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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o velmi aktuální problematice měření finanční výkonnosti 

podniku. Cílem této diplomové práce je za pomoci vybraných metod finanční analýzy a  

moderních metod hodnocení finanční výkonnosti, konkrétně za využití metody ekonomické 

přidané hodnoty (EVA), komplexně posoudit finanční výkonnost společnosti ARMATURY 

Group a. s., a to v letech 2004 – 2008. Teoretická část vymezuje pojem výkonnost a zabývá se 

principy měření finanční výkonnosti. V úvodu praktické části je blíže charakterizována 

společnost ARMATURY Group a. s., následně jsou na ní aplikována tradiční i moderní 

měřítka používaná k hodnocení finanční výkonnosti podniku. Závěr diplomové práce patří 

konkrétním návrhům opatření formulovaným s ohledem na dosažené výsledky analýzy.  

 

Klíčová slova: finanční výkonnost podniku; finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; 

aktiva; pasiva; horizontální analýza; vertikální analýza; rentabilita; likvidita; zadluženost; 

aktivita; bankrotní modely; bonitní modely; ekonomická přidaná hodnota. 

 

Abstrakt 

This thesis deals with a very topical problem of measuring company´s financial 

performance. The aim of this thesis is using the selected methods of financial analysis and 

modern methods of evaluation of financial performance, specifically for the use of methods of 

economic value added (EVA), globally assess the financial performance of ARMATURY 

Group a.s., namely from 2004 - 2008. Theoretical part defines term performance and 

discusses the principles of measuring financial performance. In the introduction to the 

practical part is further characterized by ARMATURY Group a.s., then  it is applied to 

company traditional and modern standards used for assessing financial performance. The 

conclusion of this thesis includes concrete proposals for action formulated in light of the 

results of the analysis. 

 

Keywords: financial performance; financial analysis; balance; statement of profit and loss; 

assets; liabilities; horizontal analysis; vertical analysis; profitability; liquidity; indebtedness; 

aktivity; bankruptcy models; value models; economic value added. 
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Úvod 

V dnešní době, kdy téměř všechna průmyslová odvětví oslabila některá z vln světové 

ekonomické krize, se stává posuzování finanční výkonnosti podniku jedním z klíčových 

problémů celého podnikového řízení. Od podniku, který si chce na trhu udržet svou pozici, se 

vyžaduje maximální výkon s optimálním přizpůsobením a výhledovou perspektivou.  

Z pohledu zákazníka se pak stávají důvěryhodnými a finančně prosperujícími pouze 

takové podniky, které dokáží dokonale ovládat nejen obchodní stránku své podnikatelské 

činnosti, ale i stránku finanční, která se na celkové výkonnosti daného podniku významně 

podílí. Proto v současném neustále se měnícím světě se finanční výkonnost stává velice 

aktuálním tématem.  

 

„Dobrá znalost finanční situace je dnes důležitým nástrojem pro finanční rozhodování 

a stanovení finančního zdraví podniku.“ 

 

Finanční výkonnost podniku lze měřit mnoha různými způsoby. Každý podnik by si však 

měl umět vybrat z velké škály přístupů a postupů pouze takové, které povedou k naplnění 

jeho poslání.  

V současnosti patří k nejužívanějším metodám posuzování finanční výkonnosti podniku 

finanční analýza. Jedná se o metodu analýzy hospodaření vycházející z veřejně dostupných 

údajů, u kterých se hledá vzájemná souvislost a následně jsou poměřovány. Hlavním cílem 

finanční analýzy, jejíž výsledky jsou důležité pro celkové řízení podniku, je podat jak 

interním, tak i externím uživatelům co nejpřesnější obraz  o finanční situaci v podniku.  

 

Cílem mé práce na téma „Posouzení finanční výkonnosti podniku“ bude pomocí metod 

finanční analýzy a moderních měřítek zhodnotit vývoj finanční výkonnosti ve společnosti 

ARMATURY Group a. s. v letech 2004 – 2008 a následně navrhnout opatření ke zlepšení 

dané situace.  

  

Obsahově bude práce rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se zaměřím na teoretická 

východiska pro posouzení finanční výkonnosti podniku. Obecně Vám vysvětlím, co si pod 

pojmem výkonnost představit a seznámím Vás se základními principy pro měření finanční 

výkonnosti. Velkou pozornost budu věnovat především tradičním přístupům k měření 

finanční výkonnosti a také stanovení ekonomické přidané hodnoty. V krátkosti se zmíním i o 
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tržní přidané hodnotě a o novém měřítku hodnocení finanční výkonnosti podniku, metodě 

Balanced Scorecard. 

Začátek druhé kapitoly bude věnován stručné charakteristice společnosti ARMATURY 

Group a. s. zabývající se výrobou průmyslových armatur, čerpadel a hutního materiálu. 

Následně zde budou pomocí horizontální analýzy zhodnoceny meziroční změny položek 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Vertikální analýzou bude vyjádřen procentní podíl 

jednotlivých položek k mnou zvoleným základnám. Na základě poměrových ukazatelů bude 

dále v této kapitole posouzena likvidita, rentabilita, aktivita a zadluženost společnosti 

v uvedených letech. Finanční situaci společnosti v této kapitole budu hodnotit také z hlediska 

její bonity. Podívám se i na to, zda společnost není v blízké době ohrožena bankrotem. 

V závěru druhé kapitoly bude proveden výpočet moderního měřítka finanční výkonnosti, 

ukazatele EVA.  

Předmětem poslední, třetí kapitoly, bude popis současných, ve společnosti používaných, 

opatření ke zlepšení dané finanční situace. Dále pak budou na základě dosažených výsledků 

doporučena i nová opatření, která by mohla ve zmiňované společnosti vést ke zlepšení.  
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1 Teoretická východiska 

1.1 Seznámení s problematikou  

1.1.1 Pojem „výkonnost“ 

Chceme-li ve stručnosti vyjádřit, co si lze představit pod pojmem výkonnost, můžeme jej 

vymezit jako způsob, kterým sledovaný subjekt vykonává určitou činnost. 

V organizacích pojem výkonnost charakterizuje „schopnost firmy (podnikatelského 

subjektu) co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit.“ [16]  

Z uvedené definice si mnoho z Vás může nesprávně odvodit, že jen firma, která vykazuje 

dobré hospodářské výsledky, může být považována za podnikatelsky výkonnou. Avšak každý 

subjekt vystupující na trhu hodnotí výkonnost organizace jinak. Zákazník hodnotí organizaci 

jako výkonnou, pokud dokáže v ten správný čas předvídat jeho potřeby a přání v dostatečné 

kvalitě a za přiměřenou cenu. Pro manažera je výkonná organizace charakteristická likvidním 

a rentabilním hospodařením, stabilním podílem na trhu, loajálními zákazníky a podnikáním 

s nízkými náklady. Majitelé a věřitelé za výkonnou považují takovou organizaci, která dokáže 

v co nejkratší době zhodnotit jejich poskytnutý kapitál v nejvyšší možné míře.    

A proč podniky stále častěji měří svou finanční výkonnost? Důvod je prostý. Finanční 

výkonnost firmě měří její konkurenční pozici na trhu a je důležitým aspektem v oblastech 

investování, financování či dividendové politiky.  

 

1.1.2 Principy m ěření finan ční výkonnosti 

Jednotlivé přístupy k měření finanční výkonnosti jsou v podnicích ovlivňovány např. 

technicko-ekonomickým typem ekonomiky, globalizačními trendy či rozvojem moderních 

technologií.   

V současné době se k nejvíce používanému měřítku finanční výkonnosti podniku řadí 

finanční analýza, která vychází z účetních výkazů podniku a posuzuje vývoj ekonomických 

toků a změny majetku v podniku. Aby však mohl být podnik hodnocen i z jiných než účetních 

hledisek vystihujících jeho mnohotvárnou realitu, začalo se používat nových měřítek pro 

hodnocení finanční výkonnosti podniku, ke kterým patří např. EVA, MVA, BSC. Hlavní 

smysl zavedení nových měřítek hodnocení spočívá ve skutečnosti, že nová měřítka dávají 

podniku nástroj ukazující i na to, co ho čeká v budoucnosti, namísto pohledu do minulosti.  
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1.2 Finanční analýza 

Finanční analýza, též jinak řečeno rozbor výkonnosti podniku, představuje významnou 

součást podnikového řízení a její znalost by se měla řadit mezi základní znalosti každého 

finančního manažera. Jejím hlavním cílem je zjistit, a poté pokud možno komplexně 

vyhodnotit současnou finanční situaci podniku, identifikovat slabé a silné stránky a navrhnout 

opatření vedoucí ke zlepšení stávající ekonomické situace daného podniku. Informace, které 

finanční analýza poskytuje, může podnik využít při hodnocení současné a minulé finanční 

výkonnosti, stejně jako při vyhodnocení předpokládaného budoucího vývoje.  

„Finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující postupné fáze: diagnóza 

základních charakteristik (indikátorů) finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, 

identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření.“ [2]    

 

1.2.1 Zdroje informací pot řebné pro finan ční analýzu 

Údaje potřebné k samotnému zpracování finanční analýzy může podnik čerpat z různých 

zdrojů, které lze rozdělit to tří hlavních skupin: [4]     

•  zdroje finančních informací – čerpají zejména z účetních výkazů finančního a 

vnitropodnikového účetnictví, informace finančních analytiků a manažerů, výroční 

zprávy; kromě těchto vnitřních zdrojů sem patří i vnější finanční informace jako roční 

zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných papírů, 

burzovní zpravodajství apod.; 

•  kvantifikované nefinanční informace – jde především o oficiální ekonomickou a 

podnikovou statistiku, podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, další podnikové 

evidence (produkce, poptávka a odbyt, zaměstnanost), rozbory budoucího rozvoje 

techniky a technologie; 

•  nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře 

manažerů, odborný tisk, nezávislé hodnocení a prognózy. 

 

Tím nejzásadnějším zdrojem informací pro finanční analýzy je účetní závěrka, kterou 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tvoří: rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí účetní závěrky může být i výkaz cash flow. 

 

Rozvaha  představuje z hlediska finanční analýzy základní účetní výkaz, od kterého jsou 

ostatní výkazy odvozeny pro  potřeby podrobnějšího sledování vybraných ekonomických 
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charakteristik. Rozvaha uživatelům podává přehled o stavu majetku podniku (aktiv) a zdrojích 

jeho krytí (pasiv) k určitému rozvahovému dni, většinou k 31. 12, tj. ukazuje danou finanční 

pozici podniku. Ve formálně správně sestavené rozvaze se součet aktiv musí rovnat součtu 

pasiv, tzn. musí být zachován princip základní bilanční rovnice.  

 

Obr. 1.1 : Zjednodušená struktura rozvahy 

                   AKTIVA (majetek)        =        PASIVA (kapitál) 

 
 STÁLÁ AKTIVA 

- dlouhodobý majetek  

       (hmotný, nehmotný, finanční) 

 

 
 VLASTNÍ KAPITÁL 

- základní kapitál 

- fondy 

- výsledek hospodaření 

 
 OBĚŽNÁ AKTIVA 

- zásoby 

- pohledávky 

- krátkodobý finanční majetek 

 
 CIZÍ ZDROJE 

- úvěry 

- závazky 

- rezervy 

 
OSTATNÍ AKTIVA 

- časové rozlišení 

 
OSTATNÍ PASIVA 

- časové rozlišení 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výkaz zisku a ztráty, nazývaný také jako výsledovka, informuje o úspěšnosti práce 

podniku, které dosáhl svou podnikatelskou činností. Upřesňuje, které náklady a výnosy se 

podílely na tvorbě hospodářského výsledku za běžné účetní období. „Zjednodušeně lze 

podstatu výkazu vyjádřit vztahem:“ [2]    

 

     Výnosy – náklady = výsledek hospodaření 

 

Příloha tvoří nedílnou součást účetní závěrky, neboť obsahuje informace důležité pro 

plné porozumění výsledkům podniku. Najdeme v ní takové údaje, které vysvětlují a doplňují 

rozvahu a výkaz zisku a ztrát. Hlavní úlohou účetní závěrky je zhodnotit finanční situaci a 

výsledek hospodaření podniku z hlediska externích uživatelů. Bývá sestavována buď ve 

formě tabulek nebo popisným způsobem.  
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Výkaz cash flow podává uživateli informace o peněžních tocích v daném podniku za 

uplynulé účetní období, tj. objasňuje faktory, které v podniku ovlivňují příjem a výdej 

hotovosti. Kdysi byly podniky povinny cash flow sestavovat a zveřejňovat jako součást své 

účetní závěrky. Dnes se povinnost sestavování tohoto účetního výkazu vztahuje pouze na 

vybrané účetní jednotky, kterým to ukládá Zákon o účetnictví. 

 

1.2.2 Uživatelé informací o finan ční výkonnosti 

Výsledné zhodnocení týkající se finanční situace podniku zajímá zejména subjekty 

přicházející do kontaktu s daným podnikem. Podle toho, pro koho měříme výkonnost 

podniku, můžeme subjekty rozdělit na interní a externí uživatele.  

 

Obr.1.2: Uživatelé finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Interní uživatelé 

K interním uživatelům, kteří se zajímají o finanční výkonnost podniku, se řadí manažeři, 

zaměstnanci a odbory. Důvody, proč tyto subjekty potřebují znát informace o výkonnosti 

podniku, mohou být různorodé. 
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 Manažeři využívají znalost finanční situace podniku ke správnému rozhodování při 

získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při rozdělování 

disponibilního zisku apod.    

 Zaměstnance zajímá především prosperita, hospodářská a finanční stabilita podniku, 

neboť jen finančně zdravý podnik jim přináší jistotu zaměstnání a dobré mzdové podmínky. 

Ve většině případů výsledky o finanční výkonnosti podniku zaměstnanci získávají od 

odborových organizací. 

 

Externí uživatelé 

K investorům užívajícím informace obsažené v účetních výkazech podniku patří 

akcionáři a vlastníci, kteří do podniku vložili svůj kapitál. Jejich důvod k využívání 

finančních údajů může být buď investiční, nebo kontrolní. Hlavní zájem každého investora při 

rozhodování, zda do podniku vložit část svých volných peněžních prostředků, se soustřeďuje 

zejména na míru rizika a míru výnosnosti jím vložených peněžních prostředků. Kontrolu nad 

stabilitou a likviditou podniku či nad disponibilním ziskem chtějí mít vlastníci akcií, neboť 

právě tyto informace ve většině případů ovlivňují výši jejich dividend.   

Mezi obchodními partnery, kteří se zajímají o zhodnocení výkonnosti podniku, se řadí 

dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé se zaměřují hlavně na to, zda bude podnik schopen 

v budoucnu uhradit své závazky. Odběratelé zajímá finanční situace podniku při 

dlouhodobém obchodním vztahu jen v případě, kdy jejich výroba je na dodavateli závislá. 

Banky a jiní věřitelé požadují co nejvíce informací o finanční situaci podniku proto, aby 

se mohli správně rozhodnou, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Zájem konkurentů o finanční informace podobných podniků či celého odvětví spočívá 

v získání podkladů ke srovnání s jejich výsledky hospodaření. 

Stát a jeho orgány potřebují znát finanční situaci podniku z mnoha důvodů, např. pro 

statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniku se státní majetkovou 

účastí, při rozdělování finančních výpomocí podnikům apod.  
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1.2.3 Tradiční přístupy k m ěření finan ční výkonnosti 

1.2.3.1 Absolutní ukazatele 

„Absolutní ukazatelé dávají představu o rozměru jednotlivých jevů; podle toho, zda 

vyjadřují určitý stav nebo informují o údajích za určitý časový interval, hovoříme o veličinách 

stavových a tokových. Veličiny stavové tvoří obsah výkazu rozvahy, kde k určitému datu je 

uvedena hodnota majetku a kapitálu. Naproti tomu účetní výkaz zisku a ztrát, jakož i výkaz 

cash flow, uvádí veličiny tokové, tj. např. kolik bylo dosaženo tržeb za uplynulé období.“ [7] 

 
 

Horizontální analýza 

„Horizontální analýza, nebo-li analýza trendů se zabývá porovnáváním změn položek 

jednotlivých výkazů v časové posloupnosti“ [17] , tj. v časové řadě. Zjišťuje, o kolik se 

absolutně změnila konkrétní položka proti minulému roku a kolik tato změna činí v 

procentech. 

Porovnání dvou po sobě následujících období umožňují účetní výkazy, neboť právě 

v nich jsou uvedeny údaje za dané a minulé účetní období. K dosažení dostatečné vypovídací 

schopnosti této metody analýzy je zapotřebí mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu 

údajů.  

 

Obr. 1.3: Ukázka tabulky horizontální analýzy 

Položka Běžné období Minulé období ∆ Kč ∆ % 

↓     

         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Technika rozboru horizontální analýzy je jednoduchá: [4]    

1. vypočítá se rozdíl hodnot v obou po sobě jdoucích letech (absolutní výše změny) 

 

absolutní změna = hodnota t – hodnota t – 1  

 

2. vyjádří se procentem k hodnotě výchozího roku 

 

procentní změna = (absolutní změna / hodnota t – 1) * 100     (%) 
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Vertikální analýza 

„Vertikální analýza, nebo-li procentní analýza, spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základní položce položené jako 

100%.“ [17]  Posuzujeme jednak majetkovou strukturu, ale také kapitálovou strukturu účetní 

jednotky. Majetková struktura podává uživateli účetní závěrky informace o tom, do jakých 

aktiv účetní jednotka investovala a jaký je poměr stálých a oběžných aktiv. Často se používá 

pro srovnávání  s jinými firmami v rámci oboru nebo s oborovými průměry. 

„Podíváme-li se podrobněji na vertikální analýzu rozvahy, zjistíme, že procentní podíly 

jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech informují o tom, do jakých aktiv 

investovala účetní jednotka svůj kapitál. Na straně pasiv podává vertikální analýza dobrý 

přehled o tom, z jakých zdrojů účetní jednotka svá aktiva financovala, zda převážně z 

vlastního kapitálu, nebo v jaké míře využila i cizího kapitálu.“ [8]    

 

Obr. 1.4: Ukázka tabulky vertikální analýzy 

Aktiva Běžné období % Minulé období % 
Aktiva ∑  100  100 
     

         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozdílové ukazatele 

Pomocí rozdílových ukazatelů posuzujeme strukturu kapitálu ve vztahu k majetkové 

struktuře. K nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál, jež 

představuje velmi používaný pojem výkonnosti při stanovení tržní hodnoty podniku. 

 

Čistý pracovní kapitál lze vyčíslit:  

 

                     Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

a nebo 

Čistý pracovní kapitál = (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) – stálá aktiva 

 

 „Velikost čistého kapitálu je důležitá pro stanovení platební schopnosti podniku. Čím 

vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být schopnost podniku hradit závazky. Pokud 

ukazatel nabývá záporné hodnoty, část dlouhodobých aktiv je kryta krátkodobými zdroji a 

podnik je finančně nestabilní.“ [17] 
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1.2.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Z důvodu rychlého získání údajů o finanční situaci daného podniku lze poměrové 

ukazatele řadit k nejzákladnějším a nejpoužívanějším metodám finanční analýzy. Tyto 

ukazatele, jak již z názvu vyplývá, nám charakterizují vzájemné vazby dvou položek 

z rozvahy a výsledovky. Následně vypočtený poměrový ukazatel má význam jen v případě, 

kdy mezi položkami uváděnými do poměru existuje vzájemná souvislost.   

 

K základním poměrovým ukazatelům řadíme: 

 

•   ukazatele rentability, 

•   ukazatele zadluženosti, 

•   ukazatele likvidity, 

•   ukazatele aktivity. 

 

Po propočítání uvedených, nejčastěji používaných, poměrových ukazatelů je zřejmé, do 

jaké míry je podnik zdravý.  

V případě, že podnik vykazuje dostatečné finanční zdraví, můžeme kalkulovat s jeho 

dlouhodobou existencí. Naopak, pokud zdravý není, bude se podnik soustředit na stanovení 

jeho likvidační hodnoty. 

 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Ukazatele rentability patří v praxi k nejpoužívanějším ukazatelům, neboť představují 

způsob, jímž se hodnotí konečný efekt dosažený podnikatelskou činností. „S jejich pomocí je 

vyjadřována intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku.“ 

[16]    

Při výpočtu tohoto ukazatele nejčastěji vycházíme ze dvou základních účetních výkazů: 

rozvahy a výsledovky. Základní výpočet ukazatelů rentability je možné charakterizovat 

pomocí základního vztahu: 

 

Zisk / Vložený kapitál 
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„Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které je možné vyčíst 

z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) a 

odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Ve finanční analýze se užívá tam, kde je nutno 

zajistit mezifiremní srovnání. Druhou kategorií je EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk. 

