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1. ÚVOD 

 

Hodnocení výkonnosti je nedílnou součástí finančního řízení podniku. Na jeho 

základě je možné sledovat, zda je výkonnost na požadované úrovni, a v jakých oblastech je 

potřeba situaci zlepšit. Výsledky hodnocení jsou pak důležitým podkladem pro práci 

manažerů a stávají se základním kritériem ekonomických rozhodnutí.   

 K hodnocení výkonnosti podniku je využívaná celá řada ukazatelů a metod, které 

však mají různou vypovídací hodnotu. A právě v této oblasti dochází k zřetelnému vývoji, 

kdy se projevuje snaha o vytvoření lepších a dokonalejších metod, které se snaží ještě 

přesněji a bez jakýchkoliv zkreslujících vlivů zhodnotit výkonnost podniku. Od tradičních 

ukazatelů se tedy přechází k modernějším metodám, které svou pozornost od měření zisků 

přesunují spíše k hodnocení tvorby hodnoty pro své vlastníky.  

 Ve své práci se budu zabývat hodnocením výkonnosti podniku Mlýn Herber,  

s. r. o., působícího na Severní Moravě v potravinářském průmyslu.  

 Cílem mé práce je na základě získaných dat o podniku za pomocí analytických 

metod a nástrojů zjistit a komplexně zhodnotit finanční situaci podniku a určit 

problematické oblasti, které můžou negativně ovlivňovat jeho výkonnost. Na základě 

těchto zjištění se pak pokusím navrhnout taková opatření, jejichž aplikace by se měla 

projevit ve zlepšení situace v problematických oblastech, a tím tak přispět ke zvýšení 

celkové výkonnosti podniku.  

 V teoretické části práce se budu věnovat popisu dané problematiky na základě 

studia odborné literatury. Zaměřím se zejména na cílové skupiny, kterým je hodnocení 

výkonnosti podniku určeno, zdroje, jež jsou nezbytným podkladem pro analýzu a 

především pak metody, které jsou v praxi k tomuto účelu využívány.  

 Samostatná kapitola pak bude věnována charakteristice analyzovaného podniku a 

také odvětví, ve kterém Mlýn Herber podniká.  

 Praktická část práce bude zaměřena na aplikaci metod hodnocení výkonnosti 

podniku, a to v pětiletém období 2006 – 2010. Pro mezipodnikové srovnání budou vybráni 

dva nejvýznamnější konkurenti tohoto podniku a hodnocení bude v tomto případě 

provedeno v kratším – tříletém období, a to v letech 2008 – 2010.  

 K tomuto hodnocení výkonnosti podniku využiji metod finanční analýzy, 

především tradičních. Nejprve provedu horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů, 

poté se zaměřím na jednotlivé oblasti, tedy na analýzu zisku, likvidity, rentability, 
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zadluženosti a finanční stability a aktivity. Celkovou situaci pak zhodnotím pomocí 

souhrnných indexu hodnocení. Jako zástupce moderních měřítek hodnocení výkonnosti 

bude použita metoda ekonomické přidané hodnoty – EVA. 

Analýza bude provedena na základě finančních výkazů, které jsou součástí 

výročních zpráv podniku Mlýn Herber a podniku konkurenčních, a které jsou veřejně 

dostupné z obchodního rejstříku na internetových stránkách, a také dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA DENÉ PROBLEMATIKY 

 

2.1.  VÝKONNOST PODNIKU 

 „Výkonnost“ definuje Wagner (2009, str. 17) jako „charakteristiku, která popisuje 

způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této 

charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu 

z hlediska stanovené kriteriální škály.“ 

 Pojem „výkonnost podniku“ je ale velmi těžké přesně definovat, nejen z důvodu 

jeho obsáhlosti, ale i proto, že jej každý subjekt může vnímat jinak. Jak uvádí autoři Šulák 

a Vacík (2005, str. 7), je výkonnost vymezena jako schopnost podniku co nejlépe zhodnotit 

investice vložené do jeho podnikatelských aktivit. Podle zákaznického konceptu je 

měřítkem výkonnosti podniku schopnost uspokojit zákazníkovy přání a potřeby.  V tomto 

případě je určující především cena, kvalita a dodací lhůta. Pro manažery znamená 

výkonnost podniku prosperitu, stabilní podíl na trhu, nízké náklady, vyrovnané peněžní 

toky, likvidní a rentabilní hospodaření. Vlastníci očekávají především zhodnocení kapitálu 

jimi vloženého do podniku, a to v co nejvyšší míře a v co nejkratší době.  

 Měření výkonnosti podniku je důležitým předpokladem jeho úspěšného řízení. 

V průběhu času se měnily přístupy k měření podnikové výkonnosti. Tento vývoj 

finančních ukazatelů zachycuje následující tabulka. 

 

Tab. 2.1.: Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku 

1. GENERACE 2. GENERACE 3. GENERACE 4. GENERACE 

Zisková marže Růst zisku 
Výkonnost kapitálu  

(ROA, ROE, ROI) 

Tvorba hodnoty pro 

vlastníky 

Zisk / Tržby Maximalizace zisku 
Zisk / Investovaný 

kapitál 

EVA, CFROI, FCF, 

… 

Zdroj: PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu 

finančního manažera. 2009, str. 11 

 

V posledních letech je zřetelný posun myšlenek a názorů na hodnocení výkonnosti 

podnikových aktivit, a to od tradičních ukazatelů výkonnosti, jako je měření ziskové marže 

nebo zisku, směrem k upřednostňování moderních konceptů vycházejících z hodnotového 

řízení a především tvorby hodnoty pro vlastníky, v literatuře často nazývané shareholder 
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value. Hodnota majetku vlastníků je v centru zájmu proto, že právě oni jsou v podniku tou 

skupinou, jejichž očekávání je nutno co nejlépe naplnit, a to z důvodu, že tito lidé vkládají 

do podniku své finanční prostředky, myšlenky a nesou největší riziko spojené se samotným 

podnikáním. A jen v případě, že hodnota vytvořena podnikem bude dostatečná a bude se 

stále zvyšovat, budou ochotni nést toto riziko a podnikat dále.  

  

2.2.  FINANČNÍ ANALÝZA 

 

2.2.1.  Využití finanční analýzy v řízení podnikové výkonnosti 

Finanční analýza představuje nedílnou součást finančního řízení podniku, jelikož 

její výsledky se stávají základním kritériem ekonomických rozhodnutí. Jejím úkolem je za 

pomocí analytických metod a nástrojů zjistit a komplexně zhodnotit finanční situaci 

podniku, identifikovat klíčové faktory ovlivňující jeho výkonnost a připravit kvalitní 

podklady pro budoucí rozhodování. Finanční analýza odhaluje působení ekonomických i 

neekonomických faktorů, poskytuje cenné údaje, trendy a informace, podle nichž lze pak 

posuzovat celkovou úroveň podniku, jeho konkurenceschopnost, silné a slabé stránky. 

Úspěšné podniky se bez rozboru své finanční situace při řízení již neobejdou. 

Dle Sedláčka (2011, str. 3) je finanční analýza podniku pojímána jako „metoda 

hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, 

poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální 

souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj.“  

Zahrnuje v sobě všechny oblasti podnikových činností. „Do finanční analýzy se 

promítá objem a kvalita výroby, úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovační 

aktivita a další podnikové činnosti. Finanční situaci je proto nutno chápat jako komplexní 

vícekriteriální model skládající se z mnoha dílčích charakteristik a jejich vazeb.“ 

(Dluhošová, 2010, str. 71) 

Jinou definici nabízí Landa (2008, str. 59): „Finanční analýza je soubor postupů 

prováděných s cílem získat informace pro finanční (ekonomické) řízení podniku a 

rozhodování externích subjektů. Je to finančně ekonomické hodnocení podnikatelské 

jednotky, které vychází z účetních, případně dalších informací.“ 

Růčková (2008, str. 9) definuje finanční analýzu takto: „Finanční analýza 

představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních 

výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení finanční minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek.“ 
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Podstata finanční analýzy je tedy ve dvou rovinách. První je zhodnotit minulost 

podniku a jeho vývoj až do současnosti. Jedná se o tzv. ex-post analýzu. Znalost minulého 

vývoje z výsledků finanční analýzy ale nelze přeceňovat. Změní-li se významně vnější 

podmínky, např. konkurence, ceny surovin, technologie, nelze mechanicky promítnout 

minulý vývoj do budoucnosti. Druhou rovinou je vytvořit základ pro finanční plán a 

doporučení vhodných řešení do předpokládané budoucnosti finančního hospodaření 

podniku. 

 

2.2.2. Cíle finanční analýzy 

 Podle Sedláčka (2011) jsou cíli finanční analýzy v podniku zpravidla: 

 posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahu mezi ukazateli, 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

 

2.2.3.  Uživatelé finanční analýzy 

 Údaje vycházející z finanční analýzy jsou důležité nejen pro manažery podniku, ale 

i pro další subjekty, které jsou s podnikem ve finančním, hospodářském nebo jiném vztahu. 

Jedná se o investory, banky, obchodní partneřy, dodavatelé, zaměstnance, konkurenty, 

státní instituce a nelze pominout ani odbornou veřejnost. Synek, Kopkáně, Kubálková 

(2009) pro ně uvádějí označení „stakeholders“. Každá z těchto skupin má své specifické 

zájmy, s nimiž jsou spojené další rozhodovací úlohy. Grünwald, Holečková (2007) uvádí 

následující členění uživatelů finanční analýzy: 

 

2.2.3.1. Interní uživatelé 

Analýzu provádějí útvary podniku, nebo další osoby, jako jsou auditoři, ratingové 

agentury, apod. Mají k dispozici všechny podnikové plány, statistiky, kalkulace a mnohem 

podrobnější finanční informace než uživatelé externí.  

Vlastníci, investoři – této skupině poskytuje finanční analýza především o míře 

zhodnocení jejich vloženého kapitálu, disponibilním zisku, likviditě, stabilitě, o tom, jak se 

s jejich kapitálem hospodaří, o možnostech vývoje podniku, rizicích, apod. Chtějí mít 
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jistotu, že dobře uložili své peníze, proto požadují zprávy o tom, jak se s jejich majetkem 

nakládá, zda jsou jimi vložené prostředky náležitě zhodnocovány, a to formou výročních 

nebo častějších zpráv o stavu podniku.  

Manažeři – využívají finanční analýzu především pro dlouhodobé řízení podniku. 

Vycházejí z ní při rozhodování a finančních zdrojích, alokaci volných peněžních 

prostředků, rozdělování zisku, stanovování optimální finanční struktury, zaměření výroby, 

apod. Poskytuje jim informace o příčinách úspěchu či neúspěchu v minulém vývoji, 

upozorňuje na možná rizika v aktuálním vývoji. Poskytuje důležitou zpětnou vazbu mezi 

rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem.  

Zaměstnanci – zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na úspěšnosti podniku, 

a to hlavně z důvodu jistoty jejich zaměstnání a zachování mzdových podmínek. Zajímá je 

především finanční a hospodářská stabilita,  hospodářské výsledky.  

  

2.2.3.2. Externí uživatelé 

Externí analýza vychází z veřejně dostupných zdrojů, hodnotí zveřejněné účetní 

výkazy, jejím cílem je ohodnotit důvěryhodnost podniku. Externí uživatelé ji využívají pro 

hodnocení možného vývoje podniku v dalších letech.  

Banky a věřitelé – požadují velké množství informací o potencionálním dlužníkovi 

a posuzují jeho bonitu, aby se mohli rozhodnout, zda podniku půjčí finanční prostředky, 

kolik a za jakých podmínek. Zajímají se především o sledování dlouhodobé likvidity a 

hodnocení ziskovosti, tvorbu finančních prostředků a stabilitu jejich toku. Získávají 

informace o výsledcích hospodaření, o jeho ekonomické pozici, struktuře majetku, zdrojích 

jeho financování a solventnosti podniku, aby měli jistotu, že podnik bude schopen splácet 

úvěr i úroky. Snaží se také zjistit, zda podnik potřebuje půjčit další finanční prostředky 

vinou špatného hospodaření, nebo proto, že je nezbytně potřebuje pro svou další 

hospodářskou činnost, jako je nákup zásob, zařízení. U některých úvěrů, zejména u 

dlouhodobých, posuzují banky zvlášť i investiční projekt, na nějž má být úvěr poskytnut.  

Obchodní partneři – do této skupiny patří dodavatelé a odběratelé. Pro dodavatele 

je důležité, aby byl podnik schopen hradit včas své závazky, byl stabilní a spolehlivý. 

Zajímají se o platební schopnost, strukturu oběžných aktiv (možné zdroje finančních 

prostředků) a průběh cash flow. Odběratelé potřebují stabilního dodavatele, aby v případě 

jeho finančních potíží nebo dokonce bankrotu nedošlo k ohrožení jejich vlastní výroby.  

Stát – stát a jeho instituce se zajímají o údaje podniku z mnoha důvodů. Holečková 

(2008) uvádí tyto: pro statistiku, pro kontrolu daňových povinností, kontrolu podniku se 
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státní majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomocí, jako jsou přímé dotace, či vládou 

zaručené úvěry, získání přehledu o stavu podniků se státní zakázkou. Mezi příjemce 

finanční analýzy by v tomto bodu patřili burzovní makléři, daňoví poradci, analytici, 

média, odborové svazy, univerzity nebo veřejnost. 

Konkurenti – konkurence má velký zájem na získání informací o podobných 

podnicích nebo o celém odvětví, a to za účelem srovnání s vlastními výsledky hospodaření. 

Důležité jsou především informace o cenové politice, o velikosti zásob, obratu, zisku, 

investiční aktivitě a podobně.  

 

2.2.4.  Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Použité informace a jejich kvalita předem rozhoduje o úspěšnosti a vypovídající 

schopnosti finanční analýzy. Vstupní informace musí být nejen kvalitní, což vyžaduje 

pravdivost účetních údajů, ale důležitá je zároveň jejich komplexnost. Je tedy potřeba, aby 

byla podchycena veškerá data, která by mohla jakýmkoliv způsobem ovlivnit nebo zkreslit 

výsledky finanční analýzy.  

