto dvě skupiny: 

- externí finanční analýza je provedena pouze z veřejně dostupných účetních dat 

zveřejněných v účetní závěrce a je určena především pro široké okolí. 

- interní finan ční analýza využívá všechny údaje z podniku od finančního, manažerského 

a vnitropodnikového účetnictví až po různé statistiky a plány. Tyto údaje jsou pak k dispozici 

jen uvnitř podniku a slouží k různým potřebám jeho managementu. 

2.3 Zdroje finan ční analýzy 

 V nejobecnějším smyslu může být zdrojem finanční analýzy vlastně jakákoliv 

informace o podniku. Tyto všechny informace, ať už více či méně standardizované a pro 

některé skupiny uživatelů více či méně dostupné, jsou podle Grünwalda a Holečkové (2004) 

zahrnuty do třech hlavních skupin:  

1. Zdroje finančních informací – především jsou to údaje, které poskytuje finanční účetnictví 

a to hlavně prostřednictvím účetních závěrek. 
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2. Kvantifikované nefinanční informace – jde o různé podnikové statistiky, podnikové 

evidence, cenové a nákladové kalkulace a další. 

3. Nekvantifikované informace – jedná se například o interní informace jako zprávy manažerů 

nebo o externí informace z odborného tisku apod. 

 Protože velké množství dobře dostupných a velice standardizovaných informací 

najdeme zejména v první skupině, zaměřím se právě na zdroje v ní zmiňované účetní závěrce. 

V Česku se vypracování účetní závěrky a s ní spojené další náležitosti řídí zákonem 

o účetnictví. Pokud se jedná o řádnou účetní závěrku sestavují ji účetní jednotky 

k poslednímu dni účetního období (rozvahový den). Povinnost zveřejňovat účetní závěrku 

mají všechny účetní jednotky, které jsou zapsány do obchodního rejstříku a to buď v plném 

(účetní závěrky, které musí být ověřeny auditorem) nebo zjednodušené rozsahu. Podle zákona 

o účetnictví (č. 563/1991 Sb., Část III. § 18 - 23a) musí mít audit účetní jednotky, které 

v případě akciové společnosti splňují alespoň jedno a v případě ostatních obchodních 

společností alespoň dvě z těchto tří kriterií:  

1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; 

2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; 

3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50. 

Účetní jednotka pak musí vypracovat a zveřejnit svou účetní závěrku, kterou tvoří tyto 

povinné části: 

a) rozvaha, 

b) výkaz zisku a ztrát, 

c) příloha.  

2.3.1 Rozvaha (bilance) 

 Rozvaha je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací týkajících se finanční situace 

podniku. Vlastně je to účetní výkaz, který zachycuje stav majetku podniku na jedné straně 

(aktiva) a zdrojů jeho krytí na straně druhé (pasiva) v peněžním vyjádření a k určitému datu. 

Jedná se tedy o stavový výkaz jehož podobu určují účetní standardy. Aktiva a pasiva se pak 

podle těchto standardů dále člení. 

 Aktiva jsou souhrnem všeho, co podnik k určitému dni vlastní. Člení se podle 

likvidnosti a to na dvě základní skupiny majetku: stálá aktiva (dlouhodobý majetek) a oběžná 

aktiva (krátkodobý oběžný majetek). Hlavním kritériem pro zařazení majetku do stálých aktiv 

je doba použitelnosti, která je větší než jeden rok. 
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Do stálých aktiv patři: 

- dlouhodobý nehmotný majetek – patří zde veškerý nehmotný majetek s životností 

nad jeden rok a pořizovací cenou nad 60 tis. Kč. (např. patenty, software, licence 

atd.) 

- dlouhodobý hmotný majetek – zahrnuje hmotný majetek s životností nad jeden rok 

a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč. (nemovitosti, dopravní prostředky, samostatné 

movité věci atd.) 

- dlouhodobý finanční majetek – jsou to peněžní prostředky s dobou držení delší než 

jeden rok (cenné papíry, termínové vklady, vklady v podnicích s rozhodujícím nebo 

podstatným vlivem atd.) 

 Formulář rozvahy, který podniky vyplňují, obsahuje na straně aktiv za běžné účetní 

období také tři sloupce pro ocenění tohoto majetku, které jsou označené jako brutto (pro 

prvotní ocenění), korekce (oprávky, které souvisí s opotřebením majetku) a netto (rozdíl 

položek brutto a netto, jehož výsledek by měl vyjadřovat současnou účetní hodnotu).  

 Krátkodobý majetek, který probíhá postupně celým koloběhem hospodářské činnosti 

a jeho doba použitelnosti je menší než jeden rok, se nazývá oběžná aktiva. 

 Do oběžných aktiv patři: 

- zásoby – patří zde materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, zvířata 

a zboží. 

- pohledávky – dělí se na krátkodobé se splatností  do jednoho roku a dlouhodobé se 

splatností nad jeden rok. 

- finanční majetek – zahrnuje peníze, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek. 

 Poslední položkou v aktivech jsou ostatní aktiva, které zahrnují časové rozlišení aktivní 

a dohadné účty aktivní. 

 Pasiva nám ukazují jak je výše zmíněný majetek podniku financovaný. Jestliže bylo 

hlavní kritérium u členění aktiv jeho doba použitelnosti, je to u členění pasiv kritérium 

vlastnictví. Pasiva se tedy člení na vlastní kapitál a cizí zdroje.  

 Do vlastního kapitálu patři: 

- základní kapitál – jsou to všechny vklady společníků do společnosti a zahrnují se do 

dlouhodobých pasiv. 

- kapitálové fondy –  jsou ostatní vklady společníků, které ale nezvyšují základní 

kapitál (emisní ážio, dary, dotace atd.) 
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- fondy ze zisku – zahrnuje zdaněný zisk, který je převeden do fondů podle různých 

účelů (např. zákonný rezervní fond pro hrazení případné budoucí ztráty 

u obchodních společností, popř. nedělitelný fond u družstev) 

- výsledek hospodaření minulých let – neuhrazená ztráta nebo zisk, který nebyl 

rozdělen do žádných fondů ani vyplacen v dividendách a je převeden do dalšího 

období. 

- výsledek hospodaření běžného účetního období – ztráta nebo zisk určený k rozdělení. 

 Do cizích zdrojů patří: 

- rezervy – jsou to prostředky, které se v budoucnu budou muset vydat na konkrétní 

účel (např. opravu hmotného majetku), zahrnují se do dlouhodobých pasiv a dělí se 

na rezervy zákonné (daňově uznatelný náklad) a rezervy ostatní. 

- dlouhodobé závazky – závazky s dobou splatnosti delší než jeden rok (emitované 

dluhopisy, dlouhodobé přijaté zálohy, dlouhodobé směnky k úhradě a další) 

- krátkodobé závazky – závazky s dobou splatnosti kratší než jeden rok (závazky 

z obchodního styku, k státu, k zaměstnancům atd.) 

- bankovní úvěry a výpomoci – představují závazky k bankám a dělí se na dlouhodobé 

(např. investiční úvěry) a krátkodobé (běžné bankovní úvěry). 

 Poslední položkou v pasivech jsou ostatní pasiva, které podobně jako u aktiv zahrnují 

časové rozlišení pasivní a dohadné účty pasivní. Mimo to obsahuje ještě formulář rozvahy na 

straně aktiv i pasiv jeden sloupec, do kterého se pro srovnání zaznamenávají hodnoty 

minulého účetního období. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

 Dalším důležitým účetním výkazem jako zdrojem finančních informací pro potřeby 

finanční analýzy je výkaz zisku a ztrát. Zjednodušeně řečeno tento výkaz zahrnuje všechny 

náklady a výnosy podniku za určité období a jeho cílem je zjistit, zda podnik za dané období 

vykazoval zisk nebo ztrátu a v jaké výši. Ale samozřejmě, že lze z něho vyčíst daleko víc, než 

jen konečný výsledek hospodaření za účetní období. Při nahlédnutí do výkazu zisku a ztrát 

můžeme zjistit, jak velkou musí podnik za dané účetní období zaplatit daň z příjmu a taky 

máme přehled o tom, jak se které náklady a výnosy podílí na celkovém hospodářském 

výsledku. Protože nejde o stav v daném okamžiku, ale za určité období, je tento výkaz 

výkazem tokovým. 
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 U výkazu zisku a ztrát je uplatněn akruální princip. To znamená, že se náklady a výnosy 

se zaznamenávají k období, jehož se časově i věcně týkají, bez ohledu na to, zda v daném 

období došlo k s tím souvisejícímu příjmu nebo výdaji.  Jako u rozvahy je i u formuláře 

tohoto výkazu kromě sloupce za běžné období taky sloupec pro srovnání s obdobím minulým. 

Jeho konkrétní podoba je umístěna v příloze č.1. 

2.3.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

 Výkaz přehled o peněžních tocích zobrazuje jaké měl podnik za účetní období příjmy 

a výdaje. Higgins (1997, str. 32) popisuje cash flow jednoduše: „je to pohyb peněz 

z peněžního účtu a na něj během určitého období“. Na rozdíl od výkazu zisku a ztrát 

zaznamenává reálný tok peněz, takže po sestavení takového výkazu máme daleko lepší 

přehled o likvidnosti podniku. Jako předchozí dva výkazy i tenhle má své členění a to 

konkrétně na provozní, investiční a finanční činnost. U všech činností je stav peněžních 

prostředků rozdílem mezi příslušnými příjmy a výdaji. 

Provozní činnost – jedná se o peněžní toky u hlavní činnosti podniku, konkrétně jde o čistý 

zisk, odpisy, změnu čistého pracovního kapitálu (pohledávek, krátkodobých závazku a zásob). 

Investiční činnost – zahrnuje hlavně peněžní toky související s nákupem a prodejem stálých 

aktiv. 

Finanční činnost – zaměřuje se na financování společnosti a tedy na vlastní kapitál (výsledek 

hospodaření z minulých let, dividendy atd.) a dlouhodobé závazky. 

 Konečný stav peněžních prostředků a ekvivalentů pak dostaneme sečtením počátečního 

stavu peněžních prostředků a ekvivalentů a peněžních toků z těchto tří činností. Výkaz 

o peněžních tocích můžeme najít v příloze účetní závěrky, není však povinným výkazem 

u všech podniků. 

 
 V příloze účetní závěrky jsou ještě další informace o podniku. Kromě přehledu 

o peněžních tocích tam mohou být také obecné údaje o podniku, informace o používaných 

účetních metodách, způsobech oceňovaní majetku, použitých odpisových metodách a další. 

2.4 Metody finan ční analýzy 

 Na rozdíl od finančního účetnictví, kde jsou účetní výkazy standardizované a je u nich 

jejich podoba legislativně předepsaná, je u finanční analýzy ponechaná větší volnost, což ale 

může mít za následek nejednotnost postupů a interpretaci výsledků. Existují ale obecně 
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uznávané metody finanční analýzy v používání údajů z účetních výkazů. Jedná se o dvě 

hlavní skupiny metod a to metody absolutní a metody relativní. 

2.4.1 Metoda absolutní 

 Jde o metodu, u které se údaje z účetních výkazů již nemusí dál upravovat. Tyto údaje 

jsou pak nazývány absolutními ukazateli. Nevýhodou této metody je, že takovéto ukazatele 

nelze srovnávat s ukazateli různě velkých podniků. 

 Rozdílem různých absolutních ukazatelů můžeme získat tzv. rozdílové ukazatele, neboli 

finanční fondy či fondy finančních prostředků. Jedny z takových nejznámějších používaných 

rozdílových ukazatelů jsou: 

- čistý pracovní kapitál 

- čisté pohotové prostředky 

- čistý peněžní majetek 

 Čistý pracovní kapitál (net working capital) se vypočte jako rozdíl mezi oběžnými 

aktivy (kromě dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými pasivy (krátkodobými závazky). 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá pasiva (dluhy)  (2.1) 

 Možností jak tento ukazatel interpretovat je více. Například je to dlouhodobý kapitál 

vázaný v oběžném majetku, nebo taky jde o oběžná aktiva očištěná o závazky, které bude 

muset podnik v nebližší době uhradit, taky může jít o ukazatel platební schopnosti podniku 

(likvidity). Čím je větší čistý pracovní kapitál, tím by taky měla být větší schopnost podniku 

plnit své závazky. Tady však můžeme narazit na likvidnost jednotlivých složek oběžných 

aktiv, které mohou obsahovat i některé nelikvidní  položky jako nevymahatelné pohledávky 

nebo neprodejné zboží atd. Jinak se dá tento ukazatel použít taky jako poměrový a to pokud 

bychom ho vydělili celkovými aktivy (ČPK/aktiva). 

 Čisté pohotové prostředky získáme rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky 

a okamžitě splatnými závazky.  

