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1 ÚVOD 

V devadesátých letech 20. století jiţ nic nestálo v cestě pokusu o vytvoření privátní 

prosperující společnosti. Byly otevřeny značné moţnosti pro podnikání, a této příleţitosti vyuţilo 

mnoho lidí. Nejen proto byl podnikatelský trh v posledních letech tvořen z 99% malými 

a středními firmami. Počátkem září roku 2008 byla podnikatelská struktura České republiky 

narušena světovou finanční krizí, která vypukla ve Spojených státech a se značnou rychlostí 

s sebou strhávala světový trh. V dřívějším silném odvětví české ekonomiky, textilním průmyslu, 

se krize projevila o něco dříve. Svědčí pro to skutečnost, ţe textilní průmysl u nás je jiţ řadu let 

v útlumu. Ale nynější finanční krize problémy některých podniků ještě více prohloubila a mnoho 

firem bylo nuceno uzavřít své provozovny a propouštět své zaměstnance. Podle průzkumu 

Asociace textilního, oděvního a koţedělného průmyslu (ATOK) se trţby výrobců textilu v roce 

2008 propadly o více neţ 15%, coţ bylo nejvíce od roku 1999. Tento propad a déletrvající 

problémy textilního průmyslu nebyly ovšem způsobeny pouze světovou ekonomickou krizí, 

ale svou roli sehrál i obrovský vliv Asie. Konkrétně expanse a dovoz levných textilních výrobků, 

především z Číny. Jen několik nejúspěšnějších firem tuto situaci zvládlo, a to především díky 

svému stabilnímu postavení na trhu, pevnému finančnímu základu, efektivnímu vnímání potřeb 

zákazníka a v neposlední řadě také pomocí vlastní flexibility, rychlosti a schopnosti správné 

inovace. Po třech letech není krize tolik patrná, ale její následky jsou viditelné a dosah relativně 

obrovský.  

Za posledních dvacet let se podnikání velmi razantně změnilo, jak jsem se jiţ výše zmínila. 

Uvádím to zde proto, ţe všechny podniky, pokud však nejsou monopolem, se potýkaly a potýkají 

s konkurencí a konkurenčním bojem. Velmi tedy záleţí na jejich konkurenceschopnosti, 

protoţe právě s ní a s hodnotou firmy je přímoúměrně spjata výkonnost podniku. Jestliţe roste 

konkurenceschopnost podniku, roste jeho hodnota, a tím samozřejmě i výkonnost. Výkonnost se 

nejčastěji  měří finančními ukazateli, a proto s výkonností souvisí také finanční zdraví podniku. 

Při hodnocení výkonnosti pouţiji stěţejní metodu, kterou je ekonomická analýza. Ta v sobě 

zahrnuje finanční analýzu a mnoho dalších dílčích analýz podnikových aktivit. 

Cílem diplomové práce je pomocí vhodných metod, slouţících k měření výkonnosti zjistit 

a zhodnotit výkonnost podniku TONI - MOSTY, s.r.o. Na základě teoretických poznatků bude 
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provedena analytická studie výkonnosti vybraného podniku s vyuţitím vhodných metod, 

bude rozpoznána stávající situace podniku a následně budou navrţena opatření pro zajištění vyšší 

výkonnosti zvoleného podniku. 

Práce se bude skládat ze dvou základních částí: teoretické a praktické. Teoretická část bude 

zaměřena na obecné uvedení do problematiky výkonnosti podniku, bude popisovat vybrané 

metody a postupy měření výkonnosti podniku. První metodou bude finanční analýza, 

která popíše finanční situaci podniku. V rámci finanční analýzy bude provedena analýza 

poměrových ukazatelů, pyramidový rozklad Du Pont, analýza souhrnných ukazatelů a také bude 

proveden propočet ekonomické přidané hodnoty (EVA). Další pouţitou dílčí metodou bude 

SWOT analýza. 

V praktické části budou výše zmíněné metody aplikovány na konkrétní společnost      

TONI - MOSTY, s.r.o.  Nejdříve bude krátce představena, bude provedeno zhodnocení finanční 

situace podniku a následně rozebrány její silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby 

ve SWOT analýze. 

Struktura této práce bude zakončena kapitolou Návrhy a opatření, ve které budou 

analyzovanému podniku doporučeny případné moţnosti pozitivního ovlivnění finančních 

výsledků, které mohou vést ke zvýšení výkonnosti podniku do budoucna. 

V práci budou uplatněny obecné vědní disciplíny analýzy a syntézy. Pro zpracování 

praktické části bude zapotřebí získat důleţité zdroje, které budou zjištěny z analýzy účetních dat 

a rozhovorů s majiteli a jednateli podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Kaţdý úspěšný podnik si hlídá a pravidelně analyzuje svou finanční situaci, 

která je hlavním pilířem pro zjišťování a hodnocení výkonnosti podniku a rovněţ zdrojem 

informací pro všechny zainteresované osoby. Nejpouţívanější metodou pro měření výkonnosti 

je právě finanční analýza, která má za cíl zjistit finanční situaci podniku a na jejímţ základě 

pak vedení podniku podnikne kroky k dosahování finanční stability (například vytváření zisku, 

zajišťování přírůstku majetku a v neposlední řadě zajišťování platební schopnosti podniku). 

2.1 Pojem výkonnost 

Obsah tohoto pojmu ještě nebyl zcela jednoznačně vymezen. Pojem výkonnost podniku 

či měření výkonnosti je v dnešní době velmi často pouţíván, a to nejen odbornou, ale také 

laickou veřejností.
1
 

Autor Šulák
2
 uvádí, ţe výkonnost podniku je schopnost firmy co nejlépe zhodnotit 

investice vloţené do podnikatelských aktivit. Na podnikatelskou výkonnost je moţno nahlíţet 

z různých pohledů, protoţe různí aktéři vystupující na trhu ji hodnotí z odlišných hledisek. 

Podnik by měl svou činností uspokojovat všechny subjekty související s podnikem, protoţe jim 

všem záleţí na jeho dlouhodobé existenci a celkové dobré situaci. Jinak podnik bude hodnotit 

zákazník, jinak manaţer a jinak vlastník, kaţdý z nich totiţ bude sledovat pouze své zájmy.
 
 

Pohled zákazníka 

Zákazník hodnotí vše dle svých vlastních priorit, kterými jsou především kvalita, 

dodací lhůta a cena. Není proto divu, ţe je z jeho pohledu výkonným podnikem takový podnik, 

který je schopen nejlépe předpovídat jeho potřeby a přání v momentě jejich vzniku a následně 

mu nabídnout kvalitní produkt za cenu odpovídající jeho představě o tom, kolik je ochoten 

za svou pociťovanou potřebu zaplatit. 

 

                                                 
1
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku, 2005, s. 7. 

2
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2003, s. 7. 
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Pohled manaţera 

Manaţerovou prioritou je rychlost reakce na změny vnějšího prostředí a na vznik nových 

podnikatelských priorit. Z jeho pohledu je tedy výkonný podnik ten, který má stabilní podíl 

na trhu, loajální zákazníky, nízké náklady, vyrovnané peněţní toky, je rentabilní a její 

hospodaření je likvidní. Výkonnost podniku si tedy spojují s prosperitou.  

Pohled vlastníka 

Měřítkem úspěchu je podle vlastníka návratnost investic (ROI), ekonomická přidaná 

hodnota (EVA) a hodnota firmy (cena akcie). Je logické, ţe pro vlastníka bude výkonným 

podnikem pouze takový podnik, který bude schopen nejlépe a co moţná nejrychleji zhodnotit 

vlastníkův kapitál do něj vloţený.
3
 

2.2 Přístupy k měření výkonnosti podniků 

V podmínkách České republiky je tradičním přístupem k měření výkonnosti podniku 

sledování finanční výkonnosti pomocí finanční analýzy. Tento přístup se však s postupem času 

vylepšoval a obohacoval, aţ došlo k posunu směrem k hodnocení výkonnosti podniku 

prostřednictvím tvorby hodnoty. Jde o nová kritéria, jeţ kladou důraz na maximalizaci tvorby 

přidané hodnoty pro vlastníky. V dnešní době najdeme mnoho těchto metod slouţících k měření 

hodnoty, v odborné literatuře často bývají označovány jako moderní metody finanční analýzy. 

Nejčastěji pouţívaným ukazatelem je EVA (Economic Value Added - Ekonomická přidaná 

hodnota). 

Podle autora Jaroslava Wagnera
4
 existují dva přístupy měření výkonnosti, je to: 

- syntetický 

- a analytický přístup. 

Syntetický přístup pouţívá syntetická měřítka, která shrnujícím způsobem, tedy syntézou, 

odráţejí všechny stránky výkonnosti zkoumaného podniku. Tato měřítka jsou zaloţena 

na výsledku hospodaření.  

                                                 
3
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2003, s. 7. 

4
 WAGNER, J.  Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti, 2009, 

s. 146. 
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Market Value Added (MVA) – tržní přidaná hodnota 

- vyjadřuje rozdíl mezi trţní hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu 

(metoda není v této práci pouţita, jelikoţ se zde bude pracovat s podnikem           

ve formě s.r.o.). 

Cash Flow Return On Investment (CFROI) – rentabilita investic založená na peněžních 

tocích 

- vyjadřuje vnitřní výnosovou míru za podnik jako soubor jednotlivých investic 

(metoda není v této práci pouţita, je zde uvedena pouze jako příklad dalšího moţného 

měření výkonnosti syntetickým přístupem). 

Analytický přístup, jiţ podle názvu uţívá analytická měřítka, která se zaměřují 

na konkrétní dílčí stránku výkonnosti zkoumaného podniku. 

Pyramidový rozklad rentabilních ukazatelů 

- je tradičním a velmi rozšířeným analytickým přístupem k měření výkonnosti, 

- je to typický zástupce komponentního přístupu k analýze výkonnosti, zaloţen na rozkladu 

faktorů jednotlivě působících na výkonnost, 

- vrcholové, tedy syntetické měřítko výkonnosti je u pyramidového rozkladu vyjádřeno 

měřítkem rentability aktiv nebo kapitálu, rovněţ ve stejném typu měrných veličin, 

- tento rozklad kombinuje multiplikativní a aditivní způsob analýzy, 

- metoda je podrobněji popsána v kap. 2.2.1 Tradiční přístupy k měření výkonnosti. 

Balanced Scorecard (BSC) 

- byla na začátku devadesátých let 20. století vytvořena americkým profesorem 

a konzultantem Robertem S. Kaplanem ve spolupráci s ředitelem americké poradenské 

firmy Davidem P. Nortonem, 

- tato metoda je bezesporu jedním z nejpropracovanějších a nejznámějších přístupů 

v oblasti výkonnosti,  
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- neorientuje se pouze na problematiku měření výkonnosti, ale i na její zasazení do celého 

systému strategického řízení firemní výkonnosti (tento model nebude v této práci pouţit, 

protoţe se častěji uţívá při tvorbě strategií a strategického řízení).
5
 

Autorka Pavelková
6
 se ve své knize zmiňuje o dvou koncepcích řízení a měření 

výkonností, které souvisejí s rozdílnými pohledy jednotlivých subjektů vůči podniku a také 

s podmínkami ohodnocování podniku vnějším prostředím, které je dáno institucemi finančních 

trhů, tedy shareholder value a stakeholder value. Koncepce shareholder value
7
 se vyvíjela 

v angloamerickém prostředí, kde je kladen důraz na ohodnocování firem kapitálovými trhy, 

oproti tomu koncepce stakeholder value
8
 se vyvíjela v evropském prostředí a důleţitou roli zde, 

na rozdíl od angloamerického pojetí, hrají banky a dlouhodobá prosperita podniku zaloţená 

na uspokojování všech zainteresovaných stran, tzv. stakeholderů.
9
 

Jestliţe však chceme zvyšovat hodnotu pro stakeholdery je nutné nejprve maximalizovat 

hodnotu pro vlastníka. Proto je důleţité upřednostnit koncepci shareholder value, protoţe ta je 

jedinou cestou ke zvyšování stakeholder value.
10

  

 

Nejvhodnějším rozdělením přístupů měření výkonnosti je, dle mého názoru, rozlišení právě 

tří přístupů podle autora Šuláka
11

 na: 

- tradiční (klasický) přístup, 

- moderní přístup, 

- komplexní přístup.
 
 

                                                 
5 WAGNER, J. Měření výkonnosti: jak měřit,vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti, 2009, 

s. 146. 
6
 PAVELKOVÁ, D.; KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera, 2009, s. 14. 

7
 Z anglického „shareholders“ = vlastníci. 

8
 Z anglického „stakeholders“ = subjekty, které jsou spojené s podnikem, tedy mají vztah k podniku – kromě 

vlastníků to jsou i zaměstnanci, odběratelé, dodavatelé, stát, management, věřitelé atp. 
9
 PAVELKOVÁ, D.; KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera, 2009, s. 14. 

10
 NEUMAIEROVÁ, I.; NEUMAIER, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy, 2002, s. 25. 

11
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2003, s. 7. 
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2.2.1 Tradiční přístupy k měření výkonnosti podniku 

Klasické, velmi často uváděny také jako tradiční přístupy, vycházejí zejména 

z maximalizace zisku jakoţto základního cíle podnikání. K vyjádření svých cílů pouţívají značné 

mnoţství ukazatelů, které jsou mnohdy svou rozsáhlostí a různorodostí vzájemně neslučitelné.
12

 

Tento přístup se orientuje na sledování finanční výkonnosti za pouţití finančních ukazatelů, 

přičemţ se přednostně pouţívá poměrová analýza. Poměrová analýza umoţňuje klíčovými 

finančními poměrovými ukazateli sledovat, měřit a hodnotit interní a externí hodnoty finanční 

výkonnosti.
13

 

Tradiční přístupy, které jsou zaloţeny na finanční analýze jsou kritizovány právě kvůli 

své omezené vypovídací schopnosti. Finanční analýza se opírá o rozbor účetních výkazů 

a z nich odvozené ukazatele, které nejsou dostatečně závislé na tvorbě hodnoty pro vlastníky. 

Neberou se zde v úvahu jiné nefinanční faktory ovlivňující výkonnost. 

Seznam ukazatelů pouţívaný v tradičním přístupu měření výkonnosti: 

Absolutní ukazatele 

Najdeme je v účetních výkazech (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty) a nemusíme je dále nijak 

upravovat. V Rozvaze jsou uvedeny stavové ukazatele, které informují o údajích k určitému datu 

a ve Výkazu zisku a ztrát jsou uvedeny tokové ukazatele, poskytující údaje za určité období. 

Tyto ukazatele mají velký nedostatek, a to obtíţnou srovnatelnost údajů rozdílně velkých 

podniků. 

Rozdílové ukazatele 

Jde o rozdíl mezi absolutními ukazateli. Mezi nejčastěji pouţívané rozdílové ukazatele 

patří: ukazatel čistého pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistých peněţních 

pohledávkových finančních fondů.
14

 

                                                 
12

 PAVELKOVÁ, D.; KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera, 2009, s. 14. 
13

 PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi, 2009, s. 224. 
14

 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2003, s. 16. 
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Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

- dva přístupy výpočtu ČPK: - z pozice aktiv: 

kapitálkrátkodobýcizíaktivaobežnákapitálnípraČistý cov  
15

          (2.1) 

- z pozice pasiv: 

aktivastálákapitáldlouhodobýcizíkapitálvlastníkapitálnípraČistý cov  
16

        (2.2) 

Paralelní soustava poměrových ukazatelů 

Jde o poměr jedné nebo několika účetních poloţek k jiné poloţce nebo k jejich skupině. 

Níţe budou popsány jen ty nejpouţívanější ukazatele, které mají nejširší vypovídací schopnost. 

Ukazatele rentability 

- slouţí k hodnocení celkové efektivnosti či výnosnosti dané činnosti, 

- nejvíce se o tento ukazatel budou zajímat akcionáři a potenciální investoři, 

- jde o poměr zisku k částce vloţeného kapitálu, 

- nejpouţívanějšími ukazateli rentability jsou rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

rentabilita celkového kapitálu neboli rentabilita aktiv (ROA), rentabilita trţeb (ROS) 

z provozního hospodářského výsledku, ale také rentabilita dlouhodobě investovaného 

kapitálu (ROI). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Vypočítá se jako poměr čistého zisku k vlastnímu vloţenému kapitálu, takto získaný 

ukazatel  vyjadřuje velikost zhodnocení vlastních zdrojů.
17

 

VK

ČZ
ROE  

18
               (2.3) 

kde: 

ČZ.........čistý zisk, resp. zisk po zdanění 

VK.........vlastní kapitál 

                                                 
15

 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2003, s. 16. 
16

 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2003, s. 17. 
17

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza:  metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 53. 
18

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 32. 
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Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Tento ukazatel se získá poměrem EBIT k celkovému kapitálu, mnohdy také uváděno 

k celkovým aktivům. Představuje zhodnocení veškerých zdrojů kapitálu.
19

 

AKT

EBIT
ROA  

20
                 (2.4) 

kde: 

EBIT.......zisk před úroky a zdaněním 

AKT........aktiva celkem 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Zjistí se jako poměr čistého zisku k trţbám. Tato rentabilita ukazuje, kolik je podnik 

schopen vyprodukovat efektu na 1 korunu trţeb. Velmi často bývá poţadována bankami.
21

 

T

ČZ
ROS  

22
                            (2.5) 

kde: T........trţby 

Ukazatele likvidity 

- likvidita bývá v odborné literatuře označována jako nejdůleţitější pojem, 

- vyjadřuje schopnost určitých sloţek rychle se přeměnit na peněţní hotovost, 

a to bez větších ztrát, jinak řečeno jde o schopnost uhradit včas své platební závazky, 

- zpravidla se uţívají tři základní ukazatele likvidity: celková, běţná a peněţní likvidita. 