Jde o tu část zisku, kterou můžeme dělit na zisk k rozdělení (dividendy prioritních a 

kmenových akcionářů) a zisk nerozdělený (slouží k reprodukci v podniku). Ve výkazu zisku a 

ztráty jej nalezneme jako výsledek hospodaření za běžné účetní období. Kategorie čistého 

zisku se využívá ve všech ukazatelích, které hodnotí výkonnost firmy. EBT – zisk před 

zdaněním, tedy provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek 

hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně. Využijeme jej tam, kde chceme zajistit 

srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením.“ [14] 

 

•     Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) 

Ukazatel ROA bývá považován za klíčové měřítko rentability, neboť vyjadřuje celkovou 

výdělečnou schopnost podniku. „Hodnota ukazatele udává, kolik korun vynesla každá koruna 

investovaného kapitálu. Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou tato 

aktiva financována z vlastních či cizích zdrojů.“ [8]     

 

   ROA = EBIT / celková aktiva 

 

•     Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) 

Velká pozornost ve finanční analýze je také věnována ukazateli rentability vlastního 

kapitálu, jelikož akcionářům ukazatel zjišťuje výnosnost jimi vloženého kapitálu. „Podle 

tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou 

intenzitou, zda přináší dostatečný výnos odpovídající riziku investice.“ [4]    

Na rentabilitu vlastního kapitálu má vliv výše zisku po zdanění a dále pak celkový vývoj 

vlastního kapitálu. Někdy však tento ukazatel rentability ztrácí svůj význam, a to především 

v případě, kdy je vlastní kapitál velmi nízký. Rentabilita pak nabývá extrémně vysokých 

hodnot.  

 

     ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 
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•     Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku při dané úrovni tržeb dosahovat 

zisku. „Výsledek nám indikuje, kolik korun zisku přinesla účetní jednotce jedna koruna 

tržeb.“ [8]    

 

ROS = čistý zisk / tržby 

 

„Ukazatel rentability tržeb je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční analýzy. 

Jeho nízká úroveň dokumentuje chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem dobré práce 

managementu firmy a dobrého jména firmy na trhu, vysoká úroveň ukazatele ukazuje na 

nadprůměrnou úroveň firmy. Ukazatel by měl být používán zejména pro mezipodnikové 

srovnaní a srovnání v čase.“ [2]    

 

Ukazatel rentability tržeb je možné doplnit o ukazatel nákladovosti, který vypočítáme 

jako podíl nákladů k tržbám a v podniku vyjadřuje výši nákladů připadající na 1 Kč tržeb.  

 

   Náklady / tržby = 1 – (čistý zisk / tržby) 

 

 „Obecně platí zásada, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší jsou výsledky 

hospodaření podniku, protože 1 Kč tržeb byla vytvořena s nižšími náklady.“  [4]     

 

 

Ukazatele zadluženosti 

Podniky často k financování svých podnikatelských aktivit využívají nejen svých 

vlastních zdrojů, ale také zdrojů cizích, díky kterým se zadlužují. Hlavní podstata ukazatelů 

zadluženosti tedy spočívá ve vyjádření vzájemných vztahů mezi cizími a vlastními zdroji. 

„Zadluženost sama o sobě ale není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve 

zdravém, finančně stabilním podniku může její růst přispívat k celkové rentabilitě a tím i k 

tržní hodnotě podniku.“ [2]  Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je 

zadluženost podniku. Vyšší hodnota ukazatele zadluženosti totiž představuje větší riziko pro 

věřitele a akcionáře, kteří očekávají od jimi vloženého kapitálu určitou míru výnosnosti. 

Vysokou hodnotu zadluženosti je možné akceptovat pouze v případě vyšší rentability.  
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•     Celková zadluženost (Debt Ratio) 

Ukazatelem celkové zadluženosti zjišťujeme, z kolika procent jsou v podniku celková 

aktiva financována cizím kapitálem. Věřitelům měří, jaký je jejich podíl na celkovém 

kapitálu, z něhož podnik financuje své aktivity, a jaké je jejich riziko.  

   

Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva 

 

•     Zadluženost vlastního kapitálu (Debt Equity Ratio) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu bývá zpravidla používán jako doplňující 

ukazatel k celkové zadluženosti a udává vzájemný poměr mezi vlastním a cizím kapitálem.  

 

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní zdroje 

 

•     Finanční páka 

Další z možností jak vyjádřit míru zadluženosti podniku, je výpočet ukazatele tzv. 

finanční páky, jež představuje poměr mezi celkovými aktivy a vlastním kapitálem.  

 

Finanční páka = celková aktiva / vlastní kapitál   

 

„Ukazatel finanční páky má vyvolat představu zvýšení rentability vlastního kapitálu 

připojením cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu, tedy zvýšením kapitálového potenciálu 

využitím cizího kapitálu. Finanční páka je založena zejména na skutečnosti, že cizí kapitál je 

obvykle levnější než kapitál vlastní. Navíc daňové zákonodárství přispívá ke zlevnění cizích 

zdrojů tím, že umožňuje zahrnout úroky do nákladů.“ [4]    

  

•     Úrokové krytí (Interest Coverage) 

Ukazatel nám říká, o kolik provozní zisk převyšuje úroky, tj. kolikrát je zajištěno placení 

úroku. Pro věřitele jsou výhodnější vyšší hodnoty úrokového krytí, neboť představují lepší 

situaci podniku. 

 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
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Ukazatele likvidity 

„Likvidita, trvalá platební schopnost, je jednou ze základních podmínek úspěšné 

dlouhodobé existence podniku. Podnik musí být nejen přiměřeně rentabilní, výnosný, ale 

musí být současně schopen uhradit své potřeby.“ [4]   

Obecně pomocí ukazatelů likvidity získává podnik odpověď na otázky: zda je podnik 

schopen včas hradit své závazky a zda umí získávat dostatečné množství finančních 

prostředků na potřebné platby, tedy jestli dokáže podnik přeměnit svůj majetek na peníze.  

„V souvislosti s platební schopností je možné se setkat s pojmy solventnost, likvidita, 

likvidnost. Solventnost představuje bezprostřední platební schopnost podniku, tj. schopnost 

uhradit v určeném termínu, v daném objemu, v požadované podobě a na požadovaném místě 

všechny své závazky. Likvidita  je obvykle chápána jako schopnost podniku přeměnit svá 

aktiva na prostředky, které je možné použít k úhradě závazků. Likvidita je míra schopnosti a 

připravenosti podniku uhradit své stávající krátkodobé peněžní závazky včas a v plné výši, až 

nastane jejich splatnost. Likvidnost  je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku. 

Označuje míru obtížnosti transformovat majetek do peněžní formy, jak rychle je možné 

realizovat jejich přeměnu v peníze.“ [4]   

 

Jelikož ukazatele likvidity jsou považovány za ukazatele statické, počítáme jejich 

hodnotu z položek rozvahy (bilance). Běžně se setkáváme s názorem vypovídajícím o tom, že 

čím větší likvidita, tím lepší platební schopnost podniku. Pro podnik však vysoká hodnota 

likvidity není příliš příznivá, neboť pro něj představuje velké množství finančních prostředků 

vázaných v aktivech, a to není moc výhodné. 

 

•     Likvidita 3. stupně (celková likvidita) 

Podstata ukazatele celkové likvidity spočívá v poměření objemu celkových aktiv, tedy 

eventuálních peněžních prostředků, s krátkodobými závazky. Výsledek této likvidity 

poskytuje důležité informace věřitelům z hlediska ochrany jejich krátkodobých investic. 

Průměrná vyčíslená hodnota celkové likvidity by se u finančně zdravého podniku měla 

pohybovat  v mezích od 1,5 do 2,5. 

 

Celková likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

„Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím větší část oběžného majetku je kryta dlouhodobými 

zdroji, což snižuje riziko platební neschopnosti pro případ, že se nepodaří přeměnit část 
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nepeněžního oběžného majetku v peněžní prostředky, a je obecně pravděpodobnější 

zachování platební schopnosti podniku. Tato charakteristika je však velmi hrubou mírou, 

neboť její vypovídací schopnost je závislá na struktuře oběžných aktiv, likvidnosti 

jednotlivých druhů oběžných aktiv a rovněž na typu odvětví, v němž podnik operuje.“ [4]   

 

•     Likvidita 2. stupně (pohotová likvidita) 

Likvidita 2. stupně ještě lépe charakterizuje schopnost podniku dosahovat svých 

krátkodobých závazků, protože z konstrukce výpočtu ukazatele jsou vyloučeny nejméně 

likvidní oběžná aktiva, tj. zásoby. Hodnota pohotové likvidity by měla vyjít v rozmezí od 1 do 

1,5. 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

 

„Hodnota vyšší než 1 je sice příznivější z hlediska věřitelů, z pohledu vlastníků však 

nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání vložených prostředků, 

čímž je negativně ovlivněna rentabilita společnosti.“ [16]    

 

•     Likvidita 1. stupně (okamžitá likvidita) 

Okamžitá likvidita je považována za nejpřísnější ukazatel likvidity, neboť měří 

okamžitou schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky. Čitatel se skládá z  

nejlikvidnějších peněžních prostředků, tzn. čitatele nejčastěji tvoří peníze na účtech, peníze 

v hotovosti a krátkodobé cenné papíry. Za přijatelnou hodnotu likvidity 1. stupně je 

považována hodnota vyšší než 20 % (tj. 0,2).  

 

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky 

 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity především měří hospodaření podniku se svými aktivy. Ale mohou také 

vyjadřovat, jak efektivně využívá podnik svůj majetek. „Informují, jak podnik využívá 

jednotlivé majetkové části, zda disponuje nějakými kapacitami, které zatím nejsou podnikem 

příliš využívány, nebo naopak příliš vysoká rychlost obratu může být signálem, že podnik 

nemá dostatek produktivních aktiv a z hlediska budoucích růstových příležitostí nebude mít 

možnost pro jejich realizaci.“ [4]    
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 „Vyjadřují se ve dvou formách – buď jako ukazatele počtu obrátek nebo jako ukazatele 

doby obratu. Ukazatele počtu obrátek vypovídají o tom, kolikrát se za stanovený časový 

interval obrátí určitý druh majetku. Ukazatele doby obratu pak sledují dobu, po kterou je 

majetek v určité formě vázán.“ [8]    

 

•     Doba obratu aktiv 

Ukazatel se řadí k ukazatelům majícím vliv na rentabilitu vlastního kapitálu a měří dobu, 

za jakou dojde k obratu majetku (celkových aktiv) ve vztahu k tržbám. Obecně se za pozitivní 

hodnotí situace, kdy doba obratu je co nejkratší.  

  

Doba obratu aktiv = (celková aktiva * 365) / tržby  

 

V případě, že chce podnik zjistit intenzitu využití celkového majetku, vypočítá si obrat 

celkových aktiv. Zde naopak platí: čím vyšší ukazatel, tím lepší využívání majetku. 

 

  Obrátka celkových aktiv = tržby / celková aktiva  

 

•     Doba obratu zásob 

„Představuje průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem 

výrobku. Vyjadřuje tedy počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. 

Ideální je postupné snižování hodnoty ukazatele v jednotlivých obdobích.“ [8] 

 

Doba obratu zásob = (zásoby * 365) / tržby 

 

Pokud potřebuje podnik spočítat počet obrátek za určitou dobu (většinou za 1 rok), tak 

počítá ukazatel obratu zásob, který je definován jako poměr tržeb a průměrného stavu všech 

zásob. 

 

•     Doba obratu (splatnosti) pohledávek 

„Doba obratu pohledávek stanovuje průměrný počet dní, během nichž zůstávají 

odběratelé dlužní (doba, která v průměru uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr a inkasem 

peněz). Čím vyšší je tento ukazatel, tím delší dobu podnik poskytuje svým obchodním 

partnerům obchodní úvěr, což zvyšuje pro společnost riziko dočasné ztráty likvidity, případně 
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vyvolává potřebu použít překlenovací bankovní úvěr. Velikost tohoto ukazatele je však 

modifikována i zvyklostmi příslušné země.“ [16]    

 

Doba obratu pohledávek = (pohledávky * 365) / tržby  

  

Jak rychle jsou ve společnosti pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky nám udává 

ukazatel obratu pohledávek, jenž je vyjádřen jako poměr tržeb z průměrného stavu 

pohledávek.   

 

•     Doba splacení krátkodobých závazků 

„Ukazatel kvantifikuje dobu trvání úhrady závazku od okamžiku jeho vzniku, udává dobu 

ve dnech, po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik využívá bezplatný 

obchodní úvěr. Nákup na obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po 

určitou dobu zadržuje a využívá pro vlastní potřeby.“ [4]    

 

Doba obratu závazků = (závazky * 365) / tržby 

 

1.2.3.3 Souhrnné modely k měření finanční výkonnosti 

„Pro hodnocení finanční pozice se používají kromě jednotlivých skupin poměrových 

ukazatelů také tzv. souhrnné indexy nebo souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

podniku. Jedná se o specifické metody ve finančních analýzách, jejichž smyslem je vyjádřit 

úroveň finanční situace a výkonnosti podniku jedním číslem.“ [2]    

Podle toho, za jakým účelem byly souhrnné modely k měření finanční výkonnosti 

vytvořeny, rozeznáváme: 

 

•     bankrotní modely, 

•     bonitní modely.  

 

Bankrotní modely, jak již z názvu vyplývá, poskytují vedení společnosti informace o 

tom, zda jejich podnik není v nejbližší době ohrožen bankrotem. Jednotlivá sdělení vychází 

z předpokladu, že podnik ohrožený bankrotem již nějakou dobu před samotnou událostí 

vykazuje signály pro úpadek typické. K nejčastějším symptomům úpadku podniku patří: 

problémy s likviditou či rentabilitou celkového kapitálu.       
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„Bonitní modely si kladou za cíl klasifikovat podniky podle stupně finančního zdraví v 

celém spektru od velmi nadějného až po velmi chabé.“ [3]  Tyto modely mají smysl pouze 

v případě, kdy existuje možnost srovnání s jinými podniky v rámci jednoho oboru podnikání. 

Kvalita bodového hodnocení těchto modelů se silně odvíjí od množství dat a výsledků 

z daného oboru, segmentu trhu či od databáze porovnávaných podniků. 

Přehled rozdělení nejvíce používaných bankrotních a bonitních modelů je uveden na 

obr. 1.5. Stručně představím všech šest, na obr. 1.5 uvedených, bankrotních a bonitních 

modelů. V praktické části  však budou použity jen některé z nich. 

 

Obr. 1.5: Přehled vybraných bankrotních a bonitních modelů k měření finanční   

                 výkonnosti 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

•     Altmanův model (Z-score) 

„Altmanova metodologie se zakládá na pěti kvantitativních finančních ukazatelích, které 

byly vybrány na základě průkazně nejvyšších rozdílů hodnot mezi jednotlivými testovanými 

soubory.“ [16]    

Profesor E. Altman sestavil model, který se skládá z následujících pěti poměrových 

ukazatelů: 

  A = pracovní kapitál / celková aktiva 

  B = zadržené výdělky / celková aktiva 
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  C = EBIT / celková aktiva 

   D = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhů 

  E = tržby / celková aktiva 

 

Vzorec Altmanova modelu platící pro podniky, s jejichž akciemi se obchoduje na burze 

cenných papírů vypadá včetně vah takto: 

 

  Z = 1,2 * A + 1,4 * B + 3,3 * C + 0,6 * D + 1,0 * E 

 

Vysokou pravděpodobnost bankrotu má podnik v případě, kdy jeho výsledná hodnota Z-

score vychází nižší než 1,81. Naopak hodnota Z-score vyšší jak 2,99 charakterizuje finančně 

zdravý podnik. Pokud podniku vychází výsledná hodnota v rozmezí výše uvedených hodnot 

(1,81 – 2,99), tak můžeme hovořit o situaci, kdy se podnik nachází v tzv. šedé zóně, ve které 

není přesně znám jeho budoucí vývoj.  

 

Pro ostatní podniky, s jejichž akciemi se neobchoduje na burze cenných papírů, sestavil 

profesor E. Altman v roce 1983 včetně vah tuto rovnici: 

 

  Z = 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,420 * D + 0,998 * E   

 

Hodnocení této rovnice se velmi podobá předchozímu hodnocení, kdy podnik se svými 

akciemi obchoduje na burze. Rozdíl je jen ve výsledných hodnotách, které určují hranici 

ukazující na danou situaci podniku. Podniku s hodnotou Z-score nižší než 1,20 s velkou 

pravděpodobností hrozí bankrot. V případě, kdy Z-score vychází vyšší než 2,90, se podnik 

bankrotu nemusí obávat. U hodnot v rozmezí 1,20 – 2,90 podnik nemá možnost přesněji určit 

zda jeho budoucí vývoj směřuje k bankrotu či nikoliv.     

 

 

•     Tafflerův model 

Taflerův lineární model, patřící mezi bankrotní modely, byl vytvořen a zaveden do praxe 

R. J. Taflerem v roce 1977. Model je založen na čtyřech poměrových ukazatelích s pevnými 

hodnotami vah, které podnik hodnotí z hlediska jeho finanční stability, krátkodobé rentability, 

aktivity a krátkodobé zadluženosti. Jím zavedená rovnice má následující podobu:   
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  ZT = 0,53 * X1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4 

       kde: 

  X1………..zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

   X2………..oběžná aktiva / celkové závazky 

   X3………..krátkodobé závazky / celková aktiva  

   X4………..(finanční majetek – krátkodobé závazky) / (provozní náklady – odpisy) 

 

Výsledek rovnice by měl nabývat kladných hodnot. Naopak záporná výsledná hodnota 

Tafflerova modelu podniku předurčuje jeho možné budoucí finanční problémy.  

 

 

•     Kralick ův Quick-test 

Tento tzv. rychlý test se stal od roku 1990 pravděpodobně nejpoužívanějším zahraničním 

bonitním modelem umožňujícím ohodnotit podnik. Jeho časté používání je spojováno nejen 

s rychlostí získání výsledku, ale také s jeho dobrou vypovídací schopností. 

„Při jeho konstrukci byly použity ukazatele, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a 

navíc musí reprezentovat všechny informační možnosti rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Z tohoto důvodu byl z každé ze 4 základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability 

a hospodářského výsledku) zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zajištěna vyvážená analýza 

finanční stability i výnosové situace firmy.“ [15]       

 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 

R2 = (cizí kapitál – krátkodobý finanční majetek) / provozní cash flow 

R3 = EBIT / aktiva celkem 

R4 = provozní cash flow / výkony  

 

První dvě rovnice Kralickova rychlého testu hodnotí finanční stabilitu podniku. 

Výnosová situace podniku se hodnotí na základě třetí a čtvrté rovnice.   

K vypočteným výsledkům uvedených čtyř ukazatelů stanovíme bodovou hodnotu dle 

tabulky č. 1.1.    

 

 

 

 



 - 23 - 

Tab. 1.1: Bodování výsledků Kralickova Quick-testu 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 
R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 
R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 
R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

  Zdroj: Růčková, P.: Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi 

 

„U tohoto testu lze hodnotit jednak finanční stabilitu FS = (R1 + R2) / 2, dále výnosovou 

situaci VS = (R3 + R4) / 2 a provádět souhrnné hodnocení finanční situace podniku SH = (FS 

+ VS) / 2. Pokud činí kritérium hodnocení více než 3 body, podnik je považován za velmi 

dobrý. Pokud je hodnota menší než 1 bod, podnik se nachází ve špatné finanční situaci.“ [2]      

 

 

•     Tamariho model 

Tento model z roku 1966, nazývaný také jako Tamariho index rizika, patří do skupiny 

bonitních modelů a vychází z předpokladu autora, že o prosperitě firmy rozhoduje šest 

ukazatelů obodovaných dle subjektivně určené významnosti. Vzájemné propojení mezi 

jednotlivými ukazateli je uvedeno v příloze č. 12 .  

Postavení podniku v rámci oboru a úroveň jeho finančního zdraví se stanovuje na základě 

dosaženého celkového počtu bodů, přičemž maximem je 100 bodů. „Podniky s malou 

pravděpodobností bankrotu dosahují více než 60 bodů a podniky s vyšší pravděpodobností 

bankrotu mají méně než 30 bodů.“ [2]    

 

   

•     IN  indexy důvěryhodnosti 

IN indexy se řadí mezi české bankrotní, ale také bonitní modely, sestavené Inkou a 

Ivanem Neumaierovými v roce 1995 (bankrotní model) a 1999 (bonitní model). V roce 2002 

se oba autoři rozhodli pro konstrukci nového indexu, který by spojoval oba předchozí indexy 

důvěryhodnosti. Spojili tak bankrotní a bonitní model v jeden, který nazvali Index IN01. „Jde 

o výsledek 24 významných matematicko-statických modelů podnikového hodnocení a 

praktické zkušenosti z analýz více než jednoho tisíce českých firem.“ [14]    

Stejně jako výše uvedené bankrotní modely, obsahují i modely IN ve svých rovnicích 

některé ze vzorců poměrových ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 

Každému z ukazatelů manželé Neumaierovi přiřadili váhu, která představuje vážený 
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aritmetický průměr hodnot jednotlivých ukazatelů v určitém odvětví. Obecný vzorec a váhy 

indexu IN95 pro jednotlivá OKEČ jsou uvedeny v příloze č. 11 . 

