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1 ÚVOD 

Mezi hlavní přání investorů a vlastníků společnosti bezpochyby patří rychlé a 

jednoduché zhodnocení výkonnosti daného podniku. Otázkou zůstává, jak ekonomickou 

výkonnost měřit. Existuje mnoho přístupů k hodnocení výkonnosti podniku a jejich pouţití je 

závislé na aktuální situaci na daném trhu. Nejpouţívanější metodou v České republice je stále 

finanční analýza, z výsledků jejichţ hodnot lze vyčíst finanční situaci podniku. Přestoţe jsou 

u většiny ukazatelů stanoveny optimální hodnoty, je pro zvýšení vypovídací schopnosti 

vhodné tyto výsledky srovnat s konkurenční firmou případně s odvětvím. 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické výkonnosti podniku za 

pomocí finanční analýzy a srovnávacích metod. Je členěna do tří hlavních částí, teoretické, 

praktické a vyhodnocovací. Teoretická část je věnována pojmům, metodám, přístupům a 

ukazatelům, pomocí kterých se hodnotí ekonomická výkonnost. V praktické části bude 

prezentována výrobní firma, na kterou budou aplikovány metody měření výkonnosti, 

konkurenční společnost a odvětví, do kterého obě společnosti spadají. Výsledky zkoumané 

firmy budou srovnávány s konkurenční firmou prostřednictvím metody benchmarking a 

s výsledky dosaţenými v odvětví (výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků).     

Kovodělná výroba v České republice má dlouhodobou tradici stejně jako strojírenská 

výroba. Potřeba uţití kovů ve výrobě komponentů pro kompletaci konečných výrobků a při 

výrobě výrobků stoupá. Důvodem jsou uţitné vlastnosti kovů. S rozvojem strojírenského 

průmyslu a s podporou především automobilového průmyslu v České republice dále vzrostla 

poptávka po kovových komponentech do těchto odvětví. Dalším velkým odběratelem 

produkce odvětví kovovýroby je stavebnictví. 

S růstem ţivotní úrovně, různorodosti nabídky a kvality finálních výrobků v České 

republice se zvýšil i odbyt kovové produkce pro běţné spotřebitele. V globálním 

konkurenčním prostředí se daří především v posledních letech znovu získávat zakázky většího 

či menšího rozsahu i v rámci investičních celků, mnoho společností si trhy udrţelo a dále 

úspěšně expandují. Odvětví nepatří mezi výrazné znečišťovatele ţivotního prostředí a 

podniky mají odpady a jejich zpracování zvládnuty v souladu s platnou legislativou. 
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Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku 

za rok 2007 aţ 2010, a to na ţádost vedení společnosti, která si takovéto zhodnocení doposud 

nevypracovala. Pomocí finanční analýzy, srovnání výsledků s odvětvím a konkurenční firmou 

a provedení SWOT analýzy bude moţno zjistit situaci, v jaké se podnik nachází. Následně 

budou v závěru práce navrţena doporučení, plynoucí z výsledků analýz, s cílem nastínit 

případné moţnosti pozitivního ovlivnění ekonomických výsledků podniku v budoucnu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola je zaměřena na teoretická východiska, ze kterých bude vycházet 

zpracování finanční analýzy, bonitních a bankrotních modelů a mezipodnikové srovnání. Jsou 

zde popsány a vysvětleny základní pojmy, metody, ukazatelé a modely týkající se měření 

výkonnosti podniku.  

2.1 Výkonnost podniku 

Pojem výkonnost je definován jako schopnost podniku co nejlépe zhodnotit 

prostředky, které byly vloţeny do jeho podnikatelských aktivit. Neznamená to však nutně, ţe 

výkonný je pouze ten podnik, který vykazuje dobré hospodářské výsledky. Výkonnost 

podniku se stává stále aktuálnějším tématem. Do okruhu hodnotících výkonnost podniku patří 

subjekty stojící vně i uvnitř společnosti – investoři, management, zákazníci. Kaţdá z těchto 

skupin ale přistupuje k hodnocení výkonnosti podniku z různých hledisek. 

Pro zákazníka je výkonný podnik takový, který dobře předvídá jeho potřeby a nabízí 

kvalitní produkt za cenu, kterou je ochoten za její uspokojení zaplatit. Podle zákazníka je tedy 

hlavním měřítkem výkonnosti kvalita, dodací lhůta a cena. [15] 

Z pohledu manaţera je výkonný podnik podnikem prosperujícím, mající stabilní podíl 

na trhu, loajální zákazníky a likvidní a rentabilní hospodaření. Měřítkem výkonnosti je 

flexibilita a rychlost reakce na změny vnějšího prostředí a vznik nových podnikatelských 

příleţitostí. 

Vlastníkům jde především o zhodnocení jimi vloţeného kapitálu do podniku. Podnik, 

který to dokáţe v největším rozsahu a za nejkratší dobu, je jimi povaţován za výkonný. 

Důleţitými měřítky jsou rentabilita celkového vloţeného kapitálu (ROI – Return on 

Investment) nebo ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added). [15] 
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2.2 Způsoby hodnocení výkonnosti podniku 

„Výkonnost je míra dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i 

procesy. Pokud chceme výkonnost měřit, musíme tak činit v porovnání s definovatelnou 

cílovou hodnotou.“
1
 

Pro hodnocení výkonnosti podniku jsou zcela nepostradatelné finanční ukazatele. 

Podávají manaţerům informace o vytváření hodnot a umoţňují jim tak zpětnou vazbu, tj. 

zjistit, zda přijatá opatření přispěla k jejich tvorbě. Hlavním nedostatkem finančních ukazatelů 

a informací je, ţe odráţejí důsledky minulých řídících rozhodnutí, a také to, ţe jejich vývoj je 

ovlivněn mnoha vlivy, které není moţné specifikovat. 

Systémy měření výkonnosti podniku byly proto doplněny o řadu dalších nefinančních 

ukazatelů, kterými se měřil a hodnotil vývoj základních faktorů úspěchu jednotlivých 

strategických oblastí činnosti podniku. [12] 

Tab. 2.1 Přístupy k měření výkonnosti firem  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2005. 89 s. ISBN 80-86754-33-2. Str. 7. 

                                                 
1
 SOLAŘ, J.; BARTOŠ, V. Rozbor výkonnosti firmy. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 

163 s. ISBN 80-214-3325-6. Str. 11. 

 

Analytický model

•Tradiční přístupy k měření finanční výkonnosti 
(Absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, 
paralelní soustava poměrových ukazatelů, 

pyramidová soustava poměrových ukazatelů, 
souhrnné ukazatele proměření finanční 

výkonnosti firem)

•Moderní přístupy k měření finanční výkonnosti 
(EVA, MVA, CFROI)

•Komplexní přístupy k měření výkonnosti firem 
(BSC, LFQM)

Hodnocení a porovnání

•Benchmarkingy

• Růst společnostvi vs. růst oboru

•Lídři na trhu (segmentech trhu)

•Inovace a konkurenční výhody

•Dostupnost a velikost trhů

•Podnikatelský model (core competences)

• Kvalita managementu (management rizika)

•Zaměstnanecký potenciál (znalosti a 
dovednosti)

•Hodnota plynoucí ze značky

•software a databáze

•Procesy a technologie

•Environmen táIní politika
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Současné trendy směřují k hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím tvorby 

hodnoty (hodnoty pro vlastníky). A tak postupně dochází ke sniţování významu tradičního 

cíle, zisku, a postupně přibývají a nahrazují jej cíle nové, které poměřují dosaţený zisk 

s náklady vynaloţených zdrojů. Tato koncepce je nazývána Value Based Management a jejím 

cílem je sjednocení cílů, strategií a způsobů rozhodování managementu se zájmy akcionářů. 

[15]       

2.3 Finanční analýza podniku 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou 

navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umoţňuje dospět k určitým závěrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichţ by bylo moţné přijmout různá 

rozhodnutí. [4] 

Mezi hlavní úkoly finanční analýzy patří zejména komplexně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci 

podniku v budoucnosti, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situace podniku, k 

zajištění další prosperity podniku, a k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů. [7] 

2.3.1  Vypovídací schopnost 

Plnohodnotné výsledky lze od finanční analýzy očekávat jedině tehdy, jde-li o 

samostatný podnik, který není součástí skupiny, např. nadnárodní korporace. Pokud jde o 

podnik patřící do větší skupiny, záleţí na financování. Dceřiné společnosti mohou být vedeny 

k finanční samostatnosti a pak má i finanční analýza šanci poskytnout relativně reálný obraz o 

finanční situaci. 

Pro všechny formy vlastnictví ale platí varování, zisk můţe být zkreslen transferovými 

cenami (za ty si matka s dcerou předávají materiál, výrobky a zboţí), poplatky účtovanými za 

poskytované sluţby v oblasti know-how, nízkými úroky z úvěrů v rámci skupiny atd. 

Nicméně zkreslení výsledků finanční analýzy se dá u dceřiné společnosti odhadnout.  

Základní nástroje finanční analýzy mají největší vypovídací schopnost v případě 

aplikace na podniky výrobní, zejména průmyslové. Standardní analýza pak poskytne jen 

hrubý obraz o finanční situaci, takţe je vhodné ještě výsledky doladit podle interních 

informací a dle zkušeností manaţera. [4] 
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2.3.2  Koncept finančního zdraví 

Pojem finanční zdraví označuje schopnost podniku udrţet si rovnováhu ve vztahu 

k měnícím se podmínkám okolí a zároveň ve vztahu ke všem, kteří se na chodu podniku 

podílejí. 

Pokud je podnik schopen udrţet svou vlastní existenci a je schopen zhodnotit vloţený 

kapitál do takové míry, která je poţadována akcionáři, bývá nazýván finančně zdravým.  

„Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím i interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící tísně, lze se domnívat, ţe v dohledné 

budoucnosti nedojde k úpadku pro platební neschopnost.“
2
 

2.3.3  Základní zdroje vstupních dat 

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem. Zachycuje stav majetku podniku, aktiva, na 

jedné straně a zdroje krytí, pasiva, na straně druhé, a to k určitému časovému okamţiku. 

Aktiva jsou také označována jako majetková struktura podniku. Zdroje krytí tvoří strukturu 

podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován.  

Mezi aktivy a pasivy musí být dodrţen tzv. bilanční princip: 

 AKTIVA = PASIVA 

V rozvaze dále nalezneme výsledek hospodaření, jehoţ výpočet je zachycen v jiném 

účetním výkazu, ve výsledovce. Bilance podniku je sestavována minimálně jednou ročně, 

můţe však být sestavována čtvrtletně nebo měsíčně. [1] 

 

 

 

                                                 
2
 GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: 

Ekopress, 2009. 191 s. ISBN 978-80-86929-26-2. Str. 23. 
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Tab. 2.2 Zjednodušená struktura rozvahy  

AKTIVA (MAJETEK) PASIVA (KAPITÁL)

VLASTNÍ KAPITÁL

OBĚŢNÁ AKTIVA

DLOUHODOBÝ MAJETEK

CIZÍ ZDROJE

 

Zdroj:  DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. 

ISBN 80-86119-58-0. Str. 50. 

 

Výkaz zisků a ztráty 

Obsah tohoto výkazu tvoří hospodářský výsledek, tedy rozdíl mezi výnosy a náklady. 

Ten se vytvoří tak, ţe jsou postupně vypočítány dílčí výsledky hospodaření v oblasti 

provozní, finanční a mimořádné. Tomu také odpovídá uspořádání výnosů a nákladů. 

Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisků a ztrát vyjádřit vztahem: 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Za nejdůleţitější součást výsledku hospodaření (VH) je povaţován provozní VH, který 

je jádrem celé podnikové ekonomiky. Dává obraz o tom, co skutečně podnik vyprodukoval ze 

své výrobní kapacity. Část finanční doplňuje VH o výnosy a náklady vznikající v souvislosti 

se vztahy s institucemi finančního trhu. Všechny mimořádné okolnosti, které nastaly během 

sledovaného období, zachycuje mimořádný VH. [1] 

Cash flow 

Cash flow je skutečným pohybem peněţních prostředků podniku. Snaţí se zachytit 

peněţní prostředky podniku a jejich vyuţití. Jsou zde rozlišeny peněţní toky z provozní, 

investiční a finanční oblasti. Stejně tak jako ve výkazu zisku a ztrát jsou i veličiny ve výkazu 

cash-flow veličinami tokovými.  Účelem výkazu cash-flow je popsat
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vývoj a příčiny změn ve finanční situaci podniku. Zároveň slouţí pro posouzení likvidity 

podniku. [10] 

2.3.4  Uţivatelé finanční analýzy 

Informace vyplývající z finanční analýzy jsou samozřejmě velmi cenné pro mnoho 

skupin nebo subjektů, jeţ přichází s podnikem do kontaktu. Ať jde o interní či externí 

subjekty, kaţdý z nich má své specifické zájmy a tudíţ se kaţdý zajímá o jiné informace 

týkající se finanční situace podniku. Výčet uţivatelů finanční analýzy a jejich závěrů je tedy 

velmi rozmanitý, přesto mají všichni společný cíl – potřebují vědět, aby mohli řídit. [4] 

Manažeři 

Manaţeři vyuţívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro 

dlouhodobé nebo i operativní řízení podniku. Informace jim pak umoţňují vytvořit zpětnou 

vazbu rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Finanční analýza také odhaluje silné a 

slabé stránky podniku, coţ manaţerům umoţní vytvořit správný podnikatelský záměr pro 

další období. 