Informace nutné pro finanční analýzu poskytují především výkazy finančního 

účetnictví, které jsou součástí účetní uzávěrky, dále výkazy vnitropodnikového účetnictví, 

a další výstupy vnitřního informačního systému podniku, jako jsou předpovědi vývoje, 

podnikové statistiky, apod. Tyto zdroje lze rozdělit do tří hlavních skupin (Holečková, 

2008): 

 Zdroje finančního účetnictví 

Zahrnují především účetní výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví, tedy 

rozvaha (včetně přílohy), výkaz zisků a ztrát,  výkaz o tvorbě a použití peněžních 

prostředků (Cash Flow),  prognózy finančních analytiků a vedení podniku a výroční 

zprávy.  

 Kvantifikované nefinanční informace 

Jedná se o ekonomickou a podnikovou statistiku, podnikové plány a kalkulace, 

rozbory budoucího vývoje technologie, interní směrnice, normy spotřeby a další 

podnikové evidence, jako produkce, odbyt, poptávka, apod. 

 Nekvantifikované nefinanční informace 

Do této oblasti spadají další relevantní informace, jako jsou komentáře manažerů, 

nezávislá hodnocení, prognózy apod.  

Helfert (1987) uvádí jako důležité zdroje data zveřejňovaná vládou, tržními 

asociacemi, ekonometrické modely, apod. 
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2.2.4.1. Rozvaha 

 Růčková (2008, str. 22) uvádí: „Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje 

bilanční formou stav hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování 

(pasiva) vždy k určitému datu. Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické 

podobě (v okamžiku účetní závěrky).“ Zpravidla bývá sestavována k poslednímu dni 

každého kalendářního roku, může být ale sestavována i v kratších intervalech. 

 

Rozvaha tedy podává obraz o: 

 majetkové situaci podniku – jeho složení, ocenění, míře opotřebení, vázanosti 

v konkrétních druzích, atd.; 

 zdrojích financování majetku – ze kterých byl pořízen, o výši a struktuře 

vlastních a cizích zdrojů; 

 finanční situaci podniku – velikosti dosaženého zisku, způsobu jeho rozdělení, 

výši závazků. 

 

Struktura rozvahy je závazně stanovena Ministerstvem financí. Základní členění 

vypadá následovně:  

 

Tab. 2.2.: Základní členění rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Krátkodobý majetek Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

 

Aktiva – jak již bylo řečeno, aktiva přestavují majetkovou strukturu podniku. 

Růčková (2008, str. 24) je definuje takto: „Aktivy v širším pojetí rozumíme celkovou výši 

ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje v určitém časovém okamžiku.“  

„Pro rozvahu platí, že za běžné účetní období se uvádí výše aktiv podle 

jednotlivých položek neupravených o opravné položky a oprávky (brutto), výše opravných 

položek a oprávek k nim se vážícím (korekce) a výše aktiv snížené o opravné položky 

(netto).“ (Ambrož, 2007, str. 17) 

Aktiva členíme z hlediska jejich upotřebitelnosti, tedy podle likvidity od položek 

nejméně likvidních až k položkám nejlikvidnějším. 
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Pasiva – pasiva představují zdroje financování podniku. Strana pasiv není členěna 

z hlediska času, jako aktiva, ale z hlediska vlastnictví kapitálu. Rozlišuje se tedy vlastní 

kapitál, cizí kapitál a ostatní kapitál. 

 

Pro rozvahu platí, že položka „Aktiva celkem“ a položka „Pasiva celkem“ se musí 

rovnat. 

 

2.2.4.2. Výkaz zisku a ztráty 

 „Smyslem výkazu zisku a ztráty je informovat o úspěšnosti práce podniku, o 

výsledku, kterého dosáhl vlastní činností. Konkretizuje, které náklady a výnosy za 

jednotlivé činnosti se podílely na výsledku hospodaření běžného období, který je pak 

uveden v rozvaze jako jediný údaj (výsledek hospodaření běžného účetního období). 

Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku dosaženými v určitém období a náklady spojenými 

s jejich vtvořením.“ (Holečková, 2008, str. 31)  

Tento výkaz se stejně jako rozvaha sestavuje v ročních nebo i častějších 

intervalech. Rozdíl je ale především v tom, že rozvaha zachycuje údaje v určitém časovém 

okamžiku, kdežto výkaz zisku a ztráty se vztahuje k určitému časovému intervalu. Při 

sestavování výkazu zisku a ztráty je uplatňován tzv. akruální princip, podle nějž jsou 

transakce zaznamenávány v době, kdy nastaly, a ne v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či 

vydány peníze.  

 Zjednodušená struktura výkazu zisku a ztráty je zobrazena v následující tabulce: 

 

Tab. 2.3.: Zjednodušená struktura VZZ 

Provozní výnosy  

Provozní náklady  

Provozní výsledek hospodaření  

Finanční výnosy  

Finanční náklady  

Finanční výsledek hospodaření  

Daň z příjmů za běžnou činnost  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  
Mimořádné výnosy  

Mimořádné náklady  

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  

Mimořádný výsledek hospodaření  

Výsledek hospodaření za účetní období  
Zdroj: Zdenka Cardová. http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=96117 

2010 [cit. 2012-04-19] 

http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=96117
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 Problémem výkazu zisku a ztráty je fakt, že se nákladové a výnosové položky 

neopírají o skutečné hotovostní peněžní toky, tedy o příjmy a výdaje. Proto ani výsledný 

zisk nepředstavuje skutečnou hotovost vytvořenou činností podniku.  

Protože výkaz zisku a ztráty, a tedy i výsledek hospodaření, je ovlivněn těmito 

problémy, je nutno sestavovat výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků, kde jsou 

výnosy  a náklady převedeny do peněžních toků.  

 

2.2.4.3. Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (Cash Flow) 

 „Výkaz cash flow – účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby 

peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období – slouží 

k posouzení skutečné finanční situace.“ (Růčková, 2008, str. 34) Tento výkaz není 

ovlivněn metodou odpisování ani není zkreslován systémem a výši časového rozlišení. 

Dále tato autorka uvádí, že se cash flow vyjadřuje nejčastěji nepřímým způsobem a 

předkládá následující strukturu výkazu:  

 

Tab. 2.4.: Struktura výkazu CF 

Zisk po úhradě úroků a zdanění 

+ odpisy 

+ jiné náklady 

- výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash flow ze samofinancování 

± změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) 

± změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

± změna zásob (+ úbytek) 

± změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) 

Cash flow z provozní činnosti 

± změna fixního majetku (+ úbytek) 

± změna nakupovaných akcií a obligací ( + úbytek) 

Cash flow z investiční činnosti 

± změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) 

+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

- výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2008,  

str. 34. 

 

Výkaz cash flow je vhodný pro posouzení likvidity podniku, protože ukazuje reálné 

příjmy a výdaje. Podnik může sice ve výkazu zisku a ztráty vykazovat vysoké tržby a zisk, 

jeho skutečný stav peněžních prostředků ale může být nízký, což může vyplývat právě 

z obsahového a časového nesouladu mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy.  
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Sestavení tohoto výkazu není ze zákona povinné, jeho vypovídací schopnost je ale 

tak významná, že se stává pro mnoho podniků jeho sestavení samozřejmostí.  

 

2.2.4.4. Příloha k účetní závěrce 

 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Obsahuje podstatné informace, které 

jsou pro externí uživatele důležité pro vytvoření správného úsudku o finanční situaci 

podniku. Hlavním účelem je doplnit a vysvětlit informace uvedené v rozvaze a ve výkaze 

zisku a ztráty. Příloha musí dle Landgráfa (2005) obsahovat např.: 

 základní údaje o účetní jednotce, 

 informace o společnících, 

 popis změn a struktury účetní jednotky,  

 údaje o kapitálových účastech v jiných společnostech,  

 údaje o zaměstnancích a orgánech,  

 údaje o vztazích vůči statutárním orgánům,  

 informace o aplikaci obecných účetních zásad a metod,  

 doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty,  

 informace týkající se majetku a závazků, 

 rozčlenění nákladů a výnosů provozního výsledku. 
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2. 3.  METODY HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU 

 

2.3.1.  Tradiční metody hodnocení výkonnosti podniku 

Pro hodnocení výkonnosti podniku a jeho finanční situace je možno použít celou 

řadu ukazatelů. Dle Pavelkové, Knápkové (2010) patří k základním metodám tyto:  

 analýza absolutních ukazatelů, 

 analýza tokových ukazatelů,  

 analýza rozdílových ukazatelů,  

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele hospodaření. 

 

2.3.1.1. Absolutní ukazatele 

 Dle Kislingerové, Hnilicy (2008) v sobě analýza absolutních ukazatelů zahrnuje 

rozbor majetkové a finanční struktury, užitečným nástrojem je analýza trendů (horizontální 

analýza) a procentní analýza jednotlivých dílčích položek rozvahy (vertikální analýza). 

 

 Horizontální analýza – je používaná především ke srovnání vývoje ukazatelů 

v časových řadách. Počítá se absolutní a procentní změna k výchozímu roku. 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

Procentní změna = (absolutní změna x 100) / ukazatel t-1 

 

 Vertikální analýza – hodnotí vnitřní strukturu ukazatelů, tedy procentní podíl 

jednotlivých položek účetních výkazu na celkové hodnotě jiné zvolené položky 

ohodnocené jako 100%.  

 

2.3.1.2. Rozdílové ukazatele 

 Nejvýznamnějším ukazatelem této části analýzy je ukazatel ČPK, který úzce 

souvisí s kapitálovou strukturou podniku.  

Kapitálová struktura podniku – představuje skladbu zdrojů podniku, tedy 

velikost vlastních a cizích zdrojů. Celková potřeba kapitálu se u každého podniku liší. Dle 

Sedláčka (2011), závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější jsou velikost podniku, 

stupni mechanizace a automatizace, rychlost obratu kapitálu, organizace prodeje, apod. 
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Velikost kapitálu by měla odpovídat potřebám podniku. „Zlaté bilanční pravidlo“, 

jak bývá často v literatuře označováno, říká, že struktura aktiv a pasiv by měla být časově 

sladěná. To znamená, že dlouhodobý majetek je třeba krýt dlouhodobými zdroji. Důvod, 

proč tomu tak je, je následující: „Krátkodobé zdroje jsou poměrně drahé a jsou dostupné 

po omezenou dobu. Jejich klíčovým úkolem je poskytnout firmě krátkodobé užití, ze 

kterého bude mít větší zisk, než jsou náklady na tyto zdroje. Oproti tomu dlouhodobé 

zdroje má firma k dispozici na delší dobu (formálně vzato na dobu delší než 1 rok) a díky 

tomu je může vynaložit na dlouhodobé aktivity – tj. obvykle investice do výroby, budov, 

výzkumu a vývoje apod. Za dlouhodobými zdroji tedy není třeba hledat rychlou či 

okamžitou návratnost.“ (Zikmund 2010, str. 1) 

 Má-li podnik přebytek dlouhodobého kapitálu nad krátkodobým, budou oběžná 

aktiva kryta dlouhodobým kapitálem, jeho užití bude v tomto případě nehospodárné a 

podnik bude překapitalizován.  

 „Část oběžného majetku, která se během roku přemění na pohotové peněžní 

prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita k uskutečnění 

podnikových záměrů se nazývá čistý pracovní kapitál. Představuje tedy část oběžného 

majetku, která je kryta dlouhodobými zdroji.“ (Dluhošová a kol, 2010) Dále tato autorka 

uvádí, že se tato část oběžného majetku trvale nachází v podniku, a proto dokonce musí být 

krytá dlouhodobými zdroji, což není v  rozporu s efektivním využitím kapitálu.  

 

Tab. 2.5.: Čistý pracovní kapitál z pozice aktiv 

 

 

 

  

   

 

       ČPK  

Zdroj: PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu 

finančního manažera.Praha, 2009. 

 

 

¨ 

Dlouhodobý 

majetek 

Vlastní kapitál 

Cizí kapitál 

dlouhodobý 

Oběžný 

majetek 
Cizí kapitál 

krátkodobý 

Dlouhodobý 

kapitál 
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 Opačný případ překapitalizovaného podniku nastává, má-li podnik méně 

dlouhodobého kapitálu než je potřeba, musí dlouhodobé investice financovat 

z krátkodobých zdrojů a investuje tak téměř všechny dostupné prostředky. V tomto případě 

je podnik podkapitalizován.  

 Optimální kapitálová struktura ale není jasně daná. Za optimální je považováno 

takové složení majetku, kdy je dosaženo minimálních průměrných nákladů kapitálu. 

Obecně totiž platí, že využívání cizího kapitálu je levnější než využívání kapitálu 

vlastního. 

 

 Ukazatel čistého pracovního kapitálu – jedná se o krátkodobou charakteristiku 

finanční stability podniku. Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat 30 – 50% a 

vyjadřuje, s jakou částí oběžných aktiv by mohl podnik pokračovat ve své činnosti, 

kdyby musel splatit veškeré své závazky.  

    Oběžná aktiva – Krátkodobé cizí zdroje  
Podíl ČPK na OA = ---------------------------------------------------- (2.1) 

                           Oběžná aktiva 

 

2.3.1.3. Poměrové ukazatele  

 V rámci poměrové analýzy je používáno především skupin ukazatelů likvidity, 

rentability, finanční stability a zadluženosti a aktivity.  

 

Ukazatele likvidity 

 Likvidita představuje platební schopnost podniku, tedy schopnost hradit včas své 

závazky. Nedostatečná likvidita může vést k platební neschopnosti, což může mít za 

následek bankrot. Stejně tak příliš vysoká likvidita také není žádoucí, protože jsou v tomto 

případě peníze vázány v aktivech, které výrazně nezhodnocují peněžní prostředky, jedná se 

o neefektivní využití finančních prostředků, což se projeví v rentabilitě podniku. Z tohoto 

důvodu je nutné hledat takovou úroveň likvidity, která by vyhovovala oběma těmto 

požadavkům. Nejlikvidnější jsou samotné peníze, a to v hotovosti nebo na bankovních 

účtech, nejméně likvidní je pak dlouhodobý majetek, se kterým se z tohoto důvodu při 

výpočtech ukazatelů likvidity neuvažuje. Jednotlivé stupně likvidity se odvíjí podle toho, 

z jakých druhů oběžných aktiv výpočet vychází.   
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 Běžná likvidita – v literatuře se můžeme setkat s označením „cerrent ratio“ nebo 

také „likvidita 3. stupně“. Tento ukazatel vypovídá o tom, kolikrát oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobé cizí zdroje podniku, tedy kolikrát by byl podnik schopen 

uspokojit věřitele, kdyby všechna oběžná aktiva přeměnil na peníze. Optimální 

hodnota ukazatele je 1,5 – 2,5.  