Modely indexů důvěryhodnosti IN95, IN99 a IN01 zkonstruované Inkou a Ivanem 

Neumaierovými v sobě zahrnují čtyři až šest následujících poměrových ukazatelů:  

 

A = aktiva / cizí zdroje 

  B = EBIT / nákladové úroky 

   C = EBIT / aktiva 

    D = tržby / aktiva 

   E = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankoví úvěry) 

  F = závazky po lhůtě splatnosti / tržby 

 

Index IN95 (bankrotní model) má i s vahami, které byly stanoveny autory jako podíl 

významnosti daného ukazatele a odvětvové hodnoty v roce vzniku indexu, následující tvar: 

 

    IN95 = 0,22 * A + 0,11 * B + 8,33 * C + 0,52 * D + 0,10 * E - 16,80 * F 

 

„Firmy s hodnotou indexu IN95 vyšší jak 2 mají schopnost bezproblémově platit 

závazky; šedá zóna indexu IN95 vyšla v rozmezích hodnot 1 – 2, tzn. firmy pohybující se 

v tomto pásmu jsou rizikové a mohly by zde nastat problémy s placením závazků; a u firem, 

které nedosáhly ani hodnoty 1, již problémy existují – firmy nemají dostatečnou schopnost 

plnit své závazky.“ [11]    

 

Indexu IN99 zkonstruovanému autory tak, aby akceptoval pohled vlastníka s vahami 

platnými pro českou ekonomiku a s ohledem na význam pro dosažení kladné ekonomické 

přidané hodnoty (EVA), stanovili tento tvar: 

 

IN99 = - 0,017 * A + 4,573 * C + 0,481 * D + 0,015 * E 

 

„Dosahuje-li index IN99 větší hodnoty než 2,07, daná firma má kladnou hodnotu 

ekonomického zisku; pohybuje-li se hodnota indexu IN pod 0,684, pak firma dosahuje 

záporné hodnoty ekonomického zisku. Interval „šedé zóny“ je poměrně široký – je to pásmo, 

kdy není situace firmy jednoznačná, nicméně pokud se zde firma ocitne, vždy se jedná a 

signál určitých problémů.“ [11]    
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Jak již bylo výše uvedeno, v roce 2002 se rozhodli oba autoři zkonstruovat index, který 

by spojoval oba předchozí indexy. A tak za pomoci diskriminační analýzy vznikl nový index 

IN01 pro průmysl i s vahami ve tvaru: 

 

IN = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E  

 

„Hodnota indexu IN01 větší než 1,77 znamená, že podnik tvoří hodnotu, hodnota indexu 

IN01 menší než 0,75 znamená, že podnik spěje k bankrotu. Mezi hodnotami 0,75 a 1,77 je 

šedá zóna.“ [11]    

 

1.3 Moderní metody hodnocení finan ční výkonnosti  

V posledních pár letech došlo v oblasti hodnocení finanční výkonnosti podniku 

k výrazným vývojovým změnám. A i když jsou tradiční přístupy k měření výkonnosti 

podniky stále hojně využívány, začínají podniky v dnešní době upřednostňovat spíše moderní 

ukazatele finanční výkonnosti založené na tržní hodnotě.  

Úspěšnost měření výkonnosti není ovlivňována jen technicko-ekonomickými typy 

ekonomik, globalizačními trendy či rozvojem moderních technologií, ale také volbou 

správného typu kritéria výkonnosti, volbou nástroje pro měření stupně dosažení tohoto 

kritéria a možností využití měření pro řízení podniku.   

 

1.3.1 Ekonomická p řidaná hodnota (EVA) 

Měřítko finanční výkonnosti EVA vytvořené s cílem motivovat manažery na růst 

hodnoty pro akcionáře zpracovali v roce 1991 američtí autoři Stewart a Stern. Jejich myšlenka 

spočívala v teorii, že hlavní cíl podniku spočíval v maximalizaci zisku. Ne však zisku 

účetního, který lze charakterizovat jako rozdíl mezi náklady a výnosy, ale autoři měli na mysli 

maximalizaci zisku ekonomického, jež představuje rozdíl mezi výnosy a ekonomickými 

náklady, tj. náklady, které zahrnují kromě účetních nákladů také tzv. náklady obětovaných 

příležitostí. 

Výpočet ukazatele EVA respektuje veškeré náklady na vynaložený kapitál; tj. při 

hodnocení finanční výkonnosti podniku ukazatel bere v úvahu jak náklady na cizí kapitál, tak 

i náklady vlastního kapitálu. Dále pak ukazatel, na rozdíl od tradičních ukazatelů používaných 
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k měření finanční výkonnosti, rozlišuje vliv účetních předpisů a neopomíjí ani časovou 

hodnotu peněz.  

„Ukazatel EVA je chápán jako čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o 

náklady kapitálu. Základní podoba vzorce pro výpočet EVA je tato:“ [10]    

 

EVA = NOPAT – Capital * WACC 

 

kde: 

 NOPAT.....zisk z operační činnosti podniku (zisk z provozních operací) po dani 

 Capital…..kapitál vázaný v aktivech, která slouží operační činnosti podniku 

 WACC…..průměrné vážené náklady kapitálu 

 

„EVA vychází ze základního pravidla, že podnik musí vyprodukovat minimálně tolik, 

kolik činí náklady kapitálu z investovaných prostředků. Tyto náklady kapitálu nebo 

požadovaná míra výnosnosti se týkají jak vlastního kapitálu, tak dluhu. Podobně jako věřitelé 

mají nárok na výplatu svých úroků, tak i akcionáři požadují vyplacení adekvátní míry 

návratnosti vloženého kapitálu, která by kompenzovala jejich riziko.“  [19]   

 

Čistý provozní zisk (NOPAT) 

První z klíčových hodnot ukazatele EVA, provozní zisk po zdanění (NOPAT), si můžeme 

jednoduše stanovit tak, že budeme vycházet z provozního hospodářského výsledku, který dále 

upravíme o sazbu daně z příjmů právnických osob (t):  

   

  NOPAT = EBIT * (1 – t) 

 

Capital 

„Investovaný zpoplatněný kapitál představuje hodnotu všech finančních zdrojů, které do 

podniku vložili investoři. Kalkulace objemu investovaného kapitálu může probíhat dvěma 

způsoby, a to buď z provozního hlediska přes majetek, aktiva, nebo z finančního hlediska přes 

pasiva.“ [7]    

 

Investovaný kapitál = stálá aktiva + čistý pracovní kapitál 

nebo 

Investovaný kapitál = pasiva – krátkodobé závazky z obchodního styku 
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Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 

Třetí, neméně důležitou složkou pro výpočet ukazatele EVA, je stanovení průměrných 

vážených nákladů kapitálu (WACC). Propočet WACC se dnes provádí podle vzorce: 

 

WACC = nVK * (VK / K) + nCK * (CK / K) * (1- d) 

 

kde: 

 nVK……..….náklad na vlastní kapitál 

 nCK……..….náklad na cizí kapitál  

 VK………...vlastní kapitál 

 CK………...cizí úročený kapitál 

 K…………..kapitál celkem (VK + CK) 

 d…………...daňová sazba z příjmů právnických osob 

 

1.3.1.1 EVA - Equity 
K další možnostem výpočtu ukazatele ekonomické přidané hodnoty patří její vyjádření 

z pohledu vlastního kapitálu. Jedná se o metodu na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí, 

v literatuře též označována jako metoda EVA – Equity. Výpočet uvedené metody lze 

definovat takto:   

 

 EVA = (ROE – re) * vlastní kapitál 

 

kde: 

 re….….alternativní náklad vlastního kapitálu 

 ROE….rentabilita vlastního kapitálu 

 

Metoda propočtu EVA – Equity je oproti základnímu propočtu EVA mnohem jednodušší, 

neboť v něm nemusí být počítány průměrné náklady kapitálu (WACC). 

„Pro vlastníky podniku je žádoucí, aby rozdíl mezi ROE – re, byl co největší (maximální), 

minimálně by měl být kladný. Pouze v tomto případě jim totiž  investice do firmy přináší 

více, než by jim vynesla alternativní investice.“ [11]  Za situace, kdy podnik zvyšuje svůj 

zisk, ale současně nezvyšuje hodnotu rozdílu mezi ROE – re, nezvyšuje hodnotu svých akcií. 

„Pouze v případě, kdy je tzv. spread, tzn. ROE – re kladný (ROE – re > 0), tvoří firma pro své 
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majitele hodnotu. V případě, kdy je tzv. spread, tzn. ROE – re nulový (ROE  =  re), nesnižuje 

organizace hodnotu majetku státu“ [8]    

 

K stanovení výše alternativního nákladu vlastního kapitálu (re) Ministerstvo průmyslu 

a obchodu používá ratingový model, který má tento tvar:   
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kde: 

 re…………………………...alternativní náklad na vlastní kapitál 

 WACC…………………….vážený náklad na kapitál 

 UZ…………………………úplatné zdroje (vlastní kapitál + BÚ + obligace) 

 d……………………....…...daňová sazba 

 BÚ…………………………bankovní úvěry 

 úroky / (BÚ + obligace)…...úroková míra 

 

  

Vážené náklady vlastního kapitálu (WACC) se stanovují jako součet bezrizikové sazby 

(RF), rizikové přirážky za velikost podniku (RLA), rizikové přirážky za obchodní 

podnikatelské riziko (RPOD) a přirážky za riziko plynoucí z finanční stability (RFS). 

 

  WACC = RF + RLA + RPOD + RFS 

 

•   Riziková přirážka za velikost podniku (RLA ) 

Při zjišťování této přirážky se vychází z velikosti úplatných zdrojů. V případě, že jsou 

úplatné zdroje větší než 3 mld. Kč, je RLA nulová. Pokud úplatné zdroje dosahují hodnoty 

menší než 100 mil. Kč, činí hodnota RLA 5 %. Nacházejí-li se úplatné zdroje 100 mil. Kč a 3 

mld. Kč, stanovuje se hodnota RLA takto: 

    

  RLA = (3 mld. Kč – UZ)2 / 168,2  
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•   Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko (RPOD) 

K důležitému ukazateli při určování této rizikové přirážky patří rentabilita aktiv (EBIT / 

aktiva), kterou porovnáváme s ukazatelem X1.   

 

  
obligaceBÚ

úroky

aktiva

obligaceBÚkapitálvlastní
X

+
++= *1  

 

V případě, že EBIT / aktiva  >  X1, je hodnota RPOD 0 %. Naopak, pokud EBIT / aktiva  <  

0, výše RPOD je 10 %. Jestliže však hodnota EBIT / aktiva vychází větší než 0, a zároveň 

menší než X1, pak je RPOD funkčně vyjádřena takto: 

 

   RPOD = (X1 – EBIT / aktiva)2 / (10 * X1
2) 

 

•   Přirážka za riziko plynoucí z finanční stability (RFS) 

  Výpočet tohoto rizika vychází z výsledků ukazatele celkové likvidity, která se následně 

porovnává s průměrnou hodnotou likviditou průmyslu XL. Horní hranice XL = 1,25 pouze 

tehdy, kdy průměr průmyslu je nižší než 1,25. Pokud průměr průmyslu dosahuje hodnot 

vyšších jak 1,25, pak hodnota XL = průměru průmyslu.  

Nulové RFS je pouze v případě, kdy celková likvidita podniku > XL. Naopak, je-li 

celková likvidita podniku menší než 1, je RFS 10 %. Za situace, kdy celková likvidita podniku 

> 1, ale současně < jak XL, se velikost RFS vypočítá takto: 

        

  RFS = (XL – celková likvidita)2 / 10 * (XL – 1)2 

 

1.3.2 Tržní p řidaná hodnota (MVA) 

Ukazatel MVA byl stejně jako předchozí ukazatel (EVA) vytvořen dvojící amerických 

autorů Stewartem a Sternem. Pomocí tohoto měřítka má podnik možnost zhodnotit, zda si 

během svého trvání vytvořil nějakou tržní hodnotu; tj. zda celková tržní hodnota podniku 

převyšuje celkové množství do něj investovaného kapitálu.  

 

MVA = celková tržní hodnota podniku – celkový investovaný kapitál   
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„Úspěšné firmy zvyšují svojí MVA, a tím zároveň zvyšují hodnotu kapitálu do nich 

investovaného. Neúspěšné firmy snižují hodnotu kapitálu, který byl na počátku do nich 

investován. Zda-li firma uspěje při tvorbě MVA záleží na míře výnosnosti.“ [19]    

 

1.3.3 Balanced Scorecard (BSC) 

K dalším moderním měřítkům hodnocení finanční výkonnosti podniku se řadí Balanced 

Scorecard, jež byl v roce 1992 uveden do praxe profesory Harvard Business School  

Robertem Kaplanem a Davidem Nortonem. Odborníci BSC charakterizují jako soubor 

nástrojů sloužící k převodu vizí a strategií do ucelených a srozumitelných měřítek finanční a 

nefinanční výkonnosti podniku. 

Celý princip měření pomocí metody BSC je založen na čtyřech základních perspektivách: 

finanční, zákaznické, učení se a růstu a na perspektivě podnikových procesů. „Perspektivy 

umožňují sledovat nejen finanční výsledky, ale také to, jak jsou podniky schopny zajišťovat 

hmotná i nehmotná aktiva potřebná ke svému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti, jak 

vytvářejí hodnotu pro současné i budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita lidských 

zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti.“ 

[20]    
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2 Praktická část 

2.1 Informace o spole čnosti 

Společnost, kterou jsem oslovila s cílem využít její finanční ukazatele pro potřeby své 

diplomové práce, sídlí v Kravařích v mikroregionu Hlučínsko a nese název ARMATURY 

Group a. s. 

Původně se jednalo o společnost působící převážně na českém a slovenském trhu. 

Postupem času se však kvalita a objem výroby navyšoval, a proto dnes můžeme hovořit o 

společnosti s obchodním zastoupením také v Rusku a Polsku. Společnost ARMATURY 

Group a. s. je významným českým výrobcem a prodejcem průmyslových armatur, čerpadel a 

hutního materiálu.  

 

2.1.1 Historie spole čnosti 

Společnost vznikla v roce 1999 na základě fúze tří společností působících na českém a 

slovenském trhu, které se snažily navázat na zkušenosti a více jak padesátiletou tradici výroby 

armatur v hlučínském regionu. V roce 2000 pak byla v hlavní výrobní hale v Dolním 

Benešově zahájena výroba prvních vlastních produktů. 

O rok později, v roce 2001, společnost investuje nemalé finanční prostředky do nákupu 

moderních technologických center. Začíná také intenzivně pracovat na vývoji nové 

produktové řady kulových kohoutů, klapek, šoupátek, hutních a speciálních armatur. 

Psal se rok 2002 a ve společnosti se opět investovalo, tentokrát do nákupu vývojových a 

konstrukčních technologií. Výsledkem všeho byla možnost prezentace ucelené řady vlastních 

produktů. 

V roce 2003 společnost vstoupila se svými vlastními produkty na zahraniční trh. Díky 

tomuto kroku si také zvětšila své postavení na tuzemském trhu.  V tomto roce také společnost 

spolupracovala na řešení náročných požadavků projektů v Rusku, Číně a jiných dalších 

teritoriích. 

Rok 2004 byl ve znamení otevírání nových obchodních zastoupení v Moskvě a získávání 

nových vývozních certifikátů na vyráběné speciální armatury hlavně pro Rusko a Ukrajinu. 

V roce 2005 byl společností rozšířen předmět podnikání a vývoj a dodávku 

automatizovaných systémů řízení technologických procesů. V tomtéž roce se společnost 

začala orientovat především na výrobu velkých průmyslových armatur pro ruský trh. 
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Roku 2006 ve společnosti začal, jen u vybraných zaměstnanců, dvouletý cyklus na rozvoj 

dovedností. Byla zahájena výroba velkých kulových kohoutů a výroba armatur pro 

energetiku. Společnost zaznamenala velmi významný nárůst objemu zakázek v zahraničním 

obchodě. Může se také začít chlubit vybudováním nového pracoviště k provádění 

magnetických zkoušek. 

Rok 2007 byl pro společnost ve znamení nemalých investic. Na základně společnosti 

v Dolním Benešově se začala stavět nová průmyslová hala, bylo investováno do nových 

technologií svařování. Do výroby byly zavedeny nové kulové kohouty, společnost získala 

nový certifikát pro Bělorusko, a také se zúčastnila výzkumu sociálního klimatu. Rok 2007 byl 

pro společnost také rokem velice úspěšným. Právě v tomto roce společnost poprvé za dobu 

svého působení překonala objem tržeb přesahující hranici jedné miliardy korun. 

O rok později, roku 2008, společnost opět zaznamenala úspěch. Posílila nejen své 

postavení na zahraničním trhu, ale především opět dosáhla nemalých tržeb ve výši 1,6 

miliardy korun, což představovalo historicky nejvyšší tržby společnosti. Samozřejmě 

společnost se zatím rok od roku rozvíjela, a proto i v tomto roce investovala do vybudování 

nové expediční haly na provozovně v Kravařích a dále rozšířila svou vlastní výrobu hutních 

armatur. 

V roce 2009 byl společností znovu rozšířen sortiment, tentokrát se jednalo o sortiment 

výroby vysokotlakých armatur pro jadernou energetiku. A opět bylo investováno do nových 

technologií a do zkoušení armatur. 

 

Ze stručně popsané historie společnosti je zřejmé, že ARMATURY Group a. s. si za 

devět let své existence vybudovala na trhu průmyslových armatur velmi významnou pozici, 

získala dobré jméno a hlavně velkou důvěru zákazníků. Umí své zaměstnance správně 

motivovat a především se nebojí investovat do nových technologií.  

 

Do čeho bude společnost investovat a co nového přinese rok 2010 ve výrobě dnes ještě 

s přesností není možné říct. Není se však třeba obávat toho, že by pro společnost nebyl rokem 

zajímavým a opět v něčem novým. 
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2.1.2 Základní údaje o spole čnosti 

 
Název společnosti     ARMATURY Group a. s. 

Právní forma společnosti    Akciová společnost 

       Zapsána: 23. srpna 1999 

Základní kapitál       501 200 000,- Kč 

Identifika ční číslo společnosti   2557881 

Daňové identifikační číslo    CZ25572881 

Vedení společnosti     Hlučínská 41, Dolní Benešov 

 

 

2.1.3 Provozovny spole čnosti 

Provozovny v ČR 

•  Dolní Benešov – Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov 

•  Kravaře – Bolatická 39, 747 21 Kravaře 

•  Hranice – Lipnická 157, 753 61 Hranice IV-Drahotuše 

•  Ústí nad Labem – Špitalské náměstí 9, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Zahrani ční pobo čky a zastoupení 

•  Slovensko – Žilina, Košice, Šaľa     

•  Rusko – Moskva  

 

Obr. 2.1: Mapa provozoven v ČR a zahraničních poboček 

 

                               Zdroj: www.armaturygroup.cz 
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2.1.4 Produkty spole čnosti 

Společnost se soustřeďuje na výrobu průmyslových armatur. K těm základním patří 

kulové kohouty, různé druhy klapek (uzavírací motýlkové, speciální zpětné klapky pro 

turbíny atd.), hutní armatury, armatury pro klasickou a jadernou energetiku. Dále se 

společnost soustřeďuje na výrobu více jak 170 výrobků z oblasti čerpací techniky. 

Díky získaným velmi dobrým zkušenostem je společnost schopna navrhnout optimální 

technické řešení pro danou situaci v průmyslové oblasti, např. pro energetiku, hutní průmysl, 

vodárenství, plynárenství, chemii a petrochemii. Společnost dodává nejen kompletní 

produkty, ale také náhradní díly či spojky, elektromotory, frekvenční měniče, mechanické 

ucpávky. 

Aby dodávky mohly být kompletní, tak společnost dále nabízí svým partnerům sortiment 

průmyslových armatur rozšířený o nabídku potrubí s příslušenství. Všechny výše uvedené 

produkty jsou vyráběny ve spolupráci s domácími i světovými výrobci daných komodit.  

 

V dnešní době společnost obsluhuje zhruba 40 % domácího trhu. Její roční produkce 

představuje cca 80 tisíc armatur, 8 tisíc dodaných čerpadel a 500 tisíc výrobků hutního 

materiálu. 

 

2.1.5 Personální údaje 

ARMATURY Group a. s. se díky vysoké zaměstnanosti řadí k nejvýznamnějším 

zaměstnavatelům opavského regionu. Vrcholové vedení společnosti si plně uvědomuje 

strategickou roli svých zaměstnanců. Nebojí se do nich investovat a patřičně je motivovat, 

neboť právě odborně připravení, motivovaní a loajální zaměstnanci představují pro společnost 

nejvyšší a trvalou hodnotu.  

Své zaměstnance společnost umí nejen patřičně ohodnotit zajímavými výdělky, ale také 

jim nabízí možnost dalšího vzdělávání a řadu bonusů, ke kterým patří např. 5 týdnů dovolené 

nebo 13. a 14. plat. 

Společnost zaměstnává asi 400 zaměstnanců, jejichž průměrný věk se pohybuje okolo 38 

let. 
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2.2 Finanční analýza 

Hlavním smyslem finanční analýzy kalkulované v této diplomové práci je poměřením 

jednotlivých finančních údajů uvedených v základních účetních výkazech (tj. výsledovce, 

výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích) získat informace o celkové finanční 

situaci ve společnosti ARMATURY Group a. s.  

K hlavnímu zdroji informací potřebných pro zpracování finanční analýzy patřily výroční 

zprávy uvedené společnosti. Zejména se jedná o data pocházející u účetních výkazů z let 2004 

– 2008. 

 

2.2.1 Horizontální a vertikální analýza 

Mým prvním krokem provedeným při posuzování finanční výkonnosti společnosti bylo 

vypočítání a zhodnocení horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Pomocí horizontální analýzy jsem zjišťovala, k jaké absolutní a relativní změně došlu u 

jednotlivých položek v účetních výkazech oproti roku předchozímu. Díky vertikální analýze 

jsem měla možnost procentně srovnávat určité položky z účetního výkazu k jediné zvolené 

základní položce. 

Kompletní horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výsledovky společnosti se nachází 

v přílohách č. 5 - 10. 

 

2.2.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy 

Po prohlédnutí horizontální analýzy rozvahy (viz přílohy č. 5 a 6 ), můžeme o společnosti 

říci, že ve sledovaných letech 2004 – 2008, měla její celková aktiva i pasiva rostoucí tendenci. 