Investoři  

Investoři neboli akcionáři či vlastnící, kteří do podniku vloţili svůj kapitál, jsou 

primárními uţivateli informací obsaţených ve finančních výkazech. 

Informace z finanční analýzy vyuţívají ze dvou hledisek – investičního a kontrolního. 

Investiční hledisko přestavuje vyuţití informací pro výběr optimálního portfolia, hlavní zájem 

akcionářů se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloţeného kapitálu. Kontrolní 

hledisko uplatňují akcionáři vůči manaţerům, kteří podnik řídí. 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé po potenciálním dluţníkovi ţádají co nejvíce informací, aby se mohli 

rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Před poskytnutím úvěru je zpravidla posuzována bonita dluţníka, a to na základě 

provedení analýzy jeho finančního hospodaření. 
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0bchodní partneři 

Ať uţ se jedná o dodavatele či odběratelé, všechny bude zajímat finanční situace 

podniku. Odběratelé potřebují jistotu, ţe své zboţí či sluţby vţdy obdrţí a to i v případě 

finančních potíţí, dodavatelé se zase zaměřují na schopnost hradit splatné závazky. 

Konkurenti 

Externí subjekty se budou vţdy zajímat o finanční informace svých potenciálních 

konkurentů. Vyuţijí se především ke srovnání se svým podnikem případně s odvětvím. 

Přestoţe podnikům není stanovena povinnost zveřejňovat informace, odmítnutí vydat 

informace o své finanční situaci znamená stavět svůj podnik do špatného světla. 

Zaměstnanci  

Zaměstnanci mohou být často motivováni výsledky hospodaření, přesto je 

nejčastějším důvodem snahy o stabilitu a prosperitu podniku zachování pracovních míst a 

jistota mzdových podmínek. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se o finančně účetní data společností zajímají z mnoha důvodů. 

Nejčastěji pro statistické účely, pro kontrolku plnění daňových povinností, kontrolu podniků 

se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci podnikům a získání přehledu o 

finančním stavu podniků se státní zakázkou. 

2.3.5  Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy je moţno rozdělit různými způsoby. Obecně existují dva 

přístupy, jak zhodnotit hospodářské jevy v podniku. Jedná se o kvalitativní tzv. fundamentální 

a kvantitativní tzv. technickou analýzu. [10] 

 Fundamentální analýza - je zaloţena na znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků. 

Východiskem fundamentální analýzy je obvykle identifikace prostředí, ve 

kterém se podnik nachází. Jedná se například o SWOT analýzu, BCG matice 

nebo metodu balanced scorecard. 
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 Technická analýza - představuje kvantitativní zpracování ekonomických dat za 

pouţití algoritmizovaných matematických metod, přičemţ získané výsledky 

jsou vyhodnocovány jak kvantitativně, tak i kvalitativně. 

2.3.6  Rozbory finančních výkazů 

„Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. Oba postupy umoţňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

relacích, v určitých souvislostech. V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané 

veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální 

analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaţenou k nějaké smysluplné veličině.“
3
 

Horizontální a vertikální analýza by měla především navazovat a pomoci snadnějšímu 

nahlédnutí do výkazů. Horizontální analýza by se měla provádět jak v relativním, tak i 

absolutním rozměru. 

Horizontální analýza  

Vzhledem k tomu, ţe sledujeme časový vývoj jednotlivých ukazatelů, vnášíme do 

pohledu na podniky dynamický prvek. Při horizontální analýze neboli analýze trendů 

vycházíme ze základních účetních výkazů rozvahy, výkazů zisku a ztráty a výkazu o cash 

flow. 

Pokud máme k dispozici údaje za dva po sobě jdoucí roky, vypočteme přírůstek 

v absolutních číslech a procentech. Anebo máme-li údaje za několik let, počítáme řetězové 

indexy, které vyjadřují meziroční tempa růstu. [13] 

Pokud ovšem nelze vypočítat index, nebo v situaci kdy byla poloţka v minulém období 

velmi malá a v následujícím období vzrostla, je vhodnější pouţít ke kvantifikaci změny 

diference (rozdíly) neţ indexy. 

 

 

                                                 
3
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. 

ISBN 978-80-7179-713-5. Str. 9. 
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Vertikální analýza 

Vertikální rozbor neboli technika procentního rozboru vylepšuje nejen časový pohled na 

základní finanční ukazatele, ale především na jejich strukturu a její změny. Hlavní význam má 

především při mezipodnikovém srovnání. 

Výrazné pozitivum přináší v moţnosti srovnávat podniky různých velikostí, a to díky 

převedení jejich výkazů na společný základ.  Vertikální analýza je zaloţena na výpočtech 

procentního podílu jednotlivých poloţek na celku (v rozvaze jde o bilanční sumu, ve 

výsledovce o trţby). [13] 

2.4 Tradiční metody měření výkonnosti 

Podstatou finanční analýzy je výpočet tradičních ukazatelů finanční výkonnosti, které 

mají dobrou vypovídací schopnost vzhledem ke zkoumané ekonomické realitě. Mohou být 

vyjádřeny v peněţních jednotkách, ale i v procentech, v jednotkách času, popřípadě mohou 

být i bezrozměrné. [15] 

Tradiční přístupy k měření finanční výkonnosti lze rozdělit do pěti základních skupin:
4
  

 absolutní ukazatele, 

 rozdílové ukazatele, 

 paralelní soustava poměrových ukazatelů, 

 pyramidová soustava poměrových ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele pro měření výkonnosti firem. 

 

2.4.1  Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele jsou základním východiskem pro hodnocení výkonnosti, dávají 

představu o rozměrech jednotlivých jevů.  Dělíme je na veličiny tokové a stavové, podle toho, 

zda vyjadřují určitý stav nebo informují o údajích za určitý časový interval.  Absolutní 

ukazatele pouţíváme zejména k analýze vývojových trendů – horizontální analýze a k analýze 

komponent – vertikální analýze. 

                                                 
4
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005. 89 s. 

ISBN 80-86754-33-2. Str. 9. 
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Horizontální a vertikální analýza jsou výchozím bodem rozboru účetních výkazů, měla 

by pomoci snadněji nahlédnout do výkazů, o nichţ bychom měli mít jiţ celkem dobrou 

představu. 

Oba postupy umoţňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

souvislostech. Představují základní východisko analýzy účetních výkazů a slouţí nám k 

prvotní orientaci v hospodaření podniku. Upozorňují na problémové oblasti, které je potřeba 

podrobit podrobnějšímu zkoumání. [15] 

2.4.2  Rozdílové ukazatele 

Kromě horizontálního a vertikálního rozboru za absolutní ukazatele lze povaţovat i 

tzv. rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Pojem „fond“ 

se ve finanční analýze pouţívá v jiném smyslu, neţ jak jej vymezuje účetnictví, tj. jako zdroj 

krytí aktiv (např. kapitálové fondy, rezervní fond aj.), ve finanční analýze se fond chápe jako 

agregace určitých stavových poloţek vyjadřujících aktiva nebo pasiva, rozdíl mezi určitými 

poloţkami aktiv na jedné straně a určitými poloţkami pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se 

obvykle označuje jako čistý fond (net fund). Fondy finančních prostředků zde nejsou účetním 

termínem, ale pojmem finančního řízení. [5] 

Mezi nejčastěji pouţívané fondy ve finanční analýze patří: 

 čistý pracovní kapitál 

 čisté pohotové prostředky 

 čisté peněžně pohledávkové finanční fondy 

„Z absolutních ukazatelů lze určit vybrané charakteristiky tzv. rozdílových ukazatelů. 

Za jeden z klíčových ukazatelů lze označit ukazatel čistého pracovního kapitálu. Ten 

představuje vysoce frekventovaný pojem výkonnosti při stanovování trţní hodnoty 

společnosti. Pracovní kapitál je vytvářen zásobami, pohledávkami z obchodního styku, 

krátkodobými finančním majetkem včetně hotovosti; to je hrubý, brutto pracovní kapitál. 

Čistý pracovní kapitál je pak rozdíl mezi sloţkami výše uvedených oběţných aktiv a 

krátkodobých závazků z obchodního styku. 
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Základním úkolem pracovního kapitálu je umoţňovat efektivní výrobu a prodej.“
5
 

Vzorec (2.1) dle Šuláka (2005, str. 16). 

ČPK = oběžná aktiva – cizí krátkodobý kapitál (2.1)  

2.4.3  Paralelní soustava poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční 

analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. 

Poměrové finanční ukazatele (financial ratio) se běţně vypočítávají vydělením jedné 

poloţky (skupiny poloţek) jinou poloţkou (skupinou poloţek) uvedenou ve výkazech, mezi 

nimiţ existují co do obsahu určité souvislosti. 

Existuje mnoho smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou poloţek 

účetních výkazů. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. 

Zaměření rozboru musí být relevantní zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. 

[5] 

Ukazatele se obvykle rozdělují do následujících kategorií: 

 provozní ukazatele, které vyjadřují výkonnost a celkové hospodaření podniku. 

 finanční ukazatele, které posuzují finanční struktury, zadluţenost, dluhové sluţby a 

schopnost podniku splácet své závazky. 

Poměrové ukazatele se dále člení na: 

 ukazatele rentability 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele zadluženosti 

 

 

                                                 
5
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005.  

89 s. ISBN 80-86754-33-2. Str. 16. 
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Ukazatele rentability 

Vzhledem k tomu, ţe informují o efektu, kterého bylo dosaţeno vloţeným kapitál, 

patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům. Smyslem ukazatelů rentability je vyhodnotit 

úspěšnost dosahování cílů společnosti a zhodnocování vloţených prostředků. [15] 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

Slouţí k hodnocení výnosnosti kapitálu, který do společnosti vloţili vlastníci. Tento 

ukazatel se většinou porovnává s alternativními formami investic, kde existuje obdobné 

riziko. Posuzuje se výhodnost investice. Hodnota EAT vyjadřuje zisk po zdanění neboli 

výsledek hospodaření za účetní období.  Čím vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím lépe pro 

firmu. Vzorec (2.2) dle Kislingerové (2008, str. 30). 

 (2.2)  

 Rentabilita celkového kapitálu 

Neboli rentabilita celkových vloţených aktiv ROA vyjadřuje celkovou efektivnost 

společnosti. Měří, jaký efekt připadá na jednotku majetku zapojeného do podnikatelské 

činnost. Čím je hodnota ukazatele ROA vyšší, tím je pro firmu situace příznivější.  Hodnota 

EBIT vyjadřuje zisk před úroky a zdaněním. Vzorec (2.3) dle Grunwalda (2009, str. 83). 

 
(2.3)  

 Rentabilita tržeb 

Vyjadřuje podíl čistého zisku na trţbách. Ukazatel informuje o velikosti zisku 

z podnikání neboli, s jakou účinností působí celkový kapitál vloţený do podniku nezávisle na 

zdroji financování. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím podnik více profituje. Vzorec (2.4) dle 

Šuláka (2005, str. 19). 
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 (2.4)  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak efektivně vyuţívá management podniku svá aktiva. 

V případě, ţe má účetní jednotka nadměrné mnoţství majetku, vznikají jí zbytečné náklady a 

tím i nízký zisk. Má-li ho naopak nedostatek, přichází o trţby v důsledku nepřijetí mnoha 

potenciálně výhodných podnikatelských příleţitostí. [15] 

Ukazatele aktivity se uvádějí ve dvou podobách - buď jako ukazatele vyjadřující 

vázanost kapitálu ve vybraných sloţkách aktiv a pasiv, nebo měří dobu obratu aktiv, která 

sleduje dobu ve dnech, po kterou je majetek v určité formě vázán. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele vyjadřujícího vázanost, tím lépe. Pro ukazatele vyjadřující dobu obratu to platí 

naopak, čím méně dní obratu, tím je hodnota ukazatele lepší.  

 Obrat celkových aktiv 

Patří vedle rentability trţeb k jednomu z klíčových ukazatelů efektivnosti. 

Je měřítkem celkového vyuţití majetku. Hodnota ukazatele by měla dosahovat 

nejméně 1. Vzorec (2.5) dle Šuláka (2005, str. 21). 

Obrátka celkových aktiv =  
(2.5)  

 Doba obratu celkových aktiv 

Udává průměrný počet dní, po něţ jsou celková aktiva vázána v podnikání. Čím je 

daný ukazatel menší, tím lépe. Vzorec (2.6) dle Šuláka (2005, str. 21). 

 
(2.6)  
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 Obrátka zásob 

Jedná se o ukazatel intenzity vyuţití zásob v podniku. Udává počet obrátek zásob za 

určité období. Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je v průběhu roku kaţdá poloţka zásob 

podniku prodána a znovu uskladněna. Čím vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím je na tom 

podnik lépe. Vzorec (2.7) dle Šuláka (2005, str. 22). 

 
(2.7)  

 Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje intenzitu vyuţití zásob. Udává, jak dlouho (kolik dní) jsou 

oběţná aktiva vázána ve formě zásob, tedy kolik dní trvá jedna obrátka. Čím menší je 

ukazatel doby obratu, tím je situace podniku lepší. Vzorec (2.8) dle Dudkové (1997, str. 42). 