Celková likvidita (L3 – likvidita 3. stupně) 

Tento ukazatel je schopen přeměnit všechna svá oběţná aktiva v určitém okamţiku 

na hotovost. Vyjadřuje, kolik je jednotek oběţného aktiva na 1 jednotku krátkodobých závazků 

podniku. Čím je tato hodnota vyšší, tím se podnik můţe chlubit lepší platební schopností.
23

 

                                                 
19

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 52. 
20

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 32. 
21

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 56. 
22

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 32. 
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KD

OAKT
L3  

24
                 (2.6) 

kde: 

OAKT.....oběţná aktiva 

KD...........krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 

Běžná likvidita (L2 – likvidita 2. stupně) 

Pro tento ukazatel platí, ţe čitatel se jmenovatelem by měli být k sobě v poměru 1:1 

případně1,5:1. Tyto hodnoty jsou doporučeny z toho důvodu, aby byl podnik schopen dostát 

svým závazkům, aniţ by byl nucen prodat nějaké své zásoby. Jestliţe jsou hodnoty vysoké 

vypovídá to o drţení velkého mnoţství oběţných aktiv ve formě pohotových prostředků, 

které podniku přinášejí jen malý případně ţádný úrok. Tato situace je příznivá pro věřitele, 

ale naopak akcionáři a vedení podniku je zklamáno neefektivním vyuţíváním peněţních 

prostředků, které je důkazem nepříznivé výnosnosti vloţených prostředků.
25

 

KD

FMKrP
L2  

26
                          (2.7) 

kde: 

KrP......krátkodobé pohledávky 

FM......krátkodobý finanční majetek 

 

Peněžní likvidita (L1 - likvidita 1. stupně) 

Skládá se z nejlikvidnějších poloţek a vypočítá se jako poměr krátkodobého finančního 

majetku ke krátkodobým závazkům, ke kterým jsou připočítány i běţné bankovní úvěry 

a krátkodobé bankovní výpomoci.
27

 

                                                                                                                                                              
23

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 50. 
24

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 36. 
25

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 50. 
26

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 36. 
27

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 49. 
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KD

FM
L1  

28
                   (2.8) 

kde: 

KFM....krátkodobý finanční majetek 

KZ........krátkodobé dluhy 

 

Ukazatele aktivity 

- nejčastěji vyjadřují počet obrátek nebo dobu obratu jednotlivých sloţek zdrojů 

nebo aktiv, 

- vyjadřují schopnost podniku vyuţít své investované finanční prostředky a představují 

vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktivních či pasivních 

sloţek majetku, 

- jinak řečeno, ukazatel popisuje schopnost a efektivitu podniku hospodařit se svými 

aktivy, 

- je-li aktiv nadbytek, pak vznikají zbytečné náklady a naopak, je-li jich málo, podnik 

přichází o potenciální trţby, 

- obratovost zásob, pohledávek nebo závazků je rychlost obratu zmíněných veličin, 

- doba obratu vyjadřuje, jak dlouhou dobu jsou oběţná aktiva drţena ve formě zásob, 

pohledávek, závazků apod.
29

 

AKT

T
aktivObrat  

30
                          (2.9) 

zásoby

T
zásobObrat

31
              (2.10) 

)360(T

A
aktivobratuDoba

32
   (ve dnech)          (2.11) 

)360(

.

T

ZÁS
zásobobratuDoba

33
   (ve dnech)                    (2.12) 

                                                 
28

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 36. 
29

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 60. 
30

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 34. 
31

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 34. 
32

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 34. 
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)360(T

POHL
pohledávekinkasaDoba

34
  (ve dnech)                    (2.13) 

)360(tržby

KZ
závazkůchkrátkodobýsplaceníDoba

35
 (ve dnech)                             (2.14) 

Ukazatele zadluženosti 

- říkají, ţe aktiva podniku jsou financována nejen z vlastních zdrojů, ale také z cizích, 

tedy z dluhů, 

- popisují v jakém rozsahu jsou podniková aktiva financována z cizích zdrojů, 

- z praxe je však známo, ţe velké podniky nemohou být financovány čistě jen ze svých 

vlastních nebo naopak jen z cizích zdrojů, 

- základními ukazateli zadluţenosti jsou celková zadluţenost a koeficient samofinancování, 

ty by měly být spolu, mimo jiné,  přibliţně rovny 1.
36

 

aktivacelk

kapitálcizí
tzadluženosCelková

.
  

37
                      (2.15) 

aktivacelková

kapitálvlastní
ánísamofinanKoeficient cov  

38
          (2.16) 

úrokynákladové

EBIT
krytíúrokovéhoUkazatel  

39
                     (2.17) 

kde: 

EBIT......zisk před úroky a zdaněním 

                                                                                                                                                              
33

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 34. 
34

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 34. 
35

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2005, s. 34. 
36

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 57. 
37

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 58. 
38

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 58. 
39

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 58. 
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Pyramidová soustava poměrových ukazatelů 

Nejdříve je zvolen jeden ukazatel jako vrcholový, a tedy nejdůleţitější, následně se aditivní 

nebo multiplikativní metodou rozloţí, a aţ pak se provádí analýza, která nám identifikuje 

a kvantifikuje činitele ovlivňující zvolený vrchol. V pyramidové soustavě má kaţdý ukazatel 

své specifické postavení, které pramení z logického rozloţení ukazatele, charakterizující 

matematické a statistické vazby. Díky provázanosti ukazatelů se v celé vazbě projeví jakýkoliv 

zásah do jakéhokoliv ukazatele. Určit směr působení jednotlivých faktorů výkonnosti však 

v tomto rozkladu nejde.
40

 

Du Pontova analýza (rozklad poměrového ukazatele rentability vlastního kapitálu) 

Poprvé byl pouţit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs a i nadále zůstává 

nejtypičtějším pyramidovým rozkladem. 

Vrcholový ukazatel je rozčleněn na tři další ukazatele. Vpravo se nachází ukazatel 

pákového efektu, neboli finanční páka, coţ je převrácená hodnota ukazatele equity ratio, 

tedy koeficientu samofinancování. Tento ukazatel říká, ţe můţeme dosáhnout vyšší rentability 

vlastního kapitálu, ovšem za pouţití většího rozsahu cizího kapitálu. Uprostřed se nachází 

ukazatel ROA (ukazatel rentability celkového vloţeného kapitálu), který můţeme také dále 

rozloţit na ziskovou marţi a obrat celkových aktiv. Vpravo se nachází ukazatel představující 

daňové břemeno. 

Rozklad vrcholových ukazatelů na dílčí ukazatele se můţe provádět mnoha způsoby, 

vţdy se však jedná o dosahování stěţejních cílů podniku, a to především zisku. 

Rozklad, a tedy hlubší analýza dílčích ukazatelů, je pro většinu skupin vyuţívající finanční 

analýzu nejzajímavější, neboť na nich je nejvíce patrný vliv změn.
41

 

Souhrnné ukazatele pro měření výkonnosti firem 

Jde o usnadnění a urychlení orientace investorů a věřitelů, resp. o roztřídění firem podle 

jejich kvality. Kvalitou se v tomto pojetí myslí výkonnost a důvěryhodnost podniku. 

Rozlišují se dvě skupiny souhrnných ukazatelů a to tzv. bonitní a bankrotní modely. 

                                                 
40

 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2003, s. 26. 
41

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 72. 
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Neexistuje mezi nimi striktně vymezená hranice, oba modely přiřazují podniku určité koeficienty 

hodnocení, ale jejich rozdíl spočívá v účelu, pro nějţ byly tyto modely vytvořeny.
42

 Rozdíl obou 

ukazatelů spočívá v původu údajů, z nichţ modely vycházejí. Bankrotní modely vycházejí 

ze skutečných údajů, naproti tomu bonitní modely jsou zaloţeny na teoretických poznatcích 

a na z části pragmatických poznatcích ze zobecněných dílčích údajů. 

Oba modely vycházejí ze stejného předpokladu, ţe lze identifikovat podnik, kterému hrozí 

úpadek a to tak, ţe u něj v průběhu několika let před bankrotem dochází k jistým odlišnostem 

ve vývoji. Tyto odlišnosti jsou charakteristické jen pro bankrotující podniky. 

Bonitní modely 

Jsou zdrojem informací pro investory a vlastníky, kteří nemají k dispozici dostatek údajů 

pro vlastní propočty čisté současné hodnoty podniku. Tyto modely představují míru kvality 

podniku z pohledu její výkonnosti, avšak v tomto smyslu je podnik pojat jako stroj na peníze. 

Jinak řečeno, tyto modely charakterizují podnik jako „dobrý“ nebo „špatný“.
43

 

Kralickův rychlý test 

Tento model byl vytvořen P. Kralickem v roce 1990 a v dnešní době je jiţ znám v mnoha 

různých modifikovaných podobách. Model se skládá ze čtyř ukazatelů: kvóta vlastního kapitálu, 

doba splácení dluhu z CF, Cash flow v trţbách a ROA. Podle výsledných hodnot jsou podniku 

přiděleny body a následně se vypočítá výsledná známka jako prostý aritmetický průměr 

dosaţených bodů jednotlivých ukazatelů. Vše je zobrazeno na následujícím obrázku 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 72. 
43

 MRKVIČKA, J.; KOLÁŘ, P. Finanční analýza, 2006, s. 151. 
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Obr. 2.1 Kralickův rychlý test – bodové hodnocení 

 

Pramen: KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2008, s. 75. 

První ukazatel je kvóta vlastního kapitálu, která se vypočítá jako podíl vlastního kapitálu 

k celkové bilanční sumě a procentuálně představuje finanční sílu podniku. Druhým ukazatelem 

je doba splácení dluhu z CF (cash flow), jestliţe by podnik kaţdoročně generoval stejné 

cash flow jako v analyzovaném období, pak nám ukazatel říká, za jak dlouhou dobu bude podnik 

schopen splatit všechny své krátkodobé i dlouhodobé závazky. První i druhý ukazatel svým 

bodovým ohodnocením charakterizuje finanční stabilitu podniku, která se vypočítá jako 

aritmetický průměr součtu přiřazených bodů obou ukazatelů. Cash flow v trţbách je třetím 

ukazatelem zaměřujícím se na rentabilitu, konkrétně rentabilitu trţeb, která je měřená CF, 

nikoli ziskem. ROA (rentabilita aktiv)  je posledním ukazatelem Kralickova rychlého testu, 

popisuje celkovou výdělečnou schopnost podniku. Poslední dva ukazatele jsou zaměřeny 

na rentabilitu, tedy na výnosnost. Výnosová situace podniku se vypočítá jako aritmetický průměr 

součtu bodů obou zmíněných ukazatelů. Celková situace se zjistí opět aritmetickým průměrem 

součtu finanční stability a výnosové situace.
44

 

 

Hodnocení finanční stability: 
2

)...( CFzdluhuspldobakapvlkvóta
FS  

45
                 (2.18) 

Hodnocení výnosové situace: 
2

)( ROAtržbáchvCF
VS  

46
                   (2.19) 

Hodnocení celkové situace: 
2

)( VSFS
CS  

47
                     (2.20)  

 

                                                 
44

 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, 2008, s. 75. 
45

 MRKVIČKA, J.; KOLÁŘ, P. Finanční analýza, 2006, s. 153. 
46

 MRKVIČKA, J.; KOLÁŘ, P. Finanční analýza, 2006, s. 153. 
47

 MRKVIČKA, J.; KOLÁŘ, P. Finanční analýza, 2006, s. 153. 
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Kritérium hodnocení: velmi dobrý podnik  3 a více bodů, 

špatný podnik   1 a méně bodů. 

 

Grünwaldův index bonity 

Tento index byl vytvořen R. Grünwaldem a skládá se ze šesti následujících finančních 

ukazatelů, které jsou číselně obodovány. Body se zjistí podílem skutečného výsledku 

jednotlivých ukazatelů a k nim přiřazených hodnot limit. Hodnoty limit jsou přiřazeny všem 

ukazatelům kromě rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv.
48

 Pro lepší orientaci 

je k nahlédnutí přiloţen následující obrázek 2.2, ve kterém jsou jednotlivé ukazatele a k nim 

přiřazené limity vyobrazeny. 

Obr. 2.2 Grünwaldův index bonity 

 

Pramen: MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy, 2008. s. 96. 

Ukazatele se člení na tři skupiny ukazatelů: 

Ukazatele rentability 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

- hodnota limitu je úroková míra z přijatých úvěrů po zdanění, 

- (úroková míra = bankovní úvěry x (1- sazba daně)), 

ROA = EBIT / A 

- hodnota limitu je průměrná úroková míra z přijatých úvěrů. 

                                                 
48

 MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy, 2006, s. 96. 
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Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita (L2) = (krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek) / 

krátkodobé závazky 

- hodnota limitu by měla být větší neţ 1, 

Krytí zásob čistým pracovním kapitálem = čistý pracovní kapitál / zásoby 

- hodnota limitu by měla být menší neţ 1. 

Ukazatele finanční stability 

Doba splácení dluhu = cizí kapitál / (čistý zisk + odpisy) 

- hodnota limitu by měla být větší neţ 1 (resp. 1 rok), 

Úrokové krytí = EBIT / úroky 

- hodnota limitu by měla být větší neţ 2,5. 

 

Aby však nedocházelo ke zkreslování výsledku, díky příznivým hodnotám jednoho 

ukazatele, je bodové hodnocení omezeno na tři body, resp. maximální bodové ohodnocení je 3. 

Jestliţe při bodovém hodnocení vyjde záporné číslo je mu automaticky přiřazena nula, 

aby rovněţ nedocházelo ke zkreslování výsledku. 

 

Hodnotící kritéria: 

GIB > 2;  ROE >= 1,5;  ostatní ukazatele > 1  pevné finanční zdraví, 

1 < GIB < 1,99;    L2 a úrok. krytí > 1  dobré zdraví, 

0,5 < GIB < 0,99;    L2 min 1   slabší zdraví, 

GIB < 0,5         křehké zdraví.
49

 

Bankrotní modely 

Slouţí jako zdroj informací především pro věřitele, pro které je důleţité ratingové 

ohodnocení, respektive schopnost podniku dostát svým závazkům. Tyto modely, laicky řečeno, 

odpovídají na otázku, zda podnik v nejbliţší době nezbankrotuje.
50

 

 

                                                 
49

 GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, 2007, s. 194. 
50

 NEUMAIEROVÁ, I.; NEUMAIER, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy, 2002, s. 93. 
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Altmanův index (Z-skóre) 

Je to klasický a jeden z nejpouţívanějších bankrotních modelů vytvořený a publikovaný 

profesorem E. I. Altmanem v roce 1968. Ten jej pouţil na základě diskriminační analýzy proto, 

aby odhadl váhy v lineární kombinaci jednotlivých poměrových ukazatelů, které jsou v modelu 

zahrnuty v podobě proměnných veličin. Profesor E. I. Altman při své studii vycházel z údajů 

o několika podnicích, které během daného období prosperovaly nebo také během pěti let 

zbankrotovaly. Na této empirické bázi pak byly vytvořeny dvě skupiny podniků a to, 

podniky s velkou pravděpodobností úpadku, tedy firmy před krachem a podniky excelentní, 

bez nejmenšího náznaku ohroţení. Výsledkem těchto studií je tzv. rovnice důvěryhodnosti, 

neboli také Z-skóre: 

54321 0,16,03,34,12,1 xxxxxZ  
51

                       (2.21) 

kde: 

x1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

x2 = zadrţené výdělky / aktiva celkem 

x3 = EBIT (zisk před úroky a zdaněním) / aktiva celkem 

x4 = trţní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 

x5 = trţby / aktiva celkem 

Kritérium hodnocení: podniky s minimální pravděpodobností bankrotu  Z > 2,99, 

   podniky náchylné k bankrotu    Z < 1,81. 

Podniky neobchodovatelné na trhu pracují s jinou variantou Altmanova modelu: 

543210 998,0420,0107,3847,0717,0 xxxxxZ  
52

                   (2.22) 

kde:  

x1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

x2 = zadrţené výdělky / aktiva celkem 

x3 = EBIT (zisk před úroky a zdaněním) / aktiva celkem 

x4 = Zákl.kapitál/celkové dluhy 

x5 = trţby / aktiva celkem 

                                                 
51

 MRKVIČKA, J.; KOLÁŘ, P. Finanční analýza, 2006, s. 146. 
52

 MRKVIČKA, J.; KOLÁŘ, P. Finanční analýza, 2006, s. 146. 
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Kritérium hodnocení: podniky s minimální pravděpodobností bankrotu  Z0 > 2,70, 

   podniky náchylné k bankrotu    Z0 < 1,20. 

 

Altmanův model se v našich podmínkách potýká s určitými nedostatky, např.: 

- nedostatek v naplnění ukazatelů Altmanova modelu z našich finančních výkazů, 

- velmi problematickým je ukazatel x4 (trţní hodnota kapitálu k účetní hodnotě dluhu), 

protoţe na českém kapitálovém trhu je řada podniků, které nejsou veřejně 

obchodovatelné a rovněţ u nás dochází k deformaci trţních cen, 

- naše ekonomika je rovněţ charakteristická vysokou platební neschopností, která v modelu 

není nijak zahrnuta. 

Altmanův model vytvořen pro podmínky českých podniků 

Původní model byl manţely Neumaierovými modifikován pro podmínky českých podniků, 

tedy do jiţ známé rovnice byla přidána další proměnná veličina, kterou jsem jiţ výše zmínila, 

a tou je právě nedostatečná platební schopnost českých podniků: 

654321mod 0,10,16,07,34,12,1 xxxxxxZ  
53

                   (2.23) 

kde: 

x1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

x2 = zadrţené výdělky / aktiva celkem 

x3 = EBIT (zisk před úroky a zdaněním) / aktiva celkem 

x4 = trţní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 

x5 = trţby / aktiva celkem 

x6 = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy 

Kritéria hodnocení modifikovaného indexu Zmod jsou stejná jako kritéria hodnocení původního 

Altmanova indexu Z. 
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Pro praktické pouţití modifikovaného Altmanova modelu existuje určitá nevýhoda v tom, 

ţe proměnná veličina x6 (závazky po lhůtě splatnosti k výnosům) nejsou veřejně publikovaným 

údajem. Tuto proměnnou však mohu zjistit z podkladu, který je povinnou součástí 

přílohy k účetní závěrce. 

Dalším nepříznivým faktem je rozdílnost časového hlediska proto, ţe Altmanův model 

je konstruován na hodnocení finančního zdraví podniku z dlouhodobého hlediska, ale ukazatel 

platební neschopnosti (x6) hodnotí finanční zdraví podniku z hlediska krátkodobého. 