  Oběžná aktiva  

Běžná likvidita  = ------------------------------ (2.2) 

                                           Krátkodobé cizí zdroje 

 

 Pohotová likvidita – označována také jako „acid test“ nebo „likvidita 2. stupně“. 

Optimální hodnota tohoto ukazatele se udává v rozmezí 1,0 – 1,5. V případě 

hodnoty 1,0 by podnik měl být schopen uspokojit věřitele, aniž by musel prodat své 

zásoby.  

    Krátkodobé pohledávky + Krátkodobý fin. majetek  

Pohotová likvidita = ------------------------------------------------------------------- (2.3) 

          Krátkodobé cizí zdroje 

 

 Okamžitá likvidita – nebo také „cash ratio“, či „likvidita 1. stupně“. Vychází 

pouze z nejlikvidnějších aktiv, tedy peníze na účtech, v hotovosti a šeky. Za 

optimální se uvádí hodnota tohoto ukazatele v rozmezí 0,2 – 0,9.  

      Krátkodobý finanční majetek  

Okamžitá likvidita = ---------------------------------------- (2.4) 

       Krátkodobé cizí zdroje 

 

 Ukazatele jsou konstruovány na základě dat z rozvahy, proto je lepší udělat si lepší 

představu o vývoji likvidity při sestavení časové řady. Trend u vývoje likvidity by měl být 

stabilní, bez výrazných výkyvů.  

  

Ukazatele rentability 

 „Rentabilita neboli výnosnost vyjadřuje, do jaké míry a jak rychle se vklad do 

podniku vyplatí, a proto ukazatele typu rentability charakterizují vztahy mezi ziskem a 

kapitálem.“ (Landa, 2008, str. 81) 

Mluvíme-li o zisku, je třeba si uvědomit, že ve finanční analýze se můžeme setkat 

s různými podobami zisku. Jedná se o následující (Marinič, 2006, str. 14): 
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EBITDA   Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation – zisk před 

úroky, odpisy a zdaněním 

EBIT  Earnings before interest and taxes – zisk před úroky a zdaněním 

EBT   Earnings before taxes – zisk před zdaněním 

EAT  Earnings after taxes – zisk po zdanění 

NOPAT   Net operating profit after taxes – zisk po zdanění plus úroky (nebo zisk po 

zdanění plus úroky po zdanění) 

EAC   Earnings available for common stockholders – zisk pro akcionáře 

 

Tab.2.6.: Nejpoužívanější kategorie zisku 

ZISK 

Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmu za mimořádnou činnosti 

+ daň z příjmu za běžnou činnost 

 = zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

 = zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2011, str. 18 

 

 Stejně tak vložený kapitál může mít v různých ukazatelích jinou podobu.  

  

 Rentabilita aktiv – ROA (return on assets) někdy také ROI (return on 

investments) je důležitý ukazatel, který měří celkovou výkonnost podniku. 

Vypovídá o celkové výnosnosti kapitálu, ale nezohledňuje, z jakých zdrojů byl 

majetek pořízen. 

    EBIT         

ROA = -----------        (2.5) 

                    Aktiva 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (return on equity) je ukazatel udávající 

výnosnost kapitálu vloženého vlastníky. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat 

nad úrovní alternativního nákladu na kapitál.  

      Čistý zisk                 
ROE = --------------------- (2.6) 

     Vlastní kapitál 
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 Rentabilita tržeb – ROS (return on sales) definuje Růčková (2008, str. 56) takto: 

„Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb, tedy kolik dokáže podniku vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Tomuto 

ukazateli se v praxi někdy také říká ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové 

marže.“ 

             Čistý zisk 

ROS = ----------------                 (2.7) 

                   Tržby  

 

 Rentabilita nákladů – ROC (return on costs) vypovídá o tom, jak vysoké náklady 

musel podnik vynaložit na vytvoření 1 Kč tržeb. Čím je hodnota tohoto ukazatele 

nižší, tím lépe.  

   Čistý zisk    

Rentabilita nákladů =    1  -  ----------------    =    1  -  ROS          (2.8) 

       Tržby   

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Zadluženost podniku znamená, že určitá část jeho zdrojů je tvořena zdroji cizími. 

Ukazatele zadluženosti dle Pavelkové, Knápkové (2008) slouží jako indikátory rizika, jež 

podnik při dané struktuře vlastního a cizího kapitálu podstupuje. Určitá míra zadlužení je 

pro podnik užitečná, a to z důvodu, že je třeba usilovat o minimalizaci nákladů na kapitál. 

Používání pouze vlastního kapitálu znamená snížení jeho výnosnosti a využívání pouze 

cizího kapitálu znamená příliš vysoké úrokové zatížení. Proto je třeba hledat optimální 

finanční strukturu, která bude pozitivně ovlivňovat rentabilitu a přitom nebude ohrožovat 

likviditu podniku.     

 Celková zadluženost – (debt ratio) bývá nazývána také jako ukazatel věřitelského 

rizika a vyjadřuje, z jaké části jsou aktiva financována cizími zdroji. Vyšší hodnoty 

znamenají větší riziko pro věřitele.  V literatuře bývá doporučována hodnota 

v rozmezí 30 – 60 %.  

     Cizí zdroje 

Celková zadluženost = --------------------------            (2.9) 

         Aktiva celkem 

 

 

 Koeficient samofinancování – (equity ratio) jedná se o opak celkové zadluženosti 

a jejich součet dává hodnotu 1. Vyjadřuje míru samostatnosti podniku, tedy do jaké 

míry je schopen krýt své potřeby z vlastních zdrojů.  
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 Vlastní kapitál 

Koeficient samofinancování = ------------------------         (2.10) 

            Aktiva celkem 

      

 Míra zadluženosti – představuje poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. 

Velikost cizích zdrojů by měla být nižší než velikost zdrojů vlastních, maximálně 

by mohla dosáhnout jejich jeden a půl násobku. 

    Cizí zdroje 

Míra zadluženosti = ----------------------           (2.11) 

  Vlastní kapitál 

 

 Úrokové krytí – je velice důležitým ukazatelem, aby podnik zjistil, zda je pro něj 

úrokové zatížení únosné, zda je schopen úroky splácet. Vypovídá o tom, kolikrát je 

zisk vyšší než úroky. Pokud by hodnota ukazatele byla 1, pak by podnik byl 

schopen platit úroky, ale čistý zisk by byl roven nule. Proto ze za optimální 

považuje hodnota ukazatele větší než 5.  

    EBIT 

Úrokové krytí = ------------------------           (2.12) 

                  Nákladové úroky 

 

Ukazatele aktivity 

 „Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti 

kapitálu v různých formách aktiv, jak krátkodobých, tak dlouhodobých.“ (Dluhošová a 

kol., 2010, str. 32) Ukazatele měří zpravidla obrat (rychlost obratu), tedy kolikrát za rok se 

dané aktivum využije, nebo dobu obratu, tzn. za kolik dní se aktivum obrátí.  

 

 Doba obratu aktiv – vypovídá o tom, za jak dlouho se aktiva přemění v tržby. Čím 

je doba kratší, tím lépe. Dobu obratu ale zvyšuje podíl stálých aktiv. 

     Aktiva  

Doba obratu aktiv = -------------- ∙ 360           (2.13) 

      Tržby  

 

 Obrat celkových aktiv – ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku a je 

vhodný zejména pro mezipodnikové srovnání. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

efektivněji podnik majetek využívá.  

      Tržby  

  Obrat celkových aktiv = ---------------------           (2.14) 

     Aktiva celkem 
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 Doba obratu zásob – udává, po jakou dobu jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob.  

  

 Zásoby  

Doba obratu zásob = -------------- ∙ 360           (2.15) 

 Tržby  

 

 Tržby  

 Obrat zásob = -------------             (2.16) 

 Zásoby  

 

 Doba obratu (splatnosti) pohledávek – udává, po jakou dobu jsou oběžná aktiva 

vázána ve formě pohledávek. Čím delší doba obratu pohledávek, tím vyšší je 

potřeba finančních prostředků a tím pádem jsou vyšší náklady.  

 

 Krátkodobé pohledávky  

Doba obratu pohledávek = ---------------------------------- ∙ 360       (2.17) 

          Tržby  

 

                 Tržby  

 Obrat pohledávek = ----------------------------------         (2.18) 

   Krátkodobé pohledávky  

 

 Doba obratu závazků – vyjadřuje dobu od vzniku závazku do jeho úhrady. 

V optimální situaci by se měla rovnat době obratu pohledávek. 

 

 Krátkodobé závazky 

Doba obratu závazků = -------------------------------- ∙ 360               (2.19) 

      Tržby  

 

           Tržby  

 Obrat závazků = ------------------------------               (2.20) 

                                            Krátkodobé závazky 

 

 

2.3.1.4. Souhrnné ukazatele finančního zdraví 

 Tyto ukazatele hodnocení vyjadřují souhrnnou charakteristiku celkové ekonomické 

situace podniku pomocí jednoho čísla. Patří sem především bankrotní a bonitní modely.  
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BANKROTNÍ MODELY – predikce finanční tísně 

 Bankrotní modely by měly podnik upozorňovat na blížící se krizi nebo úpadek. 

Vychází z toho, že již nějakou dobu před bankrotem se v podniku projevují typické 

příznaky. 

 

Altmanovo Z-skóre 

 Altmanův model vychází ze soustavy ukazatelů, umožňujících pravděpodobnostně 

předpovídat prosperující nebo problémový podnik. Soubor ukazatelů využívá několika 

finančních ukazatelů vážených podle jejich relativního významu pro finance podniku. Na 

základě jejich výsledku je určeno Z-skóre. (Landa, 2008) 

 Vzorec pro výpočet Altmanova Z-skóre se liší podle toho, zda jde o společnosti 

veřejně obchodovatelné na burze nebo ne, přičemž odlišnost je v hodnotách vah 

jednotlivých vstupujících ukazatelů.  

 

 Z-skóre pro společnosti veřejně obchodovatelné na burze: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5           (2.21) 

 Z-skóre pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze: 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5    (2.22) 

 

kde:  X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

 X2 = nerozdělený zisk / aktiva celkem 

 X3 = EBIT / aktiva celkem 

X4 = tržní cena akcií / dluhy celkem; respektive účetní hodnota vlastního kapitálu /  

        cizí zdroje 

 X5 = tržby / aktiva celkem 

 

Tab. 2.7.: Interpretace výsledků 

  
Interval pro veřejně 

obchodovatelné společnosti 

Interval pro veřejně 

neobchodovatelné společnosti 

Pásmo bankrotu Z < 1,81 Z < 1,2 

Pásmo šedé zóny 1,81 ≤ Z ≤ 2,98  1,2 ≤ Z ≤ 2,9  

Pásmo prosperity Z > 2,98  Z > 2,9  
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Tafflerův model 

 Dle Mariniče (2007) se jedná o konstrukčně podobný model, jako je model 

Altmanův, Taffler ale klade vyšší důraz na likviditu. Jeho vzorec pro výpočet Z má 

následující podobu:  

 

Z = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,18 X4            (2.23) 

 

kde: X1 = EBIT / krátkodobé závazky 

 X2 = oběžná aktiva / celkové závazky 

 X3 = krátkodobé závazky / aktiva celkem 

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

 

Pokud je výsledná hodnota vyšší než 0,3, je pravděpodobnost bankrotu nízká. 

Hodnota nižší než 0,2 signalizuje vyšší pravděpodobnost bankrotu.  

 

Model „IN“ - Index důvěryhodnosti 

Index IN95 je bankrotním indexem, který signalizuje ohrožení podniku a byl 

sestaven pro podmínky ČR, proto by měl mít vysokou vypovídací hodnotu. Tento index 

byl postupem času několikrát upraven. V indexu IN99 spíše bonitního charakteru se 

projevila snaha postihnout vazbu na tvorbu hodnoty. Oba tyto pohledy, jak bankrotní tak 

bonitní, byly spojeny v indexu IN01. Index IN01 byl později aktualizován na index IN05. 

(Neumaierová, Neumaier, 2005) 

   aktiva     EBIT EBIT výnosy 

 IN95 = V1 --------------- + V2 ---------------------- + V3 ------------ + V4 ---------- + 

 cizí zdroje nákladové úroky Aktiva aktiva 

 

 

             oběžná aktiva závazky po splatnosti 

           + V5  ---------------------------------------------  -  V6  ------------------------------- (2.24) 

 (kr. závazky + kr. bankovní úvěry)                            tržby       

 

V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů. Váhy jsou konstruovány jako podíl 

významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě ukazatele. Váha ukazatele V2 = 0,11 a  

V5 = 0,10, u ostatních vah jsou respektována specifika odvětví. (Pavelková, Knápková, 

2009)  
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Pokud je hodnota výsledku indexu vyšší než 2, vypovídá o dobrém finančním 

zdraví podniku. Hodnota indexu v rozmezí 1 až 2 značí, že podnik by mohl mít problémy. 