Doba obratu zásob  
(2.8)  

 Obrat pohledávek 

Obrat pohledávek vyjadřuje poměr trţeb a průměrného stavu pohledávek. Tento 

ukazatel určuje, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněţní prostředky. Čím vyšší je 

jeho hodnota, tím lépe pro podnik. Vzorec (2.9) dle Šuláka (2005, str. 22). 

 
(2.9)  

 Doba obratu pohledávek  

Určuje průměrný počet dní, během nichţ zůstávají odběratelé dluţní, tzn. doba, která 

v průměru uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr a inkasem peněz. Čím vyšší je tento 

ukazatel, tím delší dobu podnik poskytuje svým obchodním partnerům obchodní úvěr, coţ 

zvyšuje pro společnost riziko dočasné ztráty likvidity, nebo případně vyvolá potřebu vyuţít 

překlenovací bankovní úvěr. 
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Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím víc je podnik znevýhodněn. Vzorec (2.10) dle 

Dudkové (1997, str. 42). 

 
(2.10)  

 Obrátka závazků 

Vypočítá se jako poměr trţeb a závazků a je udávaný v podobě počtu obrátek. 

Ukazatel vypovídá o rychlosti přeměny závazků v peněţní prostředky. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím lépe pro podnik. Vzorec (2.11) dle Šuláka (2005, str. 22). 

 
(2.11)  

 Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které podniku dodavatelé poskytli obchodní 

úvěr. Charakterizuje proto platební morálku společnosti. 

Pro firmu je optimální co nejdelší doba. V rámci zajištění likvidity účetní jednoty by doba 

obratu závazků neměla být kratší, než je doba obratu pohledávek. Vzorec (2.12) dle Dudkové 

(1997, str. 42). 

 
(2.12)  

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity neboli platební schopnosti, posuzují schopnost podniku uhradit své 

závazky, tj. jeho okamţitou platební schopnost. V podstatě jde o poměření toho, čím je moţno 

platit a toho, co je nutno zaplatit. Dosazujeme majetkové sloţky s různou dobou likvidnosti, 

podle toho jakou míru jistoty od měření poţadujeme. [2] 

Likvidita vyjadřuje pomocí stupňů likvidity míru momentální schopnosti podniku 

hradit své závazky. Likvidnost je schopnost jednotlivých aktiv transformovat se rychle a bez 

větších ztrát na peněţní prostředky.  
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V návaznosti na odstupňování oběţného majetku se rozlišují tři stupně likvidity[2]:  

1. stupeň – okamţitá likvidita 

2. stupeň – pohotová likvidita 

3. stupeň – běţná likvidita 

 Okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit okamţitě splatné závazky. K peněţním prostředkům 

řadíme nejen peníze v hotovosti, ale také na bankovních účtech, nebo volně obchodovatelné 

cenné papíry.  Hodnota ukazatele by měla být v rozmezí 0,9 až 1,1. Vzorec (2.13) dle 

Dudkové (1997, str. 46). 

 
(2.13)  

 Pohotová likvidita 

Tento ukazatel odstraňuje nevýhody ukazatele běţná likvidita, protoţe z oběţných 

aktiv vylučuje zásoby a ponechává pouze v čitateli pokladní hotovost, peníze na bankovních 

účtech, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Za optimální je považován 

interval 1,0 – 1,5. Vzorec (2.14) dle Dudkové (1997, str. 45). 

 
(2.14)  

 Běžná likvidita 

Udává, kolikrát oběţná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. To znamená, kolikrát je 

účetní jednotka schopna uspokojit všechny své věřitele za předpokladu, ţe by proměnila 

veškerý svůj majetek v hotovost. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí 

1,5 – 2,5. Vzorec (2.15) dle Dudkové (1997, str. 45). 
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(2.15)  

Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatelé zadluţenosti slouţí jako identifikátor výše rizika, které společnost 

podstupuje, pokud financuje svoje podnikatelské aktivity danou strukturou vlastních a cizích 

zdrojů. Podstatou ukazatelů zadluţenosti je, ţe vyjadřují vztah mezi cizími zdroji na jedné 

straně a vlastními, resp. celkovými zdroji na straně druhé. Společnost má pouţít i cizí kapitál 

v tom případě, ţe výnosnost celkového vloţeného kapitálu bude vyšší, neţ jsou náklady 

spojené s jeho pouţitím (úrok placený z cizího kapitálu). Vzájemný poměr mezi vlastním a 

cizím kapitálem závisí jak na oboru podnikání, tak i na majetkové struktuře společnosti, výši a 

stabilitě zisku a trţeb, úrokové míře bank, výkonnosti společnosti.“
6
 

 Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech 

Tento ukazatel vyjadřuje samostatnost podniku, jeho schopnost krýt svůj majetek 

vlastními zdroji, charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu. 

Obecně nelze stanovit vhodnou výši. Ovšem čím vyšších hodnot dosahuje, tím je 

podnik stabilnější. Vzorec (2.16) dle Dudkové (1997, str. 43). 

 
(2.16)  

 Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluţenosti informuje o podílu cizích zdrojů na krytí celkových 

aktiv, to znamená o výši zadluţenosti firmy. Čím je vyšší ukazatel, tím je finanční stabilita 

podniku nižší. Vzorec (2.17) dle Dudkové (1997, str. 43). 

                                                 
6
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005. 89 s. 

ISBN 80-86754-33-2. Str. 24. 
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(2.17)  

 Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů 

 Informuje o věřitelském riziku a stabilitě firmy. Zadluženost by se měla pohybovat do 

100%. Vzorec (2.18) dle Dudkové (1997, str. 44). 

 
(2.18)  

 Ukazatel úrokového krytí 

Udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky z cizích zdrojů. Část zisku vytvořená 

cizím kapitálem by měla stačit k pokrytí veškerých nákladů spojených s cizím kapitálem. Čím 

je hodnota ukazatele vyšší, tím je finanční situace podniku lepší. Vzorec (2.19) dle Dudkové 

(1997, str. 44). 

 

 Ukazatel úrokového zatížení 

 

Vyjadřuje, jak velkou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Úrokové 

zatížení by mělo být dlouhodobě nižší než 100%. Vzorec (2.20) dle Dudkové (1997, str. 45). 

 
(2.20)  

 

 
(2.19)  
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2.4.4  Pyramidová soustava poměrových ukazatelů 

„Pyramidová analýza je nazývána podle tvaru uspořádání ukazatelů do tvaru 

pyramidy, na vrcholu stojí základní syntetický ukazatel (obvykle rentabilita kapitálu), který je 

postupně rozkládán do stále analytičtějších ukazatelů, které jeho změny vysvětlují a 

kvantifikují.“
7
 

„Pyramidový rozklad ROE byl vyvinut v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de 

Nomeurs. Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marţi. Odspodu jsou sečítány nákladové 

poloţky a jejich odečtením od výnosů (trţeb) se získá čistý zisk. Zisková marţe se vypočítá 

jako zisk dělený trţbami. Pravá strana pracuje s rozvahovými poloţkami a vyčísluje různé 

druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.“
8
 

2.4.5  Souhrnné ukazatele pro měření výkonnosti podniku 

Poslední částí finanční analýzy, kterou lze provádět, je analýza prostřednictvím 

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

aktuální finanční a ekonomickou situaci podniku. Tyto ukazatele jsou zaloţeny na srovnání 

výsledků firmy se statisticky zjištěnými a zpracovanými daty srovnatelných podniků ve 

stejném oboru podnikání. 

Bonitní modely 

Diagnostické modely - hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě 

účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejlépe umoţňuje její klasifikaci. Jsou zaloţeny 

převáţně na teoretických poznatcích. 

Z časového hlediska je lze zařadit do analýzy, která je orientována retrospektivně a 

vede k poznání příčin, jeţ podnítily současnou situaci firmy. Známé bonitní modely: Rychlý 

test, Tamariho model, Kralickuv Quick-test 

 

                                                 
7
 SYNEK, M. Ekonomická analýza. 1. vyd. Praha: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE, Fakulta 

podnikohospodářská, 2003. 79 s. ISBN 80-245-0603-3. Str. 22. 

8
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-

1830-6. Str. 82. 

 



 

24 

 

 Kralickův rychlý test 

Rychlý test vybere z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele, podle jejichţ 

hodnot přiděluje firmě určité body. Prvním ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu na celkové 

bilanční sumě. Ta vypovídá o finanční síle podniku měřené podílem vlastního kapitálu na 

celkové bilanční sumě. [Kislingerová] Vzorce (2.21), (2.22), (2.23) a (2.24) dle (Kislingerové 

(2008, str. 77). 

 

 

(2.21)  

 

Dalším ukazatelem je doba splácení dluhu z cash flow, který ukazuje, za jakou dobu 

by byl podnik schopen splatit své dluhy.  

 
(2.22)  

 

Další ukazatele jsou zaměřeny na rentabilitu. Jedním z nich je rentabilita tržeb měřená 

ne ziskem, ale cash flow. 

 
(2.23)  

 

Posledním ukazatelem je rentabilita aktiv, která odráţí celkovou výdělečnou 

schopnost podniku. 

 
(2.24)  

„Na základě dosaţených hodnot za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body a 

výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé ukazatele.“
9
 

 

 

                                                 
9
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. 

ISBN 978-80-7179-713-5. Str. 75. 
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Tab. 2.3 Kralickuv test-stupnice hodnocení ukazatelů  

Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohroţení 

Body 1 2 3 4 5 

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

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

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

Rentabilita aktiv > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

Zdroj: Vlastní zpracování dle KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. Str. 75.                                                                       

Bankrotní modely 

            Představují jakési systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných 

ukazatelů indikují případné ohroţení firmy. Cílem analýzy je předvídat jak se bude firma 

v nejbliţších 3 aţ 5 letech vyvíjet a poukázat s časovým předstihem na případné ohroţení 

finančního zdraví, předvídat váţnější ekonomické potíţe, či dokonce bankrot firmy. Byly 

odvozeny na základě hodnocení skutečných dat vybraného zpravidla velmi rozsáhlého 

souboru podniků coţ je i zdrojem omezení pouţitelnosti těchto modelů. Známé bankrotní 

modely: IN indexy: IN95, IN99, IN01, Altmanův model, Beaverův bankrotní model, 

Taflerův model.  

 

 IN indexy 

Inka a Ivan Neumaierovi sestavili v průběhu devadesátých let indexy, které respektují 

podmínky v transformující se ekonomice ČR s absencí likvidního kapitálového trhu. A to 

především z důvodu, ţe Altmanův Z-score model byl nespolehlivý, a také z důvodu výběru 

ukazatelů a odlišných trţních podmínek. 
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Index IN 95 posuzuje finanční zdraví společnosti, schopnost odolávat finanční tísni a 

celkovou bonitu podniku.  Úspěšnost indexu IN 95 je nad 70%. Další index IN99 byl 

zaměřený na pohled vlastníka a zahrnuje čtyři dílčí ukazatele a vyuţívá ukazatele 

ekonomického zisku. 

Spojením indexu IN95 a indexu IN99 vznikl index IN01, resp. mírně aktualizovaný 

index IN05, který vypovídá o schopnosti firmy tvořit hodnotu. Jedná se o spojení obou 

pohledů, tj. bankrotního a bonitního. [15] 

Index IN je moţné vyuţít jak na vyhodnocení minulosti a současné výkonnosti firem, 

tak pro ohodnocení jejich předpokládané budoucí výkonnosti. Je kritériem pro vyhodnocení a 

srovnání kvality fungování firem a je ho také moţné pouţít jako indikátor včasné výstrahy. 

Vzorec (2.26) dle Synka (2003, str. 30) 

 
(2.26)  

A…aktiva 

CZ…cizí zdroje 

OA…oběţná aktiva 

KZ…krátkodobé závazky 

EBIT…zisk před úroky, odpisy a daní 

Ú…nákladové úroky 

VYN…výnosy 

KBÚ…krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

Podle vypočtených hodnot můţeme s velkou pravděpodobností předpovídat 

očekávaný vývoj podniku
10

: 

IN05 > 1,6  podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%) 

0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna 

IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 67%) 

 

 

                                                 
10

 SYNEK, M.; KOPKÁNĚ, H.; KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1.vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3. Str. 191. 
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 Altmanův model 

„Model relativně dobře předpovídá bankrot podniku asi dva roky před jeho 

uskutečněním. Altmanova metodologie se zakládá na pěti kvantitativních finančních 

ukazatelích, které byly vybrány na základě průkazně nejvyšších rozdílů hodnot mezi 

jednotlivými testovanými soubory.“
11

   

Vzorec (2.27) dle Synka (2003, str. 26) 

 (2.27)  

X1…čistý pracovní kapitál/aktiva celkem 

X2…nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem 

X3…zisk před úroky a zdaněním/aktiva celkem 

X4…trţní hodnota vlastního jmění/účetní hodnota celkových závazků 

X5…trţby/aktiva celkem 

Podniky se řadí do jedné ze tří skupin
12

:  

Z < 1,2  pásmo bankrotu 

1,2 < Z < 2,9  pásmo zvané šedá zóna 

Z > 2,9  pásmo prosperity 

 Taflerův model„ 

„R.J.Tafler vyvinul lineární model původně s pěti poměrovými ukazateli, s 

proměnnými váhovými koeficienty C0 aţ C5, který vychází ze srovnání podniků v rámci 

stejného odvětví a analyzuje nejen samotnou hodnotu integrálního ukazatele, ale i jeho 

vývojový trend. 