Poměrně velký nárůst, v relativním vyjádření o 7,41 %, byl zaznamenán v roce 2006, kdy 

celková bilanční suma rozvahy mírně překročila hranici 1 miliardy Kč (viz přílohy č. 1 a 2). 

Ještě větší navýšení, o 18,15 % ve výši 190 459 tis. Kč, jsme mohli zaregistrovat v roce 2007. 

V posledním sledovaném roce, v porovnání s předchozím rokem, nebylo celkové navýšení 

hodnoty tak vysoké, mírně pokleslo, a to o necelých 6 %. 

Za největším navýšením, z roku 2007, stála na straně aktiv prudká změna oběžných aktiv, 

která v daném roce vzrostla o 189 449 tis. Kč, což v relativním vyjádření představuje 

23,87 %. Konkrétně v této oblasti rozvahy za vysokým nárůstem stály krátkodobé 

pohledávky, jejichž hodnota se oproti předchozímu roku změnila o 104 116 tis. Kč a tvořila 
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tak 55 % z hodnoty celkové sumy oběžných aktiv. V souvislosti s téměř 83 % nárůstem tržeb 

z prodeje zboží, se v roce 2007 dalo navýšení pohledávek předpokládat. V dalším roce (2008), 

byl opět u této položky zaznamenán nárůst, tentokrát o 31,54 % a celková částka 

krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2008 činila 465 421 tis. Kč (viz příloha č. 1). Pro 

společnost však každoroční, poměrně vysoký, nárůst hodnoty dluhů odběratelů není moc 

příznivý, protože peníze nemůžou být fyzicky použity, a aby mohly být pokryty náklady na 

výrobu produktu, musí si společnost vypůjčit cizí peníze, ze kterých platí úroky. Na tuto 

skutečnost na straně pasiv v roce 2007 ukazoval i nárůst bankovních úvěrů a výpomocí o 

59 800 tis. Kč, což proti předchozímu roku v relativním vyjádření představuje 1050,60 % a 

v roce 2008 o vzrostla hodnota položky o 112,89 %.  

Také hodnota zásob v roce 2007, proti dalším sledovaným obdobím, kdy každoroční 

navýšení položky bylo okolo 4 %, společnost zvýšila své zásoby o 17,89, tj. o 90 238 tis. Kč.  

představovalo oproti předchozímu roku 2006, vzrostla o téměř 18 %, tedy přesněji o 90 238 

tis. Kč. Naopak svůj krátkodobý finanční majetek společnost rok od roku snižovala o 45 až 

84 %.   

Co se týče dlouhodobého majetku společnosti, tak zde byla v roce 2005, 2006 a 2008 

zaznamenána rostoucí tendence. K největšímu nárůstu došlo v roce 2008 a to o 34 490 tis. Kč. 

Na tomto navýšení měl největší podíl v absolutním vyjádření růst dlouhodobého hmotného 

majetku o 28 905 tis. Kč a v relativním vyjádření vzrůst dlouhodobého finančního majetku o 

327,91 %. Dlouhodobý nehmotný majetek od roku 2006 začal každoročně klesat; 

k největšímu poklesu došlo v roce 2007 z původních 7 686 tis. Kč na 4 560 tis. Kč (snížení o 

více jak 40 %). 

 

Graf 2.1: Horizontální rozbor aktiv 
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Převážnou část z hodnoty celkových pasiv na konci sledovaných účetních období tvořil 

vlastní kapitál. Jeho hodnota ve vztahu k celkovým pasivům však každoročně klesala o 5 %. 

Vlastní kapitál měl i přesto během sledovaného období, kromě roku 2005, kdy hodnota 

položky klesla o 26 202 tis. Kč (o 3,25 %), rostoucí tendenci. Na poklesu vlastního kapitálu se 

v roce 2005 podílela i změna základního kapitálu o 32 560 tis. Kč, která byla způsobena 

záporným oceněním vlastních akcií v uvedené hodnotě. Velký nárůst oproti předchozím letům 

jsme mohli sledovat v letech 2007 a 2008 jak u výsledku hospodaření z minulých let (v roce 

2007 vzrostl o 40 031 tis. Kč, v roce 2008 o 23 565 tis. Kč), tak u výsledku hospodaření 

běžného účetního období (v roce 2007 nárůst o 18 441 tis. Kč, v roce 2008 o 1 107 tis. Kč).   

Hodnota cizích zdrojů ve vztahu k celkovým pasivům proti vlastnímu kapitálu naopak 

rostla, každoročně téměř o 5 až 10 %. Na jejich růstu měla v každém roce zásadní vliv jiná 

položka. V každém sledovaném roce tvořily největší část, kolem 60 až 80 %, z hodnoty cizích 

zdrojů krátkodobé závazky, jejich hodnota v roce 2006 a 2007 vzrostla o více jak 40 %. Také 

bankovní úvěry a výpomoci, jak již bylo výše zmíněno, měly v letech 2004 – 2008 převážně 

rostoucí tendenci. Jen v roce 2006 byly bankovní úvěry a výpomoci téměř splaceny. Jejich 

hodnota se snížila o 34 308 tis. Kč (85,77 %). Dlouhodobé závazky společnosti do roku 2006 

rostly. Největší nárůst této položky, proti roku 2005, byl v roce 2006 o 45 101 tis. Kč 

(252,65%). V následujících letech 2007 a 2008 již hodnota dlouhodobých závazků klesala cca 

o 15 000 tis. Kč ročně. Od roku 2007 do celkové hodnoty cizích zdrojů vstoupily i rezervy, 

jež byly v uvedeném roce vytvořeny ve výši 31 385 tis. Kč a v roce 2008 ve výši 57 255 tis. 

Kč (viz příloha č. 2).   

 

Graf 2.2: Horizontální rozbor pasiv 
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Vertikální analýza rozvahy 

Při procentní analýze společnosti ARMATURY Group a. s. byly za základní položky, 

položeny 100 %, zvoleny: na straně aktiv položka aktiva celkem a na straně pasiv položka 

pasiva celkem.  

Z hodnoty celkových aktiv (100 %) ve všech sledovaných obdobích převažovala oběžná 

aktiva (s více jak 75 %) nad dlouhodobým majetkem. Procentní podíl oběžných aktiv v letech 

2004 – 2006 nepatrně klesal, v roce 2007 stoupl o 3,66 % a v poslední sledovaném roce opět 

nepatrně klesl (o 0,6 %). Dlouhodobý majetek se podílel na celková sumě aktiv v průměru 

22 %. Jeho největší podíl, v roce 2006, byl 24,12 %. V roce 2007 klesl o 4 % a v následujícím 

roce si dlouhodobý majetek udržel téměř stejný podíl jako v roce 2007.           

V roce 2004, kdy procentní podíl oběžných aktiv byl 76,65 %, měly na této skutečnosti 

největší zásluhu zásoby s 48,48 % a krátkodobé pohledávky s 19,71 %. Stejně tomu bylo i 

v dalších letech 2005 – 2008, avšak s tím rozdílem, že podíl zásob na oběžných aktivech 

každoročně mírně klesal a naopak podíl krátkodobých pohledávek rostl. 

Pokud se podíváme do tab. 2.2, vidíme, že na celkovém podílu dlouhodobého majetku, se 

velmi nepatrně ve všech letech podílí dlouhodobý nehmotný majetek (do 1,04 %) a také 

dlouhodobý finanční majetek, jehož největší podíl 2,11 % byl zaznamenám v roce 2006. 

Zbylý dlouhodobý hmotný majetek tvořil vždy největší podíl na dlouhodobém majetku. 

V roce 2004 byl jeho podíl 22,72 %. V dalších letech výše podílu dlouhodobého majetku 

klesala a v roce 2008 byla již 19,80 %.    

   

Graf 2.3: Vertikální analýza aktiv  
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Vertikální analýza pasiv nám umožňuje posoudit, z jakých zdrojů byla v letech 2004 – 

2008 ve společnosti financována aktiva. Ve sledovaném období vždy převažovalo financování 

vlastním kapitálem nad financováním z cizích zdrojů. Každoročně ale docházelo k poklesu 

vlastního kapitálu a nárůstu cizích zdrojů.  



 - 39 - 

Vlastní kapitál měl v roce 2004 podíl 84,05 %. Z této hodnoty 52,25 % tvořil základní 

kapitál, 32,34 % rezervní fondy, klesl podíl výsledku hospodaření z minulých let o 1,34 % a 

výsledek hospodaření běžného účetního období měl podíl k celkového vlastního kapitálu 0,81 

%. V následující roce podíl vlastního kapitálu klesl na 79,84 %, což byl následek většího 

poklesu základního kapitálu o 4,29 %. Ostatní podíly položek patřících do vlastního kapitálu 

se v roce 2005 změnily jen nepatrně. V roce 2006 se společnost stále více stává závislá na 

cizích zdrojích, které tvořily více jak 25 %. I v dalších sledovaných letech závislost 

společnosti stále stoupala, ale i přes tento fakt nadále převažoval vlastní kapitál s 60,34 % nad 

podílem 39,66 % cizích zdrojů.  

Na poklesu vlastního kapitálu se hlavně projevovalo, tak jako v předchozích letech, 

snižování podílu základního kapitálu. Naopak na růstu cizího kapitálu v roce 2007 a 2008 se 

podílely 23 % krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci (5,28 % v roce 2007 a 10,02 

% v roce 2008) a také, v předchozích letech nulové, rezervy se podílely na růstu cizího 

kapitálu 2,53 % v roce 2007 a 4,11 % v roce 2008 (viz příloha č. 9).    

 

Graf 2.4: Vertikální analýza pasiv  
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2.2.1.2 Horizontální a vertikální analýza výsledovky 

Horizontální analýza výsledovky 

V horizontální analýze výsledovky považuji za nejdůležitější, v oblasti posouzení 

finanční výkonnosti podniku, srovnání tržeb za prodané zboží s výkonovou spotřebou a 

srovnání s výsledkem hospodaření. 

Tržby z prodeje zboží měly v letech 2004 – 2008 každoročně rostoucí tendenci. V roce 

2007 vzrostla změna tržeb nejvíce, o 400 240 tis. Kč, v relativním vyjádření to znamenalo 

nárůst o 82,66%. V roce 2008 byl růst položky v porovnání s předchozím rokem podstatně 
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nižší, jen o 6,84 %, tj. o 60 511 tis. Kč. Proti tomu výkonová spotřeba měla v letech 2004 – 

2008 kolísavou tendenci. V roce 2005 a 2007 rostla a naopak v letech 2006 a 2008 vzhledem 

k předchozímu roku změna klesala. Největší nárůst byl stejně jako u tržeb z prodeje vlastních 

výroků sledován v roce 2007, kdy hodnota položky stoupla o 395 562 tis. Kč, v procentním 

vyjádření o 81,57 %, což byla téměř stejná změna jako u tržeb. V posledním sledovaném roce 

však změna výkonů (o -2,66 %) vzhledem k tržbám byla podstatně výraznější. 

Při hodnocení finančního zdraví podniku bývá dobré se také zaměřit na hodnocení všech 

výsledků hospodaření uvedených ve výsledovce. Po prohlédnutí horizontální analýzy 

výsledovky jsem mohla říci, že všechny sledované výsledky, kromě výsledku hospodaření za 

běžnou činnost, měly v prvních dvou letech (2005,2006) klesající tendenci. V dalších dvou 

letech 2007 a 2008 již všechny hospodářské výsledky zaznamenaly kladnou změnu. Největší 

byla opět v roce 2007, kdy např. výsledek hospodaření před zdaněním narostl o 318,08 %. 

Jaké změny byly sledovány u jednotlivých hospodářských výsledků jsou uvedeny v grafu č. 

2.5. 

 

Graf 2.5: Změny jednotlivých hospodářských výsledků v letech 2004 – 2008  
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Vertikální analýza výsledovky 

Jako základní položku vertikální analýzy výsledovky, rovnou 100 %, jsem zvolila 

výkony. V prvních dvou letech se podíl tržeb z prodeje zboží na výkonech podílel v průměru 

50 %. Následující rok procentní podíl tržeb vzrostl ze 45,56 % až na 96,06 %. V posledních 



 - 41 - 

dvou sledovaných letech měla položka stále, ale již mírně, rostoucí tendenci. V roce 2007 

tržby z prodeje zboží vzrostly oproti předchozímu roku o 4 %, a v roce 2008 o 3%. Prudké 

navýšení tržeb v roce 2006, a to o více jak 50 %, bylo zapříčiněno zvýšením zajmu zákazníků 

o produkty společnosti ARMATURY Group a. s. Současně s nárůstem tržeb společnosti 

vzrostl podíl nákladů souvisejících s prodejem zboží o 37,34 %, a také bylo zaznamenáno 

navýšení podílu obchodní marže ze 7,84 % na 21,04 %. Na rozdíl od tržeb z prodeje zboží si 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb vzhledem k výkonům za sledované období držely 

hodnotu podílu mezi 46 – 67 %. Každoročně hodnota tohoto podílu vzrostla nebo naopak 

klesla cca o 10 %, s výjimkou roku 2008, ve kterém podíl vzrostl jen o necelé 4 %. Vedení 

společnosti se snažilo v poměru k výkonům při výrobě snižovat spotřebu materiálu a energie. 

Do roku 2006 se snižovat spotřebu materiálu a energie dařilo. V roce 2007 však vzhledem 

k zvýšení se výkonů z 504 111 tis. Kč na 883 377 tis. Kč (viz příloha č. 3) spotřeba materiálu 

a energie opět stoupla. V posledním sledovaném roce se i přes mírný nárůst výkonů podíl 

položky spotřeby snížil o 6,01 %. 

Výsledek hospodaření za účetní období měl, až na výjimku v roce 2005, pozitivní vývoj.  

Jeho podíl k výkonům dokázal během sledovaných let vzrůst z 1,21 % v roce 2004 až na 

hodnotu 2,69 %.    

Grafické znázornění základní položky ve sledovaných letech 2004 – 2008 s tržbami 

z prodeje zboží, výkonovou spotřebou, osobními náklady a tržbami z prodeje dlouhodobého 

majetku je zobrazeno v grafu 2.6.    

 

Graf 2.6: Vertikální analýza vybraných položek výsledovky  
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2.2.2 Analýza pom ěrových ukazatel ů 
Po vyhodnocení horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výsledovky, jsem dále 

pokračovala ve výpočtech a zhodnocení jednotlivých poměrových ukazatelů. Těchto 

ukazatelů existuje mnoho, já jsem se však zaměřila na ty nejzákladnější ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti, aktivity, a jelikož představená společnost je společností akciovou, byly 

v této části počítány i ukazatele kapitálového trhu. K výpočtu uvedených poměrových 

ukazatelů bylo použito vzorců uvedených v teoretické části práce.  

 

Ukazatele rentability 

Zjišťování rentability, resp. výnosnosti napomáhá společnosti v rozhodovacím procesu, 

ve kterém se musí brát v úvahu, jakého ekonomického přínosu se dosáhlo v minulých letech a 

hlavně jakého výsledku se dosáhne vynaložením určité peněžní částky na daný účel. 

Výpočty rentability aktiv, vlastního kapitálu a tržeb společnosti v letech 2004 – 2008 jsou 

uvedeny v tabulce 2.1. Všechny tři ukazatele rentability ukazují, že společnost byla ve všech 

sledovaných obdobích mírně kolísavá, ale zisková.  

 

Tab. 2.1: Výpočet ukazatelů rentability společnosti ARMATURY group a. s.  

Ukazatele rentability (%) Výpo čet ukazatele  Zdrojová data 2004 2005 2006 2007 2008 

Rentabilita aktiv (ROA) (EBIT/aktiva) * 100 (V30 / R1) * 100 1,22 0,92 0,76 3,06 2,86 

Rentabilita vl. kapitálu (ROE) (EAT / VK) * 100 (V60 / R68) * 100 0,97 0,81 0,65 2,92 2,94 

Rentabilita tržeb (ROS) (EAT / tržby) * 100 [V60 / (V1+V5+V19+V31)] * 100 0,99 0,77 0,55 1,56 1,50 

 

Ukazatel ROA, jako jediný z ukazatelů rentability, obsahuje ve svém výpočtu zisk před 

odečtením úroků a daní. Společnosti tak ukazuje, jakou by měla aktiva výnosnost, kdyby se  

nemusela platit daň ze zisku. Hodnota ukazatele však během 5 sledovaných let byla vždy 

nízká. Maximum výnosnosti aktiv 3,06 % bylo dosaženo v roce 2007, což zapříčinil prudký 

nárůst EBITu, způsobený především změnou stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období z 111 tis. Kč na 46 246 tis. Kč. V následujícím 

roce bylo sledováno jen minimální navýšení hodnoty EBITu, které mělo za následek mírné 

(0,2 %) snížení ukazatele rentability aktiv.  

Prohlédneme-li si jednotlivé výsledky rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb 

zjistíme, že tyto dva ukazatele výnosnosti měly během roku 2004 – 2008 podobný průběh 

jako předchozí ukazatel. Od roku 2004 do roku 2006 výsledek uvedených ukazatelů z důvodu 

snižování se výsledku hospodaření za účetní období (EAT) meziročně mírně klesal. V roce 

2007, kdy se společnosti podařilo překonat hranici objemu tržeb ve výši 1 miliardy, roste 
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výsledek hospodaření za běžnou činnost a tedy i EAT, jež zapříčinil i zvýšení výnosnosti 

vlastního kapitálu na 2,92 % a rentabilitu tržeb na 1,56 %. O rok později si ve společnosti jak 

vlastní kapitál, tak i tržby udržely téměř stejnou výnosnost.  

 

Ukazatele zadluženosti  

Tab. 2.2: Ukazatele zadluženosti společnosti ARMATURY group a. s.  

Ukazatele zadluženosti Výpo čet ukazatele Zdrojová data 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluženost (%) (CK / celková aktiva) *100 (R85 / R1) *100 15,95 20,11 25,29 34,87 39,66 

Zadluženost vlastního kapitálu (%) (CK / VK) * 100 (R85 / R68) * 100 18,97 25,19 33,85 53,54 65,73 

Finanční páka celková aktiva / VK R1 / R68 1,19 1,25 1,34 1,54 1,66 

Úrokové krytí EBIT / nákladové úroky V30 / V43 13,51 6,31 10,37 10,49 6,61 

 

Z propočtů ukazatele zadluženosti a také z horizontální analýzy pasiv (graf č. 2.4) 

vyplývá, že společnost využívá ke krytí svého majetku rok od roku více cizích prostředků, což 

pro současné a budoucí věřitele představuje vyšší riziko výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

Na výsledné hodnotě celkové zadluženosti, ale i zadluženosti vlastního kapitálu (viz tab. 2.2) 

se velkým dílem podílel každoroční nárůst krátkodobých závazků; především závazků 

z obchodních vztahů a v roce 2007 a 2008 i závazků zaměstnanců. Téměř každoroční nárůst 

cizích zdrojů jsme mohly sledovat i u bankovních úvěrů a výpomocí, jejich hodnota v roce 

2008 vzhledem k celkové sumě cizích zdrojů tvoří více jak 25 %. I přes skutečnost, že na 

konci roku 2008 společnost vykazovala celkovou zadluženost 40 % a zadluženost vlastního 

kapitálu 65,73 %, ji lze z hlediska celosvětového průměru posuzovat pořád jako společnost 

s přiměřenou zadlužeností.  

Ukazatel finanční páky, který má vyvolat představu zvýšení rentability vlastního kapitálu 

využitím cizích zdrojů, měl v jednotlivých sledovnaných letech vzrůstající tendenci. Hodnota 

tohoto ukazatele v roce 2004 byla vyčíslena na 1,19 a v posledním sledovaném roce již činila 

1,66. Ukazatele finanční páky tedy meziročně vrůstal o 7 – 14 %, a to hlavně díky 

každoročnímu nárůstu hodnoty celkových aktiv, především oběžných.  

Ukazatel úrokového krytí společnosti ARMATURY Group a. s. se v průběhu 

jednotlivých let, v souvislosti s celkovou zadlužeností, jeví jako nestabilní. Důvody 

obrovského poklesu hodnot úrokového krytí v roce 2005 a 2008 lze hledat v prudkém nárůstu 

nákladových úroků a v poklesu zisku podniku. 
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Ukazatele likvidity 

Finančně zdravá společnost by neměla být jen rentabilní (výnosová), ale zároveň by měla 

být schopna disponovat dostatečným množstvím finančním prostředků k úhradě svých 

závazků. Jednotlivé výsledné výpočty okamžité, pohotové a celkové likvidity za období roku 

2004 – 2008 jsou uvedeny v tabulce 2.3. 

Tab. 2.3: Ukazatele likvidity společnosti ARMATURY group a. s.  

Ukazatele likvidity  Výpo čet ukazatele Zdrojová data 2004 2005 2006 2007 2008 

Likvidita 1. stupně peněžní prostředky / krát. závazky R58 / (R102+R116+R117) 0,57 0,24 0,03 0,01 0,003 

Likvidita 2. stupně (ob. aktiva - zásoby) / krát. závazky 
(R31-R32) / (R102+R116 

+R117) 1,96 1,46 1,43 1,10 1,11 

Likvidita 3. stupně oběžná aktiva / krát. závazky R31 / (R102+R116+R117) 5,34 4,17 3,92 2,78 2,53 

Čistý prac. kapitál oběžná aktiva – krát. závazky R31 - (R102+R116+R117) 597657 566732 591074 629725 665414 

 

Celková likvidita podniku by se, podle terminologie uvedené v teoretické části, měla 

pohybovat v mezích 1,5 až 2,5. Společnost však dosahovala ve sledovaných letech mnohem 

lepší likvidity. Od roku 2004, kdy celková likvidita byla 5,34, se výsledná hodnota 

každoročně snižovala, až v roce 2008 se přiblížila k horní hranici doporučené hodnoty meze. 