Pokud je výsledná hodnota indexu nižší než 1, znamená to, že finanční zdraví podniku je 

na špatné úrovni.  

      aktiva          EBIT            výnosy  

 IN99 = - 0,017 ------------------- + 4,573  ------------- + 0,481 -------------- +  

    cizí zdroje                       aktiva            aktiva 

 

 

                              oběžná aktiva 

+ 0,015 ------------------------------------------------                     (2.25) 

 (kr. závazky + kr. bankovní úvěry) 

 

 

 Hodnota vyšší než 2,07 znamená, že podnik dosahuje ekonomického zisku, hodnota 

nižší než 0,684 představuje záporný ekonomický zisk.  

      aktiva               EBIT              EBIT       

 IN01 = 0,13 ------------------ + 0,04 ------------------------- + 3,92 -------------- +       

                              cizí zdroje              nákladové úroky             aktiva  

 

 

      výnosy                                   oběžná aktiva  

  + 0,21 ----------------- + 0,09  ----------------------------------------------              (2.26) 

       aktiva                   (kr. závazky + kr. bankovní úvěry) 

  

 

Hodnota tohoto indexu vyšší než 1,77 znamená vytváření hodnoty, v rozmezí 

hodnot 1,77 až 0,75 je šedá zóna, nižší hodnota než 0,75 znamená pro podnik problémy.  

 

      aktiva               EBIT              EBIT       

 IN05 = 0,13 ------------------ + 0,04 ------------------------- + 3,97 -------------- +       

                              cizí zdroje              nákladové úroky             aktiva  

 

 

   výnosy                                 oběžná aktiva  

  + 0,21 -------------- + 0,09  ----------------------------------------------        (2.27) 

   aktiva                  (kr. závazky + kr. bankovní úvěry) 

 

 

Hodnota tohoto indexu vyšší než 1,6 znamená vytváření hodnoty, v rozmezí hodnot 

1,6 až 0,9 je šedá zóna, nižší hodnota než 0,9 znamená, že podnik hodnotu netvoří.  
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BONITNÍ MODELY 

Cílem hodnocení bonity podniku je zhodnotit jeho důvěryhodnost, finanční stabilitu 

a jeho celkové finanční zdraví a umožňují srovnání s jinými firmami v oboru.  

 

Kralickův Quicktest 

Jedná se o test, který hodnotí finanční stabilitu a rentabilitu podniku. Vychází ze 

čtyř ukazatelů, jejichž průměr představuje výsledné skóre, podle nějž se určí, zda se jedná 

o dobrý či špatný podnik.  

 

Tab. 2.8.: Algoritmus quicktestu 

Ukazatel Konstrukce ukazatele Interval hodnoty v bodech Počet bodů 

A 

 
Vlastní kapitál 
------------------- 
Aktiva celkem 

 

≥0,3 
0,21 – 0,3 
0,11 – 0,2 
0,0 – 0,+ 

méně než 0,1 

4 
3 
2 
1 
0 

B 

 
Dluhy celkem – PP 

------------------------------------------ 
Provozní cash flow 

 

3 a méně 
3 – 5 

5 – 12 
12 – 30 

30 a více 

4 
3 
2 
1 
0 

C 

 
EBIT 

------------------------------------- 
Aktiva celkem 

 

větší než 0,15 
0,12 – 0,15 
0,08 – 0,12 
0,00 – 0,08 
pod 0,00 

4 
3 
2 
1 
0 

D 

 
Provozní cash flow 
---------------------------- 

Tržby 
 

0,1 a více 
0,08 – 0,1 
0,05 – 0,08 
0,00 – 0,05 
méně než 0 

4 
3 
2 
1 
0 

Zdroj: MARINIČ, Pavel. Essential financial analyse for beginners. 2006, str. 49 

 

Hodnocení finanční stability: (A + B) / 2 

Hodnocení výnosové situace: (C + D) / 2 

Hodnocení celkové situace: (FS + VS) / 2 

 

Výsledná hodnota vyšší než 3 značí velmi dobrý podnik, bonitní. Hodnota spadající 

do intervalu 1 až 3 znamená, že se podnik nachází v šedé zóně, a hodnota nižší než 1 

vypovídá o problémech ve finančním hospodaření podniku. 
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2.3.1.5. Pyramidové soustavy ukazatelů 

 Cílem pyramidových ukazatelů je rozložit ukazatel na vrcholu pyramidy do dílčích 

ukazatelů, a to aditivní nebo multiplikativní metodou. Pyramidový rozklad zobrazuje 

složitou strukturu a provázanost jednotlivých ukazatelů a jakákoliv změna vyvolává celou 

řadu dalších důsledků.  

 

Dupontův diagram 

 Nejčastějším pyramidovým rozkladem je Dupontův diagram, který rozkládá 

rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a analyzuje jednotlivé položky, které do tohoto 

ukazatele vstupují.  

 

Obr. 2.1.: Základní rozklad ROE 

 

 

Zdroj: SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2011 

 

 

2.3.1.6. Kritika tradičních ukazatelů výkonnosti podniku 

 Jak uvádí Pavleková, Knápková (2009, str. 27) „většina ukazatelů je založena na 

účetních údajích a hlavně na účetním výsledku hospodaření. Neberou v úvahu pojem 

rizika, vliv inflace, nezabývají se časovou hodnotou peněz. Neporovnávají výsledek 

hospodaření s náklady obětované příležitosti.“ 

 Těmito oblastmi je ale nutné se zabývat, protože co se týče výsledku hospodaření, 

může být ovlivněn odpisovou politikou, tvorbou rezerv, způsobem oceňování majetku, 

apod.  Dalším problémem může být hodnota nehmotných aktiv, která nejsou zahrnuta 

z důvodu jejich obtížné kvantifikovatelnosti. Výsledky analýzy rentability je nutno srovnat 

s náklady obětovaných příležitostí. V úvahu je nutno vzít riziko používání cizího kapitálu, 

jež může způsobit platební neschopnost.  

ROE 

Čistý zisk/vlastní kapitál 

ROA 

Čistý zisk/aktiva 

Aktiva / vlastní kapitál 

ROS 

Čistý zisk / tržby 

Obrat aktiv 

Tržby / aktiva 
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 Sama vypovídací schopnost účetních výkazů může být problémem, pokud není 

dodržována zásada věrného zobrazení. To může být znesnadněno vlivem inflace a orientací 

na historické účetnictví. „Historické účetnictví nebere v úvahu změny tržních cen majetku, 

ignoruje změny kupní síly peněžní jednotky, a tím v konečném důsledku zkresluje 

výsledek hospodaření běžného roku.“ (Pavelková, Knápková, 2009, str. 27) 

  

2.3.2.  Moderní měřítka výkonnosti podniku 

 Zatímco tradiční přístupy k měření výkonnosti podniku vycházejí z maximalizace 

zisku, moderní přístupy hodnotového řízení se snaží o komplexní propojení všech činností 

a procesů v  podniku za účelem zvýšení hodnoty vložených prostředků vlastníky jako 

základního cíle podnikání. Moderní ukazatele v sobě zahrnují i ekonomický zisk, který 

bere v úvahu i alternativní náklady kapitálu.  

 

Mařík, Maříková (2005, str.12) uvádí tyto požadavky, které by moderní ukazatel 

měl splňovat: 

 vykazovat co nejužší vazbu na hodnotu akcií. Tato vazba by měla být prokazatelná 

statistickými propočty, 

 umožňovat využití co nejvíce informací a údajů poskytovaných účetnictvím, včetně 

ukazatelů, které jsou na účetních údajích postaveny, 

 překonávat dosavadní námitky proti účetním ukazatelům finanční efektivnosti – 

především musí zahrnovat kalkulaci rizika a brát v úvahu rozsah vázaného kapitálu, 

 umožňovat hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniků,  

 umožňovat jasnou a přehlednou identifikaci jeho vazby na všechny úrovně řízení, 

 měl by podporovat řízení hodnoty. 

 

2.3.2.1. EVA – Economic Value Added 

 Mařík, Maříková (2005) chápe ukazatel EVA jako čistý výnos z provozní činnosti 

podniku snížený o náklady kapitálu. 

  Ukazatel EVA vyjadřuje, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami 

ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky. (Pavelková, Knápková, 2009) Jak uvádí 

tyto autorky, EVA je takový systém řízení, který umožňuje managementu rozhodovat za 

jediné podmínky – ekonomické přidané hodnoty, jako měřítka zvýšení hodnoty prostředků 

vložených vlastníky podniku. Je měřítkem výkonnosti a maximalizace její budoucí 

hodnoty se může stát strategickým cílem  podniku. Oproti ukazatelům založených na 
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rentabilitě vychází EVA z ekonomického pojetí zisku (zahrnuje alternativní náklady), bere 

v úvahu pouze výnosy a náklady spojené s hlavní podnikatelskou činností podniku a 

nikoliv mimořádné, počítá pouze s kapitálem vázaným v aktivech využívaných k hlavní 

podnikatelské činnosti a jen od investorů, kteří očekávají výnos z jeho alokace do podniku. 

EVA samostatně využitelným ukazatelem pro hodnocení podnikání a nepotřebuje 

srovnávací standard.  

 

EVA = NOPAT – WACC ∙ C             (2.28) 

 

Kde:  NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – čistý zisk z operační činnosti podniku 

po zdanění 

 C (Capital) – kapitál vázaný v aktivech, která slouží operační činnosti podniku 

 WACC (Weighted Average Cost of Cupital) – průměrné vážené náklady kapitálu 

 

Výpočet jednotlivých složek EVA: 

 

Čistý operativní zisk – NOPAT 

 Pro určení čistého operativního zisku je třeba provést úpravy rozvahy a vymezit 

čistá operativní aktiva - NOA (Net Operating Assets). Toho je dosaženo: 

 aktivací položek, které v rozvaze chybí – náklady na reklamu, logistiku, vzdělávání 

zaměstnanců, výzkum, vývoj, 

 započítáním majetku využívaného formou leasingu, 

 započítáním goodwillu, 

 vyloučením aktiv, která nejsou nezbytná pro vykonávání hlavní podnikatelské 

činnosti, jako např. dlouhodobý finanční majetek, nevyužité pozemky, budovy, 

málo využitý majetek, apod. 

 snížením aktiv o neúročený kapitál (EVA = zisk – úročený kapitál), kdy se jedná 

především o krátkodobé závazky, pasivní položky časového rozlišení, 

nezpoplatněné dlouhodobé závazky. 

 

Pro určení NOPAT je podstatné zahrnout do jeho výpočtu pouze výnosy a náklady 

NOA.  
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Pokud je při výpočtu NOPAT vycházeno z výsledku hospodaření z běžné činnosti, 

musí být provedeny následující operace: 

 vyloučit z výsledku hospodaření výnosy z nepotřebných aktiv, 

 vyloučit položky, které se nebudou opakovat (odstupné zaměstnancům, prodej 

dlouhodobého majetku, rozpuštění nevyužitých rezerv),  

 vyloučit placené úroky z finančních nákladů, 

 vyloučit finanční náklady na dlouhodobý finanční majetek, pokud není uznán jako 

operativní aktivum. 

NOPAT pak představuje zdaněný operativní zisk. 

 

Vážené průměrné náklady na kapitál - WACC  

 WACC jsou určeny následující rovnicí:  

 

 CK   VK 

WACC = rCK ∙ (1 – t) ------------ +  rVK  ------------            (2.29) 

 C    C 

 

kde:  CK = tržní hodnota úročeného cizího kapitálu 

 VK = tržní hodnota vlastního kapitálu 

 C   = tržní hodnota celkového kapitálu (VK + úročené cizí zdroje) 

 rCK = náklady na cizí kapitál 

 rVK = náklady na vlastní kapitál 

 

 Náklady na cizí kapitál představuje úrok, který musí podnik platit, snížený o 

daňový štít. Náklady na vlastní kapitál tak snadno ale určit nelze. „Náklady na vlastní 

kapitál jsou dány výnosovým očekáváním příslušných investorů. Výnosové očekávání je 

nutno odvozovat od možného alternativního výnosu kapitálu s přihlédnutím k riziku.“ 

(Pavelková, Knápková, 2009) Pro odhad těchto nákladů je možno použít různé metody, 

např. model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), model připočtení rizikové přirážky 

k bezrizikové úrokové sazbě nebo výpočet na základě průměrné rentability vlastního 

kapitálu v odvětví.  

 

 Interpretace výsledku 

 Pokud je výsledek ukazatele EVA kladný, dochází v podniku k vytvoření nové 

hodnoty. Pokud je výsledek záporný, dochází k úbytku hodnoty. 
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3.  CHARAKTERISTIKA PODNIKU MLÝN HERBER, S. R. O. 

 

 Podnik Mlýn Herber, s. r. o., byl zapsán do Obchodního rejstříku dne 21. 

listopadu 1991, kdy byl obnoven v souvislosti s restitucí rodinného majetku. Jedná se o 

rodinný podnik, který působí v mlýnském oboru již víc než 130 let.  

 Podnik provozuje dva mlýny. Mlýn na Palhanci byl ihned po převzetí kompletně 

rekonstruován a vybaven technologickým zařízením od firmy Bühler, postupně pro čištění, 

mletí a moučné hospodářství s linkou na fortifikaci mouky. Tento mlýn slouží ke 

zpracování pšenice a výrobě pšeničných mouk a krmiv. Jeho kapacita je 120 tun / 24 

hodin. Druhý mlýn sídlící v Holasovicích byl v roce 1992 pořízen jako zastaralý provoz. 

Byl postupně a cíleně modernizován a nyní slouží ke zpracování žita a kukuřice na výrobu 

žitné mouky a kukuřičných mouk a krupic a jeho kapacita je 20 tun / 24 hodin.  

  

Předmět podnikání: Mlynářství 

  Silniční motorová doprava 

  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

  Výroba elektřiny z malých elektráren 

  Realitní činnost 

 

 Nejvyšším orgánem podniku je valná hromada a jednatelé. Orgánem 

hospodářského řízení podniku jsou ředitel a porada jednatelů se zástupci vedení podniku. 

Celkové organizační uspořádání zobrazuje schéma v příloze č. 1. 

 Ředitel podniku je pověřen manažerskou smlouvou řízením provozu podniku. 

V současnosti zde pracuje 40 pracovníků, z toho je 16 THP, včetně jednatelů a pracovníků 

laboratoře. Řediteli jsou přímo podřízení ekonomický, výrobní a obchodní náměstek a 

pracovník pověřený jakostí výrobků. Jednatelé vykonávají v podniku kontrolní, 

rozhodovací a poradenskou činnost. 