Po průběţných úpravách se v současnosti prezentuje jeho podoba se čtyřmi 

poměrovými ukazateli s pevnými hodnotami.“
13

  

                                                 
11

 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005.  

89 s. ISBN 80-86754-33-2. Str. 31-32. 

12
 SYNEK, M.; KOPKÁNĚ, H.; KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1.vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3. Str. 185. 

13
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005. 89 s. 

ISBN 80-86754-33-2. Str. 32. 
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Vzorec (2.28) dle Šuláka (2005, str. 32). 

 (2.28)  

X1 zisk před zdaněním/krátkodobé závazky 

X2 oběţná aktiva/celková aktiva 

X3 krátkodobé závazky/celková aktiva 

X4 (finanční majetek – krátkodobé závazky)/provozní náklady bez odpisů 

Záporná hodnota ukazatele signalizuje budoucí moţné finanční potíţe firmy. 

Společnost by tedy měla dosahovat kladných hodnot tohoto ukazatele. 

2.5 Srovnávací metody 

Další moţností jak zhodnotit výkonnost společnosti je porovnat její výsledky 

s výsledky konkurenční firmy nebo s výsledky odvětví.  K tomuto porovnání lze vyuţít 

Spider analýzu, Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA  nebo 

bazickou metodu. 

2.5.1  Spider analýza 

Jedná se o metodu, která vychází z vypočtených hodnot poměrových ukazatelů a 

prezentuje je pomocí paprskového diagramu. Umoţňuje souhrnně zobrazit výsledky finanční 

analýzy podniku v porovnání s jinými podniky či odvětvím, i v různých časových obdobích. 

„Je v podstatě paralelní ukazatelovou soustavou dovedenou do grafické podoby 

pomocí grafu (pavučinového grafu). Soustava obsahuje čtyři skupiny ukazatelů (v grafické 

podobě čtyři kvadranty), z nichţ první obsahuje ukazatele rentability, druhá likvidity, třetí 

struktury finančních zdrojů a čtvrtá strukturu majetku.“ 
14

  

Základem pro Spider graf jsou soustředěné kruţnice, z jejichţ středu vybíhá 16 

paprsků. Kaţdý paprsek představuje jednoho ukazatele. Soustředné kruţnice vyjadřují 

v procentech hodnotu jednotlivých ukazatelů vztaţenou k základu srovnávání, tzn. buď 

k odvětvovému průměru nebo konkurenčnímu podniku či k nejlepšímu srovnávanému 

podniku. 

                                                 
14

 SYNEK, M. Ekonomická analýza. 1. vyd. Praha: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE, Fakulta 

podnikohospodářská, 2003. 79 s. ISBN 80-245-0603-3. Str. 32. 
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Za základní kruţnici se povaţuje ta, která vyjadřuje 100% označující hodnotu podniku 

vzatého za základ srovnávání. Při konstrukci Spider grafu je vhodné zvolit stejné měřítko, aby 

bylo moţno srovnávat hodnoty. [13] 

Obr. 2.1 Spider analýza-soustava ukazatelů  

D1 Obrat celkových aktiv A1 Rentabilita vlastního kapitálu 

D2 Doba obratu závazků A2 Rentabilita tržeb 

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita vloženého kapitálu 

D4 Doba obratu zásob A4 Rentabilita aktiv 

C1 Ukazatel zadluženosti B1 Ukazatel krytí cizích zdrojů 

C2 Ukazatel běžné zadluženosti B2 Peněžní likvidita 

C3 Ukazatel krytí stálých aktiv B3 Pohotová likvidita 

C4 Ukazatel úrokového krytí B4 Běžná likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SYNEK, M. Ekonomická analýza. 1. vyd. Praha: VYSOKÁ ŠKOLA 

EKONOMICKÁ V PRAZE, Fakulta podnikohospodářská, 2003. 79 s. ISBN 80-245-0603-3. Str. 32. 

 

2.5.2  Benchmarking 

 „Benchmarking je soustavný, systematický proces zaměřující se na porovnávání 

vlastního podniku se špičkovými světovými firmami. Porovnávají se struktury, procesy, jejich 

efektivnost i kvalita a konkurenceschopnost produktů a sluţeb s cílem zdokonalení vlastní 

firmy.
15

      

Výkonnost podniku nejlépe určíme tak, ţe porovnáme vlastní výsledky podniku 

v jednotlivých hodnocených oblastech s výsledky konkurence. Benchmarking v organizaci 

umoţňuje měřit výkon, porovnávat výkon naší firmy s jinými a neustále zlepšovat kvalitu 

sluţeb.  

 

                                                 
15

 SOLAŘ, J.; BARTOŠ, V. Rozbor výkonnosti firmy. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 

163 s. ISBN 80-214-3325-6. Str. 19. 
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Základní přístupy a typy benchmarkingu [12]: 

 Výkonový benchmarking – soustředí se na relativní výkonnost pomocí 

vybraného souboru měřítek, mezi konkurenty. Hodnotí především technické 

parametry, parametry kvality a parametry produktivity (výrobní náklady, 

cena). Výkonný benchmarking je většinou prováděn externími odborníky a 

poté poskytován za úplatu. 

 Procesní benchmarking – měří individuální výkonnost procesu a jeho 

funkčnost v porovnání s organizacemi, které jsou nejlepšími v provádění těchto 

procesů. Poţaduje vytipování vhodných partnerů a následné navázání 

spolupráce s řádnou společnou přípravou. 

 Interní benchmarking – srovnává vnitřní organizační jednotky společnosti, 

například finanční výkonnost divizí. 

 Externí benchmarking – se zaměřuje na srovnání podniku s konkurencí na trhu. 

 Funkční benchmarking – slouţí ke srovnáním funkčních oblastí podniku 

s firmou, která v dané oblasti reprezentuje špičku. 

Tab. 2.5 Základní etapy benchmarkingu  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SOLAŘ, J.; BARTOŠ, V. Rozbor výkonnosti firmy. 3. vyd. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2006. 163 s. ISBN 80-214-3325-6. Str. 25. 

 

5. etapa

realizace návrhů na zdokonalení struktury a fungování firmy

4. etapa

analýza informací (formulace výsledků srovnání a námětů na zlepšení) 

3. etapa

sběr informací

2. etapa

určení partnerů pro benchmarking

1. etapa

rozhodnutí co podrobíme průzkumu
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2.5.3  Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA   

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA je výsledkem 

spolupráce státní správy (Ministerstva průmyslu a obchodu) s akademickou sférou (Vysokou 

školou ekonomickou). Ministerstvo průmyslu a obchodu zabezpečuje datovou základnu, 

programátorskou kapacitu a společně s VŠE metodický rámec a analytické práce. 

Tento systém slouţí podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich 

výsledků nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouţí k identifikaci 

hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůţe odhalit a tím představuje 

prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení podnikové strategie. [20] 

Benchmarking identifikuje rozdíl výkonnosti, pomáhá ověřit úspěšnost podniku, 

udrţuje stimulaci pro zlepšování a pomáhá stanovit podnikovou strategii. 

Benchmarkingový systém umoţňuje srovnávat jednotlivé vybrané izolované 

ukazatele, vidět jejich vazby a porovnat celkový stav finanční výkonnosti podniku. 

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA umoţňuje trojí 

pohled na srovnání podniku s odvětvím: 

 bez zohlednění vzájemných souvislostí finančních indikátorů  

 se zohledněním vzájemných souvislostí finančních indikátorů 

 se zohledněním vzájemných souvislostí finančních indikátorů a individuálním 

systémem kalkulace rizikové přirážky  

Datovou základnou pro benchmarking jsou statistická data ČSÚ, ze kterých vycházejí 

"Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO", které jsou dále kombinovány 

s daty z resortního šetření MPO pro navazující Finanční analýzy podnikové sféry v průmyslu 

a stavebnictví". Jedná se o čtvrtletní údaje šetřené ČSÚ. 
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Základní benchmarking INFA 

Jedná se o nejjednodušší verzi, která je určena pro zájemce o izolované porovnání 

vybraných ukazatelů za podnik s ukazateli za OKEČ (od roku 2008 je OKEČ změněno na 

CZ-NACE). Jde o hodnocení jednotlivých finančních indikátorů bez vzájemných vazeb. 

Jednotlivé podnikové hodnoty jsou porovnány s hodnotami za odvětví a skupinou nejlepších 

podniků odvětví. Výsledky jsou zpracovány do grafů, které doplňuje skupina symbolů 

semaforové signalizace a stručný komentář. Symboly semaforové signalizace [20]: 

 zelený symbol  - podniková hodnota ukazatele je lepší neţ odvětvová 

hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví 

 žlutý symbol  - podniková hodnota ukazatele se nachází mezi odvětvovou 

hodnotou a hodnotou nejlepších podniků z odvětví 

 červený symbol  - podniková hodnota ukazatele je horší neţ odvětvová 

hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví 

 

Obr. 2.2  Kroky při aplikaci benchmarkingu INFA 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPO 

 

1. Vyplnění základních údajů

2. Vyplnění doplňujících údajů

3. Výběr analýzy

4.  Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti
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2.5.4  Bazická metoda 

Bazická metoda je určena pro agregaci kvantitativních kritérií. Při pouţití této metody 

se uvaţuje vedle jednotlivých srovnatelných variant téţ jedna varianta základní (bazická). 

Stanovení bazické varianty se provádí různým způsobem, např. za bazickou variantu se určí 

fiktivní varianta určená na základě průměrných hodnot kritérií.  

Aplikace bazické metody spočívá ve stanovení kritérií, určení bazických hodnot pro 

jednotlivá kritéria (jedná se o rozpoznání, zda jde o výnosový nebo nákladový typ). Následuje 

převedení na stejnou měrnou jednotku, tzn. znormování a celkové ohodnocení se stanovením 

pořadí. Znormování je provedeno na základě vzorců (3.1) a (3.2). Vzorce jsou čerpány z 

Ludvíka (2008, str. 88). 

výnosový typ 

 

nákladový typ 

 

 

(3.1)  

 

(3.2)  

 

…dílčí ohodnocení j-té varianty dle i-tého kritéria 

…hodnota j-té varianty podle i-tého kritéria 

…bazická hodnota podle i-tého kritéria 

 

2.6 SWOT analýza podniku 

SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich 

silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a 

ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, 

podnikových strategií a strategických cílů. 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, na 

vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost a motivace 

pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. 
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Silné a slabé stránky jsou obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo 

benchmarkingem (srovnáváním s konkurencí) jiţ zmíněným výše. Silné a slabé stránky 

podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak sniţují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, 

dovednosti, podnikové zdroje). 

Naproti tomu hodnocení příleţitostí a ohroţení se zaměřuje na externí prostředí firmy, 

které podnik nemůţe tak dobře kontrolovat. Přestoţe podnik nemůţe externí faktory 

kontrolovat, můţe je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a 

kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běţné praxi tvoří SWOT analýzu soubor 

potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy se řadí například 

devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu a další. [17] 

SWOT tabulka je velice dobrým nástrojem pro analýzu (interních) silných a slabých 

stránek podniku a (externích) příleţitostí a ohroţení, nicméně sestrojení této tabulky je pouze 

prvním krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem je propojení všech čtyřech 

dimenzí a jejich formulace do podnikových aktivit a činů. Pravá a levá strana SWOT analýzy 

často jdou proti sobě, coţ představuje pro management rozhodovací dilema.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola bude z hlediska náplně nejrozsáhlejší. Nejdříve bude charakterizována 

vybraná společnost VOKD Svařované sítě, a.s., poté konkurenční společnost Sitap s.r.o. a 

odvětví, do kterého spadá činnost firem. Následovat bude hodnocení ekonomické výkonnosti 

na základě porovnání výsledků finanční analýzy, benchmarkingu a bazické metody. Celou 

praktickou část uzavře kapitola obsahující SWOT analýzu vybraného podniku. V rámci 

kapitoly praktická část budou k dispozici graficky znázorněné výsledky společně s tabulkami 

a obrázky týkající se hodnocení ukazatelů ekonomické výkonnosti. 

3.1  Charakteristika vybrané firmy 

Společnost VOKD Svařované sítě, a.s. vznikla v roce 2007 a je výrobcem 

svařovaných sítí a mobilního oplocení.  Organizace vznikla osamostatněním od VOKD a.s. a 

má tedy dlouholetou tradici a zkušenosti s výrobou kvalitních svařovaných sítí jak typických, 

tak atypických. Patří ke středním výrobním firmám Moravskoslezského kraje, v maloobchodě 

je pak zejména soustředěná na Ostravský region. V posledních letech se však výrobky VOKD 

Svařované sítě a.s. stávají vývozním artiklem do zahraničí.  

Svoji pozici stále upevňuje nabídkou výrobků i dosahovanou kvalitou práce. V 

současné době koncentruje VOKD Svařované sítě, a.s. svoji činnost na atypickou výrobu, 

kterou zároveň rozšiřuje o související obory činností. Hlavním výrobním programem 

společnosti je výroba a hutní zpracování ţeleza a oceli, výroba kovových konstrukcí a 

kovového spotřebního zboţí. Mezi významné zákazníky VOKD Svařované sítě, a.s. patří 

stavební společnosti, výrobci prefabrikátů, developerské firmy a ostatní soukromí investoři. 