Největší vliv na pokles celkové likvidity neměla výše oběžných aktiv, které ve společnosti 

tvořila 75 – 80 % z celkových aktiv, ale především každoroční nárůst hodnoty krátkodobých 

závazků.  

Podíváme-li se na graf pohotové likvidity (graf 2.7), vidíme, že se společnost 

pohybovala, kromě roku 2004, v mezích doporučených hodnot. Na postupném snižování 

pohotové likvidity mělo tak jako u předchozí likvidity velký vliv zvyšování krátkodobých 

závazků, ale také postupné snižování procentního podílu stavu zásob (hlavně materiálu) 

vzhledem k celkovým aktivům.   

 

Graf 2.7: Pohotová likvidita společnosti v letech 2004 - 2008  
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Jak již bylo v teoretické části uvedeno, likvidita 1. stupně (okamžitá) by se měla 

pohybovat kolem 20 % - tzn., že by společnost měla být schopná v daný okamžik zaplatit 

pohotovými peněžními prostředky své krátkodobé závazky alespoň z jedné pětiny. Této 

doporučené hodnoty společnost dosahovala v letech 2004 a 2005. Každoročně však postupně 

klesala. V roce 2006 skok okamžité likvidity z 24 % na pouhé 3 % byl opravdu velký. Za 

prudkým poklesem likvidity stálo snížení peněžních prostředků na bankovních účtech a 

prodej krátkodobý cenných papírů.   

Jelikož se stanovením solventnosti podniku souvisí i vyčíslení čistého pracovního 

kapitálu, připojila jsem tento ukazatel k poměrovým ukazatelů likvidity podniku, uvedených v  

tab. 2.3.  Ukazatel měl po sledované období, s výjimkou roku 2005, rostoucí tendenci. V roce 

2005 totiž došlo k nárůstu oběžných aktiv jen o 1,38 % a současně k navýšení krátkodobých 

bankovních úvěrů o 100 %. V následujícím roce ukazatel čistého pracovního kapitálu nadále 

rostl, a to hlavně díky následnému snížení výše zmiňovaných krátkodobých bankovních úvěrů 

a navýšení oběžných aktiv o téměř 50 000 tis. Kč.   

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vedení společnosti ukazují, jak úspěšně umí její management využívat 

majetek (aktiva), jak efektivně s nimi pracuje. K jakým meziročním změnám docházelo u 

jednotlivých ukazatelů aktivity nám uvádí tabulka 2.4. 

 

Tab. 2.4: Ukazatele aktivity společnosti ARMATURY group a. s.  

Ukazatele aktivity Výpo čet ukazatele Zdrojová data 2004 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu aktiv 
(dny) 

(celk. aktiva * 365) / tržby 
(R1 * 365) / 

(V1+V5+V19+V31) 
446,39 432,60 410,32 300,05 309,70 

Obrátka aktiv tržby / celková aktiva (V1+V5+V19+V31) / R1 0,82 0,84 0,89 1,22 1,18 

Doba obratu 
závazků (dny) 

(závazky * 365) / tržby 
[(R91+R102+R114) * 365] 

/ (V1+V5+V19+V31) 
71,18 86,99 103,77 97,03 110,09 

Obrat závazků tržby / závazky 
(V1+V5+V19+V31) / 
(R91+R102+R114) 

5,13 4,20 3,52 3,76 3,32 

Doba obratu zásob 
(dny) 

(zásoby * 365) / tržby 
(R32 * 365) / 

(V1+V5+V19+V31) 216,42 214,80 197,18 143,88 137,18 

Obrat zásob tržby / zásoby (V1+V5+V19+V31) / R32 1,69 1,70 1,85 2,54 2,66 

Doba obratu 
pohledávek (dny) (pohl. * 365) / tržby 

[(R39+R48) * 365] / 
(V1+V5+V19+V31) 89,06 96,01 110,35 93,49 107,62 

Obrat pohledávek tržby / pohledávky 
(V1+V5+V19+V31) / 

(R39+R48) 
4,10 3,80 3,31 3,90 3,39 

 

Podíváme-li se do tab. 2.4 na dobu obratu aktiv za posledních 5 let, zjistíme, že se řídící 

pracovníci snaží období nutné k uskutečnění jednoho obratu postupně snižovat. V roce 2004 

se celková aktiva ve společnosti přeměnila na peníze za 446 dní, tedy ani ne jednou za rok. Na 
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konci posledního sledovaného roku obrat aktiv činil jen 309 dní. Nejlépe ovšem společnost 

uměla svá aktiva využívat v roce 2007, kdy se byla obrátka aktiv 1,22 a celková aktiva se 

přeměnila jednou za 300 dní. Za snížením o více jak 100 bylo zvýšení tržeb, hlavně z prodeje 

zboží, ale také z prodeje cenných papírů a podílů. 

Naopak průměrnou dobu splatnosti svých obchodních závazků se snaží společnost rok od 

roku zvyšovat, neboť peněžní prostředky z nesplacených obchodních úvěrů pak může 

společnost do doby jejich splatnosti užívat pro svou vlastní potřebu. Z grafu 2.8 je patrné, že 

doba obratu celkových závazků od roku 2004 do roku 2006 rostla. V roce 2007 klesla na 

hodnotu doby obratu 97 dní a v roce 2008, z důvodů vysokého nárůstu závazků a mírnějšího 

růstu tržeb se doba obratu závazku navyšuje na 110 dnů. 

 

Graf 2.8: Doba obratu závazků společnosti v letech 2004 - 2008  
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Doba obratu zásob měla každoročně klesající tendenci. V prvním roce byly zásoby ve 

společnosti vázány dobu 216,42 dní. V dalším roce se doba obratu zásob, z důvodu 

minimálního nárůstu zásob proti tržbám, o 2 dny snížila. V dalších letech byla situace 

podobná. Tržby v porovnání se zásobami rostly rychleji, a tak v posledním roce byla doba 

zásob vázaných ve společnosti 137 dní, což činilo průměrnou obrátku 2,66krát za rok.   

Velice nepříjemnou situací ve společnosti bylo v roce 2006 a 2008 navýšení doby obratu 

pohledávek. Dlužníci společnosti uhradili své závazky v průměru za 110 dní. Pokud by se 

v budoucnu doba obratu pohledávek stále zvyšovala, mohla by ve společnosti nastat i situace, 

kdy by velké množství peněžních prostředků bylo zadržováno v pohledávkách a nebyly by 

peníze na provoz či na výplatu mezd zaměstnanců.    
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Ukazatele poměrové analýzy vedení uvedené společnosti znázorňuje graficky pomocí 

tzv. Spider grafu, který se díky svému rychlému a přehlednějšímu vyhodnocení postavení a 

porovnání s konkurencí stává mezi podniky stále častěji používaným.   

Na ukázku, jak tato grafická analýza ve společnosti ARMATURY Group a. s. za rok 

2008 vypadá prakticky, jsem si vybrala 14 hodnot poměrových ukazatelů společnosti, které 

jsem následně srovnávala s hodnotami odvětví zpracovatelského průmyslu. Potřebná údaje  

pro zpracování Spider grafu jsou uvedeny v tab. 2.5. Procentní vyjádření výsledných hodnot 

jednotlivých poměrových ukazatelů společnosti bylo stanoveno na základě průměru 

zpracovatelského průmyslu, který byl roven 100 %. 

 

Tab. 2.5: Vstupní údaje pro Spider graf za rok 2008 

Vypo čtené hodnoty 
ukazatele Procento (%) 

Paprsky Spider grafu 
Odvětví ARMATURY 

Group a. s. Odvětví ARMATURY 
Group a. s. 

A1 Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 8,69 2,94 100% 33,83% 
A2 Rentabilita tržeb (v %) 3,29 1,50 100% 45,62% 
A3 Rentabilita aktiv (v %) 6,43 2,86 100% 44,48% 
B1 Peněžní likvidita 0,18 0,003 100% 1,67% 
B2 Pohotová likvidita 0,98 1,11 100% 112,69% 
B3 Běžná likvidita 1,46 2,53 100% 172,81% 
C1 Celková zadluženost (v %) 47,87 39,66 100% 82,85% 
C2 Zadluženost vlastního kapitálu (v %) 92,75 65,73 100% 70,87% 
C3 Úrokové krytí 5,08 6,61 100% 130,09% 
D1 Doba obratu zásob (dny) 40,60 137,18 100% 337,92% 
D2 Doba obratu závazků (dny) 120,41 110,09 100% 91,43% 
D3 Doba obratu pohledávek (dny) 67,28 107,62 100% 159,96% 

 

Graf 2.9: Spider graf společnosti ARMATURY Group a. s. za rok 2008 
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Z grafického srovnání poměrových ukazatelů společnosti vůči průměru zpracovatelského 

průmyslu nelze jednoznačně určit, zda se jedná o společnost nadprůměrnou či podprůměrnou. 

Hodnoty se totiž vůči zpracovatelskému průmyslu pohybují jak od kružnice 100 % směrem ke 

středu, tak i přesahují „špici“ kružnice průměrných hodnot zpracovatelského průmyslu.   

 

2.2.3 Souhrnné modely k m ěření finan ční výkonnosti 

Za použití souhrnných modelů bude v následující části diplomové práce provedeno 

posouzení podniku z hlediska případného budoucího ohrožení bankrotem. Klasifikace 

podniku podle stupně finančního zdraví bude kalkulována a hodnocena za roky 2004 – 2008.  

 

Altman ův model 

Jelikož se společnost ARMATURY Group a. s. řadí k společnostem, s jejichž akciemi se 

veřejně neobchoduje na burze, byl pro výpočet tohoto modelu použit vzorec sestavený 

profesorem Altmanem v roce 1983, jeho tvar je uveden v tab. 2.6.   

 

Tab. 2.6: Výpočet Altmanova modelu v letech 2004 – 2008 

 

V teoretické části práce bylo uvedeno, že v případě výsledné hodnoty Altmanova Z-score 

vyjde jak 2,99, se jedná o finančně zdravý podnik. Takovéto hodnoty bylo dosahováno v roce 

2004 a 2005. V dalších sledovaných letech se hodnota Z-score snížila pod hranici 2,99. I přes 

to se však společnost stále nacházela v horních mezích hodnot intervalu 1,81 – 2,99. Takovéto 

hodnoty sice charakterizují zónu s nejasnou budoucností, ale díky vysokým výsledným 

hodnotám Z-score se společnost nemusí obávat v brzké době hrozby bankrotu (viz graf 2.10). 

 

 

 

 

 

Ukazatel  Vzorec Zdrojová data 2004 2005 2006 2007 2008 

A pracovní kapitál / celková aktiva [R31 - (R102+R116+R117)] / R1 0,623 0,580 0,563 0,508 0,478 

B zadržené výdělky / celková aktiva (R78 + R81 + R84) / R1 0,318 0,319 0,302 0,248 0,239 

C EBIT / celková aktiva V30 / R1 0,012 0,009 0,008 0,031 0,029 

D tržní hodnota VK / účetní hodnota dluhů R68 / R85 5,271 3,970 2,954 1,868 1,521 

E tržby / celková aktiva (V1+V5+V19+V31) / R1 0,818 0,844 0,890 1,216 1,179 

Z 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,420 * D + 0,998 * E 3,78 3,22 2,81 2,67 2,45 
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Graf 2.10: Vývoj Altmanova modelu v letech 2004 - 2008 
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Kralick ův Quick-test 

Na základě tohoto rychlého testu bude bodovým systémem zhodnoceno finanční zdraví 

společnosti ARMATURY Group a. s. v roce 2004 - 2008. Prvním krokem ke zhodnocení byl 

výpočet čtyř ukazatelů uvedených v tab. 2.7.   

Provozní cash flow, které je součástí vzorců ukazatelů R2 a R4, bylo vyčísleno 

zjednodušeným nepřímým způsobem (viz. příloha č. 4), a to s ohledem na skutečnost, že 

počínaje rokem 2005 byla legislativní cestou zrušena povinnost výkaz cash flow uvádět ve 

výročních zprávách. 

 

Tab. 2.7: Výpočet čtyř ukazatelů Kralickova Quick testu 

Ukazatel  Vzorec Zdrojová data 2004 2005 2006 2007 2008 

R1 VK / aktiva celkem R68 / R1 0,841 0,798 0,747 0,651 0,603 

R2 
(CK – krát. fin. majetek) / 
provozní CF 

(R85 - R58) / provozní CF 2,199 5,150 14,723 -74,895 16,143 

R3 EBIT / aktiva celkem V30 / R1 0,012 0,009 0,008 0,031 0,029 

R4 provozní CF / výkony provozní CF / V4 0,052 0,036 0,035 -0,007 0,037 

 
 

Následně byly k vypočteným výsledkům čtyř ukazatelů stanoveny bodové hodnoty (viz 

tab. 2.8) podle tab. 1.1, uvedené v teoretické části.  
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Tab. 2.8: Obodování výsledků  

Bodová hodnota Ukazatel 
2004 2005 2006 2007 2008 

R1 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 
R2 0 bodů 2 body 3 body 0 bodů 3 body 
R3 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 
R4 2 body 1 bod 1 bod 0 bodů 1 bod 

 

Posledním krokem před samotným vyhodnocením byl výpočet souhrnného hodnocení 

finanční situace ve společnosti ARMATURY Group a.s. pomocí vzorců uvedených v tab. 2.9. 

 

Tab. 2.9: Výpočet souhrnného hodnocení finanční situace ve společnosti 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 

Finanční stabilita (R1 + R2) / 2 2 3 3,5 2 3,5 

Výnosová situace (R3 + R4) / 2 1,5 1 1 0,5 1 

Souhrnné hodnocení  (finanční stabilita + výnosová situace) / 2 1,75 2 2,25 1,25 2,25 

 

Z hlediska klasifikace finančního zdraví nebyla společnost pomocí Kralickova Quick-

testu v letech 2004 – 2008 považována za velmi dobrou, ale ani ne za špatnou. Vypočítané 

výsledky v jednotlivých letech dosahovaly hodnot v mezích od 1,25 do 2,25, což 

charakterizuje podnik nacházející se v tzv. šedé, nebo-li neutrální, zóně.     

 

Index IN01  

Při výpočtu indexu IN01 hodnotícího společnost jak z hlediska hrozby bankrotu, tak i 

jeho bonity, bylo použito vah, které pro průmysl pomocí diskriminační analýzy stanovila 

dvojice autorů Inka a Ivan Neumaierovi. Hodnoty vah a tvary vzorců pěti poměrových 

ukazatelů potřebných pro výpočet IN jsou uvedeny v tab. 2.10. 

 

Tab. 2.10: Výpočet indexu IN01 v letech 2004 – 2008  

Ukazatel Vzorec Zdrojová data 2004 2005 2006 2007 2008 

A aktiva / CK R1 / R85 6,271 4,973 3,954 2,868 2,521 

B EBIT / nákladové úroky V30 / V43 13,513 6,308 10,373 10,490 6,612 

C EBIT / aktiva V30 / R1 0,012 0,009 0,008 0,031 0,029 

D tržby / aktiva (V1+V5+V19+V31) / R1 0,818 0,844 0,890 1,216 1,179 

E 
oběžná aktiva / (krát. závazky + krát. 
bankovní úvěry) 

R31 / (R102+R116+R117) 5,344 4,173 3,919 2,783 2,527 

IN01 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E 2,06 1,49 1,50 1,42 1,18 
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Po vypočítání hodnot indexu IN01 bylo zřejmé, že společnost měla ve sledovaných pěti 

letech převážně klesající tendenci. V prvním roce výsledná hodnota indexu činila 2,06. 

Společnost tak bylo možné považovat za takovou, která není v brzké době ohrožena 

bankrotem a zároveň i tvoří pro akcionáře nějakou hodnotu. V roce 2005 však index klesl a 

společnost se dostala do oblasti tzv. šedé zóny, ve které podle Inky a Ivana Neumairevých 

pravděpodobně tvořila hodnotu jen z cca 67 %. V oblasti šedé zóny se společnost nacházela i 

v následujících  třech letech, ve kterých se hodnota indexu pohybovala v mezích 1,18 – 1,50. 

 

2.3 Ekonomická p řidaná hodnota 

Jak již bylo výše zmíněno, ve společnostech se začínají k měření a posuzování finanční 

výkonnosti využívat nové, moderní přístupy, jež mají podniku ukázat i to, co jej čeká 

v budoucnosti. K těm nejznámějším a ve společnosti ARMATURY Group a. s. také  

používaným moderním měřítkem hodnocení finanční výkonnosti se řadí ekonomická přidaná 

hodnota (EVA), která zjednodušeně vyjadřuje rozdíl mezi dosaženým čistým ziskem 

společnosti a jejími celkovými kapitálovými náklady podle vztahu: 

 

EVA = NOPAT – Capital * WACC 

 

Finanční výkonnost společnosti však bude v této části práce stanovována pomocí metody 

EVA – Equity, jež vyjadřuje ekonomickou přidanou hodnotu z pohledu vlastního kapitálu. 

Pro výpočet této metody bylo nutné znát velikost alternativních nákladů na vlastní kapitál (re), 

rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a hodnotu vlastního kapitálu společnosti v letech 2004 – 

2008. Veškeré vstupní údaje, kromě re, pro mě byly známy z předchozích výpočtů nebo 

z rozvahy společnosti.  

  

2.3.1 Výpočet alternativního nákladu na vlastní kapitál 

Alternativní náklad na vlastní kapitál (re) jsem počítala podle Ragingova modelu, který 

používá Ministerstvem průmyslu a obchodu a jehož tvar byl uveden v teoretické části práce. 

Abych vůbec mohla hodnotu re v jednotlivých letech stanovit, bylo potřeba zjistit vážené 

náklady vlastního kapitálu (WACC), jejichž stanovení spočívá v sečtení bezrizikové sazby a 

rizikových přirážek. 
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Nejprve jsem na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zjistila velikost 

bezrizikové sazby (RF) v letech 2004 – 2008, která je rovna průměrnému ročnímu výnosu 

10letých státních dluhopisů. 

 

Tab. 2.11: Bezriziková sazba  

Položka 2004 2005 2006 2007 2008 
Bezriziková sazba (RF) 4,80% 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% 

         Zdroj: www.mpo.cz 

 

První z rizikových přirážek, riziková přirážka za velikost podniku (RLA), vychází 

z hodnoty úplatných zdrojů společnosti. Výše úplatných zdrojů byla stanovena na základě 

součtu hodnot vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a obligací společnosti ve sledovaných 

letech. A jelikož hodnota úplatných zdrojů činila více než 100 mil. Kč, ale zároveň méně než 

3 mld. Kč, musela jsem hodnotu  RLA propočíst (viz tab. 2.12). 

 

Tab. 2.12: Stanovení rizikové přirážky za velikost podniku  

Položka (v tis. K č) 2004 2005 2006 2007 2008 
Vlastní kapitál 806 309 780 107 784 133 807 569 839 750 
BÚ 20 000 40 000 5 692 65 492 139 429 
Obligace 0 0 0 0 0 
UZ = (VK + BÚ + obligace) 826 309 820 107 789 825 873 061 979 179 
RLA = (3 mld. Kč - UZ)2 / 168,2  2,81% 2,83% 2,90% 2,69% 2,43% 

 

Velikost rizikové přirážky za obchodní podnikatelské riziko (RPOD), byla stanovena na 

základě porovnání ukazatele rentability aktiv s ukazatelem X1 vyjadřujícího nahrazování 

úplatných cizích zdrojů vlastním kapitálem. Hodnota rentability aktiv byla ve všech 

sledovaných letech menší než hodnota ukazatele X1, ale zároveň větší než nula, proto musela 

být velikost RPOD stanovena na základě propočtu (viz tab. 2. 13).  

 

Tab. 2.13: Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko  

Položka (v %) 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 
EBIT / aktiva  1,22 0,92 0,76 3,06 2,86 
X1 = [(vlastní kapitál + BÚ + obligace) /   
aktiva] * [úroky / (BÚ + obligace) ] 3,73 2,98 10,21 3,89 3,03 

RPOD = (X1 - EBIT / aktiva)2/10 * X1
2 4,52% 4,78% 8,57% 0,45% 0,03% 

 

Poslední přirážkou, kterou bylo potřebné stanovit pro výpočet WACC, byla přirážka za 

riziko plynoucí z finanční stability (RFS). Základem pro určení velikosti přirážky bylo 
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porovnání celkové likvidity Společnosti ARMATURY Group a. s. s průměrnou likviditou 

průmyslu (XL). Ve všech sledovaných letech byla celková likvidita společnosti větší než 

hodnoty průměru průmyslu, a proto byla RFS stanovena ve výši 0,00 % (viz tab. 2. 14).   

 

Tab. 2.14: Riziková přirážka za riziko plynoucí z finanční stability  

Položka 2004 2005 2006 2007 2008 
Celková likvidita 5,34 4,17 3,92 2,78 2,53 

XL 1,49 1,38 1,42 1,35 1,38 

RFS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Po stanovení jednotlivých rizikových přirážek jsem měla všechny potřebné údaje a mohla 

jsem vyčíslit hodnotu alternativních nákladů na vlastní kapitál (re) společnosti ve sledovaných 

letech. Hodnoty jednotlivých složek vzorce a vypočtenou hodnotu (re) uvádím v tab. 2. 15. 