 Podnik vybudoval vlastní moderní cisternovou nákladní dopravu pro přepravu 

mouk a krupic ve volném stavu. V průběhu 90. let až do současnosti technicky zhodnotil a 

zmodernizoval budovy, výrobní provozy, prostory pro sociální zázemí, provedl 

modernizaci malé vodní elektrárny s Kaplanovou turbínou, dále jezu a náhonu.  
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 Využitím moderní technologie, osvědčených postupů a zkušeného kolektivu  

pracovníků nabízí podnik zákazníkům trvale standardní mouky a ostatní výrobky dle jejich 

požadavků s potřebnými užitnými vlastnostmi.  

 Výroba je pod soustavným dohledem provozní laboratoře, která je vybavena 

nejmodernějšími přístroji na měření všech sledovaných parametrů, včetně uživatelských 

vlastností mouk. Převažuje výroba speciálních výrobků s předem stanovenými 

uživatelskými parametry. Výrobky jsou odběratelům dodávány volně ložené, v pytlích a 

přední mouky v drobném spotřebitelském balení. 

 Firma dlouhodobě uplatňuje zásadu operativních a pohotových dodávek 

zákazníkovi v osvědčené a požadované kvalitě včetně dodání zboží až k odběrateli. 

Všechny výrobky ve spotřebitelském balení mají udělenu národní značku kvality KLASA. 

V roce 2011 získal výrobek pšeničná mouka hladká speciál 00 extra značku Regionální 

potravina Moravskoslezského kraje 2011. 

 

 Charakteristika oboru  

 Filip (2011) charakterizuje mlýnský obor následujícím způsobem. České mlýny 

se zaměřují především na zpracování pšenice a žita, okrajově na ječmen, kukuřici, oves a 

ostatní obiloviny. Výrobní linky jsou často specializovány pro jeden druh zpracovávaných 

zrnin. Nejvyšší objem výroby je u pšenice – spotřeba pšeničných výrobků je dlouhodobě 

stabilní. Mletí pšenice je specifické sortimentem krupic, hrubých a polohrubých mouk, což 

také přináší vyšší požadavky na technologii. Po pšenici je druhou nejvýznamnější 

surovinou žito. Spotřeba žitných výrobků ale stále klesá. Třetí v pořadí je zpracování ovsa 

na vločky a mouku, pak následuje kukuřice, ječmen a ostatní obiloviny.  

 V roce 2010 došlo k modernizaci výrobně-technické základny a ke koncentraci 

kapacit mlýnského průmyslu. To se projevuje postupným přesunem výroby do největších 

mlýnských podniků a v postupném snižování využívání výrobních kapacit u středně 

velkých provozoven. Významná je vertikální integrace mlýnů s pekárnami a výrobnami 

těstovin. Podle Filipa (2011) patří vertikální integrace mlýnů k jejich silné stránce a bude 

mít do budoucna vliv na jejich mezinárodní konkurenci.  

 Efektivnost mlýnské výroby je dána především rozpětím mezi průměrnou cenou 

surovin a průměrnou cenou výrobků, významně ji ovlivňuje také využití výrobních 

kapacit, účinnost technologie z hlediska výtěžnosti  výrobků, ale také rostoucí náklady na 

energie, dopravu, práci apod.  
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4.  FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

 

 Předkládaná finanční analýza obsahuje výsledky a závěry pro období  

2006 – 2010. Vychází ze základních účetních výkazů (viz příloha č.2 – 4). 

 

4.1.  Analýza majetkové a finanční struktury podniku 

 V této části bude provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy, zhodnocen 

vývojový trend a určeny ty položky, které se na nejvýznamnějších meziročních změnách 

nejvíce podílely. 

 

4.1.1.  Horizontální analýza rozvahy 

 Horizontální analýza vypovídá o vývoji jednotlivých položek v čase. Hodnocení 

bude provedeno nejprve u aktiv, následně u pasiv.  

 

Tab. 4.1.: Horizontální analýza aktiv 

  

  

Relativní změna v % Absolutní změna v tis. Kč 

07/06 08/07 09/08 10/09 07-06 08-07 09-08 10-09 

AKTIVA CELKEM   101,3% 108,6% 105,8% 102,5% 1505 10413 7565 3509 

Dlouhodobý maj. 89,1% 94,1% 113,6% 84,8% -4824 -2337 5031 -6414 

DNM     380,9% 131,3% 0 110 309 131 

DHM       90,1% 95,0% 113,6% 83,1% -4219 -1947 4997 -7045 

DFM   59,7% 44,1% 30,4% 516,7% -605 -500 -275 500 

Oběžná aktiva        109,1% 115,9% 102,7% 110,3% 6749 12827 2507 9922 

Zásoby        67,7% 124,4% 92,3% 191,3% -10274 5263 -2077 22592 

Krátkodobé pohl. 137,9% 85,8% 91,6% 137,2% 14124 -7295 -3695 15034 

Krátkodobý fin. maj. 159,6% 291,5% 136,6% 10,3% 2899 14859 8279 -27704 

Časové rozlišení       47,4% 79,6% 109,0% 100,3% -420 -77 27 1 

 

 Jak je patrné z tabulky, mají celková aktiva mírně rostoucí trend, ve sledovaném 

období došlo k největšímu nárůstu v roce 2008, kdy došlo k meziroční změně o 8,6%, což 

představovalo zvýšení celkových aktiv v hodnotě 10 413 000 Kč.  Celkově za toto pětileté 

období došlo k nárůstu celkových aktiv o 22 992 000 Kč.  

 Hodnota dlouhodobého majetku měla kromě roku 2009 klesající charakter. Za 

sledované období se snížila o 8 544 000 Kč. Tento vývoj je dán především změnami 

v dlouhodobém hmotném majetku. V položce nehmotného a hmotného majetku se hodnota  

každoročně snižuje o odpisy, které jsou ale ve všech letech sledovaného období vyšší než 

hodnota úbytku dlouhodobých aktiv, což svědčí o tom, že podnik investuje do pořízení 

nového dlouhodobého majetku. Tento fakt dokládá také položka Peněžní tok z investiční 



 36 

činnosti v přehledu o peněžních tocích, ze které je patrná hodnota investic v jednotlivých 

letech: 

Tab.4.2.: Hodnota investic v jednotlivých letech  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota investice 4643000 2236000 4197000 12798000 1773000 

 

 U oběžných aktiv podniku je patrný rostoucí trend, celková změna za sledované 

období činila 32 005 000 Kč. Toto zvýšení bylo důsledkem růstu pohledávek z obchodních 

vztahů, celkové zvýšení za sledované pětileté období bylo o 18 168 000 Kč. Toto zvýšení 

pohledávek lze hodnotit jako nepříznivý jev. Možným vysvětlením by mohlo být zvýšení 

tržeb o 26 % v roce 2007 a o 19 % v roce 2008, avšak právě v tomto období pohledávky 

spíše poklesly. V roce 2010, kdy pohledávky vzrostly o 37 %, tržby poklesly o 3 %. 

Dalším faktorem zvýšení hodnoty oběžných aktiv je růst zásob o 15 504 000 Kč, přičemž 

se jednalo hlavně o položku materiálu. Významná změna byla také u krátkodobého 

finančního majetku. V prvních čtyřech letech sledovaného období meziročně vrostl o 159,6 

%, 291,5 % a 136,6 %, v peněžním vyjádření je to nárůst o 26 037 000 Kč. V roce 2010 

prudce poklesl téměř o 90 %, tedy o 27 704 000 Kč. 

 Vývoj časového rozlišení neměl na situaci v oblasti celkových aktiv významný 

vliv.  

 Vývoj celkových aktiv, dlouhodobého majetku a oběžných aktiv v roce  2006 – 

2010 je zobrazen v následujícím grafu. 

 

Graf č. 4.1.: Vývoj aktiv   

Vývoj aktiv v letech 2006 - 2010
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Tab. 4.3.: Horizontální analýza pasiv 

  

  

Relativní změna v % Absolutní změna v tis. Kč 

07/06 08/07 09/08 10/09 07-06 08-07 09-08 10-09 

PASIVA  101,3% 108,6% 105,8% 102,5% 1505 10413 7565 3509 

Vlastní kapitál   97,0% 119,3% 105,7% 94,9% -2843 17452 6122 -5823 

Základní kapitál  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 0 0 0 

Rez. fondy, nedělitelný 

fond a ostat. fondy ze 

zisku  96,5% 102,4% 96,3% 104,9% -185 126 -195 251 

VH minulých let 103,1% 96,6% 112,7% 108,5% 2627 -2910 10627 8067 

VH běžného účetního 

období -40,0% -1241,0% 77,0% 1,9% -5285 20236 -4310 -14141 

Cizí zdroje 117,0% 76,5% 106,3% 138,3% 4348 -7039 1443 9332 

Dlouhodobé závazky  107,2% 118,8% 116,1% 108,6% 89 249 254 158 

Krátkodobé závazky  238,3% 90,2% 105,6% 140,7% 13731 -2325 1189 9174 

Bank. úvěry a výpomoci 34,4% 0,0%     -9472 -4963 0 0 

Časové rozlišení          0 0 0 0 

 

 Nárůst v oblasti celkových aktiv za období roku 2006 – 2010 o 22 992 000 Kč se 

musí nutně projevit v nárůstu v oblasti celkových pasiv.  

  Hodnota vlastního kapitálu po mírném poklesu v roce 2007 zaznamenala 

významný nárůst v roce 2008 téměř o 20 % oproti předchozímu roku, což v peněžním 

vyjádření představovalo 17 452 000 Kč. V dalším roce měla ještě rostoucí charakter, a to o 

5,7 %, v roce 2010 se už ale o 5,1 % snížila. Nejvýznamnější vliv na zvýšení vlastního 

kapitálu v letech 2008 a 2009 mělo vykázání čistého zisku v roce 2008, který činil 

18 727 000 Kč. V následujících letech se zisk dramaticky snížil, v roce 2010 dosáhl jen 

276 000 Kč. 

 Cizí zdroje lze až na výrazný propad v roce 2008 charakterizovat rostoucím 

trendem. Poté, co se v roce 2008 oproti předchozímu roku snížily téměř o 24 % (7 039 000 

Kč), došlo během následujících dvou let k prudkému nárůstu o 47 %, tedy o částku 

10 775 000 Kč. Tuto skutečnost způsobily jednak zvyšující se dlouhodobé závazky (o 

750 000 Kč za sledované období), tak vývoj krátkodobých závazků, které v roce 2007 

dosáhly 238,3% zvýšení oproti předchozímu roku, v peněžním vyjádření jde o 13 731 000 

Kč, v roce 2008 o 10 % poklesly, ale v dalších dvou letech zase výrazně stouply o 48,6 % 

(10 363 000 Kč). V roce 2007 podnik také doplatil bankovní úvěry, v dalších letech již 

byla hodnota položky bankovní úvěry a výpomoci rovna nule.  

 Časové rozlišení mělo po celou dobu sledovaného období hodnotu nula.  
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 Vývoj celkových pasiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů v období 2006 – 2010 je 

zobrazen v následujícím grafu. 

 

Graf č. 4.2.: Vývoj pasiv  
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4.1.2.  Vertikální analýza rozvahy    

  Vertikální analýza zobrazuje strukturu významných položek rozvahy, tedy jakou 

mírou se jednotlivé položky podílejí na celkových aktivech, respektive pasivech, a to ve 

sledovaném období let 2006 – 2010.  

 

Tab.4.4.: Vertikální analýza aktiv  

  Struktura celkových aktiv 

  2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dlouhodobý maj. 37,2% 32,7% 28,3% 30,4% 25,2% 

DNM 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% 

DHM       35,9% 32,0% 28,0% 30,0% 24,3% 

DFM   1,3% 0,7% 0,3% 0,1% 0,4% 

Oběžná aktiva        62,1% 67,0% 71,4% 69,3% 74,6% 

Zásoby        26,7% 17,9% 20,5% 17,9% 33,3% 

Krátkodobé pohl. 31,3% 42,6% 33,7% 29,2% 39,0% 

Krátkodobý fin. maj. 4,1% 6,4% 17,3% 22,3% 2,2% 

Časové rozlišení       0,7% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

  

 U podniku Mlýn Herber je ve sledovaném období z hlediska majetkové struktury 

patrný relativně stálý podíl dlouhodobého a oběžného majetku v poměru 30 : 70. Vývoj 

struktury aktiv a pasiv zobrazuje následující graf č. 4.3. 
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Graf č. 4.3.: Vývoj struktury aktiv   
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  U výrobních podniků se obecně preferuje majetková s struktura přikloněná ke 

stálým aktivům, jelikož výrobní program bývá náročnější na majetkové zabezpečení, než je 

tomu u podniků poskytujících služby. V podniku Mlýn Herber je ale podíl oběžných aktiv 

na celkových aktivech velmi významný. Zajímavé je sledovat strukturu oběžných aktiv, 

která je každoročně z více než 40 % tvořena krátkodobými pohledávkami, v roce 2007 

představovaly dokonce 61 % všech oběžných aktiv (51 402 000 Kč). Na celkových 

aktivech se pak tato položka podílí 30 – 40 %. Tuto skutečnost lze hodnotit negativně, 

protože vypovídá o špatné platební morálce odběratelů.  

  Další významnou položkou oběžných aktiv jsou zásoby. Ty se na celkových 

aktivech podílely 18 – 26 %, v roce 2010 jejich výše téměř dvojnásobně vzrostla oproti 

předchozímu roku a na celkových aktivech se tedy podílely 33,3 %. Okolo 90 % zásob 

každoročně tvořil materiál, výrobky se na hodnotě zásob podílely 7 – 8 %.  

  Nezanedbatelnou položkou oběžných aktiv je krátkodobý finanční majetek. Ten se 

na celkových aktivech podílel 2 – 6 %, v roce 2008 a 2009 ale jeho podíl výrazně stoupl, a 

to na 17,3 %, respektive na 22,3 %. Na těchto hodnotách se podílela především položka 

rozvahy Účty v bankách.  

  Struktura oběžných aktiv a její vývoj je pro přehlednost zobrazen v následujícím 

grafu. 
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Graf 4.4.: Struktura oběžných aktiv 

Vývoj struktury oběžných aktiv

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2006 2007 2008 2009 2010

Rok

%

Pohl. z obch. vztahů Materiál Účty v bankách Ostatní aktiva

 

 

 Dlouhodobý majetek byl tvořen především dlouhodobým hmotným majetkem, a 

to z 96 – 98 %. Dlouhodobý finanční majetek představoval ve sledovaném období podíl na 

dlouhodobém majetku pouze v rozmezí 1 – 3 %.  