V roce 2009 společnost zaměstnávala 24 stálých pracovníků.  

Organizace usiluje o neustálé zlepšování v oblastech řízení kvality, které je ověřováno 

nezávislou certifikační organizací a doloţeno získáním certifikátů dle norem ČSN EN ISO 

9001:2009 a také pravidelnou nezávislou technickou kontrolou, prováděnou Technickým a 

zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Ve společnosti běţí zavedený systém managementu 

kvality.  
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V průběhu roku 2008 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti, ke dni 30. 

dubna 2008 prodala společnost VOKD, a.s., zbývajících 50% akcií společnosti KAIA, spol. s 

r.o., a ke dni 16. září 2008 prodala společnost KAIA, spol. s r.o. 7 ks akcií ve jmenovité 

hodnotě 1 000 000,- Kč společnosti RELAXPOINT DEVELOPMENT s.r.o. Společnost 

KAIA s.r.o. se zabývá obchodní činností v oboru hutním a stavebním a jedná se o rodinnou 

firmu s dvacetiletou tradicí. 

V roce 2009 Základní kapitál společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. činí 70 mil. Kč a 

je rozdělen na 20 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč a 68 ks akcií na jméno 

ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč. Podílník KAIA s.r.o. má 90% ve společnosti VOKD 

Svařované sítě, a.s., podílník RELAXPOINT DEVELOPMENT s.r.o. má 10% ve společnosti 

VOKD Svařované sítě, a.s. 

Akciová společnost VOKD Svařované sítě, a.s. nevyuţívá k měření ekonomické 

výkonnosti ţádné nástroje finanční analýzy. Nesleduje ţádné ukazatele rentability, aktivity, 

likvidity ani zadluţenosti. Finanční situaci doposud vedení sledovalo jen na základě trţeb, 

výsledku hospodaření za účetní období, mnoţství pohledávek a lhůty splatnosti svých 

závazků. 

3.2     Charakteristika konkurenční firmy 

Aby bylo mezipodnikové srovnání relevantní, musí být dodrţeny určité předpoklady 

objektivního srovnávání. Mělo by se jednat o podniky se stejným nebo alespoň velmi 

podobným výrobním programem, zhruba stejnou velikostí, podobným typem výroby a 

srovnatelnou vybaveností podniku.  

Jako nejvhodnější se jeví společnost Sitap, s.r.o. sídlící v Horním Újezdu s hlavním 

předmětem podnikání zpracování ocelového drátu. Jedná se o regionální konkurenci, která se 

se společností VOKD Svařované sítě, a.s. můţe rovnat co do velikosti např. počtem 

zaměstnanců, vybaveností, nebo působením na stejném trhu ve stejných podmínkách. 

Hlavním rozdílem je doba, po kterou firma Sitap, s.r.o. podniká a její jiţ poměrně dlouhá 

historie. I přesto se společnost jeví jako jediná a nejlepší srovnatelná firma se stejnou 

podnikatelskou činností. 
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Historie společnosti Sitap, s.r.o. 

Společnost SITAP, s.r.o. Horní Újezd vznikla 2. listopadu 1992, dnem zápisu do 

Obchodního rejstříku. Tradice výroby ve zdejším podniku trvá jiţ od roku 1980. Tehdy šlo 

o přidruţenou výrobu Jednotného zemědělského druţstva Býškovice. V roce 1992 tento 

podnik odkoupila společnost SITAP, s.r.o. a postupně výrobu rozšířila. 

Tehdejšími výrobky byly: pletivo lisované pro třídiče kamenolomů, štěrkoven 

a pískoven, třídírny uhlí a koksu OKD, pletivo ţebérkové určené především pro účely 

zahradnické, ochranné kryty strojů, apod. 

Společnost SITAP, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem lisovaného, kloubkového 

a ţebérkového pletiva, svařovaných sítí a zpracováním drátu, který prodává jako rovnaný 

nebo taţený v cívkách. Drát i pletivo vyrábí ve standardních rozměrech nebo i na zakázky, 

rozměry dle přání zákazníků. Od roku 2002 je společnost SITAP, s.r.o. drţitelem certifikátů 

TÜV CERT a ISO 9001. V současné době pracuje ve společnosti 42 pracovníků a své 

výrobky prodává jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu. 

3.3     Charakteristika odvětví 

Do roku 2007 se pouţívalo členění odvětví dle klasifikace OKEČ, od roku 2008 je v 

platnosti klasifikace CZ-NACE. Sledovaná společnost VOKD Svařované sítě, a.s. spadá 

podle klasifikace OKEČ do skupiny DJ Výroba základních kovů, hutních a kovodělných 

výrobků a oddílu 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a 

zařízení). Dle členění CZ-NACE spadá společnost do oddílu 25 - Výroba kovových 

konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení. 

Odvětví CZ-NACE 25 zahrnuje výrobu „čistě“ kovových výrobků, které mají 

zpravidla statickou funkci a nově ještě výrobu zbraní a střeliva. Výrobní činnost odvětví je 

sledována v osmi oborech. Šíře výrobků a technologií, které zahrnujeme do odvětví je 

ohromná - od špendlíků aţ k jaderným reaktorům. V podstatě téměř vše, s čím běţně 

přicházíme do styku a je kovové, pochází z tohoto odvětví. 
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Přes různorodost výrobků odvětví je ale pro všechny obory v odvětví sjednocující 

charakteristikou skutečnost, ţe původním materiálovým vstupem do tohoto odvětví jsou 

tradiční kovové polotovary vyrobené do zpracování v dalších odvětvích, především do 

strojírenské a elektrotechnické výroby, stavebnictví a automobilového průmyslu. 

Výroba konstrukčních kovových výrobků - tato skupina zahrnuje výrobu 

konstrukčních výrobků a jejich dílů (např. nosných konstrukcí nebo rámů) z kovu. Výroba 

kovových konstrukcí a kovodělných výrobků má trvale významné místo ve sféře celého 

zpracovatelského průmyslu. Především pro strojírenský a automobilový průmysl je toto 

odvětví jedním z nejdůleţitějších dodavatelů komponentů pro kompletaci konečných výrobků 

a zařízení. Toto odvětví se v roce 2009 řadí na druhé místo podílem 8,7 % na trţbách za 

vlastní výrobky a sluţby v rámci zpracovatelského průmyslu. Na průměrném počtu 

zaměstnanců zpracovatelského průmyslu se CZ-NACE 25 podílelo 13 %. Velmi významnou 

roli hraje toto odvětví svým podílem cca 11 % na celkové účetní přidané hodnotě celého 

zpracovatelského průmyslu. 

3.4     Hodnocení ekonomické výkonnosti 

V této kapitole diplomové práce budou do praxe převedeny veškeré teoretické 

poznatky z druhé části. Jednotlivé výpočty finanční analýzy budou aplikovány na jiţ 

zmiňovanou vybranou společnost VOKD Svařované sítě, a.s., na konkurenční firmu Sitap 

s.r.o. a na odvětví do kterého firmy spadají. Finanční analýza bude aplikována 

prostřednictvím absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních 

modelů. Výpočty horizontální analýzy lze najít v přílohách č.4, č.7 a č.11, vertikální analýzy 

v přílohách č.5, č.8 a č.12. Výpočty poměrových ukazatelů jsou uvedeny v příloze č.13 aţ 

č.15, výpočty bonitních a bankrotních modelů v příloze č.16 a č.17.  

3.4.1  Analýza absolutních ukazatelů 

Na následujících stránkách bude provedena horizontální analýza společnosti VOKD 

Svařované sítě, a.s. a konkurenční firmy Sitap s.r.o. v letech 2007 aţ 2010. Dále bude 

provedena vertikální analýza, která bude navíc obsahovat výsledky za srovnávané odvětví. 

V odvětví nebude analyzován rok 2010, protoţe údaje za celý rok nejsou k dispozici.  

 



 

39 

 

Horizontální analýza 

V rozvaze společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. za rok 2008 došlo k poklesu 

celkových aktiv o osmnáct procent. Nejvíce se na této změně podílela oběţná aktiva, která 

klesla o necelých dvacet tři procent, v relativním vyjádření jde o 14 442 tis. Kč.  Konkrétně 

klesly výrazně všechny poloţky kromě zásob, které vzrostly o čtyřicet sedm procent.  

Z rozvahy je patrné, ţe cizí zdroje jsou, oproti předešlému roku, vyuţívány méně a to o 

čtvrtinu, v absolutním vyjádření o 17 726 tis. Kč. Vlastní kapitál také poklesl, o devět procent, 

nicméně ne tak výrazně jako cizí zdroje. Důvodem poklesu vlastního kapitálu je sníţení 

běţného výsledku hospodaření. V tomto roce firma splácí úvěr ve výši 1000 tis. Kč.  

V roce 2009 došlo ve společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. k ještě výraznějšímu 

poklesu celkových aktiv oproti předešlému období, o 22%. Z toho dlouhodobý majetek klesl 

o více neţ 13%. Nejvýrazněji se na poklesu celkových aktiv opět podílela oběţná aktiva. 

Kladně je moţné ohodnotit pokles zásob o třicet procent a nárůst hotovosti v pokladně a na 

bankovních účtech o více jak dvojnásobek. Vlastní kapitál klesl o sedmnáct procent, 

důvodem, je prohloubení poklesu běţného výsledku hospodaření. 

  Cizí zdroje se sníţily o 27% a to na základě úbytku dlouhodobých i krátkodobých 

závazků. Z toho dlouhodobých o 19% a krátkodobých o 39%. Oproti předešlému roku došlo 

k navýšení bankovního úvěru o 4 083 tis. Kč. 

Graf 3.1 Horizontální analýza aktiv VOKD Svařované sítě, a.s. za období let 2007-2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

128 916

106 121

82 461 82494

65 209
56 708

49 101 47 499

63 707

49 265
33 200 34 957

0 148 160 38
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2007 2008 2009 2010

v 
ti

s.
 K

č

rok

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek

Oběžná aktiva

Ostatní aktiva



 

40 

 

Graf 3.2 Horizontální analýza pasiv VOKD Svařované sítě, a.s. za období let 2007-2010 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2010 se sice poprvé zvýšila celková aktiva firmy, coţ je pro firmu příznivé, 

nicméně jen nepatrně. Dlouhodobý hmotný majetek klesl o tři procenta, ale oproti předešlému 

období se objevil dlouhodobý finanční majetek ve výši 7 338 tis. Kč. 

  Poprvé došlo k nárůstu oběţných aktiv. Důvodem tohoto zvýšení je nárůst 

krátkodobých pohledávek o 95%. Tento nárůst způsobil pokles peněz v hotovosti a na 

bankovních účtech. Bohuţel došlo u vlastního kapitálu k opětovnému sníţení o 21% a 

výraznému navýšení cizích zdrojů o 8 661 tis. Kč v absolutním vyjádření. Důvodem navýšení 

se jeví krátkodobé závazky, které vzrostly bezmála o polovinu.  A to na úkor závazků vůči 

bankám, které tímto klesly na 189 tis. Kč.  

Rozvaha společnosti Sitap s.r.o. v roce 2008 vykazuje navýšení celkových aktiv o 

téměř 10%. Největší změnu v majetku firmy zaznamenal dlouhodobý nehmotný majetek, 

poklesl o čtyřicet tři procent. Oběţná aktiva vzrostla o necelých 15%, na čemţ se nejvíce 

podílel krátkodobý finanční majetek, navýšil se o 17 023 tis. Kč. Zásoby a krátkodobé 

pohledávky zaznamenaly pokles. Vlastní kapitál opravdu radikálně klesl, a to o 44%. 

Důvodem je nepříznivý výsledek hospodaření z minulých let, který činí mínus 19 900 tis. Kč. 

A o sedmnáct procent se sníţil i výsledek hospodaření běţného účetního období. 

Firmě vzrostly dlouhodobé závazky o 26 579 tis. Kč, coţ mimo jiné způsobilo celkový 

nárůst cizích zdrojů o 176%. 
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Graf 3.3 Horizontální analýza aktiv firmy SITAP s.r.o. za období let 2007-2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2009 sníţila společnost SITAP s.r.o. celková aktiva o 26%. Klesly jak veškeré 

majetkové poloţky, tak i veškeré poloţky oběţných aktiv. Nejvýrazněji se sníţil krátkodobý 

finanční majetek, o čtyřicet tři procent. Vlastní kapitál v tomto roce klesl mnohem výrazněji 

neţ cizí zdroje (vlastní kapitál o 38% a cizí zdroje o 18,3%). 

 V návaznosti na předchozí výsledky klest také výsledek hospodaření běţného 

účetního období o sedmdesát dva procent a krátkodobé závazky o 53%. 