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky (2.2) 

 Tento ukazatel je z hlediska likvidity přesnější než ukazatel čistého pracovního kapitálu, 

protože zahrnuje pouze velice likvidní položky, jako jsou peníze v hotovosti a na běžných 

účtech. 
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 Čistý peněžní majetek na rozdíl od čistého pracovního kapitálu nezahrnuje celý oběžný 

kapitál, ale zase ve srovnání s čistými pohotovými prostředky obsahuje i krátkodobé 

pohledávky, proto se taky nazývá peněžně pohledávkový finanční fond.  

ČPM = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva  

  (2.3) 

Bohužel pro externí finanční analýzu je nemožné tento ukazatel přesně vypočítat, neboť 

z veřejně dostupných údajů nelze zjistit přesnou částku nelikvidních pohledávek. 

2.4.2 Metoda relativní 

 Tato metoda je využita v případě poměrů různých údajů z účetních výkazů. 

Analýza absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza) 

 Tato technika finanční analýzy zahrnuje dva základní rozbory účetních výkazů a to 

horizontální analýzu a vertikální analýzu. 

 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) nám poskytuje informaci o změnách 

vybraných položek účetních výkazů v čase. Název horizontální má tato analýza proto, že se 

porovnání údajů provádí po řádcích (horizontálně) ve vyplněných formulářích základních 

účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisku a ztrát), které taky k tomuto účelu obsahují údaje 

i z minulého účetního období. 

Absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1 (2.4) 

   
  absolutní změna 
Procentní změna = ----------------------  × 100   (%) (2.5) 
  hodnota t-1 

 Vyjádřit změny položek v čase lze také bazickým (srovnání různých období se 

zvoleným základním obdobím – tzv. bázi) nebo řetězovým indexem (srovnání dvou po sobě 

jdoucích období). 

  Vertikální analýza (analýza komponent nebo strukturální analýza) nám dává přehled 

o tom, jak jsou jednotlivé položky daného výkazu zastoupeny (např. procentuálně) na 

vybraném základu. Například můžeme zjistit, jaký podíl na celkových aktivech mají třeba 

krátkodobé pohledávky. Název vertikální má pak tato technika proto, že se v účetních 

výkazech provádí porovnání shora dolů (vertikálně). 
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Analýza poměrových ukazatelů (poměrová analýza) 

 Skládá se z poměrových ukazatelů zaměřených na různé finanční charakteristiky 

podniku. Jak uvádí Kislingerová a Hnilica (2008, str. 29): „zatímco vertikální a horizontální 

analýza sleduje vývoj jedné veličiny v čase nebo ve vztahu k jedné vztažené veličině, 

poměrová analýza dává do poměru položky vzájemně mezi sebou a tím se nám představa 

o finanční situaci společnosti ukazuje v dalších souvislostech.“ 

 Zaměření těchto ukazatelů je velká řada, mezi základní však patří tyto:  

- výnosnost (rentabilita) 

- aktivita (rychlost a doba obratu prostředků) 

- platební schopnost (likvidita, solventnost) 

- finanční stabilita a zadluženost 

- hodnotové ukazatele výkonnosti (např. EVA, MVA) 

- ukazatele kapitálového trhu (v případě podniku působícím na burze) 

2.5 Analýza rentability 

 U rentability jde především o zisk. A protože dosažení zisku je jedním z nejobecnějších 

a nejdůležitějších cílů každého podniku, patří rentabilita taky mezi nejdůležitější ukazatele. 

Velmi zkráceně lze rentabilitu definovat jako výnosnost vložených prostředků. Díky 

rentabilitě se nám tedy podaří zjistit, jak se nám zhodnotil vložený kapitál. Hodnoty ukazatelů 

se vyjadřují v procentech a čím větší hodnotu rentability naměříme tím lépe. Hlavní položkou 

je tedy zisk, který poměřujeme k různým položkám ať už z rozvahy či z výkazu zisku a ztrát. 

Protože používáme údaje z obou účetních výkazů v jednom ukazateli, jde o tzv. 

mezivýkazový poměrový ukazatel. A protože lze poměřovat zisk z různými položkami, tak 

taky existuje více druhů rentabilit, podle toho čeho výnosnost chceme zjistit.  

 Mezi nejvíce používané druhy rentabilit se řadí: 

- rentabilita celkového kapitálu, 

- rentabilita vlastního kapitálu, 

- rentabilita tržeb, 

- rentabilita nákladů. 

 Rentabilita se pak dá obecně vyjádřit tímto vzorcem: 

  zisk  
Rentabilita = ---------------------- (2.6)  
  vložený kapitál 

 Pojmy zisk a vložený kapitál jsou ale tak obecné, že za ně lze dosadit více různých 

položek a tím taky dostat třeba úplně jiný výsledek. Proto je třeba vždy rentabilitu jasně 
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pojmenovat, aby měl každý uživatel finanční analýzy přehled, z čeho byl daný ukazatel 

výnosnosti vypočítán a co tedy vyjadřuje. 

 Pokud jde o zisk, lze použít následující položky, jejíchž zdrojem je většinou výkaz zisku 

a ztrát: 

- EBITDA (earnings before interest, tax, depreciaton and amortization) – zisk před 

úroky, zdaněním a odpisy.  

- EBIT (earnings before interest and tax) – zisk před úroky a zdaněním. Ve výkazu 

zisku a ztrát se podle české metodiky používá buď provozní výsledek hospodaření 

nebo součet výsledku hospodaření za účetní období, nákladových úroků a dani 

z příjmů z běžné a mimořádné činnosti. 

- EBT (earnings before tax) – zisk před zdaněním. Lze vypočítat jako součet výsledku 

hospodaření za účetní období, dani z příjmů z běžné činnosti a dani z příjmů 

z mimořádné činnosti. 

- EAT (earnings after tax) – zisk po zdanění, neboli čistý zisk, ve výkazu jako 

hospodářský výsledek za účetní období.  

 Vložený kapitál, který je ve jmenovateli vzorce rentability, lze taky vyjádřit více 

položkami z rozvahy podniku. Opět tu jde o ekonomický význam výsledného ukazatele a opět 

si můžeme vybrat k čemu chceme zisk podniku poměřovat.  

2.5.1 Rentabilita celkového kapitálu (rentabilita aktiv) 

 Ukazatel rentabilita celkového kapitálu (ROI – return on investments) nebo rentabilita 

aktiv (ROA – return on assets) měří celkovou efektivnost podniku.  

   EBIT 
ROA (ROI) = ----------------------- (2.7) 
  aktiva 

 Protože tento ukazatel měří výnosnost celkových aktiv je i v čitateli použitý celkový 

výnos a tedy zisk před úroky a zdaněním (EBIT). Dalším takovým důvodem je i fakt, že jak 

na celkových aktivech (vlastní a cizí zdroje), tak i na tomto zisku jsou zainteresovány různé 

strany (vlastníci, věřitele, stát). 

2.5.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) informuje o tom jak se zhodnotil 

vložený vlastní kapitál. A protože tu jde o výnosnost majetku vlastníků, tak tento ukazatel 

zajímá nejvíce právě akcionáře a je proto taky jedním z nejvíce využívaných ukazatelů. 
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  EAT 
ROE = ------------------------- (2.8) 
   vlastní kapitál 

 Na rozdíl od rentability celkových aktiv (ROA) je v tomto případě v čitateli použitý 

čistý zisk neboli zisk po zdanění (EAT), protože právě ten je pak následně rozdělen mezi 

vlastníky a tedy investory vlastního kapitálu podniku. 

 Výnosnost kapitálu vloženého do podniku by měla být vyšší v porovnání s výnosnosti 

například státních dluhopisů nebo termínových vkladů, protože rozumný investor v případě 

nízké rentability vlastního kapitálu podniku raději vloží své prostředky do takovýchto méně 

rizikových investic a podniku pak tyto finance mohou chybět. Problém, kdy tento ukazatel 

může být zkreslený, je takový případ, kdy je vlastní kapitál velice nízký nebo je podnik ve 

velké ztrátě a zároveň má záporný vlastní kapitál. Hodnota rentability by tak byla v prvním 

případě neoprávněně vysoká a ve druhém případě nelogicky kladná. 

2.5.3 Rentabilita tržeb 

 Používanými názvy pro ukazatel rentability tržeb (ROS - return on sales) jsou taky 

ziskové rozpětí nebo zisková marže . Grünwald a Holečková (2004, str. 37) ho pak popisují 

takto: „ziskovost tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

resp. výnosů, kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb, resp. výnosů.“ 

  EBIT EAT 
ROS = ----------- nebo  ----------- (2.9) 
   tržby tržby 

 Do čitatele se v tomto ukazateli dosazuje buď provozní výsledek hospodaření z výkazu 

zisku a ztrát (EBIT) a pak se mluví o provozním ziskovém rozpětí (operating profit margin), 

nebo se v čitateli použije čistý zisk (EAT) a ukazatel se pak nazývá čisté ziskové rozpětí (net 

profit margin). 

 I v případě ziskového rozpětí může být výsledek zkreslený. Je totiž třeba brát v potaz 

i související faktory jako celkový objem tržeb a rychlost obratu zásob. Protože právě nižší 

hodnota ziskového rozpětí, ale výší objem tržeb a rychlejší obrat zásob může být v konečném 

působení na výsledek hospodaření lepší (zvýšením celkového zisku) než opačný případ. Při 

srovnávání je důležité brát ohled i na odvětví ve kterém firma působí. Pro některá odvětí jsou 

typické nízké marže a rychlejší obrat (např. potravinářství) a u jiných je tomu naopak (např. 

těžký průmysl). 

 



15 

2.5.4 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

 Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – return on capital 

employed) informuje o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. 

  EBIT 
ROCE = ---------------------------------------------------------------- (2.10) 
  dlouhodobé cizí zdroje + vlastní kapitál 

  Ve jmenovateli nejsou zahrnuty krátkodobé zdroje, protože se u nich neočekává nějaký 

větší vliv na rentabilitu a spíše by měli sloužit k běžnému financování společnosti. 

2.5.5 Rentabilita nákladů 

 Tento ukazatel nákladovosti (operating ratio, total costs-sales ratio) souvisí se ziskovým 

rozpětím, neboť právě výše nákladů rozhoduje o ziskovostí tržeb. Protože zisk jsou náklady 

odečtené od tržeb, tak čím je nižší hodnota ukazatele nákladovosti, tím vyšší je ziskové 

rozpětí a zároveň by tím vyšší měl být i zisk a s ním související hospodaření podniku a jeho 

tržní hodnota. I tady však platí, že vysoké náklady na 1 Kč tržeb lze vykompenzovat 

zvyšováním obratu. 

  náklady  EBIT 
Rentabilita nákladů = -----------  = 1 -  -----------  (2.11) 
   tržby tržby 

 Náklady v tomto případě zahrnují nákupní náklady prodaného zboží (nebo náklady na 

výrobu prodaného zboží), správní a odbytové. Za tržby se dosazují čisté tržby, kde jsou od 

tržeb odečteny vrácené dodávky a srážky z prodejní ceny zboží. Tyto údaje lze však získat 

a použít pouze v případě interní finanční analýzy. 

2.5.6 Rozklad ukazatelů rentability 

 Ukazatele rentability jsou ukazateli souhrnnými, které jsou ovlivněny různými faktory, 

které ale nejsou ve výsledku těchto ukazatelů zjevné. Aby byli odkryty příčiny, které 

ovlivnily hodnotu ukazatele rentability, je třeba daný ukazatel dále rozložit na jednotlivé 

faktory. 

Rozklad rentability celkového kapitálu: 

                  EBIT    EBIT    tržby 
ROA (ROI) = ---------  =  ---------  ×  --------- (2.12) 
                 aktiva        tržby   aktiva 

 Protože se ukazatel ROA počítá se ziskem před zdaněním a úroky (EBIT), tak je tento 

zisk použitý i u rentability tržeb. Většinou je dosahováno vysoké rentability celkového 
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kapitálu buď vysokou ziskovou marží (EBIT/tržby) nebo vysokou mírou obratu celkových 

aktiv (tržby/aktiva). Samozřejmě ideálním stavem by byly vysoké hodnoty obou dvou faktorů, 

ale v praxi se s tímto moc nesetkáme. 

Rozklad rentability vlastního kapitálu: 

    EAT EAT  tržby   aktiva 
ROE = ---------------------- = ---------  ×  -----------  ×  ------------------ (2.13) 
  vlastní kapitál tržby aktiva   vlastní kapitál 

 Na rentabilitu vlastního kapitálu tak vlastně působí tři faktory: čisté ziskové rozpětí 

(zisk po zdanění/tržby), obrat celkových aktiv (tržby/aktiva) a finanční páka (aktiva/vlastní 

kapitál). Protože dva z těchto tří faktorů dávají dohromady ukazatel ROA, můžeme taky říct, 

že se na rentabilitě vlastního kapitálu podílí právě rentabilita celkového kapitálu spolu 

s finanční pákou. 