Tato nepřízeň byla v praxi vyřešena tak, ţe finanční analytici pouţívají Altmanův model 

zpravidla pro hodnocení jednoho účetního, resp. ročního období.
54

 

 

IN indexy 

Indexy IN vznikaly postupně pod rukama manţelů Neumaierovými, kteří společně 

vyuţívali svých znalostí a na základě diskriminační analýzy vytvořili bankrotní modely 

aplikovatelně na české podniky. Nejprve byl vytvořen index IN95, který vznikl v témţe roce, 

skládal se z šesti ukazatelů a k nim přiřazených vah. Posláním indexu IN95 bylo hodnocení 

podniku z pohledu věřitele. Na tento index, postupem času, navázal další index IN99, 

který je tvořen čtyřmi ukazateli.  Model je vhodný ke zjišťování bonity podniku z hlediska 

dosaţené finanční výkonnosti a rovněţ zohledňuje pohled vlastníka. Index IN01 vychází z obou 

předchozích modelů a skládá se z pěti ukazatelů. Model vyjadřuje současnou výkonnost podniku, 

ale zohledňuje i budoucí moţné ohroţení bankrotem. Index IN01 byl o několik let později 

aktualizován a vznikl nový index IN05, ve kterém se na rozdíl od předchozího indexu upravily 

hranice určujících intervalů. 

 

IN05 

Tento index byl manţely Neumaierovými sestaven pro podmínky ČR v roce 2005, 

na základě matematicko-statistických modelů a praktických zkušeností při analýze finančního 

zdraví podniků. Je snadno a rychle pouţitelný a výsledky jsou určeny jak pro věřitele, 

tak pro odběratele jako potenciálního věřitele.  

Všechny indexy IN vycházejí z významných bankrotních indikátorů. Index IN95 a index 

IN05 byly zkonstruovány s ohledem na podmínky ČR a akceptují i hledisko vlastníka. 
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Podle vypočtených hodnot lze s velkou pravděpodobností předpovědět očekávaný vývoj 

podniku. 

Index IN05 se vypočítá podle následujícího vzorce:
55

 

závazkykrátkodobé

aktivaoběběž

aktiva

výnosy

aktiva

EBIT

úrokynáklad

EBIT

zdrojecizí

aktiva
IN 09,021,097,3

.
04,013,005

     (2.24) 

Kritéria hodnocení: IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86%), 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo „šedá zóna“, 

IN05 > 1,6  podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 67%). 

Nevýhodou tohoto indexu je to, ţe podnik nezadluţený nebo zadluţený ve velmi malé míře 

má ukazatel nákladového krytí (EBIT/úrokové krytí) vysokou hodnotu. V tomto případě 

je doporučováno omezení hodnoty nákladového krytí ve výši 9. 

 

Obrovským přínosem těchto indexových modelů je jejich jednoduchost výpočtu. 

Dalším významným pozitivem tohoto indexu je odstranění subjektivity při výběru významných 

ukazatelů. Nevýhodou v tomto případě je, ţe se výsledná hodnota vztahuje pouze k popisu 

finančního zdraví podniku a nezohledňuje příčiny podnikových problémů a tím pádem mizí 

moţnosti jejich odstranění.
56

 

2.2.2 Moderní přístupy k měření výkonnosti podniku 

Jde o propracovanější verzi tradičního přístupu, který se postupně vyvíjel. Moderní 

přístupy jsou vylepšeny a obohaceny o nová kritéria, která si kladou za cíl maximalizovat 

přidanou hodnotu pro vlastníka. Jinak řečeno, veškerá snaha je zde soustředěna na zvyšování 

hodnoty prostředků, jeţ byly do podniku vloţeny vlastníky. Jak jiţ bylo dříve zmíněno, moderní 

přístupy vycházejí z tradičního přístupu, proto také podávají jasný přehled o vývoji finanční 

situace v podniku. Rozdíl v těchto přístupech je však ten, ţe v moderním přístupu všechny 
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zájmové skupiny usilují o růst hodnoty podniku. Nevýhodou těchto přístupů je jejich 

neschopnost postihnout a měřit nefinanční ukazatele a jevy, které předcházejí a následně 

ovlivňují finanční výsledky podniku. 

V odborné literatuře bývá označována jako hlavní a nejčastěji uţívaná moderní metoda 

finanční analýzy právě ukazatel EVA (Economic Value Added – Ekonomická přidaná hodnota). 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added ) 

Tento ukazatel vznikl v USA v roce 1991 zásluhou ekonomů poradenské firmy 

Stern, Steward & Co. Koncept EVA slouţí jako nástroj řízení, vyuţívá se také jako podklad 

pro ocenění podniku, ale má i mnoho dalších významů pro podnik.
57

 

Ekonomická přidaná hodnota (dále jen EVA) vychází z teze zaloţené na ekonomickém 

zisku. Ekonomický zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady, včetně nákladů oportunitních. Jde tedy 

o náklady na cizí i vlastní kapitál. 

Výpočet ukazatele EVA: 

WACCkapitálNOPATEVA  
58

                       (2.25) 

kde: 

NOPAT.......(net operating profit after taxes) - zisk z hlavní operativní činnosti po zdanění, 

kapitál..........vázaný/investovaný kapitál v aktivech, který slouţí k hlavní operativní činnosti,     

tzv. NOA, 

WACC.........(weighted average capital cost) - jsou průměrné váţené náklady kapitálu. 

EVA je rovna rozdílu mezi NOPAT a vyplacenými úroky věřitelů a dividend akcionářům. 

Číslo můţe vyjít kladné, záporné, případně nula. Jestliţe je při výpočtu EVA číslo kladné, 

pak je hodnocení finančního výkonu pozitivní, tedy podnik vytváří nadzisk. Při negativním 

výsledku je EVA záporná. Po zjištěných výsledcích se rozhoduje, zda podnik „přidává“ 

anebo naopak „ubírá“ hodnotu pro vlastníky.
59
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Úprava dat pro výpočet EVA 

Koncept EVA je zaloţen na tzv. ekonomickém modelu, proto musí být účetní data, 

poskytovaná účetnictvím, upravena na data ekonomická. Data získaná v účetnictví musí být 

upravena tak, aby se mohly: 

- plnit potřeby akcionářů, 

- „potlačit“ prvky zásady opatrnosti, 

- vymezit čistá operativní aktiva (NOA - net operating assets), která jsou vázaná 

k základnímu poslání podniku a výši hospodářského výsledku váţícího se k NOA, 

- upravit zdroje ve struktuře financování a určit jejich náklady.
60

 

Výpočet čistých operativních aktiv (NOA) 

Východiskem pro výpočet NOA je rozvaha, která musí být upravena o určité poloţky. 

Musíme: 

- vyloučit neoperativní aktiva z celkových aktiv, 

- trţním oceněním aktivovat poloţky, které nejsou v aktivech vykazována, 

- sníţit aktiva o neúročený cizí kapitál. 

Vyloučení neoperativních aktiv 

Z celkových aktiv zjištěných z rozvahy musíme vyloučit neoperativní aktiva. Jsou to 

taková aktiva, která nejsou přímo spjata s provozní činností podniku. 

Neoperativními aktivy jsou: 

- krátkodobý finanční majetek 

 zahrnuje peníze, účty v bankách a krátkodobé cenné papíry, které jsou 

bezprostředně pouţity k provozní činnosti, 

 jestliţe je například přebytek peněţních prostředků, pak se nadbytek nad provozně 

nutnou úroveň vylučuje apod., 
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- dlouhodobý finanční majetek, 

 jsou dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry a jiný dlouhodobý finanční 

majetek apod., 

 opět všechny poloţky musí být pouţity k provozní činnosti podniku, 

- vlastní akcie, 

 by podle zásad účetnictví ČR neměly tvořit součást NOA, 

- nedokončené investice, 

 tato poloţka se doporučuje vyloučit z NOA, 

- jiná aktiva nepotřebná k operativní činnosti, 

 jde například o pronajaté nebo nevyuţité budovy a pozemky. 

Operativní aktiva nevykázaná v rozvaze 

Dále je nutné zjistit operativní aktiva, která nejsou zaznamenána v rozvaze, ale přesto jsou 

spjata se základním posláním podniku, jde především o: 

- finanční leasing, 

 tvoří podstatnou část investic, 

- operativní leasing a nájem, 

 je forma cizího financování provozní činnosti podniku, 

- ekvivalenty vlastního kapitálu, 

 vyjadřuje ocenění aktiv podniku z pohledu vlastníka, 

- oceňovací rozdíly u oběţných aktiv a u dlouhodobého majetku, 

 vznikají důsledkem pouţívání historického oceňování, 

 doporučuje se investiční majetek přecenit reprodukčními cenami sníţenými 

o reálné opotřebení, tedy trţní cenou, 

- goodwill, 

- tiché rezervy, 

- apod. 
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Krátkodobé, explicitně neúročené závazky 

Zapotřebí je aktivovat i další poloţku, a tou jsou náklady s dlouhodobými účinky, z nichţ 

se vytvářejí nehmotná aktiva. Cílem je z operativního výsledku hospodaření odečíst všechny 

náklady na cizí kapitál. 

Krátkodobými závazky jsou: 

- dodavatelské úvěry, které jsou zpravidla jejich hlavní součástí, 

- závazky z obchodních vztahů, 

- závazky ke společníkům a sdruţením, 

- závazky k zaměstnancům, 

- a další jiné závazky. 

Výpočet operativního hospodářského výsledku (NOPAT) 

Při výpočtu NOPAT musí být dosaţena zásada symetrie mezi NOA a NOPAT. Jestliţe jsou 

zařazeny určité činnosti a k nim odpovídající aktiva do NOA, pak musí být jejich 

náklady a výnosy zařazeny do výpočtu NOPAT. 

Je velmi důleţité si zvolit základ pro výpočet, kterým můţe být výsledek hospodaření 

z běţné činnosti nebo provozní hospodářský výsledek. Obecnější postup výpočtu NOPAT 

vychází z běţného hospodářského výsledku. 

Jednodušší variantou je druhý způsob výpočtu NOPAT, který vychází z provozního 

výsledku hospodaření. Je jednodušší v tom, ţe ve výsledovce není zahrnuta ţádná finanční 

činnost podniku. Oba postupy by samozřejmě měly docílit stejného výsledku, není-li tomu tak, 

pak došlo někde ve výpočtu k chybě.
 61
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Výpočet NOPAT: 

Tab. 2.1 Výpočet NOPAT z výsledku hospodaření za běţnou činnost po zdanění 

1) Výsledek hospodaření za běţnou činnost (před daní) 

2) (+) nákladové úroky 

3) (-) výnosy z neoperačního majetku (zejména finanční výnosy) 

    (+) náklady na neoperační majetek 

4) (+) odpisy goodwillu 

5) (+) původní náklady s investičním charakterem 

     (-) odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

6) (+) leasingová platba (původní náklad na leasing) 

   (-) odpisy majetku pronajatého na leasing (část leasingové platby připadající na implicitní úroky neodečítáme) 

7) (-) neobvyklé zisky 

    (+) neobvyklé ztráty 

8) Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

9) Úprava daní na úroveň NOPAT 

Pramen: MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická 

přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI, 2005, s. 52. 

Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) 

Pouţívá se při určování minimální ROE (rentability vlastního kapitálu) a při diskontaci 

budoucích EVA při oceňování podniku. 

K výpočtu WACC a EVA se pouţívá upravený ratingový model INFA. Základem těchto 

metod je hledání fundamentů a indikátorů rizika. Na základě veřejně dostupných finančních dat 

podniku a díky matematicko-statistickým studiím lze sestavit funkci potřebnou ke zjištění 

ukazatelů WACC a EVA. Častým a relativně jednoduchým je výpočet WACC podle metodiky 

ministerstva průmyslu a obchodu, podle něhoţ byly pouţity i tyto vzorce (2.26) aţ (2.32).  

FinStabpodnikLAf rrrrWACC                          (2.26) 

kde: 

rf............bezriziková sazba 

rLA..........riziková přiráţka za velikost podniku 

rpodnik... ..riziková přiráţka za podnikatelské riziko 

rFinStab.... riziková přiráţka za finanční stabilitu 
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Bezriziková sazba (rf) 

Je Českou národní bankou nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu stanovena jako výnos 

10letých státních dluhopisů. 

Riziková přiráţka za velikost podniku (rLA) 

Je spjata s velikostí úplatných zdrojů podniku (označované UZ). UZ se vypočítá jako 

součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. Ve výpočtu rLA je UZ dosazováno 

v miliardách. 

OBUVKUZ                                     (2.27) 

Kritéria hodnocení: UZ <= 100 mil. Kč   rLA = 5.00% 

UZ >= 3 mld. Kč   rLA = 0.00% 

100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč 
2,168

)3( 2UZ
rLA        (2.28) 

Riziková přiráţka za podnikatelské riziko podniku (rpodnik.) 

Je spjata s ukazatelem produkční síly (EBIT/A), s její dostatečnou velikostí a s předmětem 

činnosti podniku. 

Kritéria hodnocení: EBIT/A > X1  rpodnik  = 0,00% 

EBIT/A < 0  rpodnik  = 10.00% 

0 < EBIT/A < X1 1,0
1

)1(

2

2

X

A

EBIT
X

rpodnik         (2.29) 

Riziková přiráţka za finanční stabilitu (rFinStab) 

Popisuje vztahy ţivotnosti aktiv a pasiv. Je spjata s likviditou L3. 

Kritéria hodnocení: L3 <= XL1   rFinStab = 10.00% 

L3 >= XL2   rFinStab = 0.00% 

XL1 < L3 < XL2  1,0
)12(

)32(
2

2

XLXL

LXL
rFinStab        (2.30) 
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XL1 a XL2 jsou stanoveny pro kaţdé odvětví individuálně. Individuálně  je také 

zohledňována finanční síla podniku a další skutečnosti jako je např. velikost aktiv, významnost 

mateřské společnost apod., to si pak podnik „můţe dovolit“ niţší likviditu. 

Velmi často jsou při výpočtech vyuţívány XL1 = 1,25 a XL2 = 1,80, coţ jsou hodnoty 

pro průmysl. 

V podobě pouţité MPO je zaloţen na několika následujících zjednodušujících předpokladech: 

- skutečná úroková míra nahrazuje cenu cizího kapitálu, 

- trţní hodnota cizího kapitálu je rovna účetní hodnotě cizího úročeného kapitálu, 

- předpokládá se nezávislost hodnoty váţeného průměru nákladů na kapitál 

kapitálové struktury (WACC); změna kapitálové struktury představuje 

přerozdělení celkových nákladů kapitálu mezi vlastníky a věřitele, 

- ve vzorci WACC je tvar 1-d (d = sazba daně z příjmů), který představuje zdanění, 

pouţit podíl čistého zisku na zisku (CZ/Z ), tímto je názorně zohledněn skutečný 

vliv zdanění. 

Předpoklady výše zmíněné nevyvolávají zvýšení chyby odhadu rizika. Na základě 

předpokladů je tedy moţné upravit vzorec pro výpočet WACC do tvaru: 

A

VK

A

VK

A

UZ
UM

Z

CZ
r

A

UZ

WACC
e

           (2.31) 

kde: 

UZ......úplatné zdroje 

A........aktiva 

CZ......čistý zisk 

Z.........zisk 

UM.....představuje zdanění (1-d) – d = sazba daně z příjmu) 

VK......vlastní kapitál 

Jestliţe podnik nemá ţáden cizí úročený kapitál pak se na hodnotu WACC můţeme 

podívat jako na hodnotu re. V tomto případě je riziková přiráţka za kapitálovou strukturu (rFinStru) 

rovna nule.  
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Riziková přiráţka za finanční strukturu (rFinStru) 

Vypočítá se jako rozdíl mezi re a WACC.
62

 

rFinStru = re – WACC. 

Kritérium hodnocení:  re = WACC   rFinStru  = 0% 

rFinStru  > 10%   rFinStru  = 10% 

A

VK

A

VK

A

UZ
UM

Z

CZ

A

UZ
WACC

re                        (2.32) 

2.2.3 Komplexní přístupy k měření výkonnosti podniku  

Komplexní přístupy v sobě zahrnují ty nejpokročilejší metody měření výkonnosti podniku, 

protoţe se opírají o ekonomické i mimoekonomické ukazatele.  

Nejznámější a nejpouţívanější komplexní metodou je Balanced Scorecard (dále jen BSC) 

a Evropský model podnikatelské úspěšnosti (EFQM). 

Ekonomický ukazatel podává retrospektivní pohled na analyzovaný podnik. Vypovídací 

schopnost je značně omezena, neboť klasické účetnictví sleduje pouze finanční ukazatele jako 

jsou náklady, výnosy a cash flow, nebere se zde v úvahu tvorba hodnoty pro zákazníka.  

Mimoekonomické ukazatele stanovují kritické faktory úspěšnosti podniku, kterými jsou 

například kvalitní management, rychlost, flexibilita, schopnost inovovat apod. 

Balanced Scorecard (BSC) 

Metoda byla vytvořena počátkem devadesátých let 20. století Robertem S. Kaplanem 

a Davidem P. Nortonem. Je vyuţívána především při tvorbě strategií a ve strategickém řízení, 

a proto v této diplomové práci nebude pouţita. V neposlední řadě také BSC umoţňuje měřit 

a hodnotit výkonnost jednotlivých organizačních sloţek k celopodnikovým výsledkům. 
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BSC zachovává tradiční finanční měřítka a navíc je doplňuje o nová, která jsou hybnou 

silou budoucí výkonnosti podniku. Rámec metody BSC je tvořen cíli a měřítky, která jsou 

zaloţena na vizi a strategii podniku a sledují výkonnost ze čtyř základních perspektiv: finanční, 

zákaznické, interních podnikových procesů a učení se a růstu. 

Finanční perspektiva 

 Prioritním cílem je ziskovost, měřená provozním ziskem, ROE (rentabilitou vlastního 

kapitálu) nebo EVA (ekonomickou přidanou hodnotu), sleduje tedy zájmy a spokojenost 

vlastníků. 

Zákaznická perspektiva 

 Cílem je uspokojení zájmů a celková spokojenost zákazníků. Ve spojitosti s finanční 

perspektivou se o zákaznicích hovoří jako o zdroji obratů pro podnik. Perspektiva 

je rozčleněna na zákaznické a trţní segmenty, v nichţ podnik konkuruje nebo chce 

konkurovat. 

Perspektiva interních podnikových procesů 

 Dohromady tvoří hodnotový řetězec a měly by dosahovat skvělých výsledků. Hodnotový 

řetězec začíná inovačním procesem, následuje provozním procesem a končí procesem 

poprodejním. 