V roce 2010 firma Sitap s.r.o. navýšila celková aktiva jen o dvě procenta. Dlouhodobý 

majetek se sníţil o 8%, důvod bylo zrušení poloţky dlouhodobého majetku a pokles 

dlouhodobého hmotného majetku. U oběţných aktiv došlo od loňského roku k navýšení o 7%, 

největší podíl na tom mají zásoby, které se zvýšily o polovinu, a třiceti procentní nárůst 

krátkodobých pohledávek. Nepříznivě se v tomto roce vyvíjely peněţní prostředky, poklesly o 

41%.  Došlo k příznivému navýšení vlastního kapitálu o 16%, a to z důvodu vyššího 

hospodářského výsledku minulých let. Celkově cizí zdroje poklesly, ačkoli došlo k nárůstu 

krátkodobých závazků o 82%. 
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Graf 3.4 Horizontální analýza pasiv firmy SITAP s.r.o. za období let 2007-2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výkazu zisku a ztráty společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. došlo v průběhu let 

2008 aţ 2010 k těmto výrazným změnám. Trţby za prodej zboţí v roce 2007 činily 33 943 tis. 

Kč a v průběhu následujících dvou let klesly o 71%. Nicméně v roce 2010 opět vzrostly, a to 

na 9 826 tis. Kč. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb v posledních třech letech výrazně 

vzrostly oproti roku 2007, kdy činily pouhých 37 183 tis. Kč. Nejvýraznější nárůst proběhl 

v roce 2008, téměř trojnásobný. 

Graf 3.5  Vývoj trţeb společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. za období 2007-2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Náklady vynaloţené na prodej zboţí během prvního roku výrazně poklesly, a to o 

sedmdesát šest procent, a tento trend si v příštích dvou letech udrţely. Osobní náklady 

vzrostly pouze v roce 2008 aţ o 94%, nicméně v následujícím roce opět viditelně poklesly, a 

v roce 2010 si tu výši udrţely. Ostatní provozní náklady mají rostoucí trend během celého 

sledovaného období. 

Graf 3.6 Vybrané náklady společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. za období 2007-2010  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.7 Výsledky hospodaření VOKD Svařované sítě, a.s. za období 2007-2010  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Vertikální analýza  
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Graf 3.8 Struktura aktiv společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. a firmy SITAP za 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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V roce 2007, 2008 a 2010 jsou vyšší cizí zdroje neţ vlastní kapitál, a tudíţ jen v roce 

2009 má firma vyšší podíl vlastního kapitálu (52,9%) nad cizími zdroji (47,1%). 

 

Graf 3.9 Struktura pasiv společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. a firmy SITAP s.r.o. za 

období let 2007 aţ 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z více neţ šedesáti procent jsou vyuţívány cizí zdroje, coţ je pro firmu jev nepříznivý 

 

Graf 3.10 Struktura aktiv a pasiv v odvětví za období let 2007 aţ 2009 

Zdroj: vlastní zpracování  
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V odvětví se v prvních dvou sledovaných letech na celkových aktivech podílel z větší 

částí dlouhodobý majetek. V roce 2009 však nastala změna a větší podíl připadá oběţným 

aktivů ve výši 54,4%. V průběhu všech tří zkoumaných let se v odvětví vyuţívají více cizí 

zdroje neţ zdroje vlastní a to stále ve větší míře. V roce 2009 vlastní kapitál představuje 

pouze necelých třicet procent a cizí zdroje téměř sedmdesát procent. 

3.4.2  Analýza rozdílových ukazatelů 

V této kapitole bude vypočítán čistý pracovní kapitál společnosti VOKD Svařované 

sítě a konkurenční firmy SITAP s.r.o. za období let 2007 aţ 2010. V odvětví nejsou údaje za 

rok 2010 ještě k dispozici, coţ znamená, ţe se bude pracovat pouze s údaji za období od roku 

2007 aţ 2009.  

Od roku 2007 do roku 2009 je trend ukazatele čistého pracovního kapitálu v 

sopečnosti VOKD Svařované sítě, a.s. rostoucí. V roce 2010 nabyl záporné hodnoty. 

Tab. 3.1 Čistý pracovní kapitál  

Firmy Rok Oběţná aktiva Krátkodobé závazky ČPK 

VOKD 

Svařované 

sítě a.s. 

2007 63707 58415 5292 

2008 49265 42800 6465 

2009 33200 26206 6994 

2010 34957 38980 -4023 

SITAP s.r.o. 2007 47467 11763 35704 

2008 54498 14128 40370 

2009 36794 6592 30202 

2010 39377 11983 27394 

Odvětví 2007 119 525 50 539 68986 

2008 105 352 35 174 70178 

2009 69 512 24 933 44579 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočet dle vzorce 2.1) 

 

Čistý pracovní kapitál je u společnosti Sitap s.r.o. v prvních třech letech niţší neţ ve 

sledované firmě. Pouze v roce 2010 dosahuje konkurenční firma lepších hodnot tohoto 

ukazatele. Odvětví dosahuje v prvních dvou letech lepších výsledků neţ obě sledované firmy, 

ale v roce 2009 je na tom společnost VOKD Svařované sítě, a.s. lépe. 
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3.4.3  Analýza poměrových ukazatelů 

Budou vypočítány, okomentovány a graficky znázorněny ukazatele rentability, 

aktivity, zadluţenosti a likvidity společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. a konkurenční firmy 

SITAP s.r.o. za období let 2007 aţ 2010. V případě odvětví budou sledovány pouze roky 

2007 aţ 2009. 

Ukazatele rentability 

Ve společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. byly všechny ukazatele rentability příznivé 

pouze v roce 2007. Nejlepších výsledků dosáhl ukazatel rentability vlastního kapitálu, který 

činil 4,43%. V dalších třech letech, důsledku záporného výsledku hospodaření, dosahuje 

společnost záporných hodnot ukazatelů rentability. Tento jev je samozřejmě velice 

nepříznivý, je bezpodmínečně nutné dostat tyto výsledky do kladných čísel. 

Tab. 3.2 Ukazatele rentability 

Firmy Rok Ukazatele 

ROA ROE ROS 

VOKD 

Svařované 

sítě a.s. 

2007 0,91% 4,43% 3,53% 

2008 -6,55% -9,87% -4,33% 

2009 -13,08% -20,85% -11,60% 

2010 -12,63% -25,99% -12,05% 

SITAP s.r.o. 2007 28,49% 27,82% 7,10% 

2008 20,43% 41,00% 5,12% 

2009 8,68% 18,45% 2,92% 

2010 8,06% 15,52% 2,80% 

Odvětví 2007 16,26% 20,20% 9,58% 

2008 8,83% 9,54% 5,19% 

2009 -1,51% -3,59% -2,99% 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočet dle vzorce 2.2 aţ 2.4) 

Firma Sitap s.r.o. má na rozdíl od sledované společnosti všechny hodnoty ukazatelů 

rentability v kladných číslech. Nejlepšího výsledku bylo dosaţeno v případě ukazatele 

rentability celkového kapitálu v roce 2007, a to 28,49% a u rentability vlastního kapitálu byla 

hodnota nejvyšší v roce 2008.  

Ve vývoji odvětví je patrné, ţe rok 2007 byl nejpříznivější. Opět dosáhl výborných 

výsledků ukazatele rentability vlastního kapitálu, a to 20,20%. V dalším roce sice došlo 
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k výraznému poklesu všech sledovaných hodnot ukazatelů rentability, ale oproti 

výsledkům sledované firmy jsou stále příznivé. 

V roce 2009 se do záporných hodnot dostalo uţ i odvětví, coţ jen potvrzuje celkovou 

nepříznivou situaci v daném období. 

Ukazatele aktivity 

V roce 2007 společnost VOKD Svařované sítě, a.s. dosáhla nejniţších hodnot obrátek 

u jednotlivých sloţek majetku. V dalších letech docházelo ke zlepšení u všech sledovaných 

poloţek, nejvýrazněji vzrostla obrátka pohledávek, na 14,26%. K mírnému poklesu těchto 

zkoumaných ukazatelů došlo v roce 2010.  

V odvětví hodnotíme pouze roky 2007 aţ 2009, protoţe výsledky roku 2010 ještě 

nejsou k dispozici. V tomto období došlo k průběţnému poklesu u všech sledovaných hodnot, 

kromě obrátky závazků, která dosáhla svého vrcholu v roce 2008 hodnotou 5,93. 

Tab. 3.3 Ukazatele aktivity (obrátka) 

Firmy Rok Obrátka 

aktiv zásob pohledávek závazků 

VOKD 

Svařované 

sítě a.s. 

2007 0,55 2,68 2,24 1,22 

2008 1,13 3,06 11,94 2,80 

2009 0,95 2,84 14,26 2,99 

2010 0,91 3,09 6,95 1,92 

SITAP s.r.o. 2007 2,96 12,23 9,16 16,89 

2008 3,07 16,80 15,63 16,02 

2009 2,03 10,12 10,32 16,80 

2010 2,0 6,8 8,1 9,4 

Odvětví 2007 1,21 6,32 6,02 5,43 

2008 1,17 6,37 3,98 5,93 

2009 0,84 5,93 4,15 5,17 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočet dle vzorců 2.5, 2.7, 2.9, 2.11) 

Firma Sitap s.r.o. dosahuje podstatně lepších výsledků neţ sledovaná společnost za 

celé období. Nejlépe se jí dařilo v roce 2008. Doba obratu u ukazatelů aktivity je znázorněna 

v příloze č. 23. 
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Ukazatele zadluženosti 

Společnost VOKD Svařované sítě, a.s. nejlépe pokrývala svůj majetek z vlastních 

zdrojů v roce 2009, z 52,8%. V dalším roce došlo o více neţ deseti procentní pokles krytí 

majetku vlastními zdroji. Z toho plyne, ţe největší zadluţenost firmy je taktéţ v roce 2010, a 

činí 57,5%. Co se týče zbývajících ukazatelů, tj. ukazatele zadluţenosti vlastních zdrojů, 

ukazatele úrokového krytí a zatíţení, trend vývoje je stejný jako u předešlých ukazatelů, viz 

tabulka 3.4 níţe. 

Na rozdíl od sledované společnosti firma Sitap s.r.o. dosáhla nejlepších výsledků 

ukazatelů zadluţenosti v roce 2007. Celková zadluţenost v tomto roce činila pouhých 25%. 

Od roku 2007 je patrný nepříznivý vývoj v ukazatelích zadluţenosti. 

Tab. 3.4 Ukazatele zadluţenosti 

Firmy Rok Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatel 

podílu 

vlastních 

zdrojů na 

aktivech 

Ukazatel 

celkové 

zadluţenosti 

Ukazatel 

zadluţenosti 

vlastních 

zdrojů 

Ukazatel 

úrokového 

krytí 

Ukazatel 

úrokového 

zatíţení 

VOKD 

Svařované 

sítě a.s. 

2007 44,90% 55,10% 122,71% - 0,00% 

2008 49,65% 50,23% 101,17% -24,12 -4,15% 

2009 52,87% 47,07% 89,03% -30,78 -3,25% 

2010 41,95% 57,55% 137,19% -79,29 -1,26% 

SITAP 

s.r.o. 

2007 75,49% 24,46% 32,40% 154,26 0,65% 

2008 38,40% 61,60% 160,42% 52,54 1,90% 

2009 32,09% 67,91% 211,66% 5,27 18,97% 

2010 36,43% 63,57% 174,50% 7,30 13,69% 

Odvětví 2007 57,55% 41,70% 72,46% 15,74 6,35% 

2008 63,86% 35,44% 55,50% 7,49 13,35% 

2009 69,98% 29,84% 42,63% -3,30 -30,28% 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočet dle vzorce 2.16 aţ 2.20) 

Z pohledu odvětví se od roku 2007 vyvíjí příznivě ukazatel podílu vlastních zdrojů na 

aktivech, ukazatel celkové zadluţenosti a zadluţenosti vlastních zdrojů. V roce 2009 celkové 

zadluţení činí jen necelých 30%.  Ukazatel úrokového krytí a zatíţení sleduje opačný trend. 
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Ukazatele likvidity 

Co se týče ukazatelů okamţité, pohotové i běţné likvidity, je společnost VOKD 

Svařované sítě, a.s., ve všech čtyřek letech pod hranicí doporučovaných hodnot. To znamená, 

ţe společnost nemá dostatečné peněţní prostředky k úhradě svých splatných krátkodobých 

závazků. Zatím je společnost schopna hradit závazky vůči svým dodavatelům, ale je zatíţena 

závazky vůči mateřské společnosti. 

Tab. 3.5 Ukazatele likvidity 

Firmy Rok Ukazatele likvidity 

Okamţitá likvidita Pohotová likvidita Běţná likvidita 

VOKD 

Svařované 

sítě a.s. 

2007 0,093 0,637 1,091 

2008 0,002 0,236 1,151 

2009 0,006 0,216 1,267 

2010 0,001 0,277 0,897 

SITAP s.r.o. 2007 0,810 2,654 4,035 

2008 1,879 2,904 3,857 

2009 2,295 3,922 5,582 

2010 0,74 1,90 3,29 

Odvětví 2007 0,903 1,505 2,365 

2008 1,489 2,063 2,995 

2009 1,244 1,917 2,788 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočet dle vzorce 2.13 aţ 2.15) 

Konkurenční firma Sitap s.r.o. je na tom ve všech ukazatelích likvidity výrazně lépe, 

neţ sledovaná společnost. Téměř všechny hodnoty se pohybují nad doporučenou horní 

hranicí. Firma je schopna pohotověji splácet své krátkodobé závazky. 