 Finanční páka (financial leverage) vyjadřuje míru zadluženosti podniku. V souvislosti 

s ukazatelem rentability vlastního kapitálu jde vidět, že se ROE bude zvyšovat, pokud se bude 

zvyšovat ukazatel finanční páky a to znamená zadlužení podniku. Není však úplně ke 

prospěchu maximalizovat hodnotu zadlužení, neboť se tím také zvyšuje riziko možného 

nesplacení dluhu. Proto je lepší spíše nalézt optimální míru zadlužení v závislosti na 

stabilních peněžních tocích podniku a jejich likviditě. Zadluženost tedy může mít i negativní 

efekt na výnosnost vlastního kapitálu a to pokud podnik nedokáže každou korunu dluhu 

zhodnotit více než je úroková sazba dluhu. 

2.6 Ukazatele aktivity 

 Tato skupina ukazatelů ukazuje, jak využívá podnik svůj majetek nebo i jednotlivé dílčí 

složky majetku. Rozlišujeme pak dvě základní podoby těchto ukazatelů: 

- rychlost obratu (obrátkovost) 

- doba obratu 

 Rychlost obratu vyjadřuje počet obrátek za určité období (obvykle rok). Jinak řečeno, 

kolikrát za to období se určitá složka aktiv přemění do jiné.  

  tržby 
Rychlost obratu (obrat aktiv) = ------------ (2.14) 
  aktiva 

 Doba obratu pak vyjadřuje počet dní k uskutečnění jedné obrátky. Takto lze taky 

vyjádřit relativní vázanost kapitálu ve formě určitého aktiva. 
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 aktiva   365 
Doba obratu = ---------------    nebo   --------------------   (2.15) 
 tržby/365   obrat aktiv 

 Pokud tedy chceme zjistit obrat celkových aktiv nebo dobu obratu celkových aktiv, 

dosadíme ve vzorcích za položku aktiva částku celkových aktiv, obdobně se pak postupuje 

v případě obratu stálých aktiv nebo oběžných aktiv. Zvlášť pak u oběžných aktiv se 

podrobněji sleduje obrat zásob, pohledávek, finančního majetku a pracovního kapitálu. 

Obecně pak platí, že čím vyšší je obrat a kratší doba obratu, tím lépe.  

 Například ale u zásob je nutné zabezpečit její dostatečný stav, aby se díky chybějícímu 

materiálu nesnížil objem výroby a podnik při zvýšené poptávce nepřicházel o tržby. 

Optimální hodnota doby obratu zásob pak je taková, při níž se náklady spojené se zásobami 

minimalizují. 

 Doba obratu pohledávek zase ukazuje, za jak dlouho jsou pohledávky přeměněny na 

peněžní prostředky a tedy splaceny, proto se tento ukazatel nazývá také doba inkasa 

pohledávek neboli inkasní období. Stejně lze také vyjádřit dobu obratu závazků neboli dobu 

splatnosti závazků. Rozdíl mezi inkasním obdobím a dobou splatnosti závazků se pak nazývá 

obchodní deficit.  

2.7 Analýza platební schopnosti (likvidity) 

 Platební schopnost podniku, jakožto dostat včas svým závazkům, měříme pomocí 

poměrových ukazatelů likvidity. Pojem likvidita je pak chápána jako schopnost podniku 

přeměnit majetek na peněžní prostředky a popřípadě uhradit jimi své závazky včas a v plné 

výši. U jednotlivých druhů aktiv je doba přeměny na peněžní prostředky různá. Z toho 

hlediska se pak rozlišují tři stupně likvidity: 

- likvidita 1. stupně :  

  finanční majetek 
Peněžní (okamžitá) likvidita = -------------------------- (2.16) 
  krátkodobá pasiva 

 Peněžní likvidita (cash ratio) zahrnuje takový majetek, který se dá přeměnit do peněžní 

podoby velice snadno a bez větší finanční ztráty. Hodnota tohoto ukazatele by pak neměla být 

menší než 0,2 (20%), optimální pak bývá hodnota od 0,9 do 1,1.  

- likvidita 2. stupně : 

   krátkodobé pohledávky + finanční majetek 
Pohotová likvidita = -------------------------------------------------------- (2.17) 
   krátkodobá pasiva 
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 Pohotová likvidita (quick ratio, acid test) testuje inkasní riziko. Což je riziko platební 

neschopnosti podniku vyvolané tím, že jeho odběratelé nesplatí všechny pohledávky. 

Optimální hodnota ukazatele se pak pohybuje od 1,0 do 1,5. 

- likvidita 3.stupně : 

   zásoby + krátkodobé pohledávky + finanční majetek 
Běžná likvidita  = ---------------------------------------------------------------------- (2.18) 
   krátkodobá pasiva 

 Běžná likvidita (current ratio) zahrnuje sice i takový majetek podniku, který lze 

přeměnit na peníze obtížněji a většinou se ztrátou, ale zase poskytuje informaci, jak jsou 

krátkodobé dluhy chráněny hodnotou tohoto majetku. Do čitatele lze pak taky dosadit 

hodnotu celého oběžného majetku. Optimální hodnota je považována v poměru 2:1 (tz. na 

1 Kč dluhu připadají 2 Kč oběžného majetku). Přiměřenou hodnotu lze taky vyjádřit 

intervalem od 1,5 do 2,5. 

 Zkreslit výsledek ukazatele pak mohou různé vlivy, jako snížení jak oběžných aktiv tak 

krátkodobých pasiv o stejnou částku, což by znamenalo zvýšení hodnoty likvidity, i přesto že 

podnikatelská činnost podniku oslabuje. Ukazatel běžné likvidity taky nebere v úvahu 

likvidnost jednotlivých položek oběžných aktiv a tedy dobu jejich přeměny na peníze a na 

druhé straně dobu splatnosti závazků, která může být kratší. A protože se údaje berou 

z rozvahy sestavené na konci roku, tak se dá taky ukazatel ovlivnit odložením většího 

množstvím zboží nebo úhradou závazků na konci roku. 

 Ukazatelem likvidity může být i již použitý vzorec (2.1) na pracovní kapitál, který 

vyjadřuje nepřímo krátkodobou likviditu. Jedním z dalších už zmíněných ukazatelů, který se 

dá pro tyto potřeby použít, je taky doba splacení závazků (viz ukazatele aktivity). 

2.8 Analýza finan ční stability a zadluženosti 

 Jak je už z rozvahy patrné, tak na financování aktiv podniku se podílí vlastní a cizí 

zdroje. Skladba těchto dvou možností financování se nazývá finanční struktura, která se může 

měnit v závislosti na různých faktorech od druhu odvětví po výši zisku. Poměr mezi vlastním 

a cizím kapitálem pak rozhoduje o finančním riziku platební neschopnosti, které je měřeno 

pomocí ukazatelů finanční stability a ukazatelů zadluženosti.  

 Ukazatelé finanční stability zjišťují, zda podnik disponuje dostatečnými zdroji na 

dluhovou službu (úhradu splátek úvěru a splátek úroků) a nebo v případě likvidace dostatkem 

zpeněžitelného majetku. Protože při externí analýze nejdou zjistit splátky dluhu za rok, 

používají se v takovém případě dva ukazatele, které se bez této položky obejdou. 



19 

  EBIT 
Úrokové krytí = --------------- (2.19) 
  úroky 

 Ukazatel úrokového krytí (interest coverage, TIE - times interest earned ratio) poměřuje 

provozní zisk s celkovými ročními nákladovými úroky a tím informuje kolikrát jsou tyto 

úroky kryty právě ziskem. Synek (2003, str. 359) uvádí minimální hodnotu 6x. 

  EAT + odpisy 
Krytí dluh ů = ------------------ (2.20) 
   dluhy 

 Ukazatel krytí dluhu je pak obdobným ukazatelem, který pak poměřuje zisk a celkové 

dluhy. Právě dluhy, zahrnující většinou pouze úročené cizí zdroje, tady nahrazují položku 

splátky úvěru. Tento ukazatel se pak taky používá v jeho převrácené podobě jako doba 

splácení dluhů. Výsledná hodnota pak znamená počet let, kolik by se dluhy splácely. 

  dluhy 
Doba splácení dluhů = ------------------ (2.21) 
  EAT + odpisy 

 Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi vlastními a cizími zdroji a tím vlastně 

analyzují finanční strukturu podniku. Většinou se můžeme setkat s těmito třemi ukazateli. 

   celkové závazky 
Debt ratio = ---------------------- (2.22) 
   aktiva 

 Celková zadluženost aktiv (debt ratio) je poměr celkových závazků k celkovým aktivům 

a je základním ukazatelem zadluženosti a taky ukazatelem věřitelského rizika. 

 vlastní kapitál 
Equity ratio = ---------------------- (2.23) 
  aktiva 

 Tento ukazatel, česky taky označován koeficientem samofinancování, je poměrem 

vlastního kapitálu k celkovým aktivům a je pak doplňkovým ukazatelem předchozího 

ukazatele. Součet procentních hodnot těchto dvou ukazatelů by potom měl dosahovat  100%.  

 Konkrétní optimální výši obou ukazatelů zadluženosti však nelze stanovit. Hodnocení 

závisí na různých faktorech jako struktura závazků nebo výnosnost vlastního kapitálu. Při 

úrokové míře dluhu, která je menší než rentabilita celkového kapitálu, dochází zvýšením 

zadlužení taky ke zvýšení rentability vlastního kapitálu. Tento efekt se nazývá finanční páka. 

Naopak přílišné zadlužení zvyšuje riziko možného nesplacení závazků  a tím i zvýšení nároků 

akcionářů na vyšší výnos při existenci vyššího rizika, nemluvě o horších podmínkách pro 

sjednání dalších úvěrů a půjček. Z těchto důvodů se pak doporučuje, aby vlastního kapitál byl 

pokud možno vyšší než kapitál cizí (zlaté pravidlo vyrovnání rizika). 
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 Pro hodnocení zadluženosti se pak využívá ještě jeden ukazatel, který je však pouze 

kombinací předchozích dvou ukazatelů. Zadluženost vlastního jmění (debt-equity ratio) tak 

poměřuje cizí kapitál k vlastnímu a ani v tomto případě pak není stanovena nějaká optimální 

hodnota. 

  celkové závazky 
Debt-equity ratio = ---------------------- (2.24) 
  vlastní kapitál 

2.9 Modely predikce finan ční tísn ě 

 Možnost předvídat, jestli se podnik dostane do finanční tísně, je užitečná jak pro 

investory tak i pro vlastníky a manažery. O tom jak si podnik vede, sice poskytují informace 

všechny výše zmíněné finanční ukazatele, ale kvůli zjednodušení celého postupu 

a přesnějšímu určení toho, jestli se podnik blíží možnému bankrotu, pak vznikly různé 

postupy hodnocení bonity firem. Tyto modely pak vybírají z finančních ukazatelů jen ty, které 

jsou z hlediska predikce finančního stavu podniku nejpodstatnější. Mezi takové nejznámější 

bonitní a bankrotní indikátory pak patří Kralickův rychlý test, Altmanův index důvěryhodnosti 

a IN index. 

2.9.1 Kralickův rychlý test 

 Tato metoda vybírá z ukazatelů finanční analýzy čtyři ukazatele a na základě jejich 

hodnot pak přiděluje podniku body od 1 (nejlepší hodnocení) do 5 (nejhorší hodnocení). 

Těmito ukazateli jsou:  

 vlastní kapitál 
1. Kvóta vlastního kapitálu = -------------------- (2.25) 
  aktiva 

  celkové závazky 
2. Doba splácení dluhu z cash flow = ---------------------- (2.26) 
  cash flow 

  cash flow 
3. Cash flow v tržbách = -------------- (2.27) 
   tržby 

  EBIT 
4. ROA = ----------- (2.28) 
 aktiva 

U dvou z těchto ukazatelů (doba splacení dluhu z cash flow, cash flow v tržbách) se počítá 

s položkou cash flow. To se pro tyto účely počítá takto: 

Cash flow = EAT + odpisy + změna stavu rezerv (2.29) 
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 Každá hodnota těchto čtyř výše zmíněných ukazatelů se tedy oznámkuje a výsledná 

známka se vypočte jako aritmetický průměr jednotlivých známek. Kritéria známkování 

jednotlivých ukazatelů, jak je uvádějí Kislingerová a Hnilica (2008), jsou pak následující: 

Tab. 2.1: Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů  

Ukazatel 1 

výborně 

2 

velmi dobře 

3 

dobře 

4 

špatně 

5 

ohrožení 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

2.9.2 Altmanův index důvěryhodnosti 

 Altmanův index (Z-skóre nebo taky Z-faktor) je vlastně rovnice, která vychází 

z diskriminační analýzy a snaží se rozlišit podniky ohrožené bankrotem od podniků 

s uspokojivou finanční situací. Do této rovnice se za neznámé dosazují hodnoty vybraných 

finančních ukazatelů, kterým je navíc přiřazena určitá váha. 