Perspektiva učení se a růstu 

 Budoucnost se vyznačuje informacemi, technologiemi, inovacemi a inteligencí,  

proto je velmi důleţité do ní investovat. Zdrojem perspektivy jsou zaměstnanci, znalosti, 

informační systémy apod.
63

 

Evropský model podnikatelské úspěšnosti (EFQM) 

EFQM, nebo také model excelence, byl vytvořen Evropskou nadací pro management 

kvality. Původním účelem bylo udělování Evropské ceny za kvalitu. Tento model je však vhodný 

i pro posuzování výkonnosti podniku, neboť se opírá o několik pohledů. Malé a střední podniky 

uvaţující o moţnosti čerpání podpory podnikání z evropských fondů by měly s ním být 
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obeznámeny.
64

 Model umoţňuje vedení podniku sledovat aktuální stav výkonnosti podniku 

a rovněţ i jeho vývoj v čase. EFQM je zaměřen především na kvalitu produktů a s tím spojené 

procesy, proto v této diplomové práci nebude pouţit.  

Model se skládá z devíti kritérií, které jsou rozděleny do dvou skupin na: předpoklady 

a výsledky. 

Skupina kritérií pro hodnocení předpokladů: vedení, 

politika a strategie, 

pracovníci, 

partnerství a zdroje, 

procesy. 

Skupina kritérií pro hodnocení výsledků:  výsledky vzhledem k zákazníkům, 

výsledky vzhledem k zaměstnancům, 

výsledky vzhledem ke společnosti, 

klíčové výsledky výkonnosti. 

Kaţdému kritériu je přidělena určitá váha. Celková úroveň výkonnosti můţe dosahovat 

maximálně  1 000 bodů (100%). Ideální úroveň předpokladů a výsledků je nejvíce 500 bodů 

(50%) na kaţdou skupinu. Nejvyšší váhu má kritérium ze skupiny výsledků - „výsledky 

vzhledem k zákazníkům“, a to 200 bodů (20%). A s nejmenší váhou se potýká kritérium „vliv 

na společnost“ se 60 body (6%).
65

 

2.3 SWOT analýza 

Vznikla v šedesátých letech 20. století při výzkumném projektu na Stanfordské univerzitě. 

Cílem studie bylo zjistit a vyřešit nedostatky plynoucí z neefektivního a nefunkčního 

podnikového plánování. Výzkumnému projektu slouţila data a informace 500 nejvýznamnějších 

společností USA. Studii vedl Albert Humphrey, coţ byl poradce v oblasti obchodu a jeho 

specializací bylo strategické plánování a realizace. Albert Humphrey vytvořil týmovou metodu 
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pro plánování s názvem SOFT analýza, která však byla později přepracována a přejmenována 

na SWOT analýzu. 

SWOT analýza je jednou z nejpouţívanějších analytických metod současnosti právě 

pro svůj integrující charakter získaných a poté vyhodnocených poznatků. V průběhu hodnocení 

analyzovaného podniku jsou neustále získávána a zpracovávána data a informace. Nemusí se 

však analyzovat podnik jako celek, lze analyzovat i jen jeho částí, které pak vycházejí z dílčích 

analýz jednotlivých oblastí podniku. 

Je tvořena zkratkami prvních počátečních písmen z anglického originálu: 

S = „strenghts“ (silné stránky) – jsou to určité přednosti podniku, jimiţ podnik získává 

konkurenční výhodu, a tedy převahu nad svými konkurenty (např. dobré podnikové klima, 

výborné vztahy s odběrateli, dodavateli, kvalitní technologie apod.) 

W  = „weaknesses“ (slabé stránky) –   jde především o nedostatky (podniku), které mohou 

podniku způsobit nadbytečné výdaje, a tedy sniţovat i jeho výkonnost (např. nízká efektivnost, 

zastaralá technologie, špatný interní informační systém, nedostatečně kvalifikovaní pracovníci 

apod.) 

O = „opportunities“ (příleţitosti) – příznivé vlivy vnějšího prostředí na podnik, 

jde o příleţitosti týkající se současných, či budoucích potenciálních výstupů podniku 

(např. pozitivní změna zákonů, příznivé makroekonomické vlivy, růst populace, příliv nových 

potenciálních zákazníků, vývoj nových technologií apod.) 

T = „threats“ (hrozby, ohroţení) – nepříznivé podmínky vnějšího prostředí na podnik 

pro současné či budoucí výstupy podniku (např. negativní změny v zákonech, nepříznivé 

makroekonomické vlivy, vstup silného konkurenta na trh, odliv zákazníků apod.) 
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Tab. 2.2 SWOT analýza 

Silné stránky                                                            S  W                                                       Slabé stránky 

… 

… 

… 

 … 

… 

… 

Příleţitosti                                                               O  T                                                                  Hrozby 

… 

… 

… 

 

 

… 

… 

… 

Pramen: Vlastní zpracování. 

Dalším krokem je definování strategií, které lze názorně vyjádřit prostřednictvím 

matice SWOT. Matice SWOT spojuje jednotlivé prvky SWOT analýzy (silné, slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby), z nichţ jsou přímo odvozeny potenciální strategie pro rozvoj podniku. 

SWOT analýza je analýza silných a slabých stránek podniku, včetně jeho příleţitostí 

a ohroţení. Matice SWOT je tvořena čtyřmi kvadranty, které jsou níţe popsány: 

1. kvadrant = SO – vyuţití silné stránky ve prospěch příleţitosti, 

 strategie „vyuţití“, 

2. kvadrant = WO – překonání slabé stránky vyuţitím příleţitosti, 

 strategie „hledání“, 

3. kvadrant = ST – vyuţití silné stránky k odvrácení ohroţení, 

 strategie „konfrontace“, 

4. kvadrant = WT – minimalizace slabé stránky a vyhnutí se ohroţení, 

 strategie „vyhýbání“.
66
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Tab. 2.3 Matice SWOT 

Matice 

SWOT 

  Silné stránky   Slabé stránky 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

    

P
ří

le
ţi

to
st

i 

1  SO strategie 

(strategie vyuţití) 
- vyuţívají silné stránky ke 

zhodnocení příleţitostí 

identifikovaných ve vnějším 

prostředí podniku, 

- tento kvadrant představuje 

ţádoucí stav, kterého chce 

podnik dosáhnout. 
 

WO strategie 

(strategie hledání) 
- slouţí k odstranění 

slabých stránek a vyuţití 

příleţitostí, které se 

podniku nabízejí, 

- k vyuţití příleţitostí je 

většinou zapotřebí získat 

další zdroje. 
 

 

2  

3  

4  

  

H
ro

zb
y

 

1  ST strategie 

(strategie konfrontace) 
- jedná se o přímou konfrontaci 

s hrozbou, která na podnik 

působí, 

- musí se dodrţovat principy 

udrţitelného rozvoje. 

 
 

 

WT strategie 

(strategie vyhýbání) 
- je strategie obranná, která 

je zaměřena na odstranění 

slabých stránek a snaze 

vyhnout se hrozbě 

identifikované ve vnějším 

prostředí podniku, 

- jde vlastně o boj o přeţití. 
 

2  

3  

4  

  

Pramen: Vlastní zpracování 
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3 APLIKAČNÍ ČÁST 

Jiţ od 19. století patří Česká republika mezi nejdůleţitější průmyslové lokality ve střední 

Evropě. Přesněji se dá říci, ţe průmyslovým centrem české země byly právě Morava a Slezsko. 

Po roce 1989, po změně politického reţimu, však došlo k výraznému útlumu průmyslové výroby. 

Tento  razantní krok zvýšil nezaměstnanost, ale na druhou stranu se také na Moravě a Slezsku 

zlepšilo ţivotní prostředí.  

Na prahu třetího tisíciletí je v Moravskoslezském  kraji (dále jen MSK) těţký průmysl 

postupně nahrazován lehkým průmyslem a sluţbami. Avšak tento kraj zůstane nadále krajem 

průmyslovým i do budoucna, neboť má ty nejlepší předpoklady svého rozvoje. Silnými 

stránkami je výhodná poloha mezi Polskem a Slovenskem a samozřejmě nesmíme opomenout 

velmi dobrou obeznámenost s tradičními průmyslovými obory jakými jsou: ocelářství, 

strojírenství, chemie a textil. Přičemţ právě textilní, oděvní a koţedělný průmysl 

patří v České republice k průmyslovým odvětvím s dlouholetou tradicí. Oděvní průmysl 

nevyţaduje přílišnou investiční náročnost, taktéţ  se vyznačuje velkým počtem malých 

a středních firem, jednoduchostí přesunu výroby, nízkými náklady a přizpůsobením výroby 

či sortimentu neustálým měnícím se poţadavkům zákazníka. 

Textilní a oděvní průmysl je odvětvím, které je, v nynější době, vystaveno značné 

konkurenci na světových trzích, zejména výrobců s domácí surovinovou základnou především 

z Asie. Vzhledem k této situaci na trhu je hlavní prioritou výrobková inovace a zavádění nových 

druhů výrobků s vyšším podílem přidané hodnoty, novými uţitnými vlastnostmi a vysokou 

kvalitou s odpovídajícím servisem apod. 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Název:    TONI - MOSTY, s.r.o. 

Sídlo:    Mosty u Jablunkova 1091, PSČ 739 98 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:   -  výroba textilního zboţí (kromě oděvů, oděvních doplňků  

    a prostředků ortopedické povahy) 
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-  výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě koţešinových) 

-  specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboţím 

-  velkoobchod 

IČO:    277 72 209 

Den zápisu:   - 30. 06. 2006 

Rozhodující předmět činnosti v podniku je výroba textilního zboţí, výroba oděvů a oděvních 

doplňků. 

Základní kapitál:   200 000,- Kč 

Společníci a jednatelé: Josef Ćmiel / Terezie Ćmielová 

    Mosty u Jablunkova 638, PSČ 739 98 

Vklad:    100 000,- Kč 

Splaceno:   100 % 

Obchodní podíl:  50 % 

TONI - MOSTY, s.r.o.  je společností s ručením omezeným, která vznikla 30. 06. 2006 

zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vloţka 51395.
67

 

Oborová klasifikace CZ-NACE
68

: 

1419 Výroba ostatních oděvů 

1410 Výroba oděvů, kromě koţešinových výrobků 

4690 Nespecializovaný velkoobchod 

4778 Ostatní maloobchod s novým zboţím ve specializovaných prodejnách 

1390  Výroba ostatních textilií 

4710 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 
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Obor činnosti podle mezinárodní klasifikace CPV 2007: 

  Různé svrchní oděvy 

18200000-1 Svrchní oděvy 

98111000-4 Sluţby poskytované obchodními organizacemi 

55900000-9 Maloobchod 

19200000-8 Textilie a příbuzné zboţí 

55900000-9 Maloobchod 

3.2 Tradiční přístup 

Tento přístup sleduje finanční výkonnost za pouţití finančních ukazatelů, přičemţ 

přednostně se pouţívá poměrová analýza. Poměrová analýza umoţňuje klíčovými finančními 

poměrovými ukazateli sledovat, měřit a hodnotit interní a externí hodnoty finanční výkonnosti.
69

 

3.2.1 Poměrová analýza 

Pro zjištění finančního zdraví podniku jsem pouţila poměrovou analýzu, která dává 

do vzájemných vztahů poloţky rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Vzájemnými vztahy poloţek 

se mohou objevit nové skutečnosti, které mohou být velmi důleţité pro rozhodování a budoucí 

fungování podniku. 

V následující tabulce 3.1 jsou vypočítány poměrové ukazatele pro čtyři po sobě následující 

roky 2006 - 2009. Výpočty všech poměrových ukazatelů byly provedeny dle vzorců (2.3) 

aţ (2.17) a jsou k nahlédnutí v příloze č.3. Hodnoty byly vypočítány na základě dat uvedených 

v přílohách č.1 a č.2. 
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Tab. 3.1 Hodnoty výpočtu poměrových ukazatelů 

    2006 2007 2008 2009 

Rentabilita ROA - Rentabilita celkových aktiv 0,61% 40,39% 26,20% 46,76% 

  ROE - Rentabilita vlastního kapitálu 1,48% 56,81% 55,38% 72,31% 

  ROS - Rentabilita trţeb 0,23% 6,02% 9,34% 16,00% 

    2006 2007 2008 2009 

Likvidita Celková  1,48 0,94 1,60 2,14 

  Běţná 1,49 0,28 1,33 1,87 

  Peněţní 0,14 0,25 0,42 0,03 

    2006 2007 2008 2009 

Zadluţenost Celková zadluţenost 68,91% 45,91% 62,64% 48,29% 

  Koeficient samofinancování 31,09% 54,09% 37,36% 51,71% 

  Úrokové krytí neexistuje neexistuje 737,00 1716,00 

    2006 2007 2008 2009 

Aktivita Doba obratu závazků 121,56 31,73 101,35 67,69 

  Doba obratu pohledávek 162,91 0,81 91,53 132,62 

  Doba obratu zásob 0,00 21,10 28,01 19,25 

Pramen: Vlastní výpočty.  

Ukazatele rentability 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel ROE představuje stoupající tendenci, která je způsobena pozvolným růstem 

čistého zisku a prudkým navýšením vlastního kapitálu. V letech 2007 a 2008 se ukazatel drţel 

na velmi vysoké úrovni přes 55%, přičemţ v následujícím roce ukazatel opět prudce vzrostl 

aţ na 72%, coţ je zatím nejlepší výsledek, kterého podnik dosáhl. Jak ukazují vypočtené 

hodnoty, můţeme říci, ţe podnik své prostředky vloţené do podniku umí velmi dobře zhodnotit. 

Nejniţší rentabilita byla v roce 2006, coţ mohlo být způsobeno a ovlivněno samotným procesem 

vzniku podniku, která jako podnik teprve začínala fungovat. 
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Ukazatel rentability tržeb (ROS)  

Ukazatel ROS také vykazuje stoupající tendenci, v porovnání s ostatními ukazateli 

rentability má podobný trend. V roce 2009 můţeme spatřit obrovské zlepšení. Nejvyšší byl 

ukazatel v roce 2009 a nejniţší v roce 2006. Rostoucí rentabilita trţeb mohla být způsobena 

úbytkem konkurence v odvětví, která byla způsobena hospodářskou krizí. V roce 2006 

byl ukazatel na úrovni 0,23% vlivem začínajícího podnikání, v roce 2007 vzrostl na 6,02% 

a v následujících dvou letech růst pokračoval na 9,34%, resp. 16%.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ukazatel popisuje, s jakou účinností kapitál vloţený do podniku pracuje. 

Samozřejmě s rostoucí hodnotou ukazatele, roste i prospěšnost pro podnik. Ukazatel byl 

v roce 2006 na zanedbatelné úrovni 0,61%, ale v roce 2007 razantně vzrostl na 40,39%. Bohuţel 

v následujícím roce došlo k výraznému útlumu a ROA se propadla na 26,20%. Tato krize neměla 

dlouhého trvání a v roce 2009 se ukazatel opět pohybuje na úrovni 46,76%. 

Graf 3.1 Hodnoty výpočtu ukazatelů rentability 
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Pramen: Vlastní zpracování. 

Ukazatele likvidity 

Doporučené hodnoty: celková likvidita  (1,5 – 2,5), 

   běţná likvidita (1,0 – 1,5), 

   peněţní likvidita (0,9 – 1,1).
70
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Celková likvidita 

Z tabulky, ale také z grafu 3.2 je patrné, ţe v roce 2007 došlo k velkému skoku sníţení 

likvidity pod doporučované hodnoty, aţ na 0,94, coţ znamená, ţe podnik ve sledovaném roce 

dostatečně nekryl své krátkodobé závazky oběţnými aktivy. Zbylé hodnoty jsou poměrně 

v normě, a proto vykazují velmi dobrou likviditu podniku. 

Běžná likvidita 

Ukazatel běţné likvidity je poměrně v normě, kromě roku 2007, kdy se pohyboval 

na úrovni 0,28, coţ je hluboko pod doporučenými hodnotami. Tato hodnota sice byla 

nevyhovující, ale byla pouze v roce 2007 a v dalších sledovaných letech se uţ ţádné další 

problémy s likviditou neobjevily.  

Peněžní likvidita 

Ukazatel peněţní likvidity je zcela nevyhovující, firma není schopna uhradit své splatné 

dluhy v určitém okamţiku. 

Graf 3.2 Hodnoty výpočtu ukazatelů likvidity 
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Pramen: Vlastní zpracování.  
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti porovnávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji, popisují kolik 

celkových závazků  připadá na 1 Kč aktiva. Optimální rozmezí celkové zadluţenosti se pohybuje 

v rozmezí 30 – 60%. Koeficient zadluţenosti je svou vypovídací schopností téměř stejný 

jako celková zadluţenost. 

Celková zadluženost 

Ukazatel dlouhodobé zadluţenosti odpovídá na otázku: Kolik aktivních sloţek majetku 

je financováno dlouhodobým cizím kapitálem. Stejným způsobem je vyjádřena i krátkodobá 

(běţná) zadluţenost, která odpovídá na otázku: Kolik aktivních sloţek majetku je pořízeno 

krátkodobým cizím kapitálem. Míra zadluţenosti stále kolísá, pokles byl patrný v letech 2007 

a 2009. Toto sníţení bylo způsobeno  růstem aktiv, případně poklesem cizího kapitálu ve formě 

půjček a úvěrů. Z výsledků analýzy mohu říci, ţe se zkoumaný podnik od svého vzniku pohybuje 

stále v optimálním rozmezí. 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel nesleduje financování cizím kapitálem, naopak sleduje, jak je podnik 

schopen financovat svou činnost vlastním kapitálem. Z vývoje získaných hodnot vyčteme opět 

kolísavý trend. Samofinancování podniku je v normě a vlastní vloţený kapitál podniku 

se neustále zhodnocuje. 

Ukazatel úrokového krytí 

Nárůst této hodnoty byl v posledních dvou letech pozitivně ovlivněn podnikovými vyššími 

zisky. Ten nyní můţe střádat své finanční prostředky a později je investovat a zúročit. 

Navýšení hodnoty úrokového krytí v letech 2008 a 2009 bylo způsobeno neustálým růstem 

EBIT (zisk před zdaněním a úroky). 
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Graf 3.3 Hodnoty výpočtu ukazatelů zadluţenosti 
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Pramen: Vlastní zpracování.  

Ukazatele aktivity 

Doby obratu závazků, pohledávek a zásob jsou uváděny ve dnech, protoţe se jedná 

o ukazatele vyjádřené časovým intervalem. Například u doby obratu pohledávek je uváděna doba 

od fakturace, aţ po přijetí peněz za zboţí či sluţbu. Dobou obratu závazků je vyjádřena rychlost 

podniku splatit své závazky, tato doba by měla být zpravidla delší neţ doba obratu pohledávek. 