 

Tab. 2.15: Výše alternativních nákladů na vlastní kapitál  

Složka 2004 2005 2006 2007 2008 
WACC (v %) 9,35 8,34 12,37 4,76 4,60 
UZ (v tis. Kč) 826 309 820 107 789 825 873 061 979 179 
Aktiva (v tis. Kč) 959 276 977 149 1 049 569 1 240 028 1 391 747 
Daňová sazba (v %) 28 26 24 24 21 
Úroky (v tis. Kč) 865 1 420 772 3 616 6 010 
Bankovní úvěry (v tis. Kč) 20 000 40 000 5 692 65 492 139 429 
Obligace (v tis. Kč) 0 0 0 0 0 
Vlastní kapitál (v tis. Kč) 806 309 780 107 784 133 807 569 839 750 

re     (v %) 9,50 8,63 12,38 4,80 4,80 

  

 

2.3.2 Výpočet EVA - Equity 

Výpočet EVA – Equity byl zaměřen na posouzení, zda uvedená společnost byla ve 

sledovaných letech schopna zhodnotit svůj vlastní kapitál.  

  

Tab. 2.16: Ukazatel EVA - Equity 

Složka 2004 2005 2006 2007 2008 
ROE (v %) 0,97 0,81 0,65 2,92 2,94 

re (v %) 9,50 8,63 12,38 4,80 4,80 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 806 309 780 107 784 133 807 569 839 750 
EVA = (ROE - re) * vlastní kapitál -68 778 -61 004 -91 979 -15 182 -15 619 
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Z provedeného výpočtu bylo zřejmé, že společnost ARMATURY Group a. s. v žádném 

roce nevytvářela žádnou novou hodnotu, spíše naopak ji ztrácela, neboť hodnota ukazatele 

EVA – Equity vycházela po celé sledované období záporně. Že společnost nebude z pohledu 

hodnocení vlastního kapitálu vytvářet žádnou hodnotu, bylo patrné již z meziročního 

porovnání procentní velikosti rentability vlastního kapitálu s výší alternativního nákladu na 

tento kapitál, tzv. spreadu.  

Hodnota tohoto ukazatele, jak je i z grafu 2.11 patrné, měla po celou dobu kolísavou 

tendenci. Nejvíce svou cenu společnost ztrácela v roce 2006, kdy hodnota spreadu dosahovala 

bezmála 12 %. Naopak nejméně společnost ztrácela v následujících dvou letech, kdy ve 

společnosti prudce vzrostla rentabilita vlastního kapitálu a zároveň klesla téměř o ⅔ velikost 

alternativního nákladu na vlastní kapitál.  

 

Graf 2.11: EVA - Equity 
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2.4  Souhrnné zhodnocení výsledk ů  

 

Finanční výkonnost se během sledovaných pěti let vyvíjela rozdílně. Nejdříve provedená 

horizontální a vertikální analýza struktury aktiv  ukázala na vysoký podíl oběžného majetku, 

který ve všech sledovaných letech mnohonásobně převyšovala aktiva stálá. Ta byla z větší 

části tvořena zásobami (55 – 65 %) a krátkodobými pohledávkami převážně z obchodních 
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vztahů (25 – 41 %).  Stálá aktiva, která ze souhrnu celkových aktiv představovala 20 – 24 %, 

byla z větší části tvořena dlouhodobým hmotným majetkem.  

Pro provedenou strukturu pasiv  byla překvapující v jednotlivých sledovaných letech 

změna poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů. V prvním sledovaném roce byla společnost 

financována z 84 % vlastním kapitálem. V dalších letech však byl zaznamenán rostoucí trend 

cizích zdrojů, které v roce 2008 tvořily téměř 40 % z celkové struktury pasiv. Přes tuto 

skutečnost byla společnost i nadále dostatečně finančně samostatná a většinu svých aktiv, i 

oběžných, kryla z vlastních zdrojů.  

 

Rentabilita se ve společnosti ve sledovaných letech nevyvíjela moc dobře. Zvláště pak 

v letech 2004 – 2006 všechny počítané ukazatele byly velmi nízké a každoročně ještě 

docházelo k jejich poklesu. V roce 2007 však dochází k značnému navýšení ukazatelů, které 

souviselo s rostoucím výsledku hospodaření.  U ROA byl nárůst EBITu způsoben změnou 

stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. 

V případě  ROE  a ROS zvýšení souviselo s nárůstem hospodářského výsledku za běžnou 

činnost, který se od předchozího roku lišil o více jak 300 % 

 

Zadluženost byla ve společnosti na začátku sledovaného období nízká, ale 

s každoročním nárůstem především krátkodobých závazků se začala zvyšovat i zadluženost a 

společnost se stávala čím dál víc závislá na cizích zdrojích. V posledním sledovaném roce 

celková zadluženost činila 40 %. V případě hodnocení zadluženosti vlastního kapitálu se 

jednalo v roce 2008 o necelých 66 %.  

Kolísavou tendenci vykazoval ukazatel úrokového krytí. Příčiny nestability ukazatele 

bylo možné hledat ve výkyvech nákladových úroků a provozního výsledku hospodaření. 

Naopak ukazatel finanční páky měl ve sledovaných letech vrůstající tendenci. Jeho nárůst se 

díky zvyšujícím se aktivům meziročně pohyboval od 7 % do 14 %.  

 

Se svou platební schopností na tom byla společnost podle ukazatelů celkové a pohotové 

likvidity  dobře. A to i přes to, že výsledky obou ukazatelů měly během celého sledovaného 

období klesající tendenci. Pohotová likvidita se pohybovala v mezích 1,96 – 1,11 a celková 

likvidita byla vždy vyšší než horní hranice doporučených mezí. Od roku 2006 začal mít 

uvedený podnik podle dosažených výsledků velké problémy s okamžitou likviditou, kde za 

velkým poklesem stálo 84 % snížení peněžních prostředků na bankovních účtech se 

současným více než 40 % nárůstem krátkodobých závazků.  
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Ukazatel čistého pracovního kapitálu byl vždy kladný a dokonce měl téměř ve všech 

letech rostoucí trend. Pomocí tohoto ukazatele tak bylo zjištěno, že společnost ke krytí svého 

oběžného majetku využívá svůj vlastní kapitál. Jedná se tedy o společnost překapitalizovanou.  

 

Pomocí ukazatelů aktivity  byla hodnocena efektivnost využívání majetku ve 

společnosti. Velmi pozitivně se jevilo každoroční postupné snižování nejméně aktivních 

zásob, ve kterých je vázáno vždy velké množství peněžních prostředků.  Naopak negativně 

působí vysoké hodnoty doby obratu pohledávek. Podnik by se měl proto pokusit motivovat 

své zákazníky k dřívějším úhradám jejich závazků a částečně tím vyřešit svůj problém 

s okamžitou likviditou splácením svých závazků.  

 

Z grafického znázornění vybraných dvanácti poměrových ukazatelů a jejich 

zhodnocením se stejnými ukazateli, ovšem z oblasti zpracovatelského průmyslu, mohlo být 

vidět, že společnost měla proti průměru průmyslu daleko větší doby obratu zásob i 

pohledávek, menší rentabilitu, ale naopak vyšší celkovou a pohotovou likviditu. např. 

společnost má daleko vyšší dobu obratu zásob a pohledávek    

 

Ke zjištění, zda uvedená společnost není v brzké době ohrožena bankrotem,  byl použit 

model sestavený profesorem Altmanem, tzv. Altmanův model s tvarem rovnice určené pro 

podniky, s jejichž akciemi se veřejně neobchoduje na burze. V prvním dvou sledovaných 

letech mohla být společnost považována za finančně zdravou, neohroženou bankrotem. 

Jelikož však měla výsledná hodnota modelu každoroční klesající tendenci, v roce 2006 již se 

společnost dostala do oblasti tzv. šedé zóny, ve které nebylo možné přesně určit její budoucí 

vývoj.  

Klasifikaci finančního zdraví společnosti dle Kralickova Quick testu, lze na základě 

dosažených souhrnných výsledků považovat za průměrnou. Hodnoty ukazatele se ve všech 

sledovaných letech pohybovaly v mezích od 1,25 – 2,25, což společnost řadilo do tzv. šedé 

(neutrální) zóny. Z hlediska finanční stability však na tom byla společnost ve sledovaných 

letech velmi dobře.  

Dosažené výsledky Altmanova modelu i Kralickova Quick testu potvrdil i Index IN01, 

který hodnotí společnost jak z hlediska ohrožení bankrotem, tak i jeho bonity. Z výsledků 

byla zřejmá převážně klesající tendence, podobně jako u předchozích modelů. V prvním 

sledovaném roce mohla být společnost ARMATURY Group a. s. ještě považována za 

takovou, která není v brzké době ohrožena bankrotem a zároveň i schopná pro akcionáře 
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tvořit nějakou hodnotu. Od roku 2005 se však dostala do oblasti tzv. šedé zóny. Hodnota 

indexu se pak až do konce sledovaného období pohybovala v mezích od 1,18 – 1,50.  

 

Ze záporných výsledků, kterých bylo dosaženo výpočtem EVA – Equity , jednoznačně 

vyplývalo, že podnik v žádném sledovaném roce nevytvářel hodnotu, naopak ji spíše ztrácel. 

Poslední dva sledované roky již záporná hodnota ukazatele EVA – Equity nebyla díky nárůstu 

rentability vlastního kapitálu tak velká, a pokud by se podniku v budoucnu podařilo zvýšit 

rentabilitu vlastního kapitálu, mohl by začít vytvářet i nějakou novou hodnotu.     
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3 Současná opat ření ve spole čnosti a návrh nových 

Finanční vedení společnosti se v období, kdy Českou republiku zasáhla vlna světové 

hospodářské krize, snaží provádět různá opatření směřující především ke snižování doby 

obratu pohledávek, které na sebe vážou neproduktivní peníze, a dále pak ke snižování stavu 

zásob, jež se řadí k nejméně likvidním oběžným aktivům.   

 

Doba obratu pohledávek během sledovaného období ve většině případů byla vyšší nebo 

se jen nepatrně lišila od doby obratu závazků a současně téměř vždy přesahovala i běžnou 

dobu splatnosti faktur, tj. 90 dní. Společnost by se proto v budoucnosti měla snažit dobu 

splatnosti odběratelských faktur snížit na minimálně možný počet dní, neboť kdyby se naopak 

doba obratu pohledávek každoročně zvyšovala, mohly by časem ve společnosti vzniknout 

finanční potíže. Zatím však výsledky finanční analýzy nenasvědčují tomu, že by se společnost 

potýkala s vážnějšími problémy s finanční stabilitou.     

V prvopočátcích, ještě před uzavřením smlouvy, by se společnost před nesplacením 

pohledávek mohla chránit například tím, že delší dobu splatnosti by poskytla jen takovému 

odběrateli, který v předchozích případech své závazky vůči společnosti ARMATURY Group 

a. s. plnil řádně a včas. Další z možností, jak by ve společnosti mohly být pohledávky 

zajištěny, je požadovat od nových odběratelů ještě před dodáním zboží zaplacení zálohy, či 

platba v hotovosti při převzetí zboží.  

V současné době si finanční úsek společnosti ve spolupráci s firemním právníkem řídí 

pohledávky sami a v žádném případě nemají v úmyslu nechat si své pohledávky odkupovat 

firmami specializujícími se na řízení a vymáhání pohledávek. Spíše se snaží s dlužníky, kteří 

se dostali do dočasné platební neschopnosti domluvit na nějakém, pro oba výhodném, řešení. 

S takovými dlužníky společnost sestavuje např.  splátkový kalendář s rozhodčí doložkou nebo 

notářský či exekuční zápis s doložkou o přímé vykonavatelnosti. Uvedené vstřícné kroky 

mohou být následně vedením společnosti chápány i jako součást strategie vedoucí k získání 

zákazníků pro případnou další spolupráci, zajištění si tak odbytu zboží, a to vše vede 

k navýšení obratu a následně i zisku. Některé  pohledávky jsou ve společnosti zajišťovány 

různými platebními nástroji, např. akreditivem, bankovní zárukou.  

Vysoká výše zásob je pro společnost na jednu stranu sice výhodná, neboť je výraznou 

konkurenční výhodou, ale na druhou stranu naopak nevýhodná, neboť v nich má společnost 

vázáno velké množství peněžních prostředků, které případně mohou chybět jinde. Útvar 
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nákupu by se měl proto snažit řídit a udržovat zásoby na takové úrovni, která by odpovídala 

vnitropodnikovým potřebám podniku i přiměřeným nákladům na jejich pořízení a skladování.   

Ve společnosti již byla za účelem snížení stavu zásob zavedena následující opatření: 

•     veškeré nákupy zásob na sklad musí ještě před objednáním projít schvalovacím  

       procesem; 

•     vybrané položky a jejich objem k té jediné, mohou zůstat ležet na skladě bez  

       vazby na zakázku; 

•     u všech ostatních zásob na skladě je zaveden striktní zákaz nákupu do okamžiku  

       podepsání smlouvy.   

  

Dosáhnout optimální výše zásob či stanovit správnou frekvenci a velikost dodávky může 

být pro úvar nákupu někdy problematické. Situaci jim totiž ztěžuje skutečnost, že společnost 

se soustředí na produkci širokého sortimentu výrobků.  

Jedním z možných řešení, které by vedlo ke snížení stavu zásob, by mohlo být zavedení 

řízení dodávek většiny zásob až po zadání zakázky do výroby. Díky zavedení tohoto opatření 

by se ve společnosti zvýšil pohyb zásob, došlo by ke zmenšení počtu kusů skladových zásob a 

také by se snížily celkové náklady na skladování zásob. Řízení zásob teprve až po vzniku 

potřeby však společnosti může zvýšit pořizovací náklady zásob, neboť nebudou moci být 

využívány např. množstevní slevy, a hlavně dojde při tomto opatření k nárůstu rizika 

zastavení výroby či nesplnění dohodnutého termínu dodání. 

Problematika řízení zásob ve společnosti by mohla být také řešena pomocí metody ABC, 

díky které by byly všechny druhy zásob rozděleny do tří skupin (A, B, C), popř. i do více 

skupin, z hlediska jejich potřeby a jejich hodnoty. Jednotlivým  skupinám zásob by pak byla 

věnována ve všech fázích jejich řízení odlišná pozornost.  

 

Finanční vedení společnosti by se mělo dále snažit zvýšit svou každoročně klesající 

hodnotu okamžité likvidity. V posledním sledovaném roce tato likvidita činila pouhých 

0,3 %, což podniku ukazuje na skutečnost, že nemá dostatek peněžních prostředků 

v pokladně, v bance nebo v podobě krátkodobých cenných papírů, aby mohl okamžitě uhradit 

své vzniklé závazky. Své peněžní prostředky má totiž podnik vázané v již výše zmiňovaných 

pohledávkách a zásobách.  

 

V neposlední řadě je důležité, aby se společnost snažila zvýšit svou dosavadní nízkou 

rentabilitu. Tento problém by mohl být vyřešen pokračováním příznivého nárůstu tržeb se 



 - 60 - 

současným každoročním snížením nákladů, hlavně výrobních, avšak při zachování stávající 

kvality.    

Velká pozornost především ze strany investorů by měla být věnována rentabilitě 

vlastního kapitálu. V současnosti je tato rentabilita nižší než průměrná výše rentability 

vlastního kapitálu zpracovatelského průmyslu a také nižší než výše alternativního nákladu na 

vlastní kapitál. 
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Závěr 
 

Pro přijímání správných finančních rozhodnutí je důležitá dobrá znalost finanční situace 

daného podniku. K nástrojům poskytujícím informace tohoto druhu se řadí finanční analýza, 

která v užším pojetí v podniku slouží ke zhodnocení stavu a minulého vývoje financí na 

základě rozboru účetních výkazů. Mezi zájemce, pro které jsou informace o finanční situaci 

podniku důležité, patří nejen manažeři zodpovědní za dlouhodobou prosperitu podniku, ale 

také banky, obchodní partneři či případní investoři. 

  

Cílem mé diplomové práce bylo pomocí tradičních modelů finanční analýzy a 

ekonomické přidané hodnoty objektivně posoudit finanční výkonnost ve společnosti 

ARMATURY Group a. s. v letech 2004 – 2008 a následně pak na základě dosažených 

výsledků navrhnout vhodná opatření.  

 

Základem k vypracování praktické části byla teoretická východiska, ve kterých byly 

popsány metody a přístupy určené k hodnocení výkonnosti podniku. Pozornost byla věnována 

především způsobu výpočtu poměrových ukazatelů. Dále zde byly stručně charakterizovány 

souhrnné (bankrotní a bonitní) modely používané k měření finanční výkonnosti. Závěr 

teoretické části práce byl zaměřen na  popsání metodologie výpočtu EVA a způsobu stanovení 

alternativního nákladu vlastního kapitálu potřebného k výpočet EVA – Equity.  

V úvodu praktické části práce byla představena společnost ARMATURY Group a. s., 

byly zveřejněny základní údaje o ní, její historii a sortimentu výrobních produktů. Na uvedené 

společnosti následně byla provedena aplikace poznatků uvedených v teoretické části. V první 

řadě byla provedena a zhodnocena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Dále 

následovala analýza poměrových ukazatelů a měření finanční výkonnosti podle souhrnných 

modelů. Ke změření a posouzení finanční výkonnosti společnosti bylo použito i její 

zhodnocení z hlediska vlastního kapitálu (EVA – Equity). Při posuzování finanční výkonnosti 

podniku jsem používala údaje zveřejněné na webových stránkách společnosti, a také 

nezveřejněné informace poskytnuté podnikem.    

V poslední, třetí, kapitole praktické části jsem se snažila formulovat doporučení, která by 

dle mého názoru směřovala ke zlepšení stávající situace ve společnosti. Doporučení se týkala 

hlavně snížení doby obratu pohledávek a snížení stavu zásob. Dále pak bylo navrženo zvýšit 

hodnotu okamžité likvidity a také rentability.  
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Z provedené analýzy finanční výkonnosti společnosti ARMATURY Group a. s. 

vyplynulo, že i když se jedná z hlediska hodnocení finanční situace o podnik s dostatečnou 

finanční samostatností, má v některých svých oblastech problémy. Především mám na mysli 

problém s velmi nízkou okamžitou likviditou za poslední 3 roky. Pro vedení společnosti, dle 

mého názoru, není ukazatel okamžité likvidity ukazatelem až tak významným, jako např. 

ukazatel pohotové či celkové likvidity.  

V tom, že je společnost překapitalizována a že z hlediska rentability dosahuje poměrně 

nízké úrovně, akcionáři nevidí žádný větší problém. S nízkou rentabilitou vlastního kapitálu 

souvisí i skutečnost, že uvedená společnost ve všech sledovaných letech, jak je zřejmé i 

z výpočtu ukazatele EVA, vlastníkům netvoří žádnou hodnotu. 

 

 

Vypracování diplomové práce mi pomohlo pochopit skutečnost, že finanční analýza je 

nejen důležitým nástrojem k odhalení silných a slabých stránek podniku, ale také metodou 

schopnou předpovídat budoucí vývoj určité společnosti. 

Přesto, že uvedená společnost neměla ve sledovaných letech žádné větší nebo neřešitelné 

problémy, nemělo by vedení polevit v průběžném sledování finanční výkonnosti. V zatím 

bezproblémových finančních oblastech se totiž mohou kdykoliv v budoucnu vyskytnout 

problémy.  
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Seznam zkratek 

 

BSC  Balanced Scorecard 

BÚ   bankovní úvěry 

CK   cizí kapitál 

d    daňová sazba z příjmů právnických osob 

EAT  angl. earnings after taxes, zisk po zdanění (čistý zisk)   

EBIT  angl. earnings before interest and taxes, zisk před zdaněním a  

                            odečtením úroků 

EBT  angl. earnings before taxes, zisk před zdaněním 

EVA   angl. economic value added, ekonomická přidaná hodnota 

FA   finanční analýzy 

FS   finanční stabilita 

IN   index důvěryhodnosti 

MVA   angl. market value added, tržní přidaná hodnota 

NOPAT   angl. net operating profit after tax, čistý provozní zisk po zdanění  

OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

re    alternativní náklad na vlastní kapitál 

RF   bezriziková sazba 

RFS   riziko plynoucí z finanční stability 

RLA   riziková přirážka za velikost podniku 

RPOD   riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

ROA   angl. return on assets, rentabilita aktiv 

ROE   angl. return on equity, rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   angl. return on sales, rentabilita tržeb 

SH   souhrnné hodnocení 

UZ   úplatné zdroje (VK + BÚ + obligace) 

VK   vlastní kapitál 

VS   výnosová situace  

WACC   angl. weighted average cost of cupital, průměrné vážené náklady   

kapitálu 
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Příloha č. 1 

Rozvaha – aktiva (v tis. Kč) k 31. 12. 