Altmanův index pro společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry: 

Z = 3,3 × X1 + 1,0 × X2 + 0,6 × X3 + 1,4 × X4 + 1,2 × X5 (2.30) 

Altmanův index pro společnosti, které nejsou obchodovány na kapitálovém trhu: 

Z = 3,107 × X1 + 0,998 × X2 + 0,420 × X3 + 0,847 × X4 + 0,717 × X5 (2.31) 

Proměnnými jsou pak tyto ukazatele: 

  X1 = EBIT / aktiva celkem 

  X2 = tržby / aktiva celkem 

  X3 = tržní hodnota vlastního kapitálu / nominální hodnota dluhu 

  X3´ (pro podniky nekótované na burze) = vlastní kapitál / nominální hodnota dluhu 

  X4 = zadržené zisky / aktiva celkem 

  X5 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

 Podle výsledné hodnoty Z se pak podnik zařadí do jedné ze 3 kategorií. U společnosti 

obchodované na burze, která dosáhne hodnoty Z > 2,99 lze z vysokou pravděpodobností 

předvídat přežití podniku, následuje tzv. šedá zóna s hodnotou Z v intervalu od 1,81 do 2,99, 

což znamená, že o podniku nelze činit závěry. V poslední kategorii jsou podniky ohroženy 

vážnými finančními problémy a to pokud hodnota Z < 1,8.  
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 U ostatních podniků, kde je Altmanův index vypočítán podle vzorce (2.31), jsou 

nejenom odlišné váhy jednotlivých ukazatelů, ale i odlišná kritéria klasifikace těchto podniků 

do skupin. Bezpečná zóna zahrnuje podniky pro hodnotu Z  > 2,90, šedá zóna je v intervalu 

od 1,23 do 2,90, no a problémové podniky jsou zahrnuty do skupiny s hodnotou Z < 1,23. 

Důležitý je taky vývoj hodnoty v čase a porovnání hodnoty s odvětvím. 

Altmanův index pro rozvojové trhy: 

Z´ = 6,56 × X1 + 3,26 × X2 + 6,72 × X3 + 1,05 × X4 (2.32) 

 kde: X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

  X2 = zadržené zisky / aktiva celkem 

  X3 = EBIT/ aktiva celkem 

  X4 = účetní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota závazků 

 Jak uvádí Růčková (2008), tak se kromě dvou výše uvedených indexů využívá 

modifikace základního Altmanova indexu v podobě třetího Z-skóre pro rozvojové trhy (jako 

např. v ČR) s některými odlišnými ukazateli a jejich váhami. Podniky jsou pak klasifikovány 

opět do stejných skupin jen z hlediska jiných hodnot:  

Z´ > 2,60 (bezpečná zóna), 1,1 < Z´< 2,60 (šedá zóna) a Z´< 1,1 (riziko bankrotu). 

 Protože je v praktické části bakalářské práce analyzovaný podnik z českého prostředí, 

vybral jsem k jeho hodnocení ze tří uvedených Z-skóre právě Altmanův index pro rozvojové 

trhy (Z´ score).  

2.9.3 IN index 

 Obdobou Altmanova indexu je index Inky a Ivana Neumaierových tzv. IN index. Tento 

bankrotní model byl sestaven pro specifické podmínky české ekonomiky. Podle Neumaierové 

a Neumaiera (2002) jsou pak známy tři varianty tohoto indexu, každý je označen podle roku 

svého vzniku. 

  aktiva EBIT  EBIT  tržby 
IN95 = 0,22 × -------------- + 0,11 × ---------- + 8,33 × --------- + 0,52 × -------- +  
   cizí zdroje úroky  aktiva  aktiva 

   oběžná aktiva ZPL 
 + 0,10 × -------------------  - 16,80 × ----------  (2.33) 
  KZ + KBÚ tržby 

 kde:  KZ = krátkodobé závazky 

  KBÚ = krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

  ZPL = závazky po lhůtě splatnosti 
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 Index IN95 byl ověřen u tisíců českých firem, je určen především věřitelům a váhy 

jednotlivých ukazatelů se dají změnit v závislosti na konkrétním odvětví podniku (podle 

OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností). Tabulka s váhami ukazatelů podle 

odvětví je umístěna v příloze č.10. Interpretace výsledné hodnoty indexu je pak následující: 

IN95 > 2 : Podnik bezproblémově plní své závazky. 

1 < IN95 < 2 : V tomto intervalu hodnot je podnik rizikový a mohou u něj nastat problémy. 

IN95 < 1 : Podnik už problémy má a není schopný dostatečně plnit své závazky. 

   aktiva EBIT  tržby   oběžná aktiva 
IN99 = - 0,017 × -------------- + 4,573 × ---------- + 0,481 × --------- + 0,015 × ------------------- 
    cizí zdroje aktiva    aktiva   KZ + KBÚ 
    
     (2.34) 

 Index IN99 upravuje index předchozí tak, aby zohledňoval pohled vlastníků z hlediska 

ekonomické přidané hodnoty. Váhy jsou konstantní pro všechna odvětví podnikání a podniky 

jsou hodnoceny z hlediska těchto kritérií: 

IN99 > 2,07 : Podnik má kladnou hodnotu ekonomického zisku. 

0,684 < IN99 < 2,07 : „Šedá zóna“, kde není situace podniku jednoznačná a zahrnuje 3 pásma. 

 IN99 od 1,42 do 2,07 : Relativně dobrá pozice podniku. 

 IN99 od 1,089 do 1,42 :  Nerozhodná situace u podniku. 

 IN99 od 0,684 do 1,089 : Převažují problémy. 

IN99 < 0,684 : Podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku. 

   aktiva EBIT  EBIT tržby 
IN01 = 0,13 × -------------- + 0,04 × ---------- + 3,92 × --------- + 0,21 × ---------- + 
   cizí zdroje úroky  aktiva   aktiva 

   oběžná aktiva 
 + 0,09 × -------------------- (2.35) 
    KZ + KBÚ 

 Index IN01 spojuje předchozí dva IN indexy, tedy věřitelský a vlastnický pohled. 

Výsledná hodnota pak podniky opět roztřídí do tří skupin: 

IN01 > 1,77 : Podnik tvoří hodnotu. 

0,75 < IN01 < 1,77 : Šedá zóna. 

IN01 <0,75 : Podnik spěje k bankrotu. 

2.10 Moderní metody hodnocení výkonnosti - EVA 

 Vykázaný zisk společnosti ještě vždy nemusí znamenat, že podnik vytvořil hodnotu pro 

investora a nebo vytvořil jen takovou, která je v porovnání s investorovým očekáváním 
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a s ohledem na riziko investice malá. V takovém případě podnik nedosáhl kladného 

ekonomického zisku, který narozdíl od toho účetního, zahrnuje i náklady na vlastní kapitál. 

 Jedním z takových moderních přístupů, které jsou zaměřeny především na vyjadřování 

hodnoty pro akcionáře a vlastníky společnosti, je ekonomická přidaná hodnota – EVA 

(Economic Value Added). Pokud je tento ukazatel kladný, vytváří podnik hodnotu pro 

vlastníky a akcionáře a tedy i ekonomický zisk. 

EVA (ekonomická přidaná hodnota) = NOPAT – C × WACC (2.36) 

Výsledná hodnota je tedy operativní hospodářský výsledek (NOPAT) od kterého byli 

odečteny náklady na kapitál. Konkrétněji lze položky ovlivňující ukazatel EVA popsat takto: 

 NOPAT = provozní výsledek hospodaření po zdanění (Net Operating Profit After Tax) 

zahrnuje pouze takové položky z výkazu zisku a ztrát, které mají přímý vliv na hlavní 

operativní činnost podniku (nezahrnuje tedy některé nepravidelné vlivy jako např. čerpání 

rezerv). 

NOPAT = PŘIDANÁ HODNOTA – osobní náklady – daně a poplatky – odpisy  

  +/- změna stavu rezerv – daň z příjmu  (2.37) 

 WACC = průměrné vážené náklady kapitálu (Weighted Average Costs of Capital), kde 

jsou kromě nákladů na cizí kapitál zahrnuty i náklady vlastního kapitálu. 

WACC = r d × D/C × (1-t) + re × E/C (2.38) 

 kde: rd = náklady na cizí kapitál 

  D =  explicitně úročený cizí kapitál 

  E = vlastní kapitál 

  re = náklady na vlastní kapitál 

  C = kapitál celkem (D + E) 

  t = sazba daně z příjmu 

Narozdíl od nákladů na cizí kapitál, které znamenají obvykle úrokovou míru tohoto 

vypůjčeného kapitálu, je určení nákladů na vlastní kapitál daleko větší problém. Hodnota 

těchto nákladů se počítá různými metodami, jako například oceňováním kapitálových aktiv 

(CAPM), stavebnicovou metodou, kalkulace založené na ratingu země nebo podle 

požadované výnosnosti vlastního kapitálu. 

 C = investovaný kapitál (Capital) sloužící k operativní činnosti podniku a je součtem 

vlastního kapitálu a zpoplatněného cizího kapitálu. 
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3. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

3.1 Základní údaje 

Obchodní firma:  Azpek, s.r.o. 
Sídlo společnosti: Sokolovská 865, 747 23  Bolatice 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál: 2.096 tis. Kč 
Datum vzniku: 7.3.1996  
Identifikační číslo:  65141067 
Předmět činností: - obstaravatelské a zprostředkovatelské služby 
 - koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej 
 - výroba pekárenských výrobků 
 - hostinská činnost 
 - cukrářská výroba 
 - výroba potravinářských výrobků 
 - provozování solárií 

3.2 Profil a historie spole čnosti 

 Společnost Azpek, s.r.o. vznikla dne 7.3.1996 zápisem do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 9183 a podniká ve 

vlastních prostorách v Bolaticích, ulice Sokolská 865.  

 Hlavní činností společnosti je provoz pekárny a restaurační činnosti. Kompletní výčet 

původních předmětů činností v době vzniku společnosti zahrnoval obstaravatelské 

a zprostředkovatelské služby, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a výroba 

pekárenských výrobků. Postupně společnost tyto činnosti rozšířila v roce 1998 o hostinskou 

činnost, cukrářskou výrobu a výrobu potravinářských výrobků a v roce 2007 i o provozování 

solárií. 

 Základní kapitál společnosti se za dobu podnikání společnosti zvyšoval jednou a to 

v roce 2004 o částku ve výši 1 996 000 Kč a tedy z částky 100 000 Kč na částku ve výši 

2 096 000 Kč.  

3.3 Vlastnická struktura spole čnosti 

 Vlastnická struktura společnosti byla na začátku podnikání tvořena čtyřmi společníky. 

Dne 20.10.2008 jeden ze společníků celý svůj obchodní podíl rozdělil na tři nestejné části 

a převedl mezi zbylé tři společníky. Všichni tři společníci jsou také jednateli společnosti, ve 

společnosti má každý z nich různý obchodní podíl a svůj vklad již všichni společníci celý 

splatili. 
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3.4 Popis hlavní činnosti podniku 

 Jak už bylo zmíněno, hlavní činností společnosti je provoz pekárny a restaurační 

činnosti. Výrobní kapacity jsou zajišťovány v nově postaveném objektu v Bolaticích na 

Opavsku. Pekárna se specializuje na výrobu a prodej čerstvých pekařských výrobků bez 

konzervačních látek a stabilizátorů a zaměstnává zhruba 60 zaměstnanců (k 31.12.2008 to 

bylo přesně 64 pracovníků), kteří se aktivně podílejí na celkové produkci firmy. Za dobu 

svého působení si podnik získal stálou klientelu a stabilní postavení na trhu. Jeho produkci 

znají občané Ostravy, Opavy, Krnova a všech přilehlých obcí a měst. Provoz je zajišťován 

zkušenými odborníky v oboru s velmi dobrou znalostí trhu. Pekárna staví hlavně na 

původních recepturách a na kvalitně odvedené práce zaměstnanců. Ve výrobních prostorách 

pekárny se realizuje produkce kompletního sortimentu pekařských a cukrářských výrobků. 