V roce 2007 se všechny ukazatele likvidity v odvětví pohybují v doporučeném 

rozmezí. V dalších letech sledujeme kolísavý trend, nikdy však hodnoty neklesly pod 

doporučenou dolní hranici. 

3.4.4  Analýza souhrnných modelů 

V této kapitole budou vyhodnoceny bonitní a bankrotní modely v letech 2007 aţ 2010 

u společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. a firmy Sitap s.r.o. Výsledky jsou zpracovány 

v tabulkách 3.6 aţ 3.10. 
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Kralickův Quick test 

Tab. 3.6 Výsledky Kralickova Quick testu 

Ukazatel 
VOKD Svařované sítě a.s.  SITAP s.r.o. 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

kvóta 

vlastního 

kapitálu 

44,90% 49,65% 52,87% 41,95% 75,49% 38,40% 32,09% 36,43% 

doba splácení 

dluhu z CF 

15,2 13,4 -12,1 113,0 1,0 3,2 7,1 7,9 

cash flow v 

trţbách 

6,56% 3,32% -4,09% 0,56% 7,91% 6,26% 4,70% 3,97% 

ROA 1,95% -4,75% -10,74% -10,79% 21,10% 15,99% 7,03% 6,37% 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočet dle vzorce 2.21 aţ 2.24) 

Kralickův rychlý test je zaloţen na sestavě čtyř rovnic, jejichţ výsledky pro jednotlivé 

firmy jsou uvedeny v tabulce 3.6. Dosaţené výsledky jsou následně ohodnoceny známkou 

podle tabulky 3.7. Výpočty rovnic byly provedeny na základě vzorců 2.21 aţ 2.24. Známkové 

ohodnocení vyplývá z tabulky 2.3. 

Tab. 3.7 Známky Kralickova Quick testu 

Ukazatel 
VOKD Svařované sítě a.s. SITAP s.r.o. 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

kvóta vlastního 

kapitálu 
1 1 1 1 1 1 1 1 

doba splácení 

dluhu z CF 
4 4 5 5 1 2 3 3 

cash flow v 

trţbách 
3 4 5 4 3 3 4 4 

ROA 4 5 5 5 1 1 4 4 

Průměrný počet 

bodů 
3 3,5 4 3,75 1,5 1,75 3 3 

Zdroj: vlastní zpracování (dle tabulky 2.3) 
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Z Kralickova Quick testu vyplynulo, ţe konkurenční firma Sitap s.r.o. dosahuje 

v průběhu celého sledovaného období lepších výsledků neţ společnost VOKD Svařované sítě, 

a.s. Známky sledované společnosti jsou poměrně stabilní, výkyv zaznamenala konkurenční 

firma v letech 2009 a 2010 formou zhoršených ukazatelů. Kvóta vlastního kapitálu je u obou 

srovnávaných firem na výborné úrovni, ostatní ukazatele mají kolísavě zhoršující se vývoj. 

Tafflerův model 

Tafflerův model vyhodnocuje případné riziko vedoucí k bankrotu společnosti. 

Výpočty za srovnávané společnosti jsou uvedeny v tabulce 3.8. Veškeré výpočty jsou 

provedeny na základě vzorce 2.28. 

Tab. 3.8 Výsledky Tafflerova modelu 

Podnik 2007 2008 2009 2010 

VOKD Svařované sítě a.s. 0,04 -0,01 -0,18 -0,08 

SITAP s.r.o. 0,98 0,70 0,44 0,30 

Zdroj: vlastní zpracování  

V kladných hodnotách byla sledovaná společnost jen v roce 2007. Dle Tafflera je 

v ostatních letech zvýšené riziko hrozby bankrotu. U konkurenční společnosti Sitap s.r.o. 

bankrot nehrozil v ţádném sledovaném roce. Ovšem hodnoty nabývají klesajícího trendu. 

Altmanův model 

Altmanův model sleduje pravděpodobnost, s jakou můţe podnik zbankrotovat. 

Hodnocení je rozděleno do tří zón, přičemţ kaţdá z nich vyjadřuje míru pravděpodobnosti 

bankrotu. Výpočty v tabulce 3.9 jsou provedeny na základě vzorce 2.27. 

Konkurenční firma se celé sledované období nachází v pásmu prosperity, coţ 

znamená, ţe je stabilní ve finanční situaci a výrazně se tím sniţuje pravděpodobnost bankrotu.  

Sledovaná společnost VOKD Svařované sítě, a.s. takto dobrých výsledků nedosahuje, v šedé 

zóně se nacházela jen v roce 2008. V dalších letech zařadily výsledky společnost do pásma 

bankrotu především proto, ţe jsou výpočty zaloţeny převáţně na výsledku hospodaření. 
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Tab. 3.9 Výsledky Altmanova modelu 

Firmy Rok Altmanův model 

hodnoty vyhodnocení 

VOKD Svařované 

sítě a.s. 

2007 0,85 pásmo bankrotu 

2008 1,28 šedá zóna 

2009 0,88 pásmo bankrotu 

2010 0,50 pásmo bankrotu 

SITAP s.r.o. 2007 5,94 pásmo prosperity 

2008 4,51 pásmo prosperity 

2009 3,03 pásmo prosperity 

2010 3,06 pásmo prosperity 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočet dle vzorce 2.27) 

IN index 

Model IN index je zaloţen na ekonomické přidané hodnotě, tj. je moţné dle výsledků 

zjistit, zda podnik vytváří hodnotu. Výpočty jsou prováděny dle vzorce 2.26, výsledky IN 

indexu z jednotlivých let 2007 aţ 2010 jsou uvedeny v tabulce 3.10. 

I tento bankrotní model poukazuje na nestabilitu sledované společnosti, ve všech 

letech ji řadí do pásma bankrotu.  Veškeré hodnoty se nachází v záporných číslech, coţ je 

způsobeno záporným hospodářským výsledkem, který ovlivňuje několik poměrových 

ukazatelů ve výpočtu tohoto modelu. Situace v konkurenční firmě je výrazně pozitivnější. 

V roce 2007 a 2008 vytvářela ekonomicky přidanou hodnotu, nicméně vlivem nepříznivé 

doby se nyní nachází v šedé zóně. 

Tab. 3.10 Výsledky IN indexu 

Firmy Rok IN05 index 

hodnoty vyhodnocení 

VOKD 

Svařované sítě 

a.s. 

2007 0,49 podnik spěje k bankrotu 

2008 -1,05 podnik spěje k bankrotu 

2009 -1,50 podnik spěje k bankrotu 

2010 -3,77 podnik spěje k bankrotu 

SITAP s.r.o. 2007 10,92 podnik tvoří hodnotu 

2008 4,64 podnik tvoří hodnotu 

2009 1,63 šedá zóna 

2010 1,53 šedá zóna 

Zdroj: vlastní zpracování (výpočty dle vzorce 2.26) 
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3.5  Srovnávací metody 

V této kapitole budou jednotlivé výsledky analýzy srovnávány s konkurencí a 

odvětvím, pomocí bazické metody, benchmarkingového diagnostického testu finančních 

indikátorů INFA a spider grafu. 

3.5.1. Spider analýza 

Tato analýza zobrazuje poměr mezi hodnotami podniku a odvětví. Na jednotlivých 

paprscích budou znázorněni následující ukazatelé. 

Tab. 3.11 Paprsky Spider grafu 

Ukazatele 

  2007 2008 2009 

  

odvětví Podnik odvětví Podnik odvětví Podnik 

Rentabilita vlastního kapitálu A1 100% 21% 100% -112% 100% 1381% 

Rentabilita trţeb A2 100% 37% 100% -84% 100% 388% 

Rentabilita vloţeného kapitálu A3 100% 19% 100% -90% 100% 507% 

Rentabilita aktiv A4 100% 6% 100% -74% 100% 866% 

Ukazatel krytí cizích zdrojů B1 100% 169% 100% 182% 100% 209% 

Okamţitá likvidita B2 100% 10% 100% 0% 100% 0% 

Pohotová likvidita B3 100% 43% 100% 11% 100% 11% 

Běţná likvidita B4 100% 46% 100% 38% 100% 45% 

Ukazatel zadluţenosti C1 100% 76% 100% 71% 100% 63% 

Ukazatel běţné zadluţenosti C2 100% 61% 100% 64% 100% 56% 

Ukazatel krytí stálých aktiv C3 100% 80% 100% 55% 100% 66% 

Ukazatel úrokového krytí C4 100% 0% 100% -322% 100% 932% 

Obrat celkových aktiv D1 100% 50% 100% 96% 100% 113% 

Doba obratu závazků D2 100% 22% 100% 47% 100% 58% 

Doba obratu pohledávek D3 100% 37% 100% 300% 100% 343% 

Doba obratu zásob D4 100% 43% 100% 48% 100% 48% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnoty odvětví tvoří ve Spider grafu kruţnici okolo středu ve 100%. Hodnoty 

podniku jsou vypočteny jako poměr hodnoty odvětví a hodnoty podniku nebo naopak. Spider 

grafy jsou uvedeny v příloze č. 27 a č. 28. 
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Graf 3.11 Spider graf pro rok 2007 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5.2. Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA 

V diplomové práci bude realizován Benchmarkingový diagnostický test INFA, 

uveřejněný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, za časové období let 

2007 a 2008. Údaje o odvětví pro rok 2009 a 2010 nejsou zatím na těchto stránkách 

uveřejněny.  

Při prvním kroku benchmarkingového testu INFA se do přednastavených buněk 

zadaly údaje z účetních výkazů společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. a učinil se výběr 

srovnávaného odvětví a roku.  

Obr. 3.1 První krok benchmarkingového testu INFA rok 2007 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek MPO  

-10%
10%
30%
50%
70%
90%

110%
130%
150%

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4 rok 2007

odvětví

VOKD Svařované sítě, a.s.



 

56 

 

Při druhém kroku se nastavují parametry dle předchozího kroku, viz obrázek 3.2.  

Obr. 3.2  Druhý krok benchmarkingového testu INFA rok 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek MPO 

Ve třetím kroku dochází k výběru analýzy. Hodnotí se úroveň podnikové výkonnosti, 

úroveň rentability vlastního kapitálu, úroveň rizika, úroveň provozní oblasti, finanční politika 

a úroveň likvidity.   

Obr. 3.3 Hodnocení finanční politiky za rok 2007 

 

Zdroj: internetové stránky MPO 

V roce 2007 společnost VOKD Svařované sítě, a.s. vykázala horší výsledky neţ 

odvětví v těchto oblastech- podniková výkonnost, úroveň rentability vlastního kapitálu, 

všechny výsledky provozní oblasti kromě osobních nákladů, a úroveň likvidity. Lepších 

výsledků oproti odvětví dosáhla společnost v oblasti hodnocení finanční politiky, viz obrázek 

3.3. 

V roce 2008 došlo ke změně pouze u dvou ukazatelů, a to u osobních nákladů, které 

oproti odvětví a minulému roku vzrostly, a u úrokové míry, jejíţ výsledky se také oproti 

odvětví zhoršily. Další grafická znázornění výsledků jsou umístěny v přílohách číslo 18 a 19. 
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3.5.3  Bazická metoda 

Bazická metoda slouţí k přehlednějšímu srovnání jednotlivých ukazatelů mezi 

společností VOKD Svařované sítě, a.s. a společností SITAP s.r.o. Z tabulky 3.12 je patrné, ţe 

v roce 2010 mnohem lepších výsledků dosahuje společnosti SITAP s.r.o., protoţe má lepší 

celkové hodnocení. Metoda byla aplikována i pro rok 2007, 2008 a 2009. Výpočty jsou 

uvedeny v přílohách číslo 20 aţ 22. 

Tab. 3.12  Porovnání společností prostřednictvím bazické metody (rok 2010) 

Ukazatele (rok 2010) 
VOKD 

Svařované 
sítě, a.s. 

SITAP 
s.r.o. 

Bazická 
hodnota 

VOKD 
Svařované 

sítě, a.s. 

SITAP 
s.r.o. 

Ukazatel rentability úhrnných 
vložených prostředků  

-0,126 0,338 0,338 -0,37 1,00 

Ukazatel rentability vlastního 
kapitálu  

-0,260 0,972 0,972 -0,27 1,00 

Ukazatel rentability tržeb  -0,120 0,070 0,070 -1,73 1,00 

Obrátka celkových aktiv 0,905 2,018 2,018 0,45 1,00 

Doba obratu aktiv 397,780 178,377 178,377 0,45 1,00 

Obrátka zásob 3,090 6,766 6,766 0,46 1,00 

Doba obratu zásob 116,502 53,207 53,207 0,46 1,00 

Doba obratu pohledávek 51,821 44,000 44,000 0,85 1,00 

Doba obratu závazků  187,959 38,000 38,000 0,20 1,00 

Ukazatel podílu vlastních zdrojů na 
aktivech 

0,419 0,364 0,419 1,00 0,87 

Ukazatel celkové zadluženosti  0,575 0,636 0,575 1,00 0,91 

Ukazatel zadluženosti vlastních 
zdrojů 

1,372 1,745 1,372 1,00 0,79 

Ukazatel úrokového krytí -79,295 7,304 7,304 -10,86 1,00 

Okamžitá likvidita 0,001 0,740 0,740 0,00 1,00 

Pohotová likvidita 0,277 1,899 1,899 0,15 1,00 

Běžná likvidita 0,897 3,286 3,286 0,27 1,00 

Celkové hodnocení -6,95 15,56 

Pořadí 2. 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování (výpočet dle vzorce 3.1 a 3.2) 

 

 

  



 

58 

 

3.6     SWOT analýza 

SWOT analýza znázorňuje rozbor silných a slabých stránek společnosti, příleţitostí a 

hrozeb. Jednotlivé silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby budou číselně ohodnoceny podle 

jejich významnosti (1 = nejméně významné, 5 = nejvýznamnější) a následně budou 

zakresleny do grafu. 