Doba obratu závazků 

Z grafu 3.4 je patrné, ţe znepokojujícími byly léta 2006 a 2009, kdy byly hodnoty doby 

obratu závazků menší neţ hodnoty doby obratu pohledávek. Mělo to za následek neschopnost 

či značné komplikace podniku uhradit své závazky včas, protoţe platby od dodavatelů byly 

obdrţeny aţ po době splatnosti vlastních závazků. V tomto případě je velmi důleţité přihlédnout 

jak k odvětví podniku, kde je velká konkurence, coţ má za následek i dlouhé platební podmínky, 

tak i ke zkreslování údajů ve výkazech, v nichţ jsou zaznamenány stavy pohledávek a závazků 

pouze ke konci roku. Jestliţe firma ke konci roku vystavila vysokou fakturu, a ta nebyla 

do konce roku splacena, mohlo to vyvolat vyšší hodnoty doby obratu pohledávek, a tedy 

výsledky dosti zkreslit. Naproti tomu v letech 2007 a 2008 byla doba obratu závazků delší neţ 

doba obratu pohledávek. Podnik byl schopen své závazky uhradit včas, neboť jeho pohledávky 

byly splaceny dříve. Podnik měl tedy k dispozici větší mnoţství disponibilních prostředků.  
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Doba obratu pohledávek 

Doporučovanou hodnotou tohoto ukazatele je 48 dnů. V roce 2007 se tato hodnota dostala 

pod optimální úroveň, ale jinak byla ve všech letech razantně překročena. Svědčí to tedy o špatné 

platební morálce odběratelů. 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje dobu drţení zásob v podniku. Hodnota vázanosti by měla nabývat 

nejniţších moţných hodnot, protoţe zásoby jsou drţitelem finančních prostředků podniku. 

Zvyšování doby obratu zásob vede k navýšení zisku, případně sníţení nákladů při dosahování 

stejného zisku. Ukazatel se v posledních třech letech drţí na stále stejné úrovni. 

Graf 3.4 Hodnoty výpočtu ukazatelů aktivity 
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Pramen: vlastní zpracování.  
 

3.2.2 Du Pontův rozklad 

Du Pontův rozklad je vhodný při hodnocení výkonnosti podniku. Popisuje změny 

vrcholového ukazatele vlivem jednotlivých dílčích poměrových ukazatelů. 

Nejčastěji se vyuţívá rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE), který hodnotí 

hospodaření podniku prostřednictvím daňového břemene, rentability aktiv a celkové finanční 

páky. Vzorce pouţité k výpočtu byly pouţity dle autorky Kislingerové. 
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Tab. 3.2 Meziroční změny u rozkladu ROE 

  2007/2006 2008/2007 2009/2008 

ROE 55,33% -1,43% 16,93% 

Daňové břemeno 0,21% 2,18% 0,74% 

Rentabilita aktiv 63,51% -24,28% 36,77% 

Finanční páka -8,40% 20,67% -20,58% 

Pramen: Vlastní výpočty. 

V předcházející tabulce 3.2 jsou uvedeny meziroční změny jednotlivých ukazatelů. 

Největší meziroční změny ukazatele vlastního kapitálu (ROE) byly způsobeny vlivem rentability 

aktiv (ROA).  

Během let 2006 – 2007 rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vzrostla o 55,33%. Na tomto 

růstu se nejvíce podílely rentabilita aktiv (ROA) a daňové břemeno. Naopak celková finanční 

páka měla negativní vliv. V následujícím období se vrcholový ukazatel sníţil o 1,43%. Negativně 

se na změně podepsala rentabilita aktiv 24,28% a naopak pozitivně další dva ukazatele. V období 

let 2008 - 2009 opět rentabilita vlastního kapitálu vzrostla o 16,93%. Na tuto pozitivní změnu 

se nejvíce podepsala ROA 36,77% a v menší míře také daňové břemeno. Negativně působila 

finanční páka svými 20,58%. 

Na obrázku 3.1 je graficky znázorněn meziroční rozklad rentability vlastního kapitálu 

v letech 2006 aţ 2007. Podrobnější výpočty a grafická znázornění Du Pontova rozkladu 

za léta 2008/2007 a 2009/2008 jsou uvedeny v přílohách č.4 a č.5. 
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Obr. 3.1 Du Pontův rozklad 2007/2006 

    ROE      

    2007 2006      

    56,81% 1,48%      

    diference index      

 
 
   55,33% 3844,04%      

           

           

 daňové břemeno  rentabilita aktiv  fin. páka celkem   

 0,21%  63,51%  -8,40%   

 2008 2007  2008 2007  2008 2007   

 76,07% 75,00% 
× 

40,39% 0,61% 
× 

1,85 3,22   

 diference index diference index diference index   

 
 1,07% 101,42%  39,78% 6593,87%  -1,37 57,48%   

 

 

 

 

  
 
     

zisková marţe  obrat aktiv  úrokové břemeno  pákový ukazatel 

30,88%  8,90%  0,000  -1,368 

2008 2007  2008 2007  2008 2007  2008 2007 

7,91% 0,31% 
× 

5,10 2,00  100,00% 100,00% 
× 

1,85 3,22 

diference index diference index  diference index diference index 

7,61% 2583,44%  3,10 255,24%  0,00% 100,00%  -1,37 57,48% 

Pramen: Vlastní zpracování. 

3.2.3 Bonitní a bankrotní modely 

Tyto modely slouţí k roztřídění firem podle jejich kvality, resp. k usnadnění a urychlení 

orientace investorů a věřitelů. Kvalitou se v tomto pojetí myslí výkonnost a důvěryhodnost 

podniku. Rozlišují se dvě skupiny souhrnných ukazatelů a to tzv. bonitní a bankrotní modely. 

Neexistuje mezi nimi striktně vymezená hranice, oba modely přiřazují podniku určité koeficienty 

hodnocení, ale jejich rozdíl spočívá v účelu, pro nějţ byly tyto modely vytvořeny.
71

 

Bankrotní modely vycházejí ze skutečných údajů, naproti tomu bonitní modely jsou zaloţeny 

na teoretických poznatcích a na z části pragmatických poznatcích ze zobecněných dílčích údajů. 

Oba modely vycházejí ze stejného předpokladu, ţe lze identifikovat podnik, kterému hrozí 

úpadek a to tak, ţe u něj v průběhu několika let před bankrotem dochází k jistým odlišnostem 

ve vývoji. Tyto odlišnosti jsou charakteristické jen pro bankrotující podniky. 

                                                 
71

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 72. 
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Kralickův rychlý test 

Tento model byl vytvořen v roce 1990 panem P. Kralickem. V dnešní době je mnoho 

různých modifikovaných podob tohoto modelu. Skládá se ze čtyř ukazatelů, a to z kvóty 

vlastního kapitálu, doby splácení dluhu z CF, Cash flow v trţbách a rentability aktiv (ROA). 

Podle zjištěných hodnot jsou podniku přiděleny body a následně se vypočítá výsledná známka 

jako prostý aritmetický průměr dosaţených bodů jednotlivých ukazatelů. Výsledná známka 

se porovná s kritérii hodnocení a na jejich základě se stanoví, zda jde o podnik prosperující, 

nebo naopak podnik bankrotující.  

Kritérium hodnocení: velmi dobrý podnik     3 a více bodů, 

   výsledky uspokojivé, ale budoucnost nejistá  1 aţ 3 body, 

špatný podnik      1 a méně bodů. 

V tabulce 3.3 jsou vypočteny hodnoty jednotlivých ukazatelů a v tabulce 3.4 jsou k těmto 

hodnotám přiřazeny body. 

 

Tab. 3.3 Vypočtené hodnoty Kralickova rychlého testu 

 2009 2008 2007 2006 

kvóta vlastního kapitálu 52% 37% 54% 31% 

vlastní kapitál/aktiva     

doba splácení dluhu z CF 1,29 3,03 1,49 150,00 

(krátkodobé + dlouhodobé závazky)/cash flow     

cash flow = 2 744 582 267 3 

výsledek hospodaření + odpisy + změna stavu rezerv     

cash flow v trţbách 16% 9% 6% 0% 

cash flow/trţby     

ROA 37% 21% 31% 0% 

(HV po zdanění + úroky(1 - t))/A     

Pramen: Vlastní výpočty. 
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Tab. 3.4 Bodové ohodnocení výpočtů 

  2009 2008 2007 2006 

kvóta vlastního kapitálu 4 4 4 4 

doba splácení dluhu z CF 4 3 4 0 

cash flow v trţbách 4 4 4 1 

ROA 4 3 2 1 

Finanční stabilita 4  3,5  4  2  

Výnosová situace 4  3,5  3  1  

Celková situace 4 3,5 3,5 1,5 

Pramen: Vlastní zpracování. 

Z uvedených tabulek 3.3 a 3.4 (výpočtu a následně přiřazených bodů) lze vyčíst, ţe kvóta 

vlastního kapitálu byla ve všech letech nejlepší, a tudíţ byla ohodnocena 4, coţ je nejvyšší 

moţné bodové ohodnocení. Nejhůře na tom byl ukazatel doby splácení dluhu z CF v roce 2006, 

kdy dosáhl bodového ohodnocení 0. Analyzovaný podnik byl v roce 2006 na počátku svého 

zrodu, a proto se hodnoty mohly pohybovat tak nízko. 

Je-li výpočet hotov, je ještě nutné zjistit finanční stabilitu podle vztahu (2.18), výnosovou 

situaci podniku ze vzorce (2.19), následně celkovou situaci podle vzorce (2.20) a na závěr určit 

výslednou známku, která ukáţe, jakým způsobem si podnik na trhu vede. Z tabulky 3.4 je patrné, 

ţe výnosová situace v roce 2006 byla zanedbatelná, ale v dalších letech jiţ tomu tak nebylo. 

Celková situace byla ohodnocena v roce 2009 (4), 2008 (3,5), 2007 (3,5) a v roce 2006 (1,5). 

Z grafu 3.5 lze vyčíst, ţe se podnik v době svého vzniku nacházel v šedé zóně, tedy v rozmezí 

od 1 do 3 bodů a od roku 2007 byl podnikem prosperujícím. 

 
Graf 3.5 Kralickův rychlý test 
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Grünwaldův index bonity 

Tento index byl vytvořen R. Grünwaldem a skládá se ze šesti finančních ukazatelů, 

které jsou obodovány. Body se zjistí podílem skutečného výsledku jednotlivých ukazatelů 

a k nim přiřazených  hodnot limitu. Hodnoty limitu jsou přiřazeny všem ukazatelům kromě 

rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv. 

Aby však nedocházelo ke zkreslování výsledků, prostřednictvím  příznivých hodnot 

jednoho ukazatele, je bodové hodnocení omezeno na tři body, resp. maximální bodové 

ohodnocení je 3. Jestliţe při bodovém hodnocení vyjde záporné číslo, je mu automaticky 

přiřazena nula, aby rovněţ nedocházelo ke zkreslování výsledku. 

Hodnotící kritéria: 

GIB > 2;  ROE >= 1,5;  ostatní ukazatele > 1  pevné finanční zdraví, 

1 < GIB < 1,99;    L2 a úrok. krytí > 1  dobré zdraví, 

0,5 < GIB < 0,99;    L2 min 1   slabší zdraví, 

GIB < 0,5         křehké zdraví. 

 

Z tabulky 3.5 jednoznačně vyplývá, ţe podnik měl v roce 2009 pevné zdraví, 

o čemţ vypovídají i dosaţené hodnoty a splněná kritéria. V následujícím roce sice došlo 

k poklesu, i přesto však podnik dosáhl dobrého finančního zdraví. Bohuţel v minulých letech 

2006 a 2007 měl podnik zdraví křehké. Hodnota L2 v roce 2007 dosáhla bodového 

ohodnocení 0,24 a tudíţ nemohla být zařazena do pásma slabšího zdraví, kde byla podmínka 

právě na likviditu nacházet se na úrovni minimálně 1 bodu. Podnik se tedy automaticky 

posunul níţe do pásma s křehkým finančním zdravím, které se dá hodnotit jako pásmo 

s velmi vysokým rizikem bankrotu. 
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Tab. 3.5 Grünwaldův index bonity s bodovým ohodnocením 

  Limit Běţné období - 2009 Limit Běţné období - 2008 

    Hodnota Body   Hodnota Body 

  1 2 3(=2/1) 1 2 3(=2/1) 

Rentabilita celkového kapitálu 0,01 0,47 3,00 0,00 0,26 0,00 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,01 0,72 3,00 0,00 0,55 0,00 

Provozní pohotová likvidita 1,20 1,87 1,56 1,20 1,33 1,11 

Krytí zásob pracovním kapitálem 0,70 4,49 3,00 0,70 2,18 3,00 

Krytí čistých dluhů provozními toky 0,30 1,29 3,00 0,30 3,03 3,00 

Úrokové krytí 5,00 1716,00 3,00 5,00 737,00 3,00 

celkem x x 16,56 x x 10,11 

Index bonity - aritmetický průměr x x 2,76 x x 1,68 

       

  Limit Běţné období - 2007 Limit Běţné období - 2006 

    Hodnota Body   Hodnota Body 

  1 2 3(=2/1) 1 2 3(=2/1) 

Rentabilita celkového kapitálu 0,00 0,40 0,00 0,00 0,01 0,00 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,00 0,57 0,00 0,00 0,01 0,00 

Provozní pohotová likvidita 1,20 0,28 0,24 1,20 1,49 1,24 

Krytí zásob pracovním kapitálem 0,70 -0,10 0,00 0,70 0,00 0,00 

Krytí čistých dluhů provozními toky 0,30 1,49 3,00 0,30 0,00 0,00 

Úrokové krytí 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

celkem x x 3,24 x x 1,24 

Index bonity - aritmetický průměr x x 0,54 x x 0,21 

Pramen: Vlastní zpracování. 

Altmanův index (Z-skóre) 

Je jedním z nejpouţívanějších modelů s relativně jednoduchým výpočtem. Altmanovo Z-

skóre bylo manţely Neumaierovými upraveno na podmínky ČR, tedy byl přidán jeden ukazatel 

navíc zohledňující platební neschopnost českých podniků. Model se skládá ze šesti poměrových 

ukazatelů, ke kterým jsou přiřazeny váhy, po jejichţ sečtení se výsledek hodnotí podle daných 

kritérií a určuje se: zda je podnik prosperující, anebo se nenávratně blíţí k bankrotu. 

Výpočet byl proveden podle vzorce (2.23) a je k nahlédnutí v následující tabulce 3.6 

i s příslušnými přiřazenými váhami k jednotlivým ukazatelům. 

Kritéria hodnocení: Z > 2,99    pásmo prosperity, 

1,81 < Z < 2,98   šedá zóna, 

Z < 1,81    pásmo bankrotu.  
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Tab. 3.6 Altmanův index upravený pro podmínky ČR 

       2009 2008 2007 2006 

  Ukazatel Váha 2009 2008 2007 2006 Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % 

X1 ČPK/A 1,20 2,28 1,60 0,94 1,48 2,73 37% 1,92 35% 1,12 16% 1,78 88% 

X2 Zadrţený zisk/A 1,40 0,49 0,30 0,31 0,00 0,68 9% 0,42 8% 0,43 6% 0,01 0% 

X3 EBIT/AKT 3,70 0,47 0,26 0,40 0,01 1,73 23% 0,86 16% 1,33 19% 0,02 1% 

X4 

Trţní hodnota 

VK/úč.hod.dluhu 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

X5 Trţby/A 1,00 2,34 2,22 5,10 2,00 2,34 31% 2,22 41% 5,10 74% 2,00 99% 

x6 

Závazky po 

lh.splat./výnosy 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

  Z FAKTOR           7,48 100% 5,42 100% 6,87 100% 2,03 100% 

Pramen: Vlastní výpočty. 

V roce 2006 byla hodnota souhrnného ukazatele 2,03 a podnik se nacházel v pásmu šedé 

zóny, tedy mohl mít problémy se splácením svých závazků a jeho budoucnost byla nejistá. 

Ale v letech 2007 aţ 2009 výsledné hodnoty převyšují výši 2,99, tzn., ţe podnik je 

s poměrně velkou  pravděpodobností prosperující. V roce 2007 byla hodnota modelu dokonce 

6,87, coţ je nejvyšší hodnota za celé analyzované období. Na dobrých výsledcích se s největší 

mírou podílel ukazatel x5 (doba obratu aktiv), coţ svědčí o efektivním vyuţívání svých 

podnikových aktiv a také ukazatel x1 (čistý pracovní kapitál/celková aktiva). Tato skutečnost 

pozitivně ovlivnila výslednou hodnotu Altmanova modelu. Dalším ukazatelem, který nemalou 

mírou přispěl na dobrém výsledku firmy je ukazatel x3 (rentabilita aktiv). 

Graf 3.6 Altmanův model 
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Pramen: Vlastní zpracování. 
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Indexy IN05 

Tento index vychází z významných bankrotních indikátorů a je zkonstruován přímo 

na podmínky ČR, tedy je zde zohledněna platební neschopnost českých podniků. Index IN05 

je snadno a rychle pouţitelný a slouţí k popisu finančního zdraví podniku. Index IN05 má velmi 

dobré vypovídací schopnosti. Je určen především pro věřitele nebo odběratele jako potenciálního 

věřitele. 

Kritéria hodnocení: IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86%), 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo „šedá zóna“, 

IN05 > 1,6  podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 67%). 

Nevýhodou tohoto indexu je ta skutečnost, ţe nezadluţený podnik nebo podnik zadluţený 

ve velmi malé míře, má ukazatel nákladového krytí (EBIT/úrokové krytí) vysokou hodnotu, 

pak je doporučováno omezení hodnoty nákladového krytí ve výši 9. 

Jelikoţ analyzovaný podnik není téměř nijak zadluţen, hodnoty nákladového krytí pro rok 

2008 se pohybovaly na úrovni 736 tis. Kč a v roce 2009 dokonce 1 715 tis. Kč, proto byly tyto 

vysoké hodnoty omezeny na doporučovanou výši 9. 

Tab. 3.7 Index IN05 

      2009 2008 2007 2006 

Ukazatel Váha 2009 2008 2007 2006 Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % 

aktiva/cizí zdroje 0,130 2,07 1,60 2,18 1,45 0,27 10% 0,21 12% 0,28 14% 0,19 54% 

EBIT/nákl. 