Denní produkce je při tom přibližně 90 druhů výrobků. V prostorách podniku se také nachází 

plně klimatizovaná restaurace s možností pořádání různých akcí jako rodinné oslavy, svatby, 

křtiny, narozeniny, promoce nebo firemní akce. 1 

3.5 Okolí podniku 

Konkurence 

 V oboru výroby a prodeje pekařských a jiných potravinářských výrobků je poměrně 

velká konkurence. V každém větším městě je umístěno hned několik pekáren, v okolí Bolatic 

se pak nacházejí pekárny i v obcích Kravaře, Kobeřice, Otice, Píšť, Dolní Benešov, Hlučín 

nebo Šilheřovice. 

Zákazníci 

 Zákazníky nejsou jenom lidé, kteří si pekařské výrobky přijdou koupit přímo do budovy 

pekárny v Bolaticích, kde je umístěna i prodejna. Pekárna má také množství smluvních 

odběratelů v okolí, jako restaurace, penziony nebo prodejny s potravinami, kam pekařské 

výrobky rozváží. Část objednávek také tvoří různé oslavy a akce. 

Dodavatelé 

 Hlavními dodavateli jsou firmy dodávající suroviny k výrobě pekařských a ostatních 

potravinářských výrobků. 

                                                 
1 www.azpek.cz 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST  

 Mým úkolem v  praktické části bakalářské práce bude zhodnotit výkonnost podniku 

Azpek, s.r.o. Budu tedy postupně aplikovat výše zmíněné poznatky z teoretické části 

o finanční analýze a interpretovat výsledky jednotlivých ukazatelů o výkonnosti podniku 

a tím zjistit finanční stav podniku a jeho silné a slabé stránky hospodaření. Musím taky 

upozornit, že se jedná o externí finanční analýzu, která je provedena pouze z veřejně 

dostupných účetních dat. Jako vstupní data mi pak budou sloužit údaje získané z účetních 

závěrek během let 2006 až 2008. Konkrétně se jedná o výkazy rozvahy a zisku a ztrát, výkaz 

přehledu o peněžních tocích nebyl v účetní závěrce podniku zpracován. Finanční analýzu 

začnu rozborem absolutních ukazatelů, následně ukazatelů poměrových a nakonec predikcí 

finanční tísně. 

4.1 Analýza absolutních ukazatel ů 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 Hodnocení rozvahy z hlediska změny jednotlivých položek v čase bylo zachyceno jak 

absolutně, rozdílem hodnot mezi roky 2007 – 2006 a 2008 – 2007, tak relativně, procentní 

změnou mezi těmito roky. 

 

Tab. 4.1: Zkrácená rozvaha k horizontální analýze - aktiva  

Relativní změna (v %) Absolutní změna (v tis. Kč) 
Zkrácená rozvaha (k 31.12) - Aktiva 

2008/2007 2007/2006 2008/2007 2007/2006 

 AKTIVA CELKEM 2,84% 1,16% 473 191 

B. Dlouhodobý majetek 1,96% 16,98% 192 1422 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1,96% 16,98% 192 1422 

C. Oběžná aktiva -2,08% -12,44% -139 -951 

C.I. Zásoby -21,32 68,63% -55 105 

C.III. Krátkodobé pohledávky 6,94% -0,67% 268 -26 

C.IV. Finanční majetek -13,68% -28,58% -352 -1030 

D. 
Ostatní aktiva - přechodné 

účty aktiv 
237,29% -61,27% 420 -280 

 

 Celková bilanční suma aktiv má stoupající trend, který se v roce 2008 ještě o něco 

zrychlil. Celková aktiva tak nejprve vzrostla v roce 2007 o 1,16% a další rok o 473 tis. Kč, 

což je pak v relativních hodnotách růst o 2,84%. Největší podíl na tomto nárůstu měl nejprve 
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v roce 2007 dlouhodobý majetek, který se skládá výhradně jen z dlouhodobého hmotného 

majetku. I přestože většina hodnot položek u dlouhodobého hmotného majetku (stavby, 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí) tento rok poklesla, tak celková hodnota 

dlouhodobého majetku vzrostla o téměř 17%, konkrétně díky výraznému zvýšení hodnoty 

nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku o 2 251 tis. Kč. Právě tento nárůst byl tak 

významný, že dokázal hodnotu celkových aktiv zvýšit i přes pokles oběžného majetku a také 

ostatních aktiv.  

 V roce 2008 však položka nedokončeno dlouhodobého hmotného majetku klesla na nulu 

a tak se o růst celkových aktiv v tomto roce postaralo zvýšení ostatních aktiv o 237,29% 

(o 420 tis. Kč). Možná ale ještě důležitější položkou, která měla vliv na růst celkových aktiv, 

byly stavby v dlouhodobém hmotném majetku. Ty sice oproti položce ostatních aktiv vzrostly 

„jenom“ o 52,43%, avšak v absolutním vyjádření byl právě zde zachycen největší růst ze 

všech položek a to o 2 728 tis. Kč. 

 Horizontální analýzou byl u oběžných aktiv zjištěn klesající trend, který v posledním 

roce zpomalil na 2,08%. A i přesto, že v roce 2007 hodnota zásob docela výrazně vzrostla 

o 68,63%, tak celou sumu oběžných aktiv snížil ještě větší pokles finančního majetku a to 

absolutně o 1 030 tis. Kč., konkrétně se jedná o pokles položky účty v bankách. A protože 

pokles finančního majetku pokračoval i v roce 2008, je třeba v souvislosti s touto jednou 

z nejlikvidnějších položek upozornit na možný budoucí problém s likviditou. Tohoto 

problému se také týká růst krátkodobých pohledávek v roce 2008 o téměř 7%. To je 

způsobeno nárůstem krátkodobě poskytnutých záloh. 

 

Obr. 4.1: Graf vývoje aktiv 
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Tab. 4.2: Zkrácená rozvaha k horizontální analýze - pasiva  

Relativní změna (v %) Absolutní změna (v tis. Kč) 
Zkrácená rozvaha (k 31.12.) - Pasiva 

2008/2007 2007/2006 2008/2007 2007/2006 

 PASIVA CELKEM 2,84% 1,16% 473 191 

A. Vlastní kapitál 10,99% 2,76% 769 188 

A.I. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0 0 

A.III. 
Rezervní fondy a ostatní fondy ze 

zisku 
950,00% 0,00% 95 0 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 1,98% 16,75% 93 675 

A.V. Výsledek hospodaření běž. úč. obd. 309,04% -72,15% 581 -487 

B. Cizí zdroje -11,03% 0,03% -1067 3 

B.I. Rezervy  0,00% 220 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 211,08% -60,47% 705 -511 

B.III. Krátkodobé závazky -26,98% -3,11% -916 -109 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -18,10% 11,71% -1076 623 

C. Ostatní pasiva–přechodné účty pasiv  0,00% 771 0 

  

 Je logické, že jak celková aktiva tak celková pasiva budou mít naprosto stejný vývoj. 

V případě pasiv se na jejím růstu ve všech sledovaných letech podílel spíše vlastní kapitál. 

Základní kapitál ani rezervní fondy se sice v roce 2007 nezměnily, takže i přes významný 

pokles výsledku hospodaření běžného účetního období o 72,15% se mohl vlastní kapitál 

zvýšit o 2,76% a to díky přírůstku hospodářského výsledku minulých let, který byl v absolutní 

částce 675 tisíc Kč. Cizí zdroje zůstali v roce 2007 oproti roku minulému na téměř stejné 

úrovni, když se zvýšili pouze o 0,03%. Největší pohyb v relativním vyjádření tady 

zaznamenaly dlouhodobé závazky, které jsou zastoupeny výhradně závazky z obchodních 

vztahů, a které klesly o 60,47%. Nepatrný růst cizích zdrojů i přes pokles krátkodobých 

závazků pak způsobil přírůstek dlouhodobých bankovních úvěrů o 623 tis. Kč. 

 V roce 2008 je patrný růst vlastního kapitálu a na druhou stranu relativně stejně velký 

pokles cizích zdrojů. Vlastní kapitál tedy zrychlil své tempo růstu na 10,99%. Přestože je jako 

významný podíl tohoto růstu téměř nepřehlédnutelný relativní přírůstek rezervních fondů 

a ostatních fondů ze zisku, jeho absolutní nárůst s částkou 95 tisíc Kč už není tak extrémní. 

Naopak ten největší podíl na růstu vlastního kapitálu měl výsledek hospodaření účetního 

období o 581 000 Kč. Co se pak týká cizích zdrojů, jejich pokles má na starosti klesající trend 

krátkodobých závazků, konkrétně významným poklesem závazků z obchodních vztahů 

o 33,78%  (508 tis.Kč) a dohadných účtů pasivních o 100% na nulu. To ještě ve spojení 
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s poklesem dlouhodobých bankovních úvěrů, pak tuto situaci už moc nezměnil ani významný 

přírůstek dlouhodobých závazků či ostatních pasiv, které v konkrétní podobě výdajů příštích 

období nebyli v předchozích dvou letech vůbec zaznamenány. 

 

Obr. 4.2: Graf vývoje pasiv 

Vývoj pasiv

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000
12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2006 2007 2008

Roky

tis
. K
č

Pasiva celkem

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Ostatní pasiva

 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 Analýza rozvahy z pohledu podílů jednotlivých položek aktiv a pasiv na bilanční sumě 

byla zpracována v procentním vyjádření za jednotlivé roky v období 2006 – 2008. 

 

Tab. 4.3: Zkrácená rozvaha k vertikální analýze - aktiva  

% podíl na bilanční sumě 
Zkrácená rozvaha (k 31.12) - Aktiva 

2008 2007 2006 

 AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 

B. Dlouhodobý majetek 58,27% 58,78% 50,83% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 58,27% 58,78% 50,83% 

C. Oběžná aktiva 38,24% 40,16% 46,40% 

C.I. Zásoby 1,18% 1,55% 0,93% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 24,10% 23,18% 23,60% 

C.IV. Finanční majetek 12,96% 15,44% 21,87% 

D. 
Ostatní aktiva - přechodné 

účty aktiv 
3,48% 1,06% 2,77% 

 



31 

 Na vývoji struktury aktiv jde vidět, že se rozevírají nůžky mezi dlouhodobým majetkem 

a oběžnými aktivy. Ještě v roce 2006 bylo zastoupení obou položek celkem vyrovnané, ale 

zvýšením podílů dlouhodobého majetku v roce 2007 a postupným snižováním oběžných aktiv 

je na konci roku 2008 mezi těmito položkami rozdíl 20 procentních bodů. Podnik podle 

rozvahy nevlastní žádný nehmotný ani finanční dlouhodobý majetek a tak je tato položka 

zastoupena výhradně majetkem hmotným. Zvyšování podílů tohoto majetku na celkových 

aktivech mají pak na starosti stavby, které pak v roce 2008 tvořily 46% celkové bilanční sumy. 

Naopak pokles oběžného majetku je zapříčiněn snížením finančního majetku, konkrétně 

položkou účty v bankách. U zásob, ostatních aktiv ani  krátkodobých pohledávek, 

nejvýznamnější položky oběžných aktiv, se nějak významně jejich podíl nezměnil. Žádné 

dlouhodobé pohledávky podnik neeviduje. 

 
Obr. 4.3: Graf struktury aktiv 
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Tab. 4.4: Zkrácená rozvaha k vertikální analýze - pasiva  

% podíl na bilanční sumě 
Zkrácená rozvaha (k 31.12.) - Pasiva 

2008 2007 2006 

 PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 

A. Vlastní kapitál 45,31% 41,98% 41,33% 

A.I. Základní kapitál 12,23% 12,57% 12,72% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,61% 0,06% 0,06% 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 27,98% 28,22% 24,45% 

A.V. Výsledek hospodaření běž. úč. obd. 4,49% 1,13% 4,10% 

B. Cizí zdroje 50,20% 58,02% 58,67% 

B.I. Rezervy 1,28% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 6,06% 2,00% 5,13% 

B.III. Krátkodobé závazky 14,46% 20,36% 21,26% 
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B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 28,39% 35,65% 32,29% 

C. Ostatní pasiva–přechodné účty pasiv 4,50% 0,00% 0,00% 

  
 I přestože podnik stále využívá o něco málo více cizích zdrojů, tak se postupně rozdíl 

mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem snižuje. Ještě v roce 2006 byl tento rozdíl 

17 procentních bodů, o dva roky později je pak podíl těchto položek na celkových pasivech 

téměř stejný. Nejvýznamnější položkou vlastního kapitálu je hospodářský výsledek minulých 

let se skoro třetinovým podílem na celkové bilanční sumě, patrné je pak taky zakolísaní 

výsledku hospodaření běžného účetního období. Podstatnou část cizích zdrojů tvoří bankovní 

úvěry a výpomoci, které jsou zastoupeny výhradně dlouhodobým kapitálem, jejich výše však 

poslední rok poklesla. Postupně klesají i krátkodobé závazky, naopak podíl dlouhodobých 

závazků se v roce 2008 zvýšil. V posledním sledovaném roce pak taky určitou část 

z celkových pasiv ukrojily rezervy a ostatní pasiva. 