Označení AKTIVA Č. řádku     ROK     

a b c 2004 2005 2006 2007 2008 
   Netto Netto Netto Netto Netto 
  AKTIVA CELKEM 1 959 276 977 149 1 049 569 1 240 028 1 391 747 

  A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 
  B. Dlouhodobý majetek 3 221 569 228 257 253 155 253 024 287 514 
  B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 3 489 10 161 7 686 4 560 4 318 
  B. I.    1.   Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 
             2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 
             3.  Software 7 3 000 1 863 7 686 4 560 4 045 
             4.  Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 
             5.  Goodwill 9 0 0 0 0 0 
             6.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 
             7.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 489 8 298 0 0 0 
             8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 273 
  B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 217 920 218 096 223 316 246 687 275 592 
  B. II.   1.   Pozemky 14 4 858 5 632 5 626 5 626 5 876 
             2.  Stavby 15 159 852 158 132 152 045 166 697 171 110 
             3.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 47 133 54 133 64 835 71 307 75 356 
             4.  Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 
             5.  Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0 
             6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 
             7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 6 077 199 290 2 222 20 800 
             8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  21 0 0 520 835 2 450 
             9.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 
  B. III.       Dlouhodobý finanční majetek 23 160 0 22 153 1 777 7 604 
  B. III.  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 160 0 22 153 1 777 7 604 
             2.  Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 
             3.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 
             4.  Půjčky a úvěry - ovládací a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 
             5.  Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 
             6.  Pořizovací dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 
             7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0 
  C. Oběžná aktiva 31 735 240 745 364 793 558 983 003 1 101 206 

  C. I. Zásoby 32 465 078 485 181 504 367 594 605 616 465 
  C. I.   1. Materiál 33 302 357 317 290 259 917 205 745 195 776 
            2.  Nedokončená výroba a polotovary 34 27 718 0 51 761 118 871 116 828 
           3.  Výrobky 35 42 522 45 706 46 019 73 686 69 246 
          4.  Zvířata 36 0 0 0 0 0 
          5.  Zboží 37 92 481 122 185 108 713 172 071 218 470 
          6.  Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 37 957 24 232 16 145 

  C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 2 275 0 32 560 32 560 18 211 
  C. II.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 14 241 
            2.  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 
            3.  Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 
           4.  Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0 0 
           5.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 
           6.  Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 
           7.  Jiné pohledávky 46 2 275 0 32 560 32 560 3 970 
           8.  Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 

  C. III.   Krátkodobé pohledávky 48 189 116 216 864 249 697 353 813 465 421 
  C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 182 784 206 148 245 045 328 741 452 171 

          2.  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 0 
          3.  Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 
         4.  Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 0 0 0 0 0 
         5.  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 
         6.  Stát - daňové pohledávky 54 0 0 0 9 194 4 
         7.  Krátkodobě poskytnuté zálohy 55 6 325 9 191 1 052 1 290 5 483 
         8.  Dohadné účty aktivní 56 7 0 0 12 088 3 823 
         9.  Jiné pohledávky 57 0 1 525 3 600 2 500 3 940 

  C. IV. Krátkodobý finanční majetek 58 78 771 43 319 6 934 2 025 1 109 
  C. IV. 1. Peníze 59 3 437 897 925 749 1 091 
           2.  Účty v bankách 60 30 334 39 422 3 009 1 276 18 
           3.  Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 45 000 3 000 3 000 0 0 
           4.  Pořizovací krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 

  D. I. Časové rozlišení 63 2 167 3 528 2 856 4 001 3 027 
  D. I.   1. Náklady příštích období 64 1 846 3 309 2 756 3 909 3 015 

          2.  Komplexní náklady příštích období 65 621 0 0 0 0 
          3.  Příjmy příštích obchodí 66 0 219 100 92 12 
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Příloha č. 2 

Rozvaha – pasiva (v tis. Kč) k 31. 12. 
 

Označení PASIVA Č. řádku     ROK     

a b c 2004 2005 2006 2007 2008 

  PASIVA CELKEM 67 959 276 977 149 1 049 569 1 240 028 1 391 747 

  A. Vlastní kapitál 68 806 309 780 107 784 133 807 569 839 750 
  A. I. Základní kapitál 69 501 200 468 640 501 200 501 200 501 200 
  A. I.    1.   Základní kapitál 70 501 200 501 200 501 200 501 200 501 200 
            2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 -32 560 0 0 0 
            3.  Změna základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 
  A. II. Kapitálové fondy 73 0 0 -33 657 -1 567 5 942 
  A. II.   1.   Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 
             2.  Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 
             3.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 -33 657 -1 567 5 942 
             4.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 0 
  A. III.       Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 78 310 193 310 193 310 193 243 067 243 067 
  A. III.   1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 310 193 310 193 310 193 243 067 243 067 
             2.  Statutární a ostatní fondy 80 0 0 0 0 0 
  A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 -12 884 -5 083 1 274 41 305 64 870 
  A. IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 82 22 024 29 825 36 182 41 305 64 870 
           2.  Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83 -34 908 -34 908 -34 908 0 0 

  A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 7 800 6 357 5 123 23 564 24 671 
  B. Cizí zdroje 85 152 967 196 483 265 436 432 374 551 997 
  B. I. Rezervy 86 0 0 0 31 385 57 255 
  B. I.    1.   Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 0 0 0 31 385 55 343 
            2.  Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0 0 0 0 
            3.  Rezerva na daň z příjmů 89 0 0 0 0 0 
            4.  Ostatní rezervy 90 0 0 0 0 1 912 
  B. II. Dlouhodobé závazky 91 15 384 17 851 62 952 47 711 32 802 
  B. II.   1.   Závazky z obchodních vztahů 92 0 0 0 0 0 
            2.  Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0 0 0 0 
            3.  Závazky - podstatný vliv 94 0 0 0 0 0 

            4.  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 95 0 0 0 0 0 

            5.  Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0 0 0 0 
            6.  Vydané dluhopisy 97 0 0 0 0 0 
            7.  Dlouhodobá směnky k úhradě 98 0 0 0 0 0 
            8.  Dohadné účty pasivní 99 0 0 0 0 0 
            9.  Jiné závazky 100 0 0 43 050 31 650 16 800 
          10.  Odložený daňový závazek 101 15 384 17 851 19 902 16 061 16 002 
  B. III.       Krátkodobé závazky 102 117 583 138 632 196 792 287 786 322 511 
  B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 89 582 112 443 152 488 223 694 227 163 
            2.  Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 
            3.  Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 

            4.  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 106 0 0 0 0 0 

            5.  Závazky k zaměstnancům 107 18 838 15 104 17 228 28 134 42 505 
            6.  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 244 2 437 3 122 4 933 6 057 
            7.  Stát - daňové závazky a dotace 109 1 633 3 562 3 527 11 788 9 931 
            8.  Krátkodobé přijeté zálohy 110 2 699 285 16 006 11 664 23 067 
            9.  Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 
          10.  Dohadné účty pasivní 112 473 2 449 667 1 157 7 065 
          11.  Jiné závazky 113 2 114 2 352 3 754 6 416 6 723 
  B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 20 000 40 000 5 692 65 492 139 429 
  B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 0 26 148 
            2.  Krátkodobé bankovní úvěry 116 20 000 40 000 442 65 252 111 664 

          3.  Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 5 250 240 1 617 
  C. I. Časové rozlišení 118 0 559 0 85 0 
  C. I.   1. Výdaje příštích období 119 0 559 0 85 0 
            2.  Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 0 

 
 



 
Příloha č. 3 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) k 31.12. 
 

Označení TEXT Č. řádku      ROK     

a b c 2004 2005 2006 2007 2008 
  I. Tržby z prodeje zboží 1 371 134 376 787 484 229 884 469 944 980 
  A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 298 220 311 724 378 273 627 245 718 577 
  + Obchodní marže 3 81 914 65 063 105 956 261 224 226 403 
  II. Výkony 4 645 092 826 953 504 111 883 377 915 830 
  II. 1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 5 343 504 384 265 334 096 491 561 540 819 
      2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3 801 -9 907 6 690 102 126 -2 840 
      3.          Aktivace 7 397 787 452 595 163 325 264 690 377 851 
  B. Výkonová spotřeba 8 611 783 772 357 484 915 880 477 857 085 
  B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 525 447 654 658 363 171 727 835 699 478 
  B. 2. Služby 10 86 336 117 699 121 744 152 642 157 607 
  + Přidaná hodnota 11 115 223 119 659 125 152 269 124 285 148 
  C. Osobní náklady 12 91 775 88 828 102 920 174 140 207 198 
  C. 1. Mzdové náklady 13 64 965 63 802 73 843 125 478 149 100 
  C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 575 0 0 0 0 
  C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 22 495 22 275 25 776 43 797 52 413 
  C. 4. Sociální náklady 16 2 740 2 751 3 301 4 865 5 685 
  D. Daně a poplatky 17 372 838 449 413 776 
  E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 24 531 26 243 27 948 30 548 33 931 
  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 69 730 63 396 82 764 132 425 153 012 
  III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4 954 3 465 2 392 1 104 4 470 
       2.        Tržby z prodeje materiálu 21 64 776 59 931 80 372 131 321 148 542 
  F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 49 676 48 304 63 673 107 638 128 067 

  F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 5 990 1 320 1 031 318 1 023 
      2.         Prodaný materiál 24 43 686 46 984 62 642 107 320 127 044 

  G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

25 499 2 770 111 46 246 24 953 

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 37 954 36 160 29 683 42 238 34 762 
  H. Ostatní provozní náklady 27 44 365 43 274 34 490 46 869 38 260 
  V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 
  I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 
  * Provozní výsledek hospodaření 30 11 689 8 958 8 008 37 933 39 737 
  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podíly 31 0 0 32 560 0 1 470 
  J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 32 560 0 809 
  VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 0 

  VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách podstatným vlivem 34 0 0 0 0 0 

        2.       Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 
        3.       Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0 
  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 48 418 276 0 0 1 098 
  K. Náklady z finančního majetku 38 47 325 0 0 0 0 
  IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39 0 0 0 0 0 
  L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 0 0 0 0 0 
  M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 -491 -34 -821 3 000 0 
  X. Výnosové úroky 42 351 174 255 155 387 
  P. Nákladové úroky 43 865 1 420 772 3 616 6 010 
  XI. Ostatní finanční výnosy 44 4 414 5 430 23 115 69 469 143 039 
  O. Ostatní finanční náklady 45 11 248 5 116 23 517 70 948 147 051 
  XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 
  P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 
  * Finanční výsledek hospodaření 48 -5 764 -622 -98 -7 940 -7 876 
  Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -1 264 2 520 2 051 6 429 7 190 
  Q. 1. -splatná 50 0 53 0 10 270 7 249 
      2.        -odložená 51 -1 264 2 467 2 051 -3 841 -59 
  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 7 189 5 816 5 859 23 564 24 671 
  XIII. Mimořádné výnosy 53 613 543 0 0 0 
  R. Mimořádné náklady 54 2 2 736 0 0 
  S. Daň z příjmů za běžnou činnost 55 0 0 0 0 0 
  S. 1. -splatná 56 0 0 0 0 0 
      2.        -odložená 57 0 0 0 0 0 
  * Mimořádný výsledek hospodaření 58 611 54 -736 0 0 
  T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 
  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 7 800 6 357 5 123 23 564 24 671 
  **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 6 536 8 877 7 174 29 993 31 861 



  Příloha č. 4 

Zjednodušený způsob výpočtu provozního cash flow (v tis. Kč)  

Položka Výpo čet 2004 2005 2006 2007 2008 

zisk zisk 7 800 6 357 5 123 23 564 24 671 

Odpisy – stálých aktiv odpisy 24 531 26 243 27 948 30 548 33 931 

ostatní (∆ ostatní pasiva - ∆ ostatní aktiva) -100 -802 113 -1 057 889 

CF ze samofinancování zisk + odpisy + (∆ ostatní pasiva - ∆ ostatní aktiva) 32 231 31 798 33 184 53 055 59 491 

pohledávky ∆ pohledávky 4 020 25 473 65 393 104 116 97 259 

zásoby ∆ zásoby 25 606 20 103 19 186 90 238 21 860 

závazky ∆ závazky 31 142 43 516 68 953 135 553 93 753 

CF z provozních činností CF ze samofinancování - ∆ pohledávky - ∆ zásoby + ∆ závazky 33 747 29 738 17 558 -5 746 34 125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 5 

Horizontální analýza rozvahy - aktiva (v tis. Kč) 
 

Označení AKTIVA 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 

a b v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč %  

  AKTIVA CELKEM 17 873 1,86 72 420 7,41 190 459 18,15 151 719 12,24 
  A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  B. Dlouhodobý majetek 6 688 3,02 24 898 10,91 -131 -0,05 34 490 13,63 
  B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 672 191,23 -2 475 -24,36 -3 126 -40,67 -242 -5,31 
  B. I.       1.   Zřizovací výdaje 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
                2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
                3.  Software -1 137 -37,90 5 823 312,56 -3 126 -40,67 -515 -11,29 
                4.  Ocenitelná práva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
                5.  Goodwill 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
                6.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
                7.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 809 1596,93 -8 298 -100,00 0 0,00 0 0,00 
                8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 273 n/a 
  B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 176 0,08 5 220 2,39 23 371 10,47 28 905 11,72 
  B. II.     1.   Pozemky 774 15,93 -6 -0,11 0 0,00 250 4,44 
               2.  Stavby -1 720 -1,08 -6 087 -3,85 14 652 9,64 4 413 2,65 
               3.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7 000 14,85 10 702 19,77 6 472 9,98 4 049 5,68 
              4.  Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              5.  Základní stádo a tažná zvířata 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -5 878 -96,73 91 45,73 1 932 666,21 18 578 836,09 
              8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  0 0,00 520 n/a 315 60,58 1 615 193,41 
              9.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  B. III.       Dlouhodobý finanční majetek -160 -100,00 22 153 n/a -20 376 -91,98 5 827 327,91 
  B. III.   1. Podíly v ovládaných a řízených osobách -160 -100,00 22 153 n/a -20 376 -91,98 5 827 327,91 
              2.  Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              3.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

              4.  
Půjčky a úvěry - ovládací a řídící osoba, podstatný 
vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

              5.  Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              6.  Pořizovací dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  C. Oběžná aktiva 10 124 1,38 48 194 6,47 189 445 23,87 118 203 12,02 
  C. I. Zásoby 20 103 4,32 19 186 3,95 90 238 17,89 21 860 3,68 
  C. I.     1. Materiál 14 933 4,94 -57 373 -18,08 -54 172 -20,84 -9 969 -4,85 
              2.  Nedokončená výroba a polotovary -27 718 -100,00 51 761 n/a 67 110 129,65 -2 043 -1,72 
              3.  Výrobky 3 184 7,49 313 0,68 27 667 60,12 -4 440 -6,03 
              4.  Zvířata 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              5.  Zboží 29 704 32,12 -13 472 -11,03 63 358 58,28 46 399 26,97 
              6.  Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0,00 37 957 n/a -13 725 -36,16 -8 087 -24,84 
  C. II. Dlouhodobé pohledávky -2 275 -100,00 32 560 n/a 0 0,00 -14 349 -44,07 
  C. II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 241 n/a 
             2.  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             3.  Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

             4.  
Pohledávky za společníky,členy družstva a za 
účastníky sdružení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

             5.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             6.  Dohadné účty aktivní 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             7.  Jiné pohledávky -2 275 -100,00 32 560 n/a 0 0,00 -28 590 -87,81 
             8.  Odložená daňová pohledávka 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  C. III.   Krátkodobé pohledávky 27 748 14,67 32 833 15,14 104 116 41,70 111 608 31,54 
  C. III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 23 364 12,78 38 897 15,87 83 696 34,16 123 430 37,55 
             2.  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             3.  Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

             4.  
Pohledávky za společníky,členy družstva a za 
účastníky sdružení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

             5.  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             6.  Stát - daňové pohledávky 0 0,00 0 0,00 9 194 n/a -9 190 -99,96 
             7.  Krátkodobě poskytnuté zálohy 2 866 45,31 -8 139 -88,55 238 22,62 4 193 325,04 
             8.  Dohadné účty aktivní -7 -100,00 0 0,00 12 088 n/a -8 265 -68,37 
             9.  Jiné pohledávky 1 525 n/a 2 075 57,64 -1 100 -30,56 1 440 57,60 
  C. IV. Krátkodobý finanční majetek -35 452 -45,01 -36 385 -83,99 -4 909 -70,80 -916 -45,23 
  C. IV.  1. Peníze -2 540 -73,90 28 3,12 -176 -19,03 342 45,66 
             2.  Účty v bankách 9 088 29,96 -36 413 -92,37 -1 733 -57,59 -1258 -98,59 
             3.  Krátkodobé cenné papíry a podíly -42 000 -93,33 0 0,00 -3 000 -100,00 0 0,00 
             4.  Pořizovací krátkodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  D. I. Časové rozlišení 1 361 62,81 -672 -19,05 1 145 40,09 -974 -24,34 
  D. I.    1. Náklady příštích období 1 463 79,25 -553 -16,71 1 153 41,84 -894 -22,87 
             2.  Komplexní náklady příštích období -621 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             3.  Příjmy příštích obchodí 219 n/a -119 -54,34 -8 -8,00 -80 -86,96 



 

Příloha č. 6 

Horizontální analýza rozvahy - pasiva (v tis. Kč) 
 

Označení PASIVA 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 

a b v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

  PASIVA CELKEM 17 873 1,86 72 420 7,41 190 459 18,15 151 719 12,24 
  A. Vlastní kapitál -26 202 -3,25 4 026 0,52 23 436 2,99 32 181 3,98 
  A. I. Základní kapitál -32 560 -6,50 32 560 6,95 0 0,00 0 0,00 
  A. I.     1.   Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) -32 560 n/a 32 560 100,00 0 0,00 0 0,00 
              3.  Změna základního kapitálu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  A. II. Kapitálové fondy 0 0,00 -33 657 n/a 32 090 -95,34 7 509 -479,20 
  A. II.   1.   Emisní ážio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             2.  Ostatní kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             3.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0,00 -33 657 n/a 32 090 -95,34 7 509 -479,20 
             4.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  A. III.       
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 

0 0,00 0 0,00 -67 126 21,64 0 0,00 

  A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 0,00 0 0,00 -67 126 21,64 0 0,00 
             2.  Statutární a ostatní fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 7 801 -60,55 6 357 -125,06 40 031 3142,15 23 565 57,05 
  A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 7 801 35,42 6 357 21,31 5 123 14,16 23 565 57,05 
             2.  Neuhrazená ztráta minulých let (-) 0 0,00 0 0,00 34 908 -100,00 0 0,00 

  A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 

-1 443 -18,50 -1 234 -19,41 18 441 359,96 1 107 4,70 

  B. Cizí zdroje 43 516 28,45 68 953 35,09 166 938 62,89 119 623 27,67 
  B. I. Rezervy 0 0,00 0 0,00 31 385 n/a 25 870 82,43 
  B. I.    1.   Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0,00 0 0,00 31 385 n/a 23 958 76,34 
             2.  Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             3.  Rezerva na daň z příjmů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             4.  Ostatní rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 912 n/a 
  B. II. Dlouhodobé závazky 2 467 16,04 45 101 252,65 -15 241 -24,21 -14 909 -31,25 
  B. II.   1.   Závazky z obchodních vztahů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             2.  Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             3.  Závazky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

             4.  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

             5.  Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             6.  Vydané dluhopisy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             7.  Dlouhodobá směnky k úhradě 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             8.  Dohadné účty pasivní 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
             9.  Jiné závazky 0 0,00 43 050 n/a -11 400 -26,48 -14 850 -46,92 
           10.  Odložený daňový závazek 2 467 16,04 2 051 11,49 -3 841 -19,30 -59 -0,37 
  B. III.       Krátkodobé závazky 21 049 17,90 58 160 41,95 90 994 46,24 34 725 12,07 
  B. III.  1. Závazky z obchodních vztahů 22 861 25,52 40 045 35,61 71 206 36,18 3 469 1,55 
              2.  Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
              3.  Závazky - podstatný vliv 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

              4.  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

              5.  Závazky k zaměstnancům -3 734 -19,82 2 124 14,06 10 906 63,30 14 371 51,08 

              6.  
Závazky ze soci. zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

193 8,60 684 28,11 1 811 58,01 1 124 22,79 

              7.  Stát - daňové závazky a dotace 1 929 118,13 -35 -0,98 8 261 234,22 -1 857 -15,75 
              8.  Krátkodobé přijeté zálohy -2 414 -89,44 15 721 5516,14 -4 342 -27,13 11 403 97,76 
              9.  Vydané dluhopisy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
            10.  Dohadné účty pasivní 1 976 417,76 -1 782 -72,76 490 73,46 5 908 510,63 
            11.  Jiné závazky 238 11,26 1 402 59,61 2 662 70,91 307 4,78 
  B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 20 000 100,00 -34 308 -85,77 59 800 1050,60 73 937 112,89 
  B. IV.  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 148 n/a 
              2.  Krátkodobé bankovní úvěry 20 000 100,00 -39 558 -98,90 64 810 14662,90 46 412 71,13 
              3.  Krátkodobé finanční výpomoci 0 0,00 5 250 n/a -5 010 -95,43 1 377 573,75 
  C. I. Časové rozlišení 559 n/a -559 -100,00 85 n/a -85 100,00 
  C. I.     1. Výdaje příštích období 559 n/a -559 -100,00 85 n/a -85 100,00 
              2.  Výnosy příštích období 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
 



 
Příloha č. 7 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztáty (v tis. Kč)  