 Dlouhodobý hmotný majetek tvořily především dvě složky majetku. Z 80 % se 

jednalo o samostatné movité věci a soubory movitých věcí, zbylých 20 % připadalo na 

stavby. Pozemky představovaly na hodnotě dlouhodobého hmotného majetku zanedbatelný 

podíl.  

 

Tab. 4.5: Vertikální analýza pasiv  

  

  
Struktura celkových pasiv 

2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vlastní kapitál   78,5% 75,2% 82,5% 82,4% 76,3% 

Základní kapitál  0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku  4,5% 4,3% 4,0% 3,7% 3,8% 

VH minulých let 70,6% 71,9% 64,0% 68,2% 72,2% 

VH běžného účetního období 3,2% -1,3% 14,3% 10,4% 0,2% 

Cizí zdroje 21,5% 24,8% 17,5% 17,6% 23,7% 

Dlouhodobé závazky  1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 

Krátkodobé závazky  8,3% 19,6% 16,3% 16,3% 22,3% 

Bankovní úvěry a výpomoci 12,1% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Časové rozlišení  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

  Co se týče poměru vlastních a cizích zdrojů u tohoto podniku, jsou relativně stálé 

v poměru 80 : 20. Je patrné, že podnik podléhá tendencím ve zvýšené míře využívat vlastní 

zdroje financování, jako se to u výrobních podniků často děje. Tato skutečnost může mít 

ale negativní vliv na rentabilitu, protože vlastní zdroje financování jsou zpravidla dražší 
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než zdroje cizí. Proto je vhodné se v dalších částech analýzy zaměřit na rentabilitu 

vlastního a celkového vloženého kapitálu.  Vývoj struktury pasiv zobrazuje následující graf 

č. 4.5. 

 

Graf č. 4.5.: Vývoj struktury pasiv   
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  Cizí zdroje podniku jsou z převážné části tvořeny krátkodobými závazky,  

v letech 2008 – 2010 tvořily více než 90% podíl. Dlouhodobé závazky se na cizích 

zdrojích podílejí 4 – 7 %, na celkových pasivech to představuje podíl 1 – 1,5 %. Bankovní 

úvěry figurovaly v rozvaze pouze v letech 2006 a 2007 a na celkových pasivech se 

podílely 12 %,  respektive 4 %.  

      

4.2.  Analýza výnosů a nákladů 

 V následující části bude provedena horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a 

ztráty.  

 

4.2.1. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 V horizontální analýze budou nejprve zhodnoceny všechny kategorie výsledku 

hospodaření. Jejich hodnoty a vývoj v letech 2006 – 2010 jsou zobrazeny v tabulce č. 4.6. 
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Tab. 4.6. Vývoj hodnot výsledku hospodaření 

  

  

Jednotlivé položky výsledku hospodaření  

v tis. Kč 

2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní VH 6028 -809 24498 20865 2124 

Finanční VH -1368 -639 -1385 -2797 -1689 

VH za běžnou činnost  3492 -1509 18725 14417 276 

VH za účetní období  3776 -1509 18727 14417 276 

VH před zdaněním  5004 -1448 23115 18068 435 

  

  

Relativní změna v % Absolutní změna v tis. Kč 

07/06 08/07 09/08 10/09 07-06 08-07 09-08 10-09 

Provozní VH -13,4% 3028,2% 85,2% 10,2% -6837 25307 -3633 -18741 

Finanční VH 46,7% 216,7% 201,9% 60,4% 729 -746 -1412 1108 

VH za běžnou činnost  -43,2% 1240,9% 77,0% 1,9% -5001 20234 -4308 -14141 

VH za účetní období  -40,0% 1241,0% 77,0% 1,9% -5285 20236 -4310 -14141 

VH před zdaněním  -28,9% 1596,3% 78,2% 2,4% -6452 24563 -5047 -17633 

 

 Hodnoty jednotlivých kategorií výsledku hospodaření jsou pro přehlednost 

zobrazeny v následujícím grafu: 

 

Graf. č. 4.6.: Vývoj jednotlivých položek výsledku hospodaření 
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 Jak je z uvedených dat patrné, schopnost firmy vytvářet zisk značně kolísá. Zatímco 

v roce 2007 se hodnoty všech kategorií výsledku hospodaření nacházely v záporných 

hodnotách, rok 2008 byl pro podnik velice úspěšný. Provozní výsledek hospodaření 

meziročně vzrostl o 25 307 000 Kč. Tato skutečnost byla způsobena vývojem na trhu 

vstupních surovin, kdy ve druhé polovině roku 2007 došlo k šokovému zvýšení cen, které 
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ale nebylo kryto růstem prodejní ceny. Dosažením potřebného růstu prodejních cen 

koncem roku 2007 a snížení cen surovin v roce 2008 přineslo velmi dobré hospodaření 

celého roku 2008 i při snížení výroby a prodeje. Rok 2009 pak navázal na předchozí 

úspěšný rok, a i když se zisk meziročně snížil, jeho hodnota ve výši 14 417 000 Kč je 

hodnocena velmi pozitivně. Rok 2010 je pak charakteristický dramatickým snížením zisku 

a to o 98 %, způsobeným růstem cen všech základních surovin, nízkou úrovní prodejních 

cen a mírným poklesem výroby a prodeje.  

 Dalšími položkami ve výkazu zisku a ztráty, které je zajímavé sledovat, je vývoj 

tržeb za prodej vlastních výrobků, které představují nevýznamnější část výnosů podniku 

a vývoj výkonové spotřeby, která představuje nevýznamnější položku nákladů podniku. 

Změny obou těchto položek ve sledovaném období zachycuje následující graf:  

 

Graf č. 4.7.: Vývoj tržeb za vlastní výrobky a výkonové spotřeby 
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 U obou položek dochází k meziročním změnám s přibližně stejnou dynamikou, 

negativně lze ale hodnotit přibližně o 10 % vyšší dynamiku růstu výkonové spotřeby 

v letech 2007 a 2010. Naopak pozitivní je o 11 % rychlejší tempo růstu tržeb v roce 2008.  

 Osobní náklady se během sledovaného období také zvyšovaly, v roce 2009 činilo 

jejich navýšení oproti roku 2006 o 3 779 000 Kč, tedy přibližně 25 %. V roce 2010 se pak 

tento vývoj podařilo zastavit a náklady se o 4,8 % snížily.  
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4.2.2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobní podnik, jsou hlavním zdrojem tržeb tržby 

z prodeje výrobků, kdežto tržby z prodeje zboží představují jen doplňkový zdroj. 

Z hlediska dosahovaných výnosů představovaly tržby z prodeje vlastních ve sledovaném 

období 95 – 99 %. Přesné hodnoty v jednotlivých letech jsou zaznamenány v následující 

tabulce (v tis. Kč). 

 

Tab. 4.7.: Podíl tržeb za vlastní výrobky na celkových výnosech  

  

Celkové výnosy 

2006 2007 2008 2009 2010 

198908 252922 297478 212131 206052 

Tržby za vlastní výrobky 189835 246439 294974 208513 203396 

Podíl tržeb za vl. výr. na celkových výnosech 95,4% 97,4% 99,2% 98,3% 98,7% 

 

 Z hlediska nákladů má na celkových nákladech nejvýznamnější podíl položka 

spotřeba materiálu a energie, představuje podíl v rozmezí 73 – 83 %. Dalšími položkami, 

které stojí za zmínku z hlediska nákladů, jsou osobní náklady, představují přibližně  

6 - 9,7 %, a  služby činící 5,5 – 9,2 % celkových nákladů podniku.  

 

4.3.  Analýza vývoje zisku 

 Následující grafu zobrazuje přehled vývoje zisku v podobě EAT, EBT, EBIT a 

EBITDA. Z vývoje těchto veličin je patrné, že ekonomicky špatný rok 2007 vystřídaly dva 

roky s vysokým ziskem, načež se ale v roce 2010 zisk opět přiblížil nulové hranici.  

 

Graf č. 4.8.: Vývoj výsledku hospodaření 
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 V následujícím grafu je možné vidět rozdělení EBITU, tedy kolik zůstává  podniku 

ve formě čistého zisku, jakou část tvoří nákladové úroky a jakou část odvede podnik státu 

ve formě daní.  

 

Graf č. 4.9.: Rozdělení EBIT 
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4.4.  Analýza vývoje cash flow 

 Tabulka 4.8 zachycuje vývoj cash flow v jednotlivých letech. Jedná se o zkrácenou 

podobu výkazu cash flow, rozděleného na provozní, finanční a investiční činnost. Hlavní 

zdroj peněžních prostředků podniku je provozní činnost. V prvním roce sledovaného 

období byl CF z této oblasti záporný, v dalších letech byla ale podnik schopen 

vyprodukovat kladný CF a ten pak mohl použít pro financování investiční a finanční 

oblasti. V nejúspěšnějším roce, tedy 2009, byla hodnota CF 28 116 000 Kč. V roce 2010 se 

pak opět CF z provozní činnosti dostal do záporných čísel. Každoročně záporné CF 

z investiční činnosti vypovídá o investiční aktivitě podniku. Ve všech letech, mimo 2010, 

se hodnota investic zvyšovala, v roce 2009 byly realizovány investice v hodnotě 

12 788 000 Kč. CF z finanční činnosti byl ve všech ostatních letech mimo rok 2006 

záporný.  

 Položka zvýšení / snížení PP pak představuje hodnotu CF za všechny činnosti. 

V prvním roce byla hodnota záporná, což bylo způsobeno záporným CF z investiční 

činnosti. V tomto roce ale byl kladný CF z finanční činnosti a rozdíl byl téměř 

vykompenzován. V dalších letech představoval CF čisté zvýšení peněžních prostředků, 



 46 

nejvýznamněji v roce 2008, kdy došlo ke zvýšení o částku 14 859 000 Kč. Ještě kladnou 

hodnotu CF pak vystřídala v roce 2010 hodnota záporná, kdy došlo k obrovskému snížení 

peněžních prostředků o 27 703 000 Kč.  

 

Tab. 4.8.: Hodnoty CF  

  

  
Hodnoty CF v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 

2006 2007 2008 2009 2010 

Počáteční stav PP 5914 4862 7761 22620 30899 

CF z provozní činnosti -1704 15737 25044 28116 -19989 

CF z investiční činnosti -4363 -2121 -4197 -12788 -1773 

CF z finanční činnosti 5015 -10717 -5988 -7049 -5941 

Zvýšení / snížení PP -1052 2899 14859 8279 -27703 

Konečný stav PP 4862 7761 22620 30899 3195 

  

  

Relativní změna v % Absolutní změna v tis. Kč 

07/06 08/07 09/08 10/09 07-06 08-07 09-08 10-09 

Počáteční stav PP 82,2% 159,6% 291,5% 136,6% -1052 2899 14859 8279 

CF z provozní činnosti 923,5% 159,1% 112,3% -71,1% 17441 9307 3072 -48105 

CF z investiční činnosti 48,6% 197,9% 304,7% 13,9% 2242 -2076 -8591 11015 

CF z finanční činnosti -213,7% 55,9% 117,7% 84,3% -15732 4729 -1061 1108 

Zvýšení / snížení PP 275,6% 512,6% 55,7% -334,6% 3951 11960 -6580 -35982 

Konečný stav PP 159,6% 291,5% 136,6% 10,3% 2899 14859 8279 -27704 

 

 

4.5  Analýza čistého pracovního kapitálu 

 Hodnoty čistého pracovního kapitálu a jeho podíl na oběžných aktivech 

v jednotlivých letech je zobrazen v následující tabulce.  

 

Tab. 4.9.: Vývoj hodnot ČPK 

  

  

ČPK  

2006 2007 2008 2009 2010 

ČPK (v tis. Kč.) 64037 57055 72207 73525 74273 

ČPK / OA 86,6% 70,7% 77,2% 76,5% 70,1% 

 

 Ve všech letech sledovaného období podnik dosahoval kladných hodnot čistého 

pracovního kapitálu, což je pozitivní pro krytí neočekávaných závazků. Hodnoty ČPK 

postupně narůstaly, především z důvodu změny poměru krátkodobých závazků a oběžných 

aktiv. U obou těchto položek byl patrný jejich nárůst, u oběžných aktiv to ale bylo s větší 

dynamikou. Tato skutečnost vysvětluje i to, proč podíl ČPK na oběžných aktivech 

postupně klesal. Z hodnoty 86,6 % v roce 2006 poklesl jeho podíl na hodnotu 70,1 % 

v roce 2010. Přesto lze ale konstatovat, že hodnota podílu ČPK na oběžných aktivech je 

v tomto podniku dosti vysoká.  
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 Zlaté pravidlo financování, tedy krytí dlouhodobých aktiv dlouhodobým 

kapitálem, tento podnik dodržel. Dlouhodobá aktiva byla dokonce kryta vlastním 

kapitálem, což mu zajišťovalo skutečně vysokou finanční stabilitu a vypovídá to o jisté 

konzervativnosti ve strategii financování. 

 

4.6  Analýza likvidity 

 Ukazatelé likvidity, jejich hodnoty v jednotlivých letech a doporučené hodnoty 

jednotlivých typů likvidity jsou uvedeny v následující tabulce č. 4.10.  

 

Tab. 4.10.: Hodnoty ukazatelů likvidity 

  

  

Doporučená hodnota Hodnota likvidity v jednotlivých letech 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 1,5 - 2,5 7,45 3,41 4,38 4,26 3,34 

Pohotová likvidita 1,0 - 1,5 4,24 2,50 3,13 3,17 1,85 

Okamžitá likvidita 0,2 - 0,9 0,49 0,33 1,06 1,37 0,10 

 

 Z uvedených údajů vyplývá, že u běžné a pohotové likvidity se její hodnoty 

pohybovaly vysoko nad horní hranicí doporučeného pásma. To potvrzuje i výsledky 

vertikální analýzy, kdy byl zjištěn vysoký podíl oběžných aktiv na celkovém majetku 

podniku. Tato situace může být hodnocena ze dvou hledisek. Pozitivně, z hlediska 

získávání nových finančních prostředků od věřitelů, protože vysoké hodnoty likvidity 

dávají záruku jejich návratnosti. Druhé hledisko je negativní, protože je velké množství 

finančních prostředků neefektivně vázáno v málo výnosných formách aktiv. 