 
Obr. 4.4: Graf struktury pasiv 
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 Stejně jako u rozboru rozvahy byl i tento výkaz podroben analýze z hlediska absolutních 

a relativních změn jednotlivých položek v čase, které nastaly během let 2006 – 2007 a 2007 - 

2008. 

 
Tab. 4.5: Zkrácený výkaz zisku a ztrát k horizontální analýze  

Relativní změna (v %) Absolutní změna (v tis.Kč) 
Zkrácený výkaz zisku a ztrát 

2008/2007 2007/2006 2008/2007 2007/2006 

II. Výkony 7,24% 4,29% 2986 1697 

1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
7,24% 4,29% 2986 1697 
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B. Výkonová spotřeba 7,28% 4,98% 1808 1179 

1. Spotřeba materiálu a energie 9,74% 11,65% 1977 2118 

2. Služby -3,72% -17,14% -169 -939 

+ Přidaná hodnota 7,17% 3,26% 1178 518 

C. Osobní náklady 6,65% 3,60% 951 497 

1. Mzdové náklady 6,82% 3,41% 710 343 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
-12,15% -1,85% -245 -38 

III. Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu 169,79% -77,16% 399 -794 

F. 
Zůstatková cena prodaného dl.majetku 

a materiálu 
0,00% -100,00% 0 -866 

G. Změna stavu rezerv …  100,00% 220 695 

* Provozní výsledek hospodaření 121,87% -53,09% 730 -678 

N. Nákladové úroky 15,19% 46,30% 36 75 

* Finanční výsledek hospodaření (13,56%) (-10,12%) -59 49 

** Výsledek hospodaření za běž.činnost 409,15% -75,38% 671 -502 

* Mimořádný výsledek hospodaření -375,00% 166,67% -90 15 

*** Výsledek hospodaření za úč. období 309,04% -72,15% 581 -487 

 
 Nejpodstatnější položka výkazu zisku a ztrát, výsledek hospodaření za účetní období 

(EAT), měla během tří sledovaných let kolísavý trend, když v roce 2007 tento zisk významně 

klesl o 72,15% a další rok ještě významněji vzrostl o 309,04%. V absolutních částkách se pak 

poslední rok vrátil na přibližně stejnou úroveň roku 2006. Pokud byly zaznamenány 

u mimořádného a finančního výsledku hospodaření v roce 2007 ve srovnání s ostatními 

dvěma roky nejlepší hodnoty, pak vyplývá, že příčinou prudkého poklesu čistého zisku byl 

slabý provozní výsledek hospodaření, jenž se oproti roku 2006 propadl o více než 50%. 

Konkrétnější příčiny se potom skrývají ve vývoji jednotlivých položek provozní části výkazu 

zisku a ztrát. 

 Tržby, výkonová spotřeba a následně i přidaná hodnota rostly po sledované období 

velmi podobným tempem. Růstový trend zaznamenaly i osobní náklady, které v roce 2008 

ještě svůj růst zrychlily. První příčinou poklesu provozního výsledku hospodaření v roce 2007 

tak byla až výnosová položka tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Ta ve 

zmíněný rok významně klesla na nejnižší hodnotu za celé sledované období. V roce 2006 

však výnos z těchto tržeb snížila zůstatková cena tohoto prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu. Zisk by byl tak u obou let velmi podobný, jenže v roce 2006 byli oproti roku  

následujícímu ještě čerpány rezervy ve výši 695 tisíc Kč., což pak bylo hlavní příčinou 
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následného nižšího zisku v roce 2007. Poslední sledovaný rok se pak, i přes nezměněný stav 

rezerv, provozní výsledek hospodaření zvýšil o 121,87% a to díky poklesu nákladů v podobě 

odpisů a výraznému růstu již zmíněných tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 

 Co se týká finanční části výkazu zisku a ztrát, hodnoty uvedené v závorce znamenají, že 

se nejprve o přibližně 10% snížila a v posledním sledovaném roce zase o 13,56% zvýšila 

ztráta finančního výsledku hospodaření. Nákladové úroky pak mají rostoucí trend.  

 Výrazné změny lze také spatřit u výsledku hospodaření za běžnou činnost, což je vlastně 

zdaněný součet provozního a finančního výsledku hospodaření a od kterých se tato změna 

odvíjí. Nakonec převrácený trend oproti tomu byl zaznamenán u mimořádného výsledku 

hospodaření, jehož změna sice byla relativně docela značná, ale v absolutních hodnotách jde 

v podstatě o malé částky. 

 
Obr. 4.5: Graf vývoje vybraných položek výkazu zisku a ztrát 
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4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 Poslední rozbor v rámci analýzy absolutních ukazatelů se týká zastoupení jednotlivých 

položek ve výkazu zisku a ztrát. Jako základ, ke kterému se vztahuje podíl ostatních položek, 

byly zvoleny tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, neboť smyslem podniku je právě 

generovat tržby. 

 
Tab. 4.6: Zkrácený výkaz zisku a ztrát k vertikální analýze  

Zkrácený výkaz zisku a ztrát 2008 2007 2006 

II. Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a 100,00% 100,00% 100,00% 
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služeb 

B. Výkonová spotřeba 60,21% 60,18% 59,78% 

1. Spotřeba materiálu a energie 50,33% 49,18% 45,94% 

2. Služby 9,88% 11,00% 13,85% 

+ Přidaná hodnota 39,79% 39,82% 40,22% 

C. Osobní náklady 34,49% 34,68% 34,91% 

1. Mzdové náklady 25,15% 25,24% 25,46% 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
4,00% 4,89% 5,19% 

III. Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu 1,43% 0,57% 2,60% 

F. 
Zůstatková cena prodaného dl.majetku 

a materiálu 
0,00% 0,00% 2,19 

* Provozní výsledek hospodaření 3,00% 1,45% 3,23% 

N. Nákladové úroky 0,62% 0,57% 0,41% 

* Finanční výsledek hospodaření -1,12% -1,05% -1,22% 

** Výsledek hospodaření za běž.činnost 1,89% 0,40% 1,68% 

* Mimořádný výsledek hospodaření -0,15% 0,06% 0,02% 

*** Výsledek hospodaření za úč. období 1,74% 0,46% 1,71% 

 
 Výkony zahrnují pouze jednu položku a to právě tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb, proto je jejich zastoupení na základu stoprocentní. Vývoj v zastoupení výkonové 

spotřeby, jako nejvýznamnější nákladové položky (60% podíl), na tržbách se nějak 

dramaticky neměnil, je zde patrný jen velice mírný nárůst o desetiny procentních bodů. 

Příčinou tohoto zvýšení je nárůst podílu spotřeby materiálu a energie, protože naopak 

zastoupení služeb má trend klesající. Obecně tak musí být toto zvýšení nákladů hodnoceno 

negativně. Analogicky k tomu se pak mírně snížil podíl přidané hodnoty. 

 Významnou položkou jsou také osobní náklady (34% podíl), které mají opět velice 

mírně klesající trend a které z více než 70% tvoří mzdové náklady. Podíl ostatních položek 

výkazu zisku a ztrát se pohybuje už jen v jednotkách procent. Pokud pak jde o ty 

nejpodstatnější položky, tak zastoupení odpisů na tržbách klesá a jak už bylo zmíněno 

v horizontální analýze, trend nákladových úroků je naopak rostoucí, i když jejich podíl je 

nepatrný. 

 Nakonec podíl položek jednotlivých druhů výsledků hospodaření za tři sledované 

období kolísal. Provozní výsledek hospodaření dosáhl v roce 2008 tři procentního podílu na 

tržbách, výsledek hospodaření ze běžnou činnost stejně jako čistý zisk se pak držel po celou 

sledovanou dobu pod dvěmi procenty, v roce 2007 měl pak podíl pouze 0,46%. 
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Obr. 4.6: Graf struktury nákladů 
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4.2 Analýza pom ěrových ukazatel ů 

4.2.1 Analýza rentability 

 Jedny z nejdůležitějších rozborů poměrových ukazatelů jsou právě ty, které hodnotí 

výnosnost vložených prostředků. Při výpočtu ukazatele ROE a čistého ziskového rozpětí byl 

použit čistý zisk (EAT), u ostatních pak zisk před úroky a zdaněním (EBIT). 

 
Tab. 4.7: Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability (výnosnosti) 2008 2007 2006 

1 ROA - Rentabilita celkových aktiv 6,68% 2,55% 5,85% 

    Rentabilita tržeb (provozní zisk. rozpětí) 2,59% 1,03% 2,44% 

    Obrat celkových aktiv 2,58 2,47 2,40 

2 ROE - Rentabilita vlastního kapitálu 9,90% 2,69% 9,91% 

    Rentabilita tržeb (čisté ziskové rozpětí) 1,74% 0,46% 1,71% 

    Obrat celkových aktiv 2,58 2,47 2,40 

    Finanční páka 2,21 2,38 2,42 

3 ROS - Rentabilita tržeb (čísté zisk. rozpětí) 1,74% 0,46% 1,71% 

4 ROCE - Rentabilita dlouhod. invest. kapitálu 8,24% 3,20% 7,43% 

5 Rentabilita nákladů 97,41% 98,97% 97,56% 

 

 Ze všeho nejzřetelnější jsou nízké hodnoty rentabilit za rok 2007 ve srovnání z ostatními 

sledovanými roky. Tohle způsobil slabý výsledek hospodaření (EAT či EBIT) v daném roce, 

ze kterých se hodnoty konkrétních rentabilit počítají. Jak už bylo zjištěno z horizontální 

analýzy výkazu zisku a ztrát, zisk se ve zmíněný rok propadl až o 72%. Důsledek toho je, že 
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ukazatel ROA klesl o 3 procentní body i přesto, že obrat celkových aktiv, který má na tuto 

rentabilitu taky vliv, má stoupající tendenci. V roce 2008 však rentabilita celkových aktiv 

opět vrostla a dokonce o více než činil předchozí pokles. 

 Vlastní kapitál byl v roce 2006 zhodnocen téměř o 10%, v roce 2007 však na rentabilitu 

vlastního kapitálu začalo negativně působit čisté ziskové rozpětí a ROE tak významně 

pokleslo o víc než 7 procentních bodů. Tato hodnota tak byla nižší než výnos 10letých 

státních dluhopisů, který činil 4,28% (viz příloha č.11. – úrokové sazby), což nebyl dobrý 

signál pro možné investory. Další rok se ale hodnota výnosnosti vlastního kapitálu vrátila na 

úroveň roku 2006. Co se pak týká finanční páky, která má na tuto rentabilitu vliv, jde u ní 

vidět trend pomalého poklesu, což je důsledek snižování zastoupení cizích zdrojů 

na celkových pasivech (viz vertikální analýza rozvahy). 

 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu má podobný vývoj jako předchozí 

rentability, rentabilita nákladů pak logicky vývoj přesně opačný než výnosnost tržeb. 

 
Obr. 4.7: Graf vývoje ukazatelů rentability 
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4.2.2 Ukazatele aktivity 

 O efektivním využití majetku nás informují právě ukazatele aktivity. Hodnotí se pak 

rychlost obratu, jehož vyšší hodnota znamená lepší využití aktiv a doba obratu, kde je 

hodnocena pozitivněji kratší doba. 
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Tab. 4.8: Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity 2008 2007 2006 

1 Obrat celkových aktiv 2,58 2,47 2,40 

2 Obrat zásob 217,97 159,93 258,59 

3 Doba obratu aktiv 141,43 147,48 152,05 

4 Doba obratu stálých aktiv 82,42 86,68 77,28 

5 Doba obratu oběžných aktiv 54,09 59,23 70,55 

6 Doba obratu zásob 1,67 2,28 1,41 

7 Doba inkasa pohledávek 34,09 34,18 35,89 

8 Doba splatnosti krátkodobých závazků 20,45 30,03 32,33 

9 Doba obratu finančního majetku 18,33 22,77 33,25 

 

 První dva ukazatele můžeme zařadit mezi ty, které zkoumají rychlost obratu. Obrat 

celkových aktiv má vliv na hodnotu ROA a ROE a jak už bylo zmíněno v souvislosti 

s ukazateli rentability, má tento ukazatel mírně stoupající trend. Konkrétní hodnota v poslední 

sledovaném roce pak znamená, že se celková aktiva za rok obrátila 2,58 krát. Hodnoty 

u obratu zásob jsou logicky vyšší, protože se jedná jen o část celkových aktiv. V roce 2007 

zaznamenal obrat zásob výrazný propad a to v souvislosti z nárůstem zásob v daném roce (viz 

horizontální analýza rozvahy), další rok se však obratovost této položky aktiv opět zvedla. 