Označení TEXT 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 

a b v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

  I. Tržby z prodeje zboží 5 653 1,52 107 442 28,52 400 240 82,66 60 511 6,84 
  A. Náklady vynaložené na prodané zboží 13 504 4,53 66 549 21,35 248 972 65,82 91 332 14,56 
  + Obchodní marže -16 851 -20,57 40 893 62,85 155 268 146,54 -34 821 -13,33 
  II. Výkony 181 861 28,19 -322 842 -39,04 379 266 75,23 32 453 3,67 
  II.  1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 40 761 11,87 -50 169 -13,06 157 465 47,13 49 258 10,02 
       2.          Změna stavu zásob vlastní činnosti -13 708 -360,64 16 597 -167,53 95 436 1426,55 -104 966 -102,78 
       3.          Aktivace 54 808 13,78 -289 270 -63,91 101 365 62,06 113 161 42,75 
  B. Výkonová spotřeba 160 574 26,25 -287 442 -37,22 395 562 81,57 -23 392 -2,66 
  B.  1. Spotřeba materiálu a energie 129 181 24,58 -291 487 -44,53 364 664 100,41 -28 357 -3,90 
  B.  2. Služby 31 363 36,33 4 045 3,44 30 898 25,38 4 965 3,25 
  + Přidaná hodnota 4 436 3,85 5 493 4,59 143 972 115,04 16 024 5,95 
  C. Osobní náklady -2 947 -3,21 14 092 15,86 71 220 69,20 33 058 19,00 
  C.  1. Mzdové náklady -1 163 -1,79 10 041 15,74 51 635 69,93 23 622 18,83 
  C.  2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva -1 575 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  C.  3. Náklady na sociální zabezpečení -220 -0,98 3 501 15,72 18 021 69,91 8 616 19,67 
  C.  4. Sociální náklady 11 0,40 550 19,99 1 564 47,38 820 16,86 
  D. Daně a poplatky 466 125,27 -389 -46,42 -36 -8,02 363 87,89 
  E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 1 712 6,98 1 705 6,50 2 600 9,30 3 383 11,07 
  III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu -6 334 -9,08 19 368 30,55 49 661 60,00 20 587 15,55 
  III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -1 489 -30,06 -1 073 -30,97 -1 288 -53,85 3 366 304,89 
        2.        Tržby z prodeje materiálu -4 845 -7,48 20 441 34,11 50 949 63,39 17 221 13,11 
  F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a mat. -1 372 -2,76 15 369 31,82 43 965 69,05 20 429 18,98 
  F.  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -4 670 -77,96 -289 -21,89 -713 -69,16 705 221,70 
        2.         Prodaný materiál 3 298 7,55 15 658 33,33 44 678 71,32 19 724 18,38 

  G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 2 271 455,11 -2 659 -95,99 46 135 41563,06 -21 293 -46,04 

  IV. Ostatní provozní výnosy -1 794 -4,73 -6 477 -17,91 12 555 42,30 -7 476 -17,70 
  H. Ostatní provozní náklady -1 091 -2,46 -8 784 -20,30 12 379 35,89 -8 609 -18,37 
  V. Převod provozních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  I. Převod provozních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  * Provozní výsledek hospodaření -2 731 -23,36 -950 -10,61 29 925 373,69 1 804 4,76 
  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podíly 0 0,00 32 560 n/a -32 560 -100,00 1 470 n/a 
  J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0,00 32 560 n/a -32 560 -100,00 809 n/a 
  VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách podstatným vlivem 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

        2.       Výnosy z ostatních dlouh. cenných papírů a podílů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
        3.       Výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku -48 142 -99,43 -276 -100,00 0 0,00 1 098 n/a 
  K. Náklady z finančního majetku -47 325 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných 
papírů 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

457 -93,08 -787 2314,71 3 821 -465,41 -3 000 100,00 

  X. Výnosové úroky -177 -50,43 81 46,55 -100 -39,22 232 149,68 
  P. Nákladové úroky 555 64,16 -648 -45,63 2 844 368,39 2 394 66,21 
  XI. Ostatní finanční výnosy 1 016 23,02 17 685 325,69 46 354 200,54 73 570 105,90 
  O. Ostatní finanční náklady -6 132 -54,52 18 401 359,68 47 431 201,69 76 103 107,27 
  XII. Převod finančních výnosů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  P. Převod finančních nákladů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  * Finanční výsledek hospodaření 5 142 -89,21 524 -84,24 -7 842 8002,04 64 -0,81 
  Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 784 -299,37 -469 -18,61 4 378 213,46 761 11,84 
  Q.  1. -splatná 53 n/a -53 -100,00 10 270 n/a -3 021 -29,42 
        2.        -odložená 3 731 -295,17 -416 -16,86 -5 892 -287,27 3 782 -98,46 
  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 373 19,10 43 0,73 17 705 302,18 1 107 4,70 
  XIII. Mimořádné výnosy -70 -11,42 -543 100,00 0 0,00 0 0,00 
  R. Mimořádné náklady 0 0,00 734 36700,00 -736 100,00 0 0,00 
  S. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  S.  1. -splatná 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
        2.        -odložená 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  * Mimořádný výsledek hospodaření -557 -91,16 -790 -1462,96 736 -100,00 0 0,00 

  T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 443 -18,50 -1 230 -19,35 18 441 359,96 1 107 4,70 
  **** Výsledek hospodaření před zdaněním 2 341 35,82 -1 703 -19,18 22 819 318,08 1 871 6,24 



 

Příloha č. 8 

Vertikální analýza rozvahy - aktiva (v %)  

Označení AKTIVA Č. řádku ROK 
a b c 2004 2005 2006 2007 2008 
  AKTIVA CELKEM 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  B. Dlouhodobý majetek 3 23.10 23.36 24.12 20.40 20.66 
  B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0.36 1.04 0.73 0.37 0.31 
  B. I.   1.   Zřizovací výdaje 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            3.  Software 7 0.31 0.19 0.73 0.37 0.29 
            4.  Ocenitelná práva 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            5.  Goodwill 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            6.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            7.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0.05 0.85 0.00 0.00 0.00 
            8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
  B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 22.72 22.32 21.28 19.89 19.80 
  B. II. 1.   Pozemky 14 0.51 0.58 0.54 0.45 0.42 
            2.  Stavby 15 16.66 16.18 14.49 13.44 12.29 
            3.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 4.91 5.54 6.18 5.75 5.41 
            4.  Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            5.  Základní stádo a tažná zvířata 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0.63 0.02 0.03 0.18 1.49 
            8.  Poskytnuré zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  21 0.00 0.00 0.05 0.07 0.18 
            9.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  B. III.       Dlouhodobý finanční majetek 23 0.02 0.00 2.11 0.14 0.55 
  B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0.02 0.00 2.11 0.14 0.55 
             2.  Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
             3.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
             4.  Půjčky a úvěry - ovládací a řídící osoba, podstatný vliv 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
             5.  Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
             6.  Pořizovací dlouhodobý finanční majetek 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
             7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  C. Oběžná aktiva 31 76.65 76.28 75.61 79.27 79.12 
  C. I. Zásoby 32 48.48 49.65 48.05 47.95 44.29 
  C. I.    1. Materiál 33 31.52 32.47 24.76 16.59 14.07 
             2.  Nedokončená výroba a polotovary 34 2.89 0.00 4.93 9.59 8.39 
             3.  Výrobky 35 4.43 4.68 4.38 5.94 4.98 
             4.  Zvířata 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
             5.  Zboží 37 9.64 12.50 10.36 13.88 15.70 
             6.  Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0.00 0.00 3.62 1.95 1.16 
  C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 0.24 0.00 3.10 2.63 1.31 
  C. II.   1. Pohledávky z obhodních vztahů 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 
              2.  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
              3.  Pohledávky - podstatný vliv 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
              4.  Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
              5.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
              6.  Dohadné účty aktivní 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
              7.  Jiné pohledávky 46 0.24 0.00 3.10 2.63 0.29 
              8.  Odložená daňová pohledávka 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  C. III.   Krátkodobé pohledávky 48 19.71 22.19 23.79 28.53 33.44 
  C. III.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 19.05 21.10 23.35 26.51 32.49 
               2.  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               3.  Pohledávky - podstatný vliv 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               4.  Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               5.  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
               6.  Stát - daňové pohledávky 54 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 
               7.  Krátkodobě poskytnuté zálohy 55 0.66 0.94 0.10 0.10 0.39 
               8.  Dohadné účty aktivní 56 0.00 0.00 0.00 0.97 0.27 
               9.  Jiné pohledávky 57 0.00 0.16 0.34 0.20 0.28 
  C. IV. Krátkodobý finanční majetek 58 8.21 4.43 0.66 0.16 0.08 
  C. IV.   1. Peníze 59 0.36 0.09 0.09 0.06 0.08 
               2.  Účty v bankách 60 3.16 4.03 0.29 0.10 0.00 
               3.  Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 4.69 0.31 0.29 0.00 0.00 
               4.  Pořizovací krátkodobý finanční majetek 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  D. I. Časové rozlišení 63 0.23 0.36 0.27 0.32 0.22 
  D. I.      1. Náklady příštích období 64 0.19 0.34 0.26 0.32 0.22 
               2.  Komplexní náklady přístích období 65 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
                3.  Příjmy příštích obchodí 66 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 



 

Příloha č. 9 

Vertikální analýza rozvahy - pasiva (v %)  

Označení PASIVA Č. řádku   ROK   

a b c 2004 2005 2006 2007 2008 

  PASIVA CELKEM 67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  A. Vlastní kapitál 68 84,05 79,84 74,71 65,13 60,34 
  A. I. Základní kapitál 69 52,25 47,96 47,75 40,42 36,01 
  A. I.   1.   Základní kapitál 70 52,25 51,29 47,75 40,42 36,01 
             2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0,00 -3,33 0,00 0,00 0,00 
             3.  Změna základního kapitálu 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  A. II. Kapitálové fondy 73 0,00 0,00 -3,21 -0,13 0,43 
  A. II.   1.   Emisní ážio 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
              2.  Ostatní kapitálové fondy 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
              3.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0,00 0,00 -3,21 -0,13 0,43 
              4.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  A. III.       Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 78 32,34 31,74 29,55 19,60 17,46 
  A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 32,34 31,74 29,55 19,60 17,46 
              2.  Statutární a ostatní fondy 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 -1,34 -0,52 0,12 3,33 4,66 
  A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 82 2,30 3,05 3,45 3,33 4,66 
             2.  Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83 -3,64 -3,57 -3,33 0,00 0,00 
  A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 0,81 0,65 0,49 1,90 1,77 
  B. Cizí zdroje 85 15,95 20,11 25,29 34,87 39,66 
  B. I. Rezervy 86 0,00 0,00 0,00 2,53 4,11 
  B. I.   1.   Rezervy podlezvláštních právních předpisů 87 0,00 0,00 0,00 2,53 3,98 
            2.  Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
            3.  Rezerva na daň z příjmů 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
            4.  Ostatní rezervy 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 
  B. II. Dlouhodobé závazky 91 1,60 1,83 6,00 3,85 2,36 
  B. II.  1.   Závazky z obchodních vztahů 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             2.  Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             3.  Závazky - podstatný vliv 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             4.  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             5.  Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             6.  Vydané dluhopisy 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             7.  Dlouhodobá směnky k úhradě 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             8.  Dohadné účty pasivní 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             9.  Jiné závazky 100 0,00 0,00 4,10 2,55 1,21 
           10.  Odložený daňový závazek 101 1,60 1,83 1,90 1,30 1,15 
  B. III.       Krátkodobé závazky 102 12,26 14,19 18,75 23,21 23,17 
  B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 9,34 11,51 14,53 18,04 16,32 
             2.  Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             3.  Závazky - podstatný vliv 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             4.  
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              5.  Závazky k zaměstnancům 107 1,96 1,55 1,64 2,27 3,05 
              6.  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 0,23 0,25 0,30 0,40 0,44 
              7.  Stát - daňové závazky a dotace 109 0,17 0,36 0,34 0,95 0,71 
              8.  Krátkodobé přijeté zálohy 110 0,28 0,03 1,53 0,94 1,66 
              9.  Vydané dluhopisy 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
            10.  Dohadné účty pasivní 112 0,05 0,25 0,06 0,09 0,51 
            11.  Jiné závazky 113 0,22 0,24 0,36 0,52 0,48 
  B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 2,08 4,09 0,54 5,28 10,02 
  B. IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 
               2.  Krátkodobé bankovní úvěry 116 2,08 4,09 0,04 5,26 8,02 
               3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0,00 0,00 0,50 0,02 0,12 
  C. I. Časové rozlišení 118 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00 
  C. I.      1. Výdaje příštích období 119 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00 
               2.  Výnosy příštích období 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 



 

Příloha č. 10                 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %)  

Označení TEXT Č. řádku ROK 

a b c 2004 2005 2006 2007 2008 
  I. Tržby z prodeje zboží 1 57,53 45,56 96,06 100,12 103,18 
  A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 46,23 37,70 75,04 71,01 78,46 
  + Obchodní marže 3 12,70 7,87 21,02 29,57 24,72 
  II. Výkony 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  II.    1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 5 53,25 46,47 66,27 55,65 59,05 
          2.          Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0,59 -1,20 1,33 11,56 -0,31 
          3.          Aktivace 7 61,66 54,73 32,40 29,96 41,26 
  B. Výkonová spotřeba 8 94,84 93,40 96,19 99,67 93,59 
  B.    1. Spotřeba materiálu a energie 9 81,45 79,17 72,04 82,39 76,38 
  B.    2. Služby 10 13,38 14,23 24,15 17,28 17,21 
  + Přidaná hodnota 11 17,86 14,47 24,83 30,47 31,14 
  C. Osobní náklady 12 14,23 10,74 20,42 19,71 22,62 
  C.    1. Mzdové náklady 13 10,07 7,72 14,65 14,20 16,28 
  C.    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
  C.    3. Náklady na sociální zabezpečení 15 3,49 2,69 5,11 4,96 5,72 
  C.    4. Sociální náklady 16 0,42 0,33 0,65 0,55 0,62 
  D. Daně a poplatky 17 0,06 0,10 0,09 0,05 0,08 
  E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3,80 3,17 5,54 3,46 3,70 
  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 10,81 7,67 16,42 14,99 16,71 
  III.   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,77 0,42 0,47 0,12 0,49 
          2.        Tržby z prodeje materiálu 21 10,04 7,25 15,94 14,87 16,22 
  F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 7,70 5,84 12,63 12,18 13,98 
  F.     1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,93 0,16 0,20 0,04 0,11 
          2.         Prodaný materiál 24 6,77 5,68 12,43 12,15 13,87 

  G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

25 0,08 0,33 0,02 5,24 2,72 

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 5,88 4,37 5,89 4,78 3,80 
  H. Ostatní provozní náklady 27 6,88 5,23 6,84 5,31 4,18 
  V. Převod provozních výnosů 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  I. Převod provozních nákladů 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  * Provozní výsledek hospodaření 30 1,81 1,08 1,59 4,29 4,34 
  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podíly 31 0,00 0,00 6,46 0,00 0,16 
  J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,00 0,00 6,46 0,00 0,09 
  VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách podstatným vlivem 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          2.       Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          3.       Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 7,51 0,03 0,00 0,00 0,12 
  K. Náklady z finančního majetku 38 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
  IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 -0,08 0,00 -0,16 0,34 0,00 
  X. Výnosové úroky 42 0,05 0,02 0,05 0,02 0,04 
  P. Nákladové úroky 43 0,13 0,17 0,15 0,41 0,66 
  XI. Ostatní finanční výnosy 44 0,68 0,66 4,59 7,86 15,62 
  O. Ostatní finanční náklady 45 1,74 0,62 4,67 8,03 16,06 
  XII. Převod finančních výnosů 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  P. Převod finančních nákladů 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  * Finanční výsledek hospodaření 48 -0,89 -0,08 -0,02 -0,90 -0,86 
  Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -0,20 0,30 0,41 0,73 0,79 
  Q.     1. -splatná 50 0,00 0,01 0,00 1,16 0,79 
  2.        -odložená 51 -0,20 0,30 0,41 -0,43 -0,01 
  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 1,11 0,70 1,16 2,67 2,69 
  XIII. Mimo řádné výnosy 53 0,10 0,07 0,00 0,00 0,00 
  R. Mimořádné náklady 54 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 
  S. Daň z příjmů za běžnou činnost 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  S.     1. -splatná 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
           2.        -odložená 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  * Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,09 0,01 -0,15 0,00 0,00 
  T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 1,21 0,77 1,02 2,67 2,69 
  **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 1,01 1,07 1,42 3,40 3,48 

 
 



 
 

Příloha č. 11                 

 
Obecný tvar indexu IN95 s vahami V1 až V6: 

 

IN = V1 * A + V2 * B + V3 * C + V4 * D + V5 * E – V6 * F 

 

       kde: 

  A = aktiva / cizí zdroje 

  B = EBIT / nákladové úroky 

  C = EBIT / aktiva 

  D = tržby / aktiva 

  E = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky – krátkodobé bankoví úvěry) 

  F = závazky po lhůtě splatnosti / tržby 

 

Váhy indexu IN95 pro jednotlivé OKEČ 

OKEČ Název V1 V2 V3 V4 V5 V6 
A Zemědělství 0,24 0,11 21,35 0,76 0,10 14,57 
B Rybolov 0,05 0,11 10,76 0,90 0,10 84,11 
C Dobývání nerostných surovin 0,14 0,11 17,74 0,72 0,10 16,89 
CA Dobývání energetických surovin 0,14 0,11 21,83 0,74 0,10 16,31 
CB Dobývání ostatních surovin 0,16 0,11 5,39 0,56 0,10 25,39 
D Zpracovatelský průmysl 0,24 0,11 7,61 0,48 0,10 11,92 
DA Potravinářský průmysl 0,26 0,11 4,99 0,33 0,10 17,38 
DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 0,11 6,08 0,43 0,10 12,73 
DC Kožedělný průmysl 0,24 0,11 7,95 0,43 0,10 8,79 
DD Dřevařský průmysl 0,24 0,11 18,73 0,41 0,10 11,57 
DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 0,11 6,08 0,44 0,10 16,99 
DF Koksování a rafinérie 0,19 0,11 4,09 0,32 0,10 2026,93 
DG Výroba chemických výrobků 0,21 0,11 4,81 0,57 0,10 17,06 
DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 0,11 5,87 0,38 0,10 43,01 
DI Stavební hmoty 0,20 0,11 5,28 0,55 0,10 28,05 
DJ Výroba kovů 0,24 0,11 10,55 0,46 0,10 9,74 
DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 0,11 13,07 0,64 0,10 6,36 
DL Elektronika a elektrotechnika 0,27 0,11 9,50 0,51 0,10 8,27 
DM Výroba dopravních prostředků 0,23 0,11 29,29 0,71 0,10 7,46 
DN Jinde nezařazený průmysl 0,26 0,11 3,91 0,38 0,10 17,62 
E Elektřina, voda, plyn 0,15 0,11 4,61 0,72 0,10 55,89 
F Stavebnictví 0,34 0,11 5,74 0,35 0,10 16,54 
G Obchod, opravy motorových vozidel 0,33 0,11 9,70 9,70 0,10 28,32 
H Pohostinství a ubytování 0,35 0,11 12,57 0,88 0,10 15,97 
I Doprava, skladování, spoje 0,07 0,11 14,35 0,75 0,10 60,61 
  Ekonomika ČR 0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 16,80 

Zdroj: NEUMAIEROVÁ, Inka, NEUMAIER, Ivan; Výkonnost a tržní hodnota firmy 

 

Hodnocení indexu IN95: 

 IN > 2   uspokojivá finanční situace 
 1 < IN ≤  2 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 
 IN ≤  1  podnik je ohrožen vážnými finančními problém
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Příloha č. 12                 

 
Tabulka Tamariho indexu rizika 

Ukazatel Popis ukazatele Interval hodnot Bodové 
ohodnocení  

0,5 a více 25 bodů 
0,41 až 0,5 20 bodů 
0,31 až 0,4 15 bodů 
0,21 až 0,3 10 bodů 
0,11 až 0,2 5 bodů 

 
 

A 
 
 
 

 
 

vlastní kapitál / cizí zdroje 
 
 
 

0,1 a méně 0 bodů 

každoročně b1 > 0, b2 
roste 

25 bodů 

každoročně b1 > 0, b2 
kolísá 

20 bodů 

každoročně b1 > 0, b2 
klesá 

15 bodů 

každoročně b1 < 0 
kromě 1. roku 

10 bodů 

každoročně b1 < 0 ve 2. 
roce ale ne v posledním 

roce 
5 bodů 

 
 

B 
 
 
 

b1 = čistý zisk 
 
 

b2 = čistý zisk / vlastní kapitál 
 
 
 

každoročně b1 < 0 ve 
více než 3 letech nebo 

poslední 2 roky 
0 bodů 

2 a více 20 bodů 
1,5 až 2 15 bodů 

1,1 až 1,5 10 bodů 
0,5 až 1,1 5 bodů 

 
 

C 
 
 

 
 

(hotovost + likvidní aktiva) / krát. cizí kapitál 
 
 0,5 a méně 0 bodů 

HK a více 10 bodů 
Md až HK 6 bodů 
DK až Md 3 body 

 
 

D 
 

 
 

(tržby + změna stavu pol. a hot. výrobků) / stav zásob 
 DK a méně 0 bodů 

HK a více 10 bodů 
Md až HK 6 bodů 
DK až Md 3 body 

 
E 
 
 

 
tržby / (pohledávky + směnky) 

 
 DK a méně 0 bodů 

HK a více 10 bodů 
Md až HK 6 bodů 
DK až Md 3 body 

 
F 
 
 

 
vlastní náklady produkce / (Ø oběžné prostř. - kr. cizí kap.) 

 
 DK a méně 0 bodů 

 

Poznámka: 

 HK – horní kvantit hodnot příslušných ukazatelů v daném oboru 
 Md – medián hodnot příslušných ukazatelů v daném oboru 
 DK – dolní kvantit hodnot příslušných ukazatelů v daném oboru 
 
 
 

 

 