úroky 0,040 9,00 9,00 0,00 0,00 0,36 13% 0,36 20% 0,00 0% 0,00 0% 

EBIT/aktiva 3,970 0,47 0,26 0,40 0,01 1,86 67% 1,04 58% 1,60 79% 0,02 7% 

výnosy/aktiva 0,210 0,37 0,21 0,31 0,00 0,08 3% 0,04 2% 0,06 3% 0,00 0% 

OA/krátk. 

závazky 0,090 2,28 1,60 0,94 1,48 0,20 7% 0,14 8% 0,08 4% 0,13 38% 

Index IN05           2,77 100% 1,79 100,00% 2,04 100% 0,35 100% 

Pramen: Vlastní výpočty. 

Výpočty z tabulky 3.7 po srovnání s hodnotícími kritérii říkají, ţe podnik v době svého 

vzniku spěl k bankrotu, neboť se hodnota indexu IN05 pohybovala pod hodnotou 0,9. 

Tato situace se v následujících letech změnila a podnik s indexem IN05 v roce 2007 (2,04), 
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2008 (1,79) a 2009 (2,77) vykazuje s pravděpodobností 67% prosperitu, tzn., ţe nemá ţádné 

problémy s placením svých závazků a efektivně pracuje se svými aktivy. Výpočet IN05 byl 

proveden podle vztahu (2.24). 

Z grafu 3.7 lze vyčíst, ţe se podnik nacházel v roce 2006 v pásmu bankrotu, 

ale v následujících letech 2007 aţ 2009 se přehoupl do pásma prosperity. 

Graf 3.7 Index IN05 
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Pramen: Vlastní zpracování. 

3.3 Moderní přístup 

Moderní přístup je propracovanější verze tradičního přístupu, který se postupně vyvíjel. 

Moderní přístupy jsou vylepšeny a obohaceny o nová kritéria, která si kladou za cíl 

maximalizovat přidanou hodnotu pro vlastníka. Jinak řečeno, veškerá snaha je zde soustředěna 

na zvyšování hodnoty prostředků, jeţ byly do podniku vloţeny vlastníky. Rozdíl mezi moderním 

a tradičním přístupem je ten, ţe v moderním přístupu všechny zájmové skupiny usilují o růst 

hodnoty podniku. Nevýhodou těchto přístupů je jejich neschopnost postihnout a měřit nefinanční 

ukazatele a jevy, které předcházejí a následně ovlivňují finanční výsledky podniku. 

V odborné literatuře bývá označována jako hlavní a nejčastěji uţívaná moderní metoda 

finanční analýzy právě ukazatel EVA (Economic Value Added – Ekonomická přidaná hodnota). 
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3.3.1 Výpočet ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Koncept EVA je zaloţen na tzv. ekonomickém modelu, proto musejí být účetní data, 

poskytovaná účetnictvím, upravena na data ekonomická. Pro výpočet této metody je nutná 

úprava aktiv, konkrétně zjistit čistá operativní aktiva, tzn. ta, která slouţí pouze k hlavní činnosti 

podniku. Další poloţkou nutnou k výpočtu je čistý operativní výsledek hospodaření 

a v neposlední řadě také výpočet průměrných váţených nákladů kapitálu. 

Výpočet čistých operativních aktiv (NOA) 

Jak jiţ bylo zmíněno výše je nutné upravit aktiva, resp. zjistit čistá operativní aktiva, 

tzn. ta, která slouţí pouze k hlavní činnosti podniku. Při úpravách budu vycházet z rozvahy 

a výkazů zisků a ztrát, doplněných o rozhovory s majiteli a jednateli podniku. Nejprve vyloučím 

neoperativní aktiva, která přímo neslouţí k hlavní činnosti podniku a následně aktiva sníţím 

o neúročený cizí kapitál. Aktivaci poloţek, které nejsou v rozvaze vykázány upravovat nebudu, 

neboť takové poloţky v podniku neexistují. 

Vyloučení neoperativních aktiv 

Neoperativními aktivy jsou krátkodobý finanční majetek, který v sobě zahrnuje peníze, 

účty v bankách a krátkodobé cenné papíry, které jsou bezprostředně pouţity k provozní činnosti. 

Jelikoţ se s krátkodobými cennými papíry a podíly v podniku neobchoduje, nebudou s nimi 

spojeny ţádné výpočty. 

Oblast peněţních prostředků (peníze a účty v bankách) jsem prozkoumala a v roce 2008 

jsem objevila přebytek nad provozně nutnou úroveň ve výši 216 500 Kč, tento přebytek jsem 

odečetla od celkových aktiv. Provozně potřebná výše peněţních prostředků je rovna 0,3 násobku 

krátkodobých závazků uvedených v rozvaze.  

Krátkodobé, explicitně neúročené závazky 

Krátkodobými závazky jsou dodavatelské úvěry, závazky z obchodních vztahů, závazky 

k zaměstnancům a další. V tomto případě je cílem z operativního výsledku hospodaření odečíst 

všechny náklady na cizí kapitál. 
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Tab. 3.8 Výpočet čistých operativních aktiv (NOA) 

    2006 2007 2008 2009 

  Aktiva celkem 653 869 2 813 7 339 

- neoperativní aktiva (peněţní prostředky) 0 0 216,5 0 

- neúročené krátkodobé závazky 441 391 1 755 3 225 

  NOA 212 478 842 4 114 

Pramen: Vlastní výpočty. 

V tabulce 3.8 je znázorněn výpočet čistých operativních aktiv. Postupovala jsem odečtením 

peněţních prostředků, které nadbývaly nad provozně nutnou úroveň a následně jsem odečetla 

všechny neúročené krátkodobé závazky. Do výpočtu jsem nezahrnovala dlouhodobý finanční 

majetek, nedokončené investice, operativní aktiva nevykázaná v rozvaze ani další jiné poloţky 

nutné k výpočtu čistých operativních aktiv a to z toho důvodu, ţe poloţky v tomto případě 

neexistují a ve všech případech by tedy byly hodnoty nulové. 

Výpočet operativního hospodářského výsledku (NOPAT) 

Při výpočtu NOPAT musí být dosaţena zásada symetrie mezi NOA a NOPAT. Jestliţe jsou 

zařazeny určité činnosti a k nim odpovídající aktiva do NOA, pak musí být jejich náklady 

a výnosy zařazeny do výpočtu NOPAT. 

Pro výpočet operativního hospodářského výsledku (NOPAT) jsem zvolila obecnější 

postup, který vychází z běţného hospodářského výsledku. 

Tab. 3.9 Výpočet operativního hospodářského výsledku (NOPAT) 

     2006 2007 2008 2009 

  VH za běţnou činnost před dani 4 350 736 3 429 

+ nákladové úroky 0 0 1 2 

  NOPAT nezdaněný 4 350 737 3 431 

  daň 1 84 154,209239 686,400117 

  NOPAT 3 266 583 2 745 

Pramen: Vlastní výpočty. 

Výpočet byl značně zjednodušen, protoţe se v podniku nenachází majetek pořízen 

na leasing, goodwill ani ţádné neobvyklé zisky či ztráty. K hospodářskému výsledku za běţnou 

činnost před zdaněním jsem přičetla pouze nákladové úroky, které se nacházely v posledních 

dvou letech 2008 a 2009. Následně jsem od nezdaněného NOPAT odečetla daň a výsledek je 

zobrazen v tabulce 3.9. 
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Tab. 3.10 Výpočet daně z příjmů pro NOPAT 

    2006 2007 2008 2009 

  VH za běţnou činnost před dani 4 350 736 3 429 

  daň z příjmů 1 84 154 686 

  daňová sazba NOPAT 0,25 0,24 0,20923913 0,20005833 

  nezdaněný NOPAT 4 350 737 3 431 

  daň NOPAT 1 84 154,209239 686,400117 

  čistý NOPAT 3 266 583 2 745 

Pramen: Vlastní výpočty. 

Tabulka 3.10 představuje výpočet daně NOPAT, který jsem zjistila vynásobením daňové 

sazby s nezdaněným NOPAT. Daňovou sazbu jsem vypočetla jako poměr daně z příjmů 

a VH za běţnou činnost před zdaněním. 

Výpočet průměrných váţených nákladů kapitálu (WACC) 

Pouţívá se při určování minimální ROE (rentability vlastního kapitálu) a při diskontaci 

budoucích EVA při oceňování podniku. Pro výpočet průměrných váţených nákladů kapitálu 

(WACC) jsem si zvolila postup podle metodiky uţívané ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Na základě veřejně dostupných finančních dat podniku a díky matematicko-statistickým 

studiím sestavím funkci potřebnou ke zjištění ukazatele WACC. 

Průměrné váţené náklady kapitálu jsem vypočetla podle vztahu (2.26). Ukazatel se skládá 

z bezrizikové sazby, rizikové přiráţky za velikost podniku, rizikové přiráţky za podnikatelské 

riziko a rizikové přiráţky za finanční stabilitu, jejichţ výpočty jsou znázorněny v následujících 

tabulkách 3.11 aţ 3.14. 

Bezriziková sazba (rf) 

Vycházela jsem z výpočtu zveřejněném na ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Bezriziková sazba je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů.  

Tab. 3.11 Bezriziková sazba v letech 2006 - 2009 

    2006 2007 2008 2009 

  rf 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 

Pramen: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  Finanční analýza podnikové sféry za rok 2009 [on-line]. 

2010, cit [2011-03-22 ]. Dostupné na WWW: <http://www.mpo.cz/dokument76325.html>. 



 - 57 - 

Riziková přiráţka za velikost podniku (rLA) 

Je spjata s velikostí úplatných zdrojů podniku (označované UZ). UZ se vypočítá 

jako součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. 

Kritéria hodnocení: UZ <= 100 mil. Kč   rLA = 5.00% 

UZ >= 3 mld. Kč   rLA = 0.00% 

100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč 
2,168

)3( 2UZ
rLA  

Tab. 3.12 Výpočet rizikové přiráţky za velikost podniku 

    2006 2007 2008 2009 

  rLA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

  rLA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

  UZ (tis.) 203 470 1 051 4 007 

Pramen: Vlastní výpočty. 

Výpočet nejprve začal zjištěním velikosti úplatných zdrojů podniku (UZ) dle vztahu (2.27) 

a následně jsem je porovnávala s příslušným kritériem hodnocení, z něhoţ názorně vyplynulo, 

ţe velikost UZ v analyzovaném podniku je ve všech letech menší neţ 100 mil. Kč, a tudíţ je 

riziková přiráţka za velikost podniku rovna 5,00%. 

Riziková přiráţka za podnikatelské riziko podniku (rpodnik.) 

Je spjata s ukazatelem produkční síly (EBIT/A), s její dostatečnou velikostí a s předmětem 

činnosti podniku. 

Kritéria hodnocení: EBIT/A > X1  rpodnik  = 0,00% 

EBIT/A < 0  rpodnik  = 10.00% 

0 < EBIT/A < X1 1,0
1

)1(

2

2

X

A

EBIT
X

rpodnik  

Tab. 3.13 Výpočet rizikové přiráţky za podnikatelské riziko podniku 

    2006 2007 2008 2009 

  rpodnik 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  UZ/A 0,31087289 0,54085155 0,37362247 0,54598719 

  U/(BU+O) 0 0 0 0,00943396 

  X1=UZ/A . U/(BU+O) 0 0 0 0,00515082 

  EBIT/A 0,00612557 0,40391254 0,26164237 0,46736613 

Pramen: Vlastní výpočty. 
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Opět s přihlédnutím k definovaným kritériím hodnocení je riziková přiráţka 

za podnikatelské riziko podniku rovna 0,00% ve všech analyzovaných letech 2006 aţ 2009, 

protoţe ukazatel produkční síly je ve všech letech větší neţ X1, jak je znázorněno v tabulce 3.13. 

Riziková přiráţka za finanční stabilitu (rFinStab) 

Je spjata s likviditou L3. 

Kritéria hodnocení: L3 <= XL1   rFinStab = 10,00% 

L3 >= XL2   rFinStab = 0,00% 

XL1 < L3 < XL2  1,0
)12(

)32(
2

2

XLXL

LXL
rFinStab  

XL1 a XL2 jsou stanoveny pro kaţdé odvětví individuálně. Pro potřeby těchto výpočtů 

budou pouţity hodnoty pro průmysl, tedy XL1 = 1,25 a XL2 = 1,80. 

Tab. 3.14 Výpočet rizikové přiráţky za finanční stabilitu 

    2006 2007 2008 2009 

  rFinStab 5,2% 10,00% 4,0% 0,00% 

  XL1 1,25 1,25 1,25 1,25 

  XL2 1,80 1,80 1,80 1,80 

  celková likvidita (L3) = OA/krátkodobé zdroje 1,48 0,94 1,60 2,14 

Pramen: Vlastní výpočty. 

Z tabulky 3.14 je patrné, ţe v roce 2006 a 2008 se L3 (celková likvidita) pohybovala mezi 

danými hodnotami likvidity průmyslu XL1 a XL2. Tyto hodnoty bylo nutné vypočítat 

podle třetího kritéria hodnocení. V roce 2007 byla likvidita podniku L3 menší neţ dolní hranice 

likvidity průmyslu XL1, a tudíţ riziková přiráţka za finanční stabilitu je rovna 10%. 

Naopak tomu bylo v roce 2009, kdy likvidita podniku L3 byla větší neţ horní hranice likvidity 

průmyslu XL2, coţ ukazuje ţe, je riziková přiráţka za finanční stabilitu je rovna 0%. 

Tab. 3.15 Výpočet WACC podle metodiky MPO 

    2006 2007 2008 2009 

WACC 13,96% 19,28% 13,52% 9,67% 

Pramen: Vlastní výpočty. 

Tabulka 3.15 představuje výpočet WACC po sečtení všech vypočítaných rizikových 

přiráţek rf, rLA, rpodnik a rFinStab. 
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Jelikoţ se v analyzovaném podniku nenachází ţáden cizí úročený kapitál, pak se 

na hodnotu WACC mohu podívat jako na hodnotu re. V tomto případě budu za rizikovou 

přiráţku kapitálové struktury (rFinStru) dosazovat nulu. 

Tab. 3.16 Výpočet hodnoty re 

    2006 2007 2008 2009 

  WACC 13,96% 19,28% 13,52% 9,67% 

  EBIT/A 0,00612557 0,40391254 0,26164237 0,46736613 

  UZ=VK+BU+O 203 470 1 051 4 007 

  UZ/A 0,31087289 0,54085155 0,37362247 0,54598719 

  U (tis. Kč) 0 0 1 2 

  A (tis. Kč) 653 869 2 813 7 339 

  VK (tis. Kč) 203 470 1 051 3 795 

  VK/A 0,31087289 0,54085155 0,37362247 0,51710042 

  BU (tis. Kč) 0 0 0 212 

  U/(BU+O) 0 0 0 0,00943396 

  (1-d) 0,76 0,76 0,79 0,8 

  re 0,139627 0,1928 0,135215 0,0967 

  re 13,96% 19,28% 13,52% 9,67% 

Pramen: Vlastní výpočty. 

Samotný výpočet EVA 

Podle vztahu (2.25) jsem vypočetla ukazatel EVA, který vypovídá o ekonomické přidané 

hodnotě pro vlastníky a věřitele. Představuje rozdíl mezi náklady na kapitál a výnosy, ve formě 

čistého hospodářského výsledku (NOPAT). Ukazatel EVA vyšel v počátečním roce vzniku 

podniku záporný, přesněji hodnota -26,601. V tomto roce podnik netvořil ekonomickou přidanou 

hodnotu. V následujících letech se však postavení podniku zlepšilo a ukazatel EVA je kladný, 

tedy vykazuje pozitivní ekonomickou přidanou hodnotu, která se zvyšovala i v roce 2009 

dosáhla 2 346,776 tis. Kč. 

Všechny proměnné, které jsou zapotřebí k výpočtu ukazatele EVA jsou znázorněny 

v následující tabulce 3.17. 

Tab. 3.17 Výpočet EVA 

  2006 2007 2008 2009 

EVA -26,601 173,8416 469,0073 2346,776 

NOPAT 3 266 583 2 745 

NOA 212 478 842 4 114 

WACC 13,96% 19,28% 13,52% 9,67% 

Pramen: Vlastní zpracování. 
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Z tabulky vyplývá, ţe ukazatel EVA je velmi ovlivněn operativním hospodářským 

výsledkem, který byl v roce 2006 tak malý, ţe nestačil vytvořit pozitivní ekonomickou přidanou 

hodnotu. V následujících letech však došlo k převratu a NOPAT začal skokově narůstat aţ v roce 

2009 dosáhl hodnoty téměř 2,75 mil. Kč. Operativní výsledek hospodaření  v letech 2007 

aţ  2009 převyšuje náklady na kapitál,  je tedy dosaţena kladná ekonomická přidaná hodnota 

(EVA).  

I z grafu 3.8 je patrný pozitivní trend ve vývoji. 

Graf 3.8 Vývoj jednotlivých ukazatelů v letech 2006 - 2009 
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Pramen: Vlastní zpracování. 

Moţnosti zvyšování ukazatele EVA 

Tak jako kaţdého ukazatele, tak i tohoto můţeme ovlivnit a docílit tak efektivnějšího 

podnikání s vyšší přidanou hodnotou pro vlastníka. 

Například: 

- zvýšením operativního hospodářského výsledku (NOPAT) bez pouţití jakéhokoli 

dodatečného kapitálu, tzn. například zvýšit produktivitu, a tedy zlepšit operativní 

výkonnost, 

- zvyšováním dodatečného kapitálu dokud dodatečný zisk nepředčí náklady tohoto 

kapitálu, tzn. investování do projektů s kladnou hodnotou ukazatele EVA, 

jejichţ návratnost je vyšší neţ cena pořízeného kapitálu, 

- sníţením neproduktivního kapitálu, tzn. zbavením se aktiv, které pro podnik nevytvářejí 

hodnotu. 
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3.4 SWOT analýza 

 K vypracování této SWOT analýzy jsem pouţila informace vycházející z údajů finanční 

analýzy a informací o podniku. Váhy k jednotlivým hodnotícím faktorům byly získány 

na základě konzultací s majiteli a jednateli podniku TONI - MOSTY, s.r.o. 

SWOT analýza velmi jasně prezentuje současnou konkurenční pozici podniku. 

Je k nahlédnutí v následující tabulce 3.18. 

Tab. 3.18 SWOT analýza podniku TONI - MOSTY, s.r.o. 