 Ostatní uvedené ukazatele aktivity pak zkoumají počet dní k uskutečnění jedné obrátky 

konkrétního druhu aktiva. Pozitivně lze hodnotit postupné zkracování doby obratu většiny 

uvedených druhů aktiv. Výjimku a tedy zhoršení zaznamenaly stálá aktiva a zásoby, u kterých 

doba obratu ve sledovaných letech kolísala a na jejich pokrytí tržbami je v roce 2008 

zapotřebí stále delší doby než v roce 2006. Doba inkasa pohledávek zůstala během tří let na 

přibližně stejné úrovni, takže průměrná doba na splacení krátkodobých pohledávek je 

v posledním sledovaném roce 34 dnů, naproti tomu doba splatnosti krátkodobých závazků 

klesla daleko výrazněji. Důsledkem toho je, že podnik čím dál míň využívá krátkodobých 

závazků jako zdroje financování, protože je uhrazuje dřív než jsou mu placeny jeho 

pohledávky. Tímto se obchodní deficit v roce 2008 prohloubil až na 14 dnů.  
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Obr. 4.8: Graf vývoje ukazatelů aktivity 

Vývoj ukazatel ů aktivity

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2006 2007 2008

Roky

D
ny

Doba obratu aktiv

Doba obratu stálých aktiv

Doba obratu oběžných
aktiv

Doba inkasa pohledávek

Doba splatnosti krátk.
závazků

 

4.2.3 Analýza platební schopnosti (likvidity) 

 Pomocí ukazatelů likvidity je hodnocena platební schopnost podniku a tedy to, jestli je 

po sledovanou dobu schopen splácet své závazky. Hodnoty ukazatelů nad optimální úrovní 

pak mohou snižovat rentabilitu kapitálu. 

 
Tab. 4.9: Ukazatele platební schopnosti  

Ukazatele likvidity 2008 2007 2006 

1 Peněžní likvidita 0,90 0,76 1,03 

2 Pohotová likvidita 2,56 1,90 2,14 

3 Běžná likvidita 2,65 1,97 2,18 

4 Čistý pracovní kapitál 4078 3301 4143 

5 Čistý pracovní kapitál na aktiva 0,24 0,20 0,25 

 

 Peněžní neboli okamžitá likvidita ani v jednom ze sledovaných let neklesla pod 

kritickou hodnotu 0,2. Relativně nejhorší výsledek byl zaznamenán v roce 2007, což bylo 

způsobeno velkým poklesem finančního majetku (viz horizontální analýza rozvahy) a který 

tak ovlivnil i ostatní stupně likvidity. O rok později, díky výraznému poklesu i krátkodobých 

závazků, se hodnota prvního stupně likvidity vrátila na doporučenou úroveň a tak krátkodobé 

dluhy byli kryty z 90% finančním majetkem. 

 Kolísavý trend je zachycen i u zbylých ukazatelů. Hodnoty likvidity druhého stupně se 

nacházejí ve všech sledovaných letech nad optimální úrovni (1,0 – 1,5). Co se pak týká běžné 

likvidity, tak díky malému zastoupení zásob v celkových aktivech, téměř kopíruje pohotovou 

likviditu. Její hodnoty se pohybují v letech 2006 a 2007 v intervalu optimálních hodnot 

(od 1,5 do 2,5) a poslední rok, díky přírůstku krátkodobých pohledávek a již zmíněnému 
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poklesu krátkodobých závazků, pak byla 1 Kč těchto závazků kryta až 2,65 korunami 

oběžného majetku. 

 Výše zmíněné příčiny ovlivnily také čistý pracovní kapitál, což je vlastně oběžný 

majetek očištěný o krátkodobé závazky. Tyto relativně volné prostředky byli nejnižší v roce 

2007, další rok však opět vzrostly na hodnotu 4 078 tisíc Kč., v poměru k aktivům se pak 

tento rok vrátili na úroveň roku 2006. 

 

Obr. 4.9: Graf vývoje ukazatelů likvidity 
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4.2.4 Analýza finanční stability a zadluženosti 

 Poslední hodnocení v oblasti poměrových ukazatelů se týká finanční struktury podniku, 

která je měřena ukazateli zadluženosti a finančního rizika platební neschopnosti, měřeno zase 

ukazateli finanční stability. 

 
Tab. 4.10: Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 2008 2007 2006 

1 Debt Ratio 50,20% 58,02% 58,67% 

2 Equity Ratio 45,31% 41,98% 41,33% 

3 Debt Equity Ratio 1,11 1,38 1,42 

4 Úrokové krytí 4,19 1,79 5,95 

5 Krytí dluhu 0,52 0,37 0,51 

6 Doba splacení dluhu 1,92 2,70 1,95 

 

 Jak už bylo zmíněno při hodnocení vertikální analýzy rozvahy a jak je patrné z prvních 

tří ukazatelů zadluženosti, podnik využívá více cizí zdroje než vlastní kapitál. Zřejmý je však 

i trend, kdy se zadluženost postupně snižuje a na konci roku 2008 mají cizí zdroje už jen 
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téměř 50% zastoupení na celkových pasivech. Pořád však nesplňují podmínku zlatého 

pravidla vyrovnání rizika, že by vlastní kapitál měl převyšovat cizí zdroje a v nejhorším 

případě se jim rovnat. Úročené dluhy mají pak na cizích zdrojích více než 50% podíl, v roce 

2007 dokonce víc než 60% podíl. 

 Postupné zvyšování nákladových úroků má za následek, že k minimální doporučené 

hodnotě (6) se ukazatel úrokového krytí přiblížil na dosah jen v roce 2006. V roce 2007 byly 

dokonce úroky, díky velice slabému zisku před zdaněním a úroky, kryty tímto ziskem jen 

1,79 krát. Stejný vývoj byl i u druhého ukazatele finanční stability, kdy se v posledním 

sledovaném roce krytí úročeného dluhu čistým ziskem a odpisy vrátilo na úroveň roku 2006 

a pokryli tak dluh víc jak z 50%. Z toho je pak odvozen  poslední ukazatel, kdy po zakolísání 

v roce 2007 by byl úročený dluh, v tomto případě tvořen jen dlouhodobými bankovními úvěry, 

splacen na konci sledovaného období za méně než 2 roky.  

 
Obr. 4.10: Graf vývoje ukazatelů zadluženosti 

Vývoj ukazatel ů zadluženosti

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2006 2007 2008

Roky

P
od

íl 
na

 c
el

ko
vý

ch
 a

kt
iv

ec
h

Equity Ratio

Debt Ratio

 

4.3 Modely predikce finan ční tísn ě 

 Pro účely predikce finanční tísně byly použity tři druhy bonitních a bankrotních modelů, 

konkrétně se jedná o Kralickův rychlý test, Altmanův index důvěryhodnosti a IN indexy. 

V tabulkách jsou pak celkové hodnoty jednotlivých ukazatelů zaokrouhleny na dvě desetinná 

místa, konečné součty jsou však počítaný z nezaokrouhlených hodnot a až výsledky opět 

zaokrouhleny. 
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4.3.1 Kralickův rychlý test 

 Čtyři ukazatelé, které tvoří Kralickův rychlý test, byli oznámkováni podle stupnice 

hodnocení ukazatelů (Tab. 2.1). Cash flow (CF) je pak vypočítán jako součet čistého zisku 

(EAT), odpisů a změny stavu rezerv. 

 
Tab. 4.11: Tabulka pro výpočet Kralickova rychlého testu  

2008 2007 2006 
Ukazatel 

Hodnota Známka Hodnota Známka Hodnota Známka 

Kvóta vlastního kapitálu 

(VK / AKT) 
45,31% 1 41,98% 1 41,33% 1 

Doba splácení dluhu z CF 

(Celkové závazky / CF) 
1,27 1 1,69 1 2,14 1 

Cash flow v tržbách 

(CF / Tržby) 
6,24% 3 5,34% 3 5,14% 3 

ROA 

(EBIT / AKT) 
6,68% 4 2,55% 4 5,85% 4 

Průměr známky  2,25  2,25  2,25 

 

 I přestože jsou v posledním roce patrné nejlepší hodnoty všech čtyř ukazatelů, tak 

změny nejsou tak výrazné, aby stačili na lepší hodnocení než v předchozích dvou letech. 

Nakonec jsou tedy jak známky jednotlivých ukazatelů tak známky celkové stejné ve všech 

letech. Nejlepší hodnocení (1) dostala kvóta vlastního kapitálu ( > 30%) spolu s dobou 

splácení dluhu z CF ( < 3 roky). Příčinou je dostatečné zastoupení vlastního kapitálu a docela 

nízká úroveň krátkodobých a dlouhodobých závazků. Horší hodnocení, ale ještě na hraně 

známky 3, dostalo cash flow v tržbách (5% - 8%). Nejhorší známkou (4) pak byla ohodnocena 

rentabilita celkového kapitálu (0% - 8%). Celková průměrná známka (2,25) by se dala 

ohodnotit jako výsledek velmi dobrý, který je za sledované období konstantní a  pohybuje se 

ještě docela daleko od hodnot, které signalizují ohrožení. 

4.3.2 Altmanův index důvěryhodnosti 

 Neboť se jedná o podnik působící v českém prostředí, byl použit pro účely predikce 

finanční tísně Altmanův index pro rozvojové trhy neboli Z´ score. 
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Tab. 4.12: Tabulka pro výpočet Z´ score  

2008 2007 2006 
Ukazatel Váha 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

X1 ČPK / AKT 6,56 0,24 1,56 0,20 1,30 0,25 1,65 

X2 Zadržené zisky / AKT 3,26 0,32 1,06 0,29 0,96 0,29 0,93 

X3 EBIT / AKT 6,72 0,07 0,45 0,03 0,17 0,06 0,39 

X4 VK / Nom.hodnota dluhu 1,05 0,90 0,95 0,72 0,76 0,70 0,74 

Z´ Z - score ∑ = 4,02 ∑ = 3,19 ∑ = 3,71 

 

 V případě Z´ score je více patrnější vývoj v jednotlivých letech než u Kralickova 

rychlého testu. V roce 2007 došlo sice k poklesu Altmanova indexu, ke kterému nejvíce 

přispěly ukazatelé X1 a X3, avšak v roce 2008 vzrostla jeho hodnota na nejvyšší za sledované 

období. Příčinou poklesu čistého pracovního kapitálu na celkových aktivech (X1) bylo snížení 

finančního majetku (viz analýza likvidity), nízká rentabilita celkových aktiv (X3) byla 

způsobena slabým výsledkem hospodaření v daném roce (viz analýza rentability). Ve všech 

letech se pak hodnoty pohybují v bezpečné zóně (Z´ > 2,60), kde můžeme předpovídat 

uspokojivou finanční situaci. 

4.3.3 IN indexy (IN95, IN99, IN01) 

 Posledním uvedeným typem bankrotních modelů je index Neumaierových, který je 

proveden ve více variantách, a protože každý splňuje trochu jiný účel, byli v tomto případě 

použity tři jeho modifikace (IN95, IN99 a IN01).  

 
Tab. 4.13: Tabulka pro výpočet indexu IN95 

2008 2007 2006 
Ukazatel Váha 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

AKT / Cizí zdroje 0,26 1,99 0,52 1,72 0,45 1,70 0,44 

EBIT / Úroky 0,11 4,19 0,46 1,79 0,20 5,95 0,65 

EBIT / AKT 4,99 0,07 0,33 0,03 0,13 0,06 0,29 

Tržby / AKT 0,33 2,58 0,85 2,47 0,82 2,40 0,79 

OA / (KZ+KBÚ) 0,10 2,65 0,26 1,97 0,20 2,18 0,22 

ZPL / Tržby -17,36 0,00 0,00 0,01 -0,17 0,01 -0,19 

IN95 ∑ = 2,43 ∑ = 1,62 ∑ = 2,21 
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 Index IN95, označován také jako věřitelský model, je zaměřen především na hledisko 

plnění závazků. Váhy jednotlivých ukazatelů byli použity podle odvětví podniku, ve kterém 

podniká a tedy pro potravinářský průmysl (OKEČ: DA, příloha č. .). Částka v čitateli 

posledního ukazatele, závazky po lhůtě splatnosti (ZPL), je zveřejněna v účetní závěrce (čl.III. 

– závazky, příloha č. .). V roce 2006 tak podnik evidoval tyto závazky v hodnotě 431 tisíc Kč., 

o rok později v hodnotě 400 tisíc Kč. a v roce 2008 závazky po lhůtě splatnosti nebyli žádné. 