Tab. 3.13 SWOT analýza společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. 

SILNÉ STRÁNKY (+) body SLABÉ STRÁNKY (-) body 

 Silná mateřská společnost 

(zázemí mateřské společnosti) 

 Know how technického úseku 

 Středně velká firma 

 Zakázková výroba (flexibilita) 

 Certifikáty kvality 

 Široká škála zákazníků 

 

5 

4 

2 

4 

2 

3 

 Zastaralý technický park 

 Velká konkurence 

 Nedostatek peněţních 

prostředků (špatná likvidita) 

 Nízká rentabilita 

 Vysoké náklady (např. 

nájemné za prostory) 

 

5 

4 

4 

 

3 

3 

 

Součet 20 Součet 19 

PŘÍLEŢITOSTI (+) body HROZBY (-) body 

 Lokace v silném regionu 

 Moţnost získání dotací 

 Moţnost expandovat na 

zahraniční trhy 

 Dostatečný potenciál 

zákazníků na trhu 

 Vývoj nových výrobních 

postupů 

 

4 

2 

3 

 

4 

 

2 

 

 Vznik nové konkurence 

 Otevřený trh (zahraniční 

výrobky) 

 Růst cen energií (nákladů 

na energie) 

 Nahrazování výrobků 

novými materiály 

 Zvyšování odvodů a 

sociálního zatíţení 

 

3 

2 

4 

 

4 

 

4 

 

Součet 15 Součet 17 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.12 Grafické znázornění SWOT analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Váhy jednotlivých faktorů jsou stanoveny na základě spolupráce s vedením 

společnosti a jejich znalostí. 

Nejsilnější stránkou společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. je její mateřská firma, o 

kterou se můţe opřít, mezi další výhody patří flexibilita ve výrobě a moţnost přizpůsobit se 

poţadavků zákazníků. Mezi nejvýznamnější hrozby pro společnost patří nové materiály, ze 

kterých se jiţ dnes začínají vyrábět konkurenční výrobky. 

Otevřený trh a lokace v silném regionu je pro společnost velkou příleţitostí. Neméně 

významnou příleţitosti je také stále nevyčerpaný potenciál zákazníků na trhu. Největší 

problémy společnosti činí zastaralý technický park, tj. stroje, díky kterému není schopná 

dosáhnout vyšší efektivity ve výrobě. Mezi slabé stránky patří i nedostatek peněţních 

prostředků a stále se zvyšující konkurence. 
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4 VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

V rámci této kapitoly budou na základě provedení finančních analýzy zhodnoceny 

výsledky společnosti VOKD Svařované sítě, a.s., a konkurenční firmy Sitap s.r.o. Dle 

finančních ukazatelů a zjištěných výsledků budou navrţena doporučení, která by vedení 

společnosti mohla uplatnit při budoucím řízení firmy. 

4.1     Vyhodnocení 

V roce 2007 dosahovala společnost VOKD Svařované sítě, a.s. nejlepších 

ekonomických výsledků, které ale nelze povaţovat za zcela relevantní, a to z důvodu stále se 

měnící struktury ve vedení a vlastnících a jejich zásazích. V roce 2008 se struktura vlastníků 

zúţila a podnik si vytvořil své vlastní vedení s novými koncepty výroby a prodeji výrobků. 

Z výsledku roku 2008 je patrné, ţe na trhu nastala expanze a tudíţ i výsledky 

společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. jsou v tomto roce nejlepší. Důkazem mohou být 

vysoké trţby z prodeje vlastních výroků a sluţeb, rovněţ se firmě podařilo vytvořit základní 

síť odběratelů a proniknout alespoň z malé části na daný trh. Firma se bohuţel potýká se 

špatnou likviditou, a to díky vysokým závazkům vůči své mateřské společnosti, a zároveň 

s nedostatkem finančního majetku. Z ukazatelů vyplývá, ţe z hlediska celkové zadluţenosti 

firma dosahuje příznivých výsledků.  

V následujícím roce se společnosti výrazně sníţily trţby. Naneštěstí pro nově se 

rozvíjející firmu přišel výrazný útlum v odvětví, který zapříčinil jak odliv zákazníků, tak i 

celkové zhoršení situace na trhu. Tudíţ firma neprodukuje zisk, a se záporným výsledkem 

hospodaření se potýká i v současnosti. Rok 2009 společnost ustála i přes jiţ zmíněné klesající 

trţby. Poměr cizího a vlastního kapitálu se podařilo udrţet na dobré úrovni, z čehoţ vyplývá i 

sniţující se zadluţenost. 

V roce 2010 se projevily naplno důsledky krize na trhu a tak se společnost finančně 

opřela o mateřskou firmu, čímţ došlo k nárůstu celkové zadluţenosti. I přes ještě stále se 

projevující dopady, se společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. podařilo mírně sníţit ztrátu 

z minulých let. Opět ubyly peněţní prostředky v pokladně a na běţném účtu, tzn., ţe se 

zhoršila schopnost firmy splácet své závazky, a to především vůči mateřské firmě. 
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V porovnání vyšla konkurenční firma Sitap s.r.o. ve většině výsledků lépe. Společnost 

dosahuje výborného výsledků hospodaření, coţ souvisí s příznivými výsledky rentability. 

Z analýzy je patrné, ţe od roku 2009 docházelo k poklesu výkonnosti a dopad špatné situace 

na trhu negativně ovlivnil také celkovou zadluţenost.  

4.2     Doporučení 

VOKD Svařované sítě, a.s. je společností, která jen krátce působí na trhu a zatím 

dostatečně nestihla nebo nebyla schopna vyuţít svého potenciálu.  

Mezi hlavní příčiny neúspěchu patří zastaralý technický park, který nedovolí 

společnosti se dostatečně rozvinout. Jak z hlediska rychlosti výroby, tak z hlediska kvality a 

moţností ve výrobě by bylo velmi vhodné alespoň částečně zmodernizovat vybavení. Nákup 

nových stojů je nutný především z důvodu schopnosti konkurovat ostatním firmám. Přestoţe 

se společnost zaměřuje na individuální poptávku a ne na sériovou výrobu, v případě 

zakoupení modernějšího vybavení by byla schopna konkurovat středním firmám i v sériové 

výrobě sítí do betonu. Tento nákup můţe financovat z velmi výhodných podnikatelských 

úvěrů, na které má díky mateřské společnosti šanci dosáhnout. 

Společnost by měla navázat kontakt s projektanty a architekty, a získat tak 

nejčerstvější informace o vznikajících stavbách a developerských projektech. Cílem by mělo 

být pravidelné zařazování výrobků do projektových dokumentací, tzn. pouţití sítí do betonu, 

dále mobilního oplocení kolem staveniště a na závěr výstavba pevného oplocení kolem budov 

a pozemků. Obchodnímu úseku navrhuji systematicky si zpracovat databázi projektantů a 

architektů, dostat se do jejich povědomí a navázat s nimi dlouhodobou spolupráci, která 

povede ke zvýšení výroby i trţeb. 

Dostat se do kladných čísel společnosti také pomůţe rozšířit okruh a počet zákazníků. 

Díky výkonnějším stojům nebude problém uspokojit větší poptávku. Doporučuji obchodnímu 

oddělení rozdělit si trh na části a ty si rozdělit. Obchod by se měl také přesunout do zahraničí 

a to do Polska, kde je velký nevyuţitý potenciál, a především do Německa. Dobrá platební 

morálka a dlouhodobá spolupráce je výhodou tamního trhu, nyní se navíc společnosti otevírá 

moţnost v podobě výstavby oplocení voltaických elektráren, které budou v budoucnu zaţívat 

velký boom z důvodu německé reformy ve výrobě elektřiny. 
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Společnost by také měla vyuţít výsledky této práce jako startovací analýzu a 

pravidelně v ní pokračovat. Přestoţe je vedení společnosti znalé managementu financí, nikdy 

předtím si takovéto analýzy nezpracovávaly a kromě účetních výkazů nevytvářeli ţádné 

výstupy, ze kterých by se dalo lépe a komplexně posoudit finanční situaci. Protoţe provádění 

pravidelných finančních analýz je časově velmi náročné a přijetí dalšího zaměstnance by 

zvýšilo náklady, navrhuji vedení zakoupit finanční program na hodnocení výkonnosti 

podniku. K dispozici jsou programy na firemní analýzu zahrnující jak finanční analýzy, tak i 

personální a marketingové. Mezi výhody těchto programů patří funkčnost a moţnost rychle 

zjistit konkrétní informace. Jejich tvůrci jsou docenti a inţenýři působící na předních českých 

ekonomických školách a jejich cena se pohybuje v jednotkách tisíc Kč, coţ není vzhledem 

k získaným informacím vůbec vysoký náklad. 

Pokud chce společnost zlepšit své celkové výsledky, je vţdy nutné sníţit náklady a 

zvýšit efektivitu. Doporučuji vytvořit lepší logistické řízení, a to z důvodu sníţení zásob na 

skladě, které v sobě zbytečně váţou mnoho finančních prostředků. Sníţit náklady je také 

moţné častějšími výběrovými řízeními, tzn. kontrolou dodavatelů (nelze ale hovořit o 

stěţejních dodavatelích materiálu, kde hrají roli i jiné důleţité faktory, neţ jen cena). Přiliv 

peněz do pokladny a na bankovní účty zajistí také propracovaný systém na hlídání 

pohledávek, díky kterým společnosti leţí finanční hotovost u odběratelů a také ji znemoţňuje 

dostát včas svým závazkům. Efektivitu výroby zvýší dobře proškolený personál, proto je 

důleţité neopomenout na pravidelná školení. Výhodou je částečná podpora z Evropské unie 

na mnoho školících programů.  

Zvyšování výkonnosti společnosti závisí především na dostatečně motivovaném 

obchodním oddělení. Proto bych doporučila vytvořit nový systém odměňování, který by 

zohledňoval mnoţství zakázek, velikost obratu, ale i stálost zákazníků. Je moţné motivovat 

také odměnou za kaţdého nového, platícího, zákazníka. Je jiţ pouze na vedení společnost, 

kterým směrem a jakými metodami firmu povede.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit ekonomickou výkonnost podniku pomocí 

finanční analýzy, bonitních a bankrotních modelů a metod srovnání. Společnost VOKD 

Svařované sítě, a. s. byla zhodnocena pomocí těchto metod za období čtyř let, a jako její 

konkurence byla pro srovnávání vybrána společnost Sitap s.r.o. Pro výpočty byly k dispozici 

všechny údaje ve výročních zprávách a přílohách k účetní závěrce v letech 2007 – 2010 obou 

společností.  

Z finanční analýzy vyplynulo, ţe se podnik nejeví bohuţel jako výkonný. Nasvědčuje 

tomu nejen záporný výsledek hospodaření, ale také nedostatek finančního majetku. Nicméně 

alespoň poměr cizího a vlastního kapitálu se podařilo udrţet na dobré úrovni, z čehoţ vyplývá 

i sniţující se zadluţenost. Oproti tomu srovnávaná společnost Sitap s.r.o. se jeví jako 

výkonná, dosahuje výborného výsledků hospodaření, coţ souvisí s příznivými výsledky 

rentability. Analýza provedená prostřednictvím bankrotních modelů potvrdila, ţe společnost 

VOKD svařované sítě, a.s. spěje k bankrotu, konkurenční firma v prvních dvou letech 

vytvářela hodnotu, a poté se dostala do šedé zóny. Na základě Altmanova modelu spadá 

sledovaná společnost do pásma bankrotu, pouze v roce 2008 se nacházela v šedé zóně. Sitap 

s.r.o. se nachází v pásmu prosperity po celé sledované období. Bonitní model hodnotí, ţe 

lepšího finančního zdraví dosahuje pochopitelně společnost Sitap s.r.o. 

SWOT analýza ukázala, ţe společnost VOKD svařované sítě, a.s. má sice dostatek 

silných stránek, nicméně v rozvoji ji brání slabé stránky, které mají také velkou váhu, a tudíţ 

je pro její budoucí vývoj nutné některé z nich odstranit. Hrozby jsou pro společnost sice velmi 

silné, ale příleţitostí je dostatek, takţe záleţí jen na společnosti, jestli jich dokáţe vyuţít.  

Rozvoj odvětví je podporován formou investičních pobídek pro výrobce, vznikající a 

podporovaná technologická centra a jiné formy podpory dále pomáhají zvyšovat kvalitu 

finálních produktů v odvětví nebo moţnost odbytu jak v tuzemsku, tak především na 

zahraničních trzích. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků v České republice 

má proto velmi dobré vyhlídky na další rozvoj v náročném konkurenčním prostředí. Je tedy 

moţné předpokládat, ţe i přes nepříznivé výsledky finanční analýzy má společnost šanci 

prosadit se na trhu, dostat se do kladných čísel a během několika let upevnit svou pozici na 

trhu. 
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