Silné stránky                                                            S  W                                                       Slabé stránky  

1. Kvalitní produkty 

2. Příjemné pracovní prostředí  

3. Kvalitní a spolehliví zaměstnanci  

4. Zkušené vedení podniku  

5. Zkušenosti a duch podnikavosti majitelů  

6. Prakticky neexistence substitutů  

7. Trţní přístup a flexibilita podniku  

 1. Absence kvalitního marketingu  

2. Nedostačující investiční kapitál  

3. Nedostačující opravárenský servis  

4. Neexistence propagačních materiálů  

5. Občasné výpadky elektrické energie  

Příleţitosti                                                               O  T                                                                  Hrozby 

1. Potenciál trhu v zahraničí  

2. Sniţování počtu velkých konkurentů  

3. Narůstání počtu nových potenciálních zákazníků 

4. Moţnost rozšíření portfolia výrobků, např. o další oděvní 

konfekci  

5. Rozšíření povědomí o podniku a jeho produktech 

na veletrzích, osobních schůzkách apod. 

 

 

1. Dovoz levných oděvů z asijských států 

2. Sníţení počtu zakázek vlivem globální 

ekonomické krize 

3. Silná vyjednávací pozice zákazníků 

4. Nadsazené ceny dodavatelů při nutnosti 

rychlých dodávek materiálu apod. 

Pramen: Vlastní zpracování.  

V tabulce 3.19 jsou všechny faktory působící na podnik zevnitř i zvenčí seřazeny 

podle důleţitosti, stanovené na základě subjektivního hodnocení majitelů a jednatelů podniku. 
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Tab. 3.19 Matice SWOT 

Matice 

SWOT 

  Silné stránky   Slabé stránky 

1 Trţní přístup a flexibilita podniku 1 
Absence kvalitního 

marketingu 

2 Prakticky neexistence substitutů 2 
Nedostačující opravárenský 

servis 

3 
Zkušenosti a duch podnikavosti 

majitelů 
3 

Neexistence propagačních 

materiálů 

4 Kvalitní produkty 4 
Občasné výpadky elektrické 

energie 

5 Zkušené vedení společnosti 5 
Nedostačující investiční 

kapitál 

6 Příjemné pracovní prostředí firmy   

7 Kvalitní a spolehliví zaměstnanci   

P
ří

le
ţi

to
st

i 

1 

Rozšíření povědomí o podniku a jeho 

produktech na veletrzích, osobních 

schůzkách apod. 

 

SO strategie 

(strategie vyuţití) 
-  vyuţívají silné stránky 

ke zhodnocení příleţitostí 

identifikovaných ve vnějším 

prostředí podniku, 

- tento kvadrant představuje 

ţádoucí stav, kterého chce 

podnik dosáhnout. 
 

WO strategie 

(strategie hledání) 
- slouţí k odstranění slabých 

stránek a vyuţití 

příleţitostí, které se 

podniku nabízejí, 

- k vyuţití příleţitostí je 

většinou zapotřebí získat 

další zdroje. 
 

 

2 Potenciál trhu v zahraničí 

3 
Moţnost rozšíření portfolia výrobků, 

například o další oděvní konfekci 

4 Sniţování počtu velkých konkurentů 

5 
Narůstání počtu nových 

potenciálních zákazníků 

  

H
ro

zb
y

 

1 
Sníţení počtu zakázek vlivem 

globální ekonomické krize 
 

ST strategie 

(strategie konfrontace) 
- jedná se o přímou konfrontaci 

s hrozbou, která na podnik 

působí, 

- musí se dodrţovat principy 

udrţitelného rozvoje. 

 
 

 
 

 

WT strategie 

(strategie vyhýbání) 
- je strategie obranná, která je 

zaměřena na odstranění 

slabých stránek a snaze 

vyhnout se hrozbě 

identifikované ve vnějším 

prostředí podniku, 

- jde vlastně o boj o přeţití. 

 
 

2 

Nadsazené ceny dodavatelů při 

nutnosti rychlých dodávek materiálu 

apod. 

3 
Dovoz levných oděvů z asijských 

států 

4 Silná vyjednávací pozice zákazníků 

  

Pramen: Vlastní zpracování.  

V 1. kvadrantu (viz Tab. 3.20) se nacházejí silné stránky a příleţitosti podniku, 

dochází zde k jejich kombinování a následnému stanovení vhodných strategií. Trţní přístup 

a flexibilita, pomocí  které podnik získává i patřičnou konkurenční výhodu, je jeho velmi silnou 

stránkou. Kvalitní produkty a neexistence substitutů je rovněţ posilujícím prvkem podniku 

na trhu. Výhodou je také zkušené vedení a především zkušenosti a podnikavost majitelů. 

Podnik by se měl snaţit udrţet stávající stav. V kombinaci s příleţitostmi nabízejí největší uţitek 

v případě jejich vyuţití. Například by v podniku bylo dobré zavést strategii S3;S4;O1;O2, 
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která vlastně staví na zkušenostech a podnikavosti majitelů, kteří by se měli pokusit navázat více 

známostí a získat více zakázek díky veletrhům a různým osobním schůzkám. Díky poloze 

podniku, který se nachází v příhraniční oblasti se Slovenskem a Polskem, je velkou příleţitostí 

pokusit se prorazit na zahraniční trh. Jako silné stránky byly jiţ méně hodnoceny příjemné klima 

podniku a jeho kvalitní a spolehliví zaměstnanci. Dle mého názoru to jsou však dosti silné 

stránky, neboť právě v příjemném pracovním prostředí a dobrém kolektivu se zvyšuje 

produktivita práce, a tedy rostou i trţby podniku. 

Tab. 3.20 1. kvadrant = SO strategie 

SO strategie (strategie vyuţití) 

  Silné stránky (S)   Příleţitosti (O) 

1 Trţní přístup a flexibilita podniku 1 
Rozšíření povědomí o podniku a jeho produktech na veletrzích, osobních 

schůzkách apod. 

2 Prakticky neexistence substitutů 2 Potenciál trhu v zahraničí 

3 Zkušenosti a duch podnikavosti majitelů 3 Moţnost rozšíření portfolia výrobků, například o další oděvní konfekci 

4 Kvalitní produkty 4 Sniţování počtu velkých konkurentů 

5 Zkušené vedení společnosti 5 Narůstání počtu nových potenciálních zákazníků 

6 Příjemné pracovní prostředí firmy  0 

7 Kvalitní a spolehliví zaměstnanci  0 

     

Kombinace Popis vytvořených SO strategií 

S1;S2;O3;O5 

 

Téměř neexistence substitutů a vysoká flexibilita podniku je velmi přínosná například pro rozšíření 

portfolia výrobků, či získání nových potenciálních zákazníků. 

S3;S4;O1;O2 

 

Díky zkušenostem, podnikavosti majitelů a kvalitním produktům, by bylo moţné rozšířit povědomí 

o podniku na domácích i mezinárodních veletrzích a stejně tak pokusit se prorazit i na zahraniční trh. 

Výhodou je i poloha v příhraniční oblasti. 

S4;S6;O3 

 

Podnik má zkušené, kvalitní a spolehlivé zaměstnance, přičemţ zde je téměř nulová existence 

substitutů a tudíţ by podnik mohl rozšířit své portfolio výrobků. 

Pramen: Vlastní zpracování.  
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2. kvadrant kombinuje slabé stránky s příleţitostmi a je zobrazen v tabulce 3.21. Je nutné se 

soustředit na zlepšení slabých stránek v podniku a zamezit tak jejich zbytečným negativním 

vlivům. Nejslabší stránkou podniku je absence kvalitního marketingu, 

a tím i navazující neexistence propagačních materiálů. Bylo by vhodné, kdyby se majitelé 

a vedení podniku zaměřili na tuto stránku, pokusili se vybudovat kvalitní marketing v a zamezili 

tak zbytečnému odlivu potenciálních zákazníků. Mohli by získat nové zakázky, rozšířit 

povědomí o podniku, a dokonce prorazit i na zahraniční trh. 

Tab. 3.21 2. kvadrant = WO strategie 

WO strategie (strategie hledání) 

  Slabé stránky (W)   Příleţitosti (O) 

1 Absence kvalitního marketingu 1 
Rozšíření povědomí o podniku a jeho produktech na veletrzích, osobních 

schůzkách apod. 

2 Nedostačující opravárenský servis 2 Potenciál trhu v zahraničí 

3 Neexistence propagačních materiálů 3 Moţnost rozšíření portfolia výrobků, například o další oděvní konfekci 

4 Občasné výpadky elektrické energie 4 Sniţování počtu velkých konkurentů 

5 Nedostačující investiční kapitál 5 Narůstání počtu nových potenciálních zákazníků 

     

Kombinace Popis vytvořených WO strategií 

W1;W3;O1 

 

Především je nutné vybudovat v podniku kvalitní marketing a zavést propagační materiály a nejen tím 

rozšířit povědomí o podniku, ale také chodit na osobní schůzky a zúčastňovat se veletrhů domácích 

i zahraničních. 

W1;W3;O2 

 

Především je nutné vybudovat v podniku kvalitní marketing a zavést propagační materiály a pokusit se 

získat i nové potenciální zákazníky ze zahraničí, tedy prorazit na zahraniční trh. 

Pramen: Vlastní zpracování.  

Tabulka 3.22, resp. 3. kvadrant, představuje kombinaci silných stránek podniku s hrozbami 

na něj působícími. Podnik můţe omezit hrozby, které na něj z vnějšího prostředí působí, 

a to takovým způsobem, ţe začne posilovat a více vyuţívat své silné stránky. Například 

flexibilita podniku, zkušenosti a podnikavost majitelů jsou natolik silné stránky, ţe si mohou 

najít další odběratele a získat tím nové zakázky, dále si mohou zajistit jiné spolehlivé dodavatele, 

zhodnotit je a sepsat s nimi dodavatelské smlouvy a zamezit tak jejich nadsazeným cenám 

při rychlých dodávkách materiálu. 
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Tab. 3.22 3. kvadrant = ST strategie 

ST strategie (strategie konfrontace) 

  Silné stránky (S)   Hrozby (T) 

1 Trţní přístup a flexibilita podniku 1 Sníţení počtu zakázek vlivem globální ekonomické krize 

2 Prakticky neexistence substitutů 2 Nadsazené ceny dodavatelů při nutnosti rychlých dodávek materiálu apod. 

3 Zkušenosti a duch podnikavosti majitelů 3 Dovoz levných oděvů z asijských států 

4 Kvalitní produkty 4 Silná vyjednávací pozice zákazníků 

5 Zkušené vedení společnosti  0 

6 Příjemné pracovní prostředí firmy  0 

7 Kvalitní a spolehliví zaměstnanci  0 

     

Kombinace Popis vytvořených ST strategií 

S1;S3;T2 

 

Flexibilitou, tedy rychlou přizpůsobivostí podniku, zkušenostem a podnikavostí majitelů je zapotřebí 

získat si i nové dodavatele, zhodnotit je a sepsat s nimi dodavatelské smlouvy a zamezit 

tak nadsazeným cenám dodavatelů při rychlých dodávkách materiálu. 

S4;S5;T1 

 

Zkušeným vedením upozornit trh na kvalitní produkty podniku a snaha získávat co moţná nejvíce 

zakázek. 

S1;S2;S4;T3 

 

Trţní přístup a flexibilita podniku s téměř neexistencí substitutů a kvalitními produkty se levných 

oděvů z asijských států nemusí obávat. 

Pramen: Vlastní zpracování.  

Tabulka 3.23 zobrazuje 4. kvadrant jako nejhorší kombinaci, tedy dává do vztahu slabé 

stránky podniku s hrozbami. U slabých stránek je nutné se soustředit na jejich zlepšení, 

jde především o marketing a opravárenský servis, díky němuţ mohou vznikat prostoje a zbytečné 

opoţdění předání zakázky odběrateli. Podnik by se měl pokusit ze svých slabých stránek vytvořit 

naopak silné stránky a vyuţívat příleţitostí, které se pak naskytnou.  
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Tab. 3.23 4. kvadrant = WT strategie 

WT strategie (strategie vyhýbání) 

  Slabé stránky (W)   Hrozby (T) 

1 Absence kvalitního marketingu 1 Sníţení počtu zakázek vlivem globální ekonomické krize 

2 Nedostačující opravárenský servis 2 Nadsazené ceny dodavatelů při nutnosti rychlých dodávek materiálu apod. 

3 Neexistence propagačních materiálů 3 Dovoz levných oděvů z asijských států 

4 Občasné výpadky elektrické energie 4 Silná vyjednávací pozice zákazníků 

5 Nedostačující investiční kapitál  0 

     

Kombinace Popis vytvořených WT strategií 

W1;W3;T1 

 

Zavedení kvalitního marketingu, zajištění dostatečného mnoţství propagačních materiálů a získávat 

více zakázek například i rozšířením segmentu cílových zákazníků. 

W1;W3;T3 

 

Zavedení kvalitního marketingu, zajištění dostatečného mnoţství propagačních materiálů a tím zamezit 

hrozbě odlivu zákazníků díky dovozu levných oděvů z asijských států. 

Pramen: Vlastní zpracování.  
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4 Návrhy a opatření 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést zhodnocení výkonnosti podniku             

TONI - MOSTY, s.r.o. na základě finančních ukazatelů za sledované období v letech 2006 

aţ 2009. 

Podkladem pro zhodnocení jsou výpočty zjištěné v aplikační části, které budou podniku 

prezentovány ve formě návrhů a opatření vedoucích k jeho zlepšení. Byl proveden výpočet 

poměrových ukazatelů, rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu, výpočet souhrnných 

ukazatelů a nakonec byl zjištěn ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA). Na závěr byla 

provedena SWOT analýza. 

Analýza finančních ukazatelů za sledované období prokázala, ţe nejhůře si podnik vedl 

v roce 2006 a naopak tomu bylo v následujících letech 2007 aţ 2009, kdy byl podnik 

prosperující. V roce 2006 byl podnik na počátku svého zrodu, a tedy není divu, ţe mohl mít 

problémy  se splácením svých závazků. 

V aplikační části byl na závěr proveden výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty. 

Kromě počátečního roku sledovaného období podnik vytvářel ekonomickou přidanou hodnotu. 

Ukazatel EVA se rok od roku razantně zvyšoval, aţ v roce 2009 dosáhl 2 346,776 tis. Kč. 

K dalšímu navýšení tohoto ukazatele se doporučuje zvýšení operativního hospodářského 

výsledku (NOPAT) nebo sníţení neproduktivního kapitálu v podniku. 

Na základě SWOT analýzy byly zjištěny slabé stránky podniku především nefinančního 

charakteru. Byly to například: absence kvalitního marketingu, nedostačující opravárenský servis 

či neexistence propagačních materiálů. Jelikoţ analyzovaný podnik nemá ţádné finanční 

problémy, mohl by se nyní zaměřit na tyto nefinanční ukazatele. Z těchto slabých stránek 

by mohl vytvořit silné stránky, a následně pak vyuţívat příleţitostí, které by z nich plynuly. 

Významnou příleţitostí podniku je rozšíření povědomí o něm a jeho produktech na veletrzích, 

osobních schůzkách apod., čehoţ by mohl dosáhnout různými marketingovými nástroji. 

Jelikoţ podnik sídlí v příhraniční oblasti mezi Slovenskem a Polskem, nabízí se mu obrovská 

příleţitost pokusit se prorazit i na jejich domácí trhy. Potenciálně velkým přínosem se jeví 

i kvalitní marketing, který zatím ještě v podniku chybí. Vytvořením kvalitního marketingu 

v podniku by se zamezilo zbytečnému odlivu případných zákazníků, rozšířilo by se povědomí 
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o produktech podniku, a rovněţ by se mohlo získat mnoho dalších nových zakázek, čímţ by si 

podnik mohl ještě více upevnit své postavení na trhu a zvýšit svůj trţní podíl. Toho by mohl 

dosáhnout opět pouţitím marketingových nástrojů, například prostřednictvím propagace, coţ je 

rozeslání katalogů, účast na různých výstavách a veletrzích, reklamou v místních novinách 

a na internetu. Dalšími moţnostmi oslovování potenciálních zákazníků jsou osobní jednání, 

která jsou nejefektivnější, ale také oslovování prostřednictvím emailů či telemarketingu 

(telefonních hovorů). 

V návaznosti na výsledky provedené analýzy podniku TONI - MOSTY, s.r.o. by bylo 

vhodné, aby se podnik pokusil zavést systém Balanced Scorecard, stanovil si cíle a měřítka 

splnění jednotlivých cílů, především pro perspektivy - zákaznickou, interních podnikových 

procesů, učení se a růstu. Finanční perspektiva je v pořádku. V zákaznické perspektivě by bylo 

vhodné dívat se na zákazníka jako na zdroj obratu, a tudíţ snaţit se oslovit a získat všechny 

potenciální zákazníky na trhu. Toho by podnik mohl docílit zavedením některých 

marketingových nástrojů na podporu vytvoření povědomí o podniku a jeho produktech na trhu. 

Mohl by začít reklamou v místních novinách, na veletrzích a výstavách, na internetu, 

či prostřednictvím letáků. Dále by mohl začít psát oficiální dopisy pro konkrétní klienty, účastnit 

se veletrhů a výstav, nebo si také zřídit webové stránky. V perspektivě interních podnikových 

procesů  usilovat o usnadnění výroby zaměstnancům, zavedením novějších šicích strojů 

a stříhacích pil, aby se například urychlila výroba, nebo se zlepšila kvalita výrobků apod. Velmi 

důleţitým by také bylo zřídit v podniku pravidelný opravárenský servis. Co se týče perspektivy 

učení se a růstu, bylo by vhodné zaměřit se na zaměstnance, jejich spokojenost, motivaci 

a angaţovanost v podniku. Podnik by měl udrţovat a rozvíjet tvůrčí iniciativy zaměstnanců 

prostřednictvím zveřejňování a neustálým zviditelňováním úspěšných iniciativ a ty iniciativní 

následně spravedlivě odměnit. 

Další výbornou příleţitostí pro podnik se jeví zavedení nového pojetí výkonnosti podniku 

prostřednictvím Evropského modelu podnikatelské úspěšnosti (EFQM), který motivuje podnik 

k lepším výsledkům v oblasti řízení, zvyšování kvality výrobků a k nepřetrţitému zlepšování 

podniku. 