 V letech 2006 a 2008 lze podle tohoto indexu AZPEK, s.r.o hodnotit jako podnik, který 

bezproblémově plní své závazky (IN95 > 2). Nejvyšší měrou tomu přispěl ukazatel obratu 

aktiv (Tržby / AKT). V roce 2007 ovšem celková hodnota indexu klesla na úroveň podniku, 

který je rizikový a mohou u něj nastat problémy (1 < IN95 < 2). Na tomto poklesu se pak 

nejvíce podílely oba ukazatelé, ve kterých se počítá s výsledkem hospodaření před úroky 

a zdaněním (EBIT) a který sám právě ve zmíněný rok zaznamenal významný pokles. 

 
Obr. 4.11: Graf vývoje indexu IN95 

 

 

Tab. 4.14: Tabulka pro výpočet indexu IN99 

2008 2007 2006 
Ukazatel Váha 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

AKT / Cizí zdroje -0,017 1,99 -0,03 1,72 -0,03 1,70 -0,03 

EBIT / AKT 4,573 0,07 0,31 0,03 0,12 0,06 0,27 

Tržby / AKT 0,481 2,58 1,24 2,47 1,19 2,40 1,15 

OA / (KZ+KBÚ) 0,015 2,65 0,04 1,97 0,03 2,18 0,03 

IN99 ∑ = 1,55 ∑ = 1,31 ∑ = 1,43 

 

 IN99, který se zaměřuje na ekonomickou přidanou hodnotu, je také nazýván jako 

vlastnický model. Ve všech sledovaných letech skončili celkové výsledky indexu na úrovni 
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šedé zóny, kde není situace podniku jednoznačná (0,684 < IN99 < 2,07). Index IN99 pak 

širokou oblast šedé zóny člení do dalších tří podskupin. V roce 2006 se nachází Azpek, s.r.o., 

i když na hraně, tak v té nevyšší z nich, kde se předpokládá relativně dobrá pozice podniku 

(1,42 < IN99 < 2,07). Další rok zaznamenal podnik pokles o příčku níž do skupiny, kde je 

situace nerozhodná (1,089 < IN99 < 1,42). Příčinou je opět nízká rentabilita celkových aktiv 

(EBIT / AKT), která má ze všech ukazatelů v indexu nejvyšší váhu. V roce 2008, s nejlepší 

hodnotou indexu (1,55), se pak podnik vrátil na úroveň z roku 2006. 

 
 Obr. 4.12: Graf vývoje indexu IN99 

 

 

Tab. 4.15: Tabulka pro výpočet indexu IN01 

2008 2007 2006 
Ukazatel Váha 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 

AKT / Cizí zdroje 0,13 1,99 0,26 1,72 0,22 1,70 0,22 

EBIT / Úroky 0,04 4,19 0,17 1,79 0,07 5,95 0,24 

EBIT / AKT 3,92 0,07 0,26 0,03 0,10 0,06 0,23 

Tržby / AKT 0,21 2,58 0,54 2,47 0,52 2,40 0,50 

OA / (KZ+KBÚ) 0,09 2,65 0,24 1,97 0,18 2,18 0,20 

IN01 ∑ = 1,47 ∑ = 1,09 ∑ = 1,39 

 

 Poslední použitou variantou IN indexů je IN01, který spojuje předešlé dva pohledy. 

Hodnoty indexu v letech 2006 – 2008 skončili na úrovni tzv. šedé zóny (0,75 < IN01 < 1,77), 

kde nelze jasně předvídat, zda podnik tvoří hodnotu nebo zda spěje k bankrotu. Nakonec 

i tady vývoj indexu kolísal, když v roce 2007 poklesl (ze stejných příčin jako u předešlých 

dvou indexů) a následně další rok vzrostl. 
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Obr. 4.13: Graf vývoje indexu IN01 

 

 

Obr. 4.14: Graf vývoje IN indexů 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

 Provedená finanční analýza nezjistila u analyzovaného podniku žádné vážnější 

problémy a výkonnost podniku Azpek, s.r.o. lze tak hodnotit jako dobrou. Co se týká 

nejpodstatnějších informací zjištěných finanční analýzou, tak kladně lze hodnotit růst 

celkových aktiv, zapříčiněný především investicemi do dlouhodobého hmotného majetku, což 

znamená, že společnost investuje a hodnota jejího majetku se zvyšuje. Pozitivní je i pokles 

cizích zdrojů a tím postupné vyrovnávání cizího a vlastního kapitálu v zastoupení na 

celkových pasivech. Fakt, že se zadluženost podniku snižuje, dokazuje i ukazatel zadluženosti 

Debt Ratio. Stále však není splněna podmínka zlatého pravidla vyrovnání rizika, proto bych 

doporučil, aby trend poklesu cizích zdrojů pokračoval alespoň do doby, kdy se hodnota cizích 

a vlastních zdrojů vyrovná.  

 Z vertikální analýzy je taky patrný zvětšující se rozdíl v zastoupení dlouhodobého 

a oběžného majetku na celkových aktivech podniku. Ten je mimo jiné dán poklesem 

oběžného majetku a to zejména finančního. I přestože podniku během dvou let poklesla 

hotovost na účtech v bankách o více než 1 400 tisíc Kč, žádný z ukazatelů likvidity neklesl na 

úroveň kritických hodnot a tak podnik disponuje stále dostatečnou hotovostí, aby byl schopen 

plnit své závazky. Doporučil bych ale, aby si podnik tento poměr finančního majetku  

a krátkodobých závazků udržel a už nesnižoval dál svou hotovost, pokud nedojde také 

k poklesu krátkodobých pasiv. 

 Kladné hodnocení si zaslouží i trend růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, 

což může vypovídat o zvyšující se prodejnosti výrobků podniku. Výrazný pokles zisku v roce 

2007 byl pak vysvětlen nízkými tržbami z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

a nečerpáním rezerv. Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát je však také patrný růst 

nákladových úroků, což může být paradoxem, protože úročené dluhy v posledním roce klesly. 

Jedním z vysvětleních pak může být zdražení bankovních úvěrů. A protože krytí nákladových 

úroků ziskem se pohybuje pod optimální úrovní, doporučoval bych spíše trochu omezit 

čerpání bankovních úvěrů, aby se hodnota úrokového krytí vrátila na úroveň z roku 2006. 

 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát odhalila mírný růst podílu výkonové spotřeby na 

tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. I přestože jde o velice malý nárůst, nebylo by 

dobré, aby tento trend delší dobu pokračoval a zřejmě by bylo účelné, aby se zjistili konkrétní 

příčiny tohoto rychlejší růstu spotřeby materiálu a energie oproti růstu tržeb. 

 Kolísavý trend u ukazatelů rentability byl způsoben již zmiňovaným poklesem zisku 

v roce 2007, a tak se hodnota ROE dostala pod úroveň výnosnosti 10letých státních dluhopisů. 
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Tento negativní stav se však o rok později už neopakoval a rentabilita vlastního kapitálu se 

vrátila na přijatelnou úroveň. 

 O stále efektivnějším využívání majetku podniku Azpek, s.r.o. informuje stoupající 

trend obratu celkových aktiva a zkracování doby obratu většiny aktiv. To je dané tím, že tržby 

rostou rychleji než aktiva. Obrat celkových aktiv pak taky nejvíce přispívá k dobrým 

výsledkům podniku v bankrotních modelech IN indexů. Naopak horší hodnocení si vysloužilo 

zvětšení obchodního deficitu v souvislosti se zkracováním splatnosti krátkodobých závazků 

a nevyužíváním jich tak jako zdroje financování. V souvislosti s tím je možné řešení zvýšení 

krátkodobých závazků, které během dvou let poklesly o 30%, což by však bylo v rozporu 

s doporučením snižovat zadlužování. Proto bych doporučil snížení krátkodobých pohledávek, 

které také souvisí s jejich lepší správou a vymahatelností. Toto doporučení by taky přispělo 

k lepším hodnotám pohotové likvidity, které se trvale pohybují nad optimální úrovní, což není 

efektivní vzhledem k výnosnosti kapitálu. 

 Nakonec žádný s modelů predikce finanční tísně nepřisoudil společnosti Azpek, s.r.o. 

pozici podniku blížícího se možnému bankrotu. Průměrnou známkou 2,25 (velmi dobře) byl 

ve všech sledovaných obdobích podnik ohodnocen pomocí Kralickova rychlého testu. 

Výsledky Z´ skóre (Altmanův index důvěryhodnosti) ho dokonce zařadili do kategorie 

podniků, kde můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci. Podle indexu IN95 neboli 

věřitelského modelu, podnik v letech 2006 a 2008 bezproblémově plní své závazky, jen v roce 

2007 sklouzl do skupiny podniků u kterých mohou nastat problémy. U indexu IN99, 

vlastnického modelu, se v roce 2007 podnik ocitl na úrovni, kde je situace nerozhodná, ostatní 

dva sledované roky, ač se nacházeli v šedé zóně, však zaznamenali ještě relativně dobrou 

pozici. Podobného výsledku se podnik dočkal i v posledním indexu IN01, kde ve všech 

sledovaných letech skončil v šedé zóně nevyhraněných výsledků. A tak i přes všeobecně 

dobré výsledky celé finanční analýzy má podnik stále kam růst a potenciál zlepšovat svou 

výkonnost. 
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6. ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit výkonnost podniku. Zhodnocení bylo 

provedeno pomocí externí finanční analýzy u podniku Azpek, s.r.o. během let 2006 až 2008. 

Externí finanční analýza je provedena z veřejně dostupných účetních dat zveřejněných 

v účetní závěrce a zakládá se na hodnocení stavu a minulého vývoje financí podniku. 

Postupně tedy byla provedena analýza absolutních ukazatelů (vertikální a horizontální), 

analýza poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti) a nakonec 

i predikce finanční tísně (bonitní a bankrotní modely). Je třeba také podotknout, že 

u poměrových ukazatelů nebyly zmíněny ani použity ukazatelé kapitálového trhu, neboť 

analyzovaná společnost není společností akciovou a na kapitálovém trhu nepůsobí. Naopak 

v  teoretické části zmíněná metoda hodnocení výkonnosti – ekonomická přidaná hodnota 

(EVA), nebyla v praktické části také provedena a to z důvodů obtížnosti výpočtu nákladů 

vlastního kapitálu. Shrnutí konkrétních výsledků a doporučení se pak týkala předchozí 

kapitola.  

 Po analýze podnikových výkazů lze tedy konstatovat, že výkonnost podniku Azpek, 

s.r.o. je dobrá a podnik je finančně zdravý. I přesto však existují určité problémy, které 

finanční analýza u podniku odhalila a na které by se měl podnik zaměřit. Tyto problémy se 

týkají především výkonové spotřeby, nákladových úroků a krátkodobých pohledávek podniku. 

Ovšem žádný s problémů není natolik vážný a kritický, aby v současnosti nějak ohrozil 

hospodaření podniku a podnik se dostal do insolvence nebo bankrotu. Co se týká budoucnosti 

podniku, tak ani žádný s modelů predikce finanční tísně nepředpověděl, že by se podnik blížil 

bankrotu. 

 Na závěr lze také zmínit, že podnik sice podniká v oblasti, kde je docela velká 

konkurence, ale protože firma vyrábí a prodává pečivo, což jsou produkty, které nemají 

obecně velkou cenovou elasticitu, tak se nemusí bát, že by se jejich výrobky přestaly 

spotřebovávat a nakupovat, už taky proto, že se jedná o základní potraviny.
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Seznam zkratek 

AKT – Celková aktiva 

EBITDA - Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (Earnings before interest, tax, depreciaton and 

amortization) 

EBIT - Zisk před úroky a zdaněním (Earnings before interest and tax) 

EBT - Zisk před zdaněním (Earnings before tax) 

EAT – Zisk po zdanění (Earnings after tax) 

EVA - Ekonomická přidaná hodnota (Economic value added) 

C – Investovaný kapitál (Capital) 

CF – Peněžní tok (Cash flow) 

CAPM - Oceňování kapitálových aktiv 

ČPK - Čistý pracovní kapitál 

ČPM - Čistý peněžní majetek 

ČPP - Čisté pohotové prostředky 

KZ – Krátkodobé závazky 

KBÚ - Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

MVA - Tržní přidaná hodnota (Market value added) 

NOPAT - Provozní výsledek hospodaření po zdanění (Net operating profit after tax) 

OA – Oběžná aktiva 

OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ROA - Rentabilita aktiv (Return on assets) 

ROE - Rentabilita vlastního kapitálu (Return on equity) 

ROCE – Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on capital employed) 

ROI – Rentabilita celkového kapitálu (Return on investments) 

ROS – Rentabilita tržeb (Return on sales) 

VK – Vlastní kapitál 

WACC - Průměrné vážené náklady kapitálu (Weighted average costs of cupital) 

ZPL - Závazky po lhůtě splatnosti 