 Jiná situace je u okamžité likvidity. Zatímco v prvních dvou letech sledovaného 

období se hodnoty pohybovaly spíše na dolní hranici doporučeného pásma, v roce 2008 a 

2009 již mírně překročily horní hranici. Výrazná změna nastala v roce 2010, kdy se 

hodnota okamžité likvidity dostala pod kritickou hranici 0,2.  

 Vývoj hodnot likvidity v letech 2006 – 2010 je pro přehlednost zobrazen 

v následujícím grafu. 
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Graf č. 4.10.: Vývoj ukazatelů likvidity 

Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006 - 2010

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita

Ukazatel likvidity

H
o

d
n

o
ta

 l
ik

v
id

it
y

2006 2007 2008 2009 2010

 

 

 

4.7  Analýza rentability 

 Přehled hodnot jednotlivých druhů rentability zobrazuje tabulka 4.11.  

 

Tab. 4.11.: Hodnoty ukazatelů rentability 

  

  

  

  

Hodnota rentability v jednotlivých letech 

2006 2007 2008 2009 2010 

ROA Rentabilita aktiv 4,3% -0,9% 18,2% 13,0% 0,3% 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 4,0% -1,7% 17,3% 12,6% 0,3% 

ROS Rentabilita tržeb 1,9% -0,6% 6,3% 6,8% 0,1% 

ROC Rentabilita nákladů  98,1% 100,6% 93,7% 93,2% 99,9% 

 

 Vývoj těchto ukazatelů byl dosti kolísavý. U všech ukazatelů rentability se 

negativně projevil špatný rok 2007, kdy měl podnik záporný hospodářský výsledek a 

rentabilita celkových aktiv, vlastního kapitálu i tržeb dosahovala záporných hodnot a 

naopak pozitivně se projevily roky 2008 a 2009, kdy rentabilita dosahovala vysokých 

hodnot. V roce 2010 se pak ukazatele snížily téměř na 0 % hodnotu.  

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu vypovídá o míře efektivnosti využívání 

vlastního kapitálu k tvorbě čistého zisku. U tohoto podniku byla nejvyšší ziskovost 

v oblasti vlastního kapitálu dosažena v roce 2008, kdy činila 17,3 % a meziročně tak 

stoupla o 19 %.  
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 Vývoj ukazatele rentability celkových aktiv měl totožný průběh jako vývoj 

ukazatele rentability vlastního kapitálu, z -0,9 % v roce 2007 podnik dokázal zvýšit 

hodnotu rentability na úroveň 18,2 % v roce 2008. V tomto roce tedy podnik generoval 

18,2 Kč zisku na 1 Kč aktiv. Ještě dostatečná míra ziskovosti činila v roce 2009 13 %, 

v roce 2010 ale klesla na pouhých 0,3 %. 

 Graf č. 4.11. zobrazuje vývoj ukazatelů rentability celkových aktiv, vlastního 

kapitálu a tržeb ve sledovaném období.  

 

Graf č. 4.11.: Vývoj ukazatelů rentability 
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4.8.  Analýza finanční stability a zadluženosti 

 V této oblasti je potřeba sledovat především poměr mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Hodnoty nejpoužívanějších ukazatelů jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tab. 4.12.: Hodnoty ukazatelů zadluženosti a finanční stability 

  

  

Hodnota zadluženosti a finanční stability v 

jednotlivých letech 

2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 21,5% 24,8% 17,5% 17,6% 23,7% 

Koeficient samofinancování 0,78 0,75 0,83 0,82 0,76 

Míra zadluženosti 27,4% 33,1% 21,2% 21,3% 31,1% 

Úrokové krytí 33,58 -3,96 31,71  - 7,63 
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 Celková zadluženost podniku, jež je vyjádřením věřitelského rizika, se 

pohybovala v rozmezí 17,5 – 24,8 %. Tento vývoj lze hodnotit jako pozitivní, hodnoty 

byly poměrně nízké a pohybovaly se pod doporučovanou hranicí (30 – 60 %). 

Z uvedených údajů v tabulce vyplývá, že podnik spíše preferuje financování aktiv 

z vlastních zdrojů, cizí zdroje využívá jen jako doplňkový zdroj (koeficient 

samofinancování se pohybuje v hodnotě 0,75 – 0,83).  

 Ukazatel úrokového krytí vypovídá o schopnosti podniku splácet úroky. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je minimálně 5. Tomuto doporučení situace podniku 

vyhovovala ve všech letech, kromě roku 2007. V roce 2009 byly nákladové úroky rovny 

nule.  

 

4.9.  Analýza aktivity 

 V následující části bude zhodnocena schopnost podniku efektivně hospodařit 

s vybranými aktivy. Hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity v letech 2006 – 2010 

obsahuje tabulka 4.13. Doba obratu je udávána ve dnech.  

 

Tab .4.13.: Hodnoty ukazatelů aktivity 

  
  

Hodnota ukazatelů aktivity v jednotlivých letech 

2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu aktiv 215,70 173,02 157,83 236,48 249,40 

Obrat celkových aktiv 1,67 2,08 2,28 1,52 1,44 

Doba obratu zásob 57,67 30,94 32,32 42,23 83,11 

Obrat zásob 6,24 11,64 11,14 8,52 4,33 

Doba splatnosti pohledávek 67,54 73,77 53,15 68,98 97,35 

Obrat pohledávek 5,33 4,88 6,77 5,22 3,70 

Doba obratu závazků 18,00 33,96 25,71 38,45 55,66 

Obrat závazků 20,01 10,60 14,00 9,36 6,47 

 

 Vývoj doby obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků v jednotlivých letech 

sledovaného období je zobrazen v následujícím grafu. 
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Graf č. 4.12.:Vývoj ukazatelů aktivity 
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 Z grafu je patrné, že doba obratu měla u jednotlivých položek přibližně stejný 

vývoj. V prvních dvou letech můžeme pozorovat pokles, v roce 2007 se tento průběh láme 

a v následujících dvou letech dochází k výraznému nárůstu. Vývoj doby obratu závazků lze 

charakterizovat vzrůstajícím trendem již od roku 2006. V roce 2010 došlo k výraznému 

zhoršení u všech ukazatelů.  

 Doba obratu zásob udává, jak dlouhá doba je nutná k tomu, aby peněžní 

prostředky prošly přes formu zásob opět do peněžní formy. Ideální je, pokud má tento 

ukazatel klesající charakter. V tomto případě tomu tak ale není. Přestože se hodnota tohoto 

ukazatele pohybovala v letech 2007 a 2008 na úrovni okolo 30 dní, což lze považovat za 

velmi příznivý vývoj, v roce 2010 stoupla na hodnotu 83 dní, což je ve srovnání 

s předchozími roky výrazné zhoršení. Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát se tento cyklus 

během roku opakuje, a i na tomto ukazateli je patrné zhoršení od roku 2007 do roku 2010, 

a to z hodnoty 11,6 na 4,33. 

 Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho dostane podnik zaplaceno za 

vyfakturované výrobky. V případě podniku Mlýn Herber se ve sledovaném období 

pohybovala hodnota tohoto ukazatele na úrovni přibližně 60 dní, v posledním roce ale 

vzrostla tato doba až na 98 dní. Toto svědčí o zhoršené platební morálce odběratelů.  

 Doba obratu závazků vyjadřuje časový interval, která podnik potřebuje, aby 

uhradil své splatné závazky. Z grafu je patrné, že se tato doba za sledované období 
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prodlužuje. Od roku 2006, kdy podnik hradil své závazky v časovém intervalu 18 dní, 

vzrostla tato doba postupně až na 56 dní.  

 Pokud se porovná doba obratu pohledávek a doba obratu závazků, vyjde najevo, že 

tento podnik hradil své závazky podstatně dřív, než mu bylo placeno od odběratelů. 

Z tohoto hlediska byl podnik na trhu v pozici věřitele, který úvěroval své odběratele. Tato 

vstřícnost by se měla projevit na spokojenosti jeho obchodních partnerů.  

 

4.10.  Souhrnné ukazatele 

 Altmanovo Z-skóre 

 Hodnoty Z-skóre, na jehož základě lze předpovídat prosperující nebo problémový 

podnik, a jejich vývoj v jednotlivých letech uvádí následující tabulka: 

 

Tab. 4.14.: Výpočet Altmanova Z-skóre 

  

  

  

Altmanovo Z-skóre 

Hodnoty ukazatelů   Výsledné hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

ČPK / A 0,538 0,473 0,551 0,531 0,523 0,717 0,386 0,339 0,395 0,381 0,375 

Ner. zisk / A 0,706 0,719 0,640 0,682 0,722 0,847 0,598 0,609 0,542 0,577 0,611 

EBIT / A 0,043 -0,009 0,182 0,130 0,003 3,107 0,134 -0,028 0,566 0,405 0,011 

VK / CZ 3,650 3,025 4,716 4,688 3,217 0,420 1,533 1,271 1,981 1,969 1,351 

Tržby / A 1,669 2,081 2,281 1,522 1,443 0,998 1,666 2,077 2,276 1,519 1,441 

Z-skóre  4,32 4,27 5,76 4,85 3,79 

 

 Jak zobrazuje graf č. 4.13., pohybovaly se vypočtené hodnoty v letech 2006 – 2010 

nad hranicí 2,9, což signalizuje, že se podnik nacházel v pásmu prosperity. Od roku 2008 

mělo Z-skóre klesající charakter, proto by bylo vhodné jeho vývoj nadále sledovat.  
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Graf č. 4.13.: Hodnoty Altmanova Z-skóre 
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 Tafflerův model 

  

Tab. 4.15.: Výpočet Tafflerova Z-skóre 

  

  

  

Tafflerovo Z-skóre 

Hodnoty ukazatelů   Výsledné hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT / Kr. záv. 0,519 -0,046 1,117 0,802 0,016 0,530 0,275 -0,024 0,592 0,425 0,008 

OA / Celk. záv. 2,889 2,695 4,083 3,944 3,146 0,130 0,376 0,350 0,531 0,513 0,409 

Kr. záv.  / A 0,083 0,196 0,163 0,163 0,223 0,180 0,015 0,035 0,029 0,029 0,040 

(FM - Kr. záv.) / 

(Prov.N. - odpis) -0,027 -0,065 0,005 0,046 -0,146 0,180 -0,005 -0,012 0,001 0,008 -0,026 

Z-skóre  0,661 0,350 1,153 0,975 0,431 

 

 Hodnoty Tafflerova Z-skóre řadí tento podnik stejně jako u Altmanova modelu do 

pásma prosperity. I v tomto případě je patrný významný pokles v posledních letech 

sledovaného období.  
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Graf č. 4.14.: Hodnoty Tafflerova Z-skóre 
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IN - Indexy důvěryhodnosti  

 

IN 95 

 Váhy jednotlivých ukazatelů indexu IN 95 představují jejich významnost z pohledu 

odvětví a byly vypočteny na základě srovnávacích analýz. Výsledná hodnota indexu tedy 

charakterizuje podnik jako dobrý nebo špatný v rámci odvětví, ve kterém podniká. Váhy 

přiřazené pro IN 95 model dle odvětví lze nalézt v tabulce v příloze č. 10. Podnik Mlýn 

Herber je podle OKEČ zařazen do kategorie DA – potravinářský průmysl. Hodnoty 

ukazatelů, vah a indexů IN 95 zobrazuje následující tabulka.  

 

Tab. 4.16.: Výpočet IN 95 

  

  

  

IN 95 

Hodnoty ukazatelů   Výsledné hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

A / CZ 4,650 4,025 5,716 5,688 4,217 0,260 1,209 1,047 1,486 1,479 1,096 

EBIT / Nákl. 

Úroky 34,584 -2,956 32,708 - 8,632 0,110 3,804 -0,325 3,598 - 0,949 

EBIT / A 0,043 -0,009 0,182 0,130 0,003 4,990 0,216 -0,045 0,908 0,651 0,017 

Výnosy / A 1,671 2,098 2,271 1,531 1,451 0,330 0,551 0,692 0,750 0,505 0,479 

OA / (Kr.záv. 

+ Kr. úvěry)  3,193 2,820 4,384 4,264 3,343 0,100 0,319 0,282 0,438 0,426 0,334 

Záv.po spl. / 

Tržby 0,040 0,086 0,047 0,069 0,138 17,360 0,700 1,502 0,822 1,198 2,399 

IN 95  6,800 3,152 8,003 4,260 5,275 
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Hranici, od níž se podnik dle tohoto indexu nachází v pásmu prosperity a vypovídá 

o dobrém finančním zdraví, představuje hodnota 2. Z tabulky je patrné, že se podnik 

v pásmu prosperity nacházel po celou dobu sledovaného období. Velmi dobrá byla 

situace v roce 2006, kdy měl index hodnotu 6,8. Na tomto výsledku měl velký podíl 

ukazatel EBIT / nákladové úroky, a to i přes jeho nízké váhové zastoupení. V roce 2008 

měl index hodnotu dokonce ještě vyšší, a to 8,003. Stále se na tomto výsledku 

nejvýznamněji podílel, i když už o něco méně, ukazatel EBIT / nákladové úroky, došlo ale 

také ke zvýšení ukazatele aktiva / cizí zdroje. Nízká hodnota indexu v roce 2007 je pak 

způsobena záporným EBIT.  

 

 IN 99 

V IN 99 došlo oproti IN 95 ke změně, kdy už se do výpočtu nezahrnuje EBIT / 

nákladové úroky ani závazky po splatnosti / tržby. Došlo taky ke změně hodnot vah, které 

jsou již dány bez ohledu na odvětví, ve kterém je podnikáno.  