Zajímavou příleţitostí pro podnik by mohlo být zeštíhlení výrobního procesu 

prostřednictvím systému neustálého zlepšování. Při zeštíhlování výrobního procesu by nejprve 
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bylo nutné identifikovat a eliminovat činnosti, které výrobku nepřidávají hodnotu. Dále se 

zaměřit na tok jednoho výrobku, a tím minimalizovat rozpracovanou výrobu, zkrátit průběţnou 

dobu výroby nebo také zavést doplňování materiálu systémem Just-In-Time, který je postaven 

na základě sepsaných výhodných a spolehlivých dodavatelských smluv, coţ by vedlo 

k minimalizaci zásob. Zeštíhlování výrobního procesu v nemalé míře ovlivňuje i zaměstnance 

a klade na ně vysoké nároky v podobě flexibility a multi-profese pracovníka. Podnik však těmito 

pracovníky disponuje a to je také jeho velkou výhodou oproti konkurenci. Zavedením štíhlého 

výrobního procesu by došlo ke sníţení nákladů, nekvalitních produktů, vzniku prostojů, 

zkrácením průběţné doby výroby apod. Naopak by se ještě více zlepšila týmová práce, vzrostla 

by produktivita práce, zvýšilo by se vyuţití materiálu, aby nedocházelo k jeho zbytečnému 

plýtvání a celkově by docházelo k soustavnému zlepšování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 70 - 

5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo pomocí vhodných metod, slouţících k měření výkonnosti, 

zjistit a zhodnotit výkonnost podniku TONI - MOSTY, s.r.o. Na základě zjištěných výsledků 

byly podány návrhy a opatření ke zlepšení situace podniku. 

Z finanční analýzy vyplynulo, ţe vývoj výkonnosti podniku vykazuje razantně rostoucí 

trend. Nejúspěšnějším byl rok 2009, kdy byly finanční hodnoty podniku nejvyšší za sledované 

období. Z hlediska finanční situace nebyl za sledované období objeven ţáden závaţnější 

problém. 

Nejvýraznějšími slabými stránkami  podniku byly nefinanční ukazatele jako absence 

kvalitního marketingu, neexistence opravárenského servisu a neexistence propagačních 

materiálů. Podnik by se měl na tyto slabé stránky zaměřit a věnovat jim větší pozornost. 

Kdyby tyto slabé stránky odstranil či eliminoval, získal by tím větší moţnost vyuţít příleţitostí, 

které se mu nabízejí.  

Na základě provedených jednotlivých analýz bylo podniku TONI - MOSTY, s.r.o. 

navrţeno několik moţností směřujících k zvyšování výkonnosti a lepšího fungování podniku.  

Například by se podnik měl pokusit zavést systém Balanced Scorecard, konkrétně se 

zaměřit na perspektivu zákaznickou, interních podnikových procesů, učení se a růstu. Finanční 

perspektiva podle finanční analýzy vycházela v pořádku. 

Vhodným se rovněţ jeví zavedení Evropského modelu podnikatelské úspěšnosti (EFQM), 

který představuje nové pojetí výkonnosti, které je zaloţeno na motivování podniku k lepším 

výsledkům v oblasti řízení, zvyšování kvality výrobků a celkově k nepřetrţitému zlepšování 

podniku. 

Po provedení SWOT analýzy byla zjištěna nejslabší stránka v oblasti marketingu, resp. 

absence kvalitního marketingu. Na tuto slabou stránku by se měl podnik zaměřit a věnovat ji 

značnou pozornost. K získávání nových zákazníků by měl pouţít vhodné marketingové nástroje 

například propagaci podniku, coţ je rozeslání katalogů, účast na různých výstavách a veletrzích, 

reklama v novinách a na internetu, osobní jednání, která jsou z pohledu marketingu a praxe 
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nejefektivnější, ale také oslovování emaily a telemarketingem (telefonními hovory).Vhodným se 

jeví i zavedení webových stránek podniku.  

Podnik by také mohl svou pozornost věnovat zeštíhlení výrobního procesu, kterým by 

docílil sníţení nákladů, sníţení počtu nekvalitních produktů, zamezení vzniku prostojů, sníţení 

průběţné doby výroby apod. Naopak pozitivně by se projevila například produktivita práce, 

vyuţití materiálu, u kterého by nedocházelo k jeho zbytečnému plýtvání a celkově by podnik spěl 

k soustavnému zlepšování.  
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Příloha č. 1 Rozvaha podniku TONI - MOSTY, s.r.o. 

R O Z V A H A  -  TONI - MOSTY, s.r.o. 

        

Rozvaha v plném rozsahu   2009   2008 2007 2006 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 7 339 0 7 339 2 813 869 653 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL             

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK         500   

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek             

1.    Zřizovací výdaje             

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             

3.    Software             

4.    Ocenitelná práva             

5.    Goodwill             

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek             

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek             

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek             

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek             

1.    Pozemky             

2.    Stavby             

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí             

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů             

5.    Základní stádo a taţná zvířata             

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek             

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek             

8.    Poskytnuté zálohy na DHM             

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku             

B.III. Dlouhodobý finanční majetek         500   

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách             

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem             

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly             

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám             

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem             

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek         500   

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek             

C. OBĚŢNÁ AKTIVA 7 339 0 7 339 2 813 366 653 

C.I. Zásoby 917   917 485 260 0 

1.    Materiál 251   251       

2.    Nedokončená výroba a polotovary             

3.    Výrobky 2   2       

4.    Zvířata             

5.    Zboţí 664   664 485 260   

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby             

C.II. Dlouhodobé pohledávky -6   -6 -6 -5 -5 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů             

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami             

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem             

4.    Pohl. za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení             

5.    Dohadné účty aktivní             
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6.    Jiné pohledávky -6   -6 -6 -5 -5 

7. Odloţená daňová pohledávka             

C.III. Krátkodobé pohledávky 6 324 0 6 324 1 591 15 596 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 6 267   6 267 1 590 15 596 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami             

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem             

4.    Pohl. za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení             

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění             

6.    Stát - daňové pohledávky 8   8 1     

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 49   49       

8.    Dohadné účty aktivní             

9.    Jiné pohledávky             

C.IV. Finanční majetek 104   104 743 96 62 

1.    Peníze 104   104 398 51 6 

2.    Účty v bankách       345 45 56 

3.    Krátkodobý finanční majetek             

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek             

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0 0 0 0 3 0 

D.I. Časové rozlišení         3   

1.    Náklady příštích období             

2.    Komplexní náklady příštích období             

3.    Příjmy příštích období             

                

  PASIVA     2 009 2008 2007 2006 

     PASIVA CELKEM     7 339 2 813 869 653 

A. VLASTNÍ KAPITÁL     3795 1 051 470 203 

A.I. Základní kapitál     200 200 200 200 

1.    Základní kapitál     200 200 200 200 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)             

3.    Změny vlastního kapitálu             

A.II. Kapitálové fondy             

1.    Emisní áţio             

2.    Ostatní kapitálové fondy             

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků             

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách             

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku     20 13     

1.    Zákonný rezervní fond     20 13     

2.    Statutární a ostatní fondy             

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let     831 256 3   

1.    Nerozdělený zisk minulých let     831 256 3   

2.    Neuhrazená ztráta minulých let             

A.V. Výsledek hospodaření běţného učetního období (+/-)     2744 582 267 3 

B. CIZÍ ZDROJE     3 544 1 762 399 450 

B.I. Rezervy             

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů             

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky             

3.    Rezerva na daň z příjmů             

4.    Ostatní rezervy             

B.II. Dlouhodobé závazky     107 7 8 9 

1.    Závazky z obchodních vztahů           3 
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2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami             

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem             

4.    Závazky ke společ., člen. druţstva a k účastníkům sdruţení     100       

5.    Přijaté zálohy             

6.    Vydané dluhopisy             

7.    Směnky k úhradě             

8.    Dohadné účty pasivní     7 7 8 6 

9.    Jiné závazky             

10.    Odloţený daňový závazek             

B.III. Krátkodobé závazky     3225 1 755 391 441 

1.     Závazky z obchodních vztahů     2154 1 121 126 51 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám             

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem             

4.    Závazky ke společ., člen. druţstva a k účastníkům sdruţení             

5.     Závazky k zaměstnancům     163 173   133 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění     77 100   78 

7.    Stát - daňové závazky a dotace     831 361 265 129 

8.    Přijaté zálohy             

9.    Vydané dluhopisy             

10.    Dohadné účty pasivní             

11.    Jiné závazky           50 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci     212       

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé             

2.    Krátkodobé bankovní úvěry     212       

3.    Krátkodobé finanční výpomoci             

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv     0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení     0 0 0 0 

1.    Výdaje příštích období             

2.    Výnosy příštích období             
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztrát podniku TONI - MOSTY, s.r.o. 

V Ý S L E D O V K A  -  TONI - MOSTY,s.r.o. 

       

Poloţka (tis. Kč) č.ř. 2009 2008 2007 2006 

I. Trţby za prodej zboţí 01 5 331 1 546 1 336   

A.  Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 4 282 1 139 989   

+ OBCHODNÍ MARŢE 03 1049 407 347 0 

II.  Výkony 04 11 821 4 688 3 100 1 306 

1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 11 820 4 688 3 100 1 306 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 1       

3. Aktivace 07         

B.  Výkonová spotřeba 08 6 403 1 001 186 85 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 5 998 875 51 21 

2. Sluţby 10 405 126 135 64 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 6 467 4 094 3 261 1 221 

C. Osobní náklady 12 3 040 3 352 2 896 1 211 

1. Mzdové náklady 13 2 274 2 414 2 066 863 

2. Odměny členům orgánů spol. a druţstva 14         

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 657 834 723 302 

4. Sociální náklady 16 109 104 107 46 

D. Daně a poplatky 17         

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18         

III. Trţby z prodeje dl. majetku a materiálu 19         

1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20         

2. Trţby z prodeje materiálu 21         

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0 0 0 0 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23         

2. Prodaný materiál 24         

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní 25         

  oblasti a komplexních nákladů příštích období 26         

IV. Ostatní provozní výnosy 27 45 12     

H.  Ostatní provozní náklady 28 1 2     

V. Převod provozních výnosů 29         

I. Převod provoz. nákladů 30         

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 3 471 752 365 10 

VI. Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 31         

J. Prodané cenné papíry a podíly 32         

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 0 

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34         

  jednotkách pod podstatným vlivem 35         

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36         

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37         

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38         

K. Náklady z finančního majetku 39         

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40         

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41         

M. Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti 42         
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X. Výnosové úroky 43   7     

N. Nákladové úroky 44 2 1     

XI. Ostatní finanční výnosy 45         

O. Ostatní finanční náklady 46 40 22 15 6 

XII. Převod finančních výnosů 47         

P. Převod finančních nákladů 48         

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -42 -16 -15 -6 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 50 686 154 84 1 

1. splatná 51 686 154 84 1 

2. odloţená 52         

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŢNOU ČINNOST 53 2 743 582 266 3 

XIII. Mimořádné výnosy 54 1   1   

R. Mimořádné náklady 55         

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56         

1. splatná 57         

2. odloţená 58         

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 1 0 1 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60         

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 2 744 582 267 3 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 3 430 736 351 4 
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Příloha č. 3 Poměrová analýza podniku TONI - MOSTY, s.r.o. 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 2006 2007 2008 2009 

1 ROA - Rentabilita celk. aktiv   (EBIT / AKT) 0,61% 40,39% 26,20% 46,76% 

     Rentabilita trţeb   (EBIT/T) 0,31% 7,91% 11,82% 20,01% 

     Obrat celk. aktiv   (T/AKT) 2,00 5,10 2,22 2,34 

2 ROCE - Rentabilita kapitálu   (EBIT / (VK+Dl.K)) 1,89% 73,43% 69,66% 87,95% 

3 ROE - Rentabilita vl. kapitálu  (ČZ / VK) 1,48% 56,81% 55,38% 72,31% 

     Rentabilita trţeb   (ČZ/T) 0,23% 6,02% 9,34% 16,00% 

     Obrat celk. aktiv   (T/AKT) 2,00 5,10 2,22 2,34 

     Finanční páka  (AKT/VK) 3,22 1,85 2,68 1,93 

4 Rentabilita z vlastních fin. zdrojů   (CF / VK) 1,48% 56,81% 55,38% 72,31% 

5 Rentabilita trţeb   (ČZ / T) 0,23% 6,02% 9,34% 16,00% 

6 Mzdová náročnost trţeb 66,08% 46,57% 38,72% 13,26% 

Ukazatele aktivity (doby obratu) 2006 2007 2008 2009 

1 Obrat aktiv   (T / AKT) 2,00 5,10 2,22 2,34 

2 Obrat zásob   (T / zásoby) NA 17,06 12,85 18,70 

3 Doba obratu aktiv   (AKT / (T/360)) 180,00 70,52 162,44 154,05 

4 Doba obratu zásob   (ZÁS. / (T/360)) 0,00 21,10 28,01 19,25 

5 Doba inkasa pohledávek   (POHL / (T/360)) 162,91 0,81 91,53 132,62 

6 Doba splatnosti krátk. závazků   (KZ / (T/360)) 121,56 31,73 101,35 67,69 

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluţenosti) 2006 2007 2008 2009 

1 Equity Ratio   (VK / AKT) 31,09% 54,09% 37,36% 51,71% 

2 Debt Ratio I.    (CZ / AKT) 68,91% 45,91% 62,64% 48,29% 

3 Debt Ratio II.   ((CZ+OP) / AKT) 68,91% 45,91% 62,64% 48,29% 

4 Debt Equity Ratio   (CZ / VK) 2,22 0,85 1,68 0,93 

5 Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky) NA NA 737,00 1716,00 

7 Cash Flow / ((Cizí zdroje-Rezervy)/360) 2,40 240,90 118,91 278,74 

Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 2006 2007 2008 2009 

1 Pracovní kapitál, Working Capital   (OAKT - KD) 217 -20 1 064 3 908 

2 Pracovní kapitál na aktiva   ((OAKT-KD) / AKT) 33,23% -2,30% 37,82% 53,25% 

3 Ukazatel kapitalizace   (DM / Dl.K) 0,00 1,05 0,00 0,00 

4 Celková likvidita   (OAKT / KD) 1,48 0,94 1,60 2,14 

5 Běţná likvidita   ((KrP+FM) / KD) 1,49 0,28 1,33 1,87 

6 Peněţní likvidita   (FM / KD) 0,14 0,25 0,42 0,03 

7 Doba splatnosti krátk. závazků   (KZ / (T/360)) 121,56 31,73 101,35 67,69 
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Příloha č. 4 Výpočty ukazatelů Du Pontova rozkladu 

      2009 2008 diference 2009/2008 

    ROE 72,31% 55,38% 16,93% 130,57% 

  daňové břemeno 0,80 0,79 0,01 1,01 

     0,800 0,791 0,009 1,012 

  pákový rozklad 1,93 2,67 -0,740 0,72 

zisk před zdaněním/EBIT   0,999 0,999 0,001 1,001 

aktiva/vlastní kapitál   1,934 2,676 -0,743 0,723 

  ROA 46,76% 26,20% 20,56% 1,785 

EBIT/trţby   0,20 0,12 0,082 1,693 

trţby/aktiva   2,34 2,22 0,121 1,055 

       

      2008 2007 diference 2008/2007 

    ROE 55,38% 56,81% -1,43% 97,48% 

  daňové břemeno 0,79 0,76 0,03 1,04 

     0,791 0,761 0,030 1,040 

  pákový rozklad 2,67 1,85 0,824 1,45 

zisk před zdaněním/EBIT   0,999 1,000 -0,001 0,999 

aktiva/vlastní kapitál   2,676 1,849 0,828 1,448 

  ROA 26,20% 40,39% -14,19% 0,649 

EBIT/trţby   0,12 0,08 0,039 1,494 

trţby/aktiva   2,22 5,10 -2,889 0,434 

       

      2007 2006 diference 2007/2006 

    ROE 56,81% 1,48% 55,33% 3844,04% 

  daňové břemeno 0,76 0,75 0,01 1,01 

     0,761 0,750 0,011 1,014 

  pákový rozklad 1,85 3,22 -1,368 0,57 

zisk před zdaněním/EBIT   1,000 1,000 0,000 1,000 

aktiva/vlastní kapitál   1,849 3,217 -1,368 0,575 

  ROA 40,39% 0,61% 39,78% 65,939 

EBIT/trţby   0,08 0,00 0,076 25,834 

trţby/aktiva   5,10 2,00 3,105 2,552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 85 - 

Příloha č. 5 Grafické znázornění Du Pontova rozkladu pro léta 2009/2008 a 2008/2007 

    ROE      

    2009 2008      

    72,31% 55,38%      

    
diferenc

e index      

    16,93% 

130,57

%      

           

           

 daňové břemeno  rentabilita aktiv  fin. páka celkem   

 0,74%  36,77%  -20,58%   

 2009 2008  2009 2008  2009 2008   

 80,00% 79,08% 
× 

46,76% 26,20% 
× 

1,93 2,67   

 

diferenc

e index 
diferenc

e index 
diferenc

e index   

 
 0,92% 

101,17

%  20,56% 

178,49

%  -0,74 72,31%   

 

   

 

 
 
     

zisková marţe  obrat aktiv  úrokové břemeno  pákový ukazatel 

18,68%  1,88%  0,002  -0,742 

2009 2008  2009 2008  2009 2008  2009 2008 

20,01% 11,82% 
× 

2,34 2,22  99,94% 99,86% 
× 

1,93 2,68 

diferenc

e index 

diferenc

e index  

diferenc

e index 

diferenc

e index 

8,19% 169,26%  0,12 105,45%  0,08% 100,08%  -0,74 72,25% 

 

    ROE      

    2008 2007      

    55,38% 56,81%      

    diference index      

    -1,43% 97,48%      

           

           

 daňové břemeno  rentabilita aktiv  fin. páka celkem   

 2,18%  -24,28%  20,67%   

 2008 2007  2008 2007  2008 2007   

 79,08% 76,07% 
× 

26,20% 40,39% 
× 

2,67 1,85   

 diference index diference index diference index   

 
 3,01% 103,95%  -14,19% 64,86%  0,82 144,56%   

 

 

  

 

 
 
     

zisková marţe  obrat aktiv  úrokové břemeno  pákový ukazatel 

13,16%  -27,36%  -0,003  0,827 

2008 2007  2008 2007  2008 2007  2008 2007 

11,82% 7,91% 
× 

2,22 5,10  99,86% 100,00% 
× 

2,68 1,85 

diference index diference index  diference index diference index 

3,91% 149,41%  -2,89 43,41%  -0,14% 99,86%  0,82 144,76% 
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Spustit  
 