 

Tab. 4.17.: Výpočet IN 99 

  

  

  

IN 99 

Hodnoty ukazatelů   Výsledné hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

A / CZ 4,650 4,025 5,716 5,688 4,217 -0,017 -0,079 -0,068 -0,097 -0,097 -0,072 

EBIT / A 0,043 -0,009 0,182 0,130 0,003 4,573 0,198 -0,041 0,833 0,596 0,016 

Výnosy / A 1,671 2,098 2,271 1,531 1,451 0,481 0,804 1,009 1,093 0,737 0,698 

OA / (Kr.záv. 

+Kr.úvěry)  3,193 2,820 4,384 4,264 3,343 0,015 0,048 0,042 0,066 0,064 0,050 

IN 99  0,970 0,942 1,894 1,300 0,692 

 

 Dolní hranice pásma prosperity udává hodnota 2,07. Tu se ale podniku ve 

sledovaném období nepodařilo překročit ani v jednom roce. Nejvíce se jí sice přiblížil 

v roce 2008, kdy dosáhl hodnoty indexu 1,894, po celou dobu se ale pohyboval v pásmu, 

kdy nedochází k tvorbě kladného ekonomického zisku, ale ani záporného. V roce 2010 

se podnik pohyboval na úrovni, kdy téměř klesl pod hranici tohoto pásma. Tato rozdílná 

situace ve výsledku hodnocení oproti indexu IN 95 je dána především odstraněním 

ukazatele EBIT / nákladové úroky z výpočtu indexu, který tvořil významnou část výsledné 

hodnoty indexu.  

 

 IN 01 

 Spojením dvou předchozím modelů je model IN 01. Opět došlo k započítání 

ukazatele EBIT / nákladové úroky, i k úpravě jednotlivých vah. 
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Tab. 4.18.: Výpočet IN 01 

  

  

  

IN 01 

Hodnoty ukazatelů   Výsledné hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

A / CZ 4,650 4,025 5,716 5,688 4,217 0,130 0,604 0,523 0,743 0,739 0,548 

EBIT / Nákl. 

Úroky 34,584 -2,956 32,708 - 8,632 0,040 1,383 -0,118 1,308 - 0,345 

EBIT / A 0,043 -0,009 0,182 0,130 0,003 3,920 0,170 -0,035 0,714 0,511 0,014 

Výnosy / A 1,671 2,098 2,271 1,531 1,451 0,210 0,351 0,441 0,477 0,322 0,305 

OA / (Kr.záv. 

+Kr.úvěry)  3,193 2,820 4,384 4,264 3,343 0,090 0,287 0,254 0,395 0,384 0,301 

IN 01  2,796 1,064 3,637 1,956 1,512 

 

 Opětovným přidáním u podniku silného ukazatele se situace podniku jeví lépe. 

Není tomu už ale tak, jak tomu bylo u indexu IN 95. V roce 2007 se podnik nachází ve 

spodní polovině pásma šedé zóny, což je dáno především záporným EBIT. Stejně tak i 

v roce 2010 spadal podnik do této zóny. V ostatních letech se podniku podařila překročit 

hranice 1,77, která značí, že dochází k vytváření hodnoty.  

 

 IN 05 

 Poslední modifikace tohoto indexu představovala zvýšení hodnoty váhového 

zastoupení ukazatele EBIT / A a byly opět posunuty hranice jednotlivých zón.  

 

Tab. 4.19.: Výpočet IN 05 

  

  

  

IN 05 

Hodnoty ukazatelů   Výsledné hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

A / CZ 4,650 4,025 5,716 5,688 4,217 0,130 0,604 0,523 0,743 0,739 0,548 

EBIT / Nákl. 

Úroky 34,584 -2,956 32,708 - 8,632 0,040 1,383 -0,118 1,308 - 0,345 

EBIT / A 0,043 -0,009 0,182 0,130 0,003 3,970 0,172 -0,036 0,723 0,518 0,014 

Výnosy / A 1,671 2,098 2,271 1,531 1,451 0,210 0,351 0,441 0,477 0,322 0,305 

OA / (Kr.záv. 

+Kr.úvěry)  3,193 2,820 4,384 4,264 3,343 0,090 0,287 0,254 0,395 0,384 0,301 

IN 05  2,798 1,064 3,646 1,963 1,513 

 

 Tyto změny směny se ale na výsledných hodnotách indexu projevily tak minimálně, 

že se výsledné hodnocení oproti hodnocení u indexu IN 01 neliší.  

 

 Výsledky indexů IN 95, IN 99, IN 01 a IN 05, jejich vývoj a hranice jednotlivých 

zón zobrazuje graf č. 4.15. 
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Graf č. 4.15.: Hodnota indexů IN 95, IN 99, IN 01 a IN 05 

 

     

 Kralickův Quicktest 

 Další hodnocení podniku bude provedeno pomocí tohoto bonitního modelu. 

Nevýhodou tohoto modelu je ovlivnění celkového výpočtu škálovým hodnocením 

jednotlivých ukazatelů. Na základě výnosové situace a finanční stability bude zhodnocena 

celková situace podniku.  

 

Tab. 4.20.: Výpočet hodnota Kralickova Quicktestu 

    

  

  

Kralickův Quicktest 

  Hodnoty ukazatelů Bodové hodnocení 

  2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

A VK / Aktiva 0,785 0,752 0,825 0,824 0,763 4 4 4 4 4 

B 
(Dluhy-PP) / 

Provozní CF -12,876 1,486 0,012 -0,233 -1,525 4 4 4 4 4 

C 
EBIT / 

Aktiva 0,043 -0,009 0,182 0,130 0,003 1 0 4 3 0 

D 
Provozní CF 

/ Tržby -0,009 0,063 0,084 0,133 -0,097 0 2 2 4 0 

  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosová situace (A+B)/2 4 4 4 4 4 

Finanční stabilita (C+D)/2 0,5 1 3 3,5 0 

Celková situace (VS+FS)/2 2,25 2,5 3,5 3,75 2 
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 Na základě vypočtených hodnot může být velmi pozitivně hodnocena výnosová 

situace podniku, kdy bylo v obou ukazatelích ve všech letech dosaženo maximálního 

bodového ohodnocení. Co se týče finanční stability, je už to s výsledky horší. Nízké 

bodové ohodnocení především v letech 2006, 2007 a 2010 bylo způsobeno vývojem EBIT 

a provozního CF. Toto se potom jednoznačně projevilo na hodnocení celkové situace, kdy 

podnik právě v těchto letech spadal do šedé zóny, jež je dána intervalem od 1 do 3. V roce 

2008 a 209 byla ale hranice 3 překročena, podnik dosahoval bonity a byl ohodnocen jako 

velmi dobrý. 

 

4.11. EVA – Economic Value Added 

 Vzhledem k dostupnosti údajů budek výpočtu ukazatele použit ekonomický model 

EVA = NOPAT – WACC ∙ C. V následující části budou provedeny kroky, kdy je nutno 

pomocí účetních úprav stanovit položky C (NOA), NOPAT A WACC.  

 

 Vymezení C (NOA) – čistých operačních aktiv 

 Vymezit velikost investovaného kapitálu lze dvojím způsobem. Jedná se buď o 

finanční přístup (Capital - C), kdy je hodnota zjišťována z pasiv, nebo o majetkový přístup 

(NOA - Net Operating Assets - NOA), kdy se hodnota zjišťuje ze strany aktiv. V tomto 

případě bude vycházeno ze strany aktiv. Pro zjištění NOA je nutno provést následující 

operace: 

 Aktivace položek, které nejsou zachyceny v rozvaze – je nutno aktivovat 

položky, které jsou podnikem využívány k hlavní výdělečné činnosti, především 

leasing, goodwill, tiché rezervy, oceňovací rozdíly u dlouhodobého majetku, apod. 

V tomto případě podnik ve sledovaném období nepořizoval žádný majetek formou 

leasingu, hodnota goodwillu nebyla významná a v uplynulých letech společnost 

neprovedla tržní ocenění majetku, tudíž v tomto kroku nebyla NOA žádným 

způsobem ovlivněna.  

 Vyloučení neoperativních aktiv – je nutno vyloučit z aktiv ty položky, které 

nemají operativní charakter, tedy nejsou nezbytná pro hlavní výdělečnou činnost 

podniku. Jedná se o dlouhodobý finanční majetek, protože jeho charakter je v tomto 

případě portfoliový. Dále budou vyloučeny nedokončené investice, tedy 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.  
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 Snížení aktiv o neúročený cizí kapitál – aktiva budou snížena o krátkodobé 

závazky a pasivní položky časového rozlišení (ty jsou ale u tohoto podniku po 

celou dobu sledovaného období rovny nule).  

 

Tab. 4.21.: Dopady na majetkovou strukturu  

  

  

Změny v majetkové struktuře 

2006 2007 2008 2009 2010 

DFM   -1500 -895 -395 -120 -620 

Nedokončený DHM -595 -977 -2385 -383 -176 

Neúročená pasiva -11168 -24988 -22912 -24355 -33687 

Dlouhodobé závazky 1236 1325 1574 1828 1986 

Krátkodobé závazky 9932 23663 21338 22527 31701 

  

 Následující tabulka zobrazuje novou strukturu v aktivní části rozvahy – čistá 

operační aktiva v letech 2006 – 2010.   

 

Tab. 4.22.: Vymezení NOA 

  

  

Vymezení NOA v letech 2006 - 2010 

2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobý maj. 42188    37587 34342 41650 34943 

DNM 0 0 110 419 550 

DHM       42188 37587 34232 41231 34393 

DFM   0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva        73969 80718 93545 96052 105974 

Zásoby        31829 21555 26818 24741 47333 

Krátkodobé pohl. 37278 51402 44107 40412 55446 

Krátkodobý fin. maj. 4862 7761 22620 30899 3195 

Časové rozlišení       798 378 301 328 329 

(-) Neúročené cizí zdroje 11168 24988 22912 24355 33687 

NOA 105787 93695 105276 113675 107559 

  

 

 Vymezení NOPAT 

 Je třeba docílit toho, aby vykazovaný NOPAT byl v souladu s NOA, tzn. že pokud 

byla některá aktiva vyloučena z NOA, je nutné, aby výnosy a náklady z nich plynoucí byly 

vyloučeny také z NOPAT a naopak. Při výpočtu tohoto ukazatele bude vycházeno 

z výsledku hospodaření z běžné činnosti, přičemž budou provedeny následující úpravy: 

 Z nákladů budou vyloučeny placené úroky – hodnota nákladových úroků 

      placených podnikem bude přičtena zpět k VH. 

 Vyloučení mimořádných položek – jedná se o položky, které se nebudou 

      pravidelně opakovat, v tomto případě se jedná o hodnotu výnosu z prodeje 
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dlouhodobého hmotného majetku, vypočteného jako rozdíl mezi tržbami za 

prodej a jeho zůstatkovou cenou ve výkazu zisku a ztráty. 

 

Tab. 4.23.: Úprava výsledku hospodaření z běžné činnosti   

  

Změny ovlivňující VH za běžnou činnost 

2006 2007 2008 2009 2010 

Nákladové úroky 149 366 729 0 57 

Prodej DHM -280 -174 -19 -71 0 

 

 Upravený VH za běžnou činnost je pak nutno upravit ještě o daň, která by byla 

zaplacena v případě operativního zisku, a to následujícím způsobem. Splatná daň 

za daný rok bude navýšena nebo snížena o hodnotu zdanění rozdílu mezi VH 

z běžné činnosti před a po úpravách. Výsledné hodnoty NOPAT v jednotlivých 

letech pak zobrazuje následující tabulka. 

 

Tab. 4.24.: Vymezení NOPAT 

  

  

Vymezení NOPAT v letech 2006 - 2010 

2006 2007 2008 2009 2010 

VH za BČ před zdaněním - před úpravou 3492 -1509 18725 14417 276 

VH za BČ před zdaněním - po úpravě 3361 -1317 19435 14346 333 

Sazba daně v daném roce 24% 24% 21% 20% 19% 

Rozdíl hodnoty VH před a po úpravě 131 -192 -710 71 -57 

Daň původní 826 -28 4139 3397   

Daň dodatečně vypočtená 31 46 149 14 11 

NOPAT 2566 -1335 15147 10963 322 

 

 Po předchozích úpravách je potřeba provést změny také na pasivní straně rozvahy, 

která se projeví při určování výše WACC. Nejdůležitější změna se týká přidání položky 

„ekvivalenty VK“, která je zde použita jako vyrovnávací položka. Další úprava se týká 

vyřazení neúročeného cizího kapitálu. Upravenou kapitálovou strukturu zachycuje tabulka 

4.25. 
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Tab. 4.25.: Upravená kapitálová struktura 

  

  

Upravená kapitálová struktura 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál   91352 88732 105276 113675 107559 

Základní kapitál  240 240 240 240 240 

Kapitálové fondy 8 8 8 8 8 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku  5336 5151 5277 5082 5333 

VH minulých let 84087 86714 83804 94431 102498 

VH běžného účetního období 3776 -1509 18727 14417 276 

Ekvivalenty VK -2095 -1872 -2780 -503 -796 

Cizí zdroje 14435 4963 0 0 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 14435 4963 0 0 0 

Pasiva celkem 105787 93695 105276 113675 107559 

  

Výpočet WACC  

V této části budou stanoveny náklady na jednotlivé druhy kapitálu, z nichž se pak 

vypočítá WACC – vážené náklady celkového kapitálu. 

 

Stanovení nákladů na cizí kapitál – rCK 

Jelikož nejsou k dispozici přesná data o výši úrokových sazeb jednotlivých 

bankovních úvěru v analyzovaných letech, bude při výpočtu nákladů na cizí kapitál 

využito vztahu úroky / bankovní úvěry. Aby se předešlo problémům vzniklým při splacení 

úvěru během roku, kdy je na konci období vykázána nulová hodnota, bude pro výpočet 

použita následující hodnota: úroky / ((stav bankovních úvěrů na začátku roku + stav 

bankovních úvěrů na konci roku) / 2).  

Výpočet nákladů na bankovní úvěry je následující: 

 

Tab. 4.26.: Výpočet nákladů na bankovní úvěry 

  

  

Náklady na bankovní úvěry 

2006 2007 2008 2009 2010 

Stav BÚ na konci roku 14435 4963 0 0 0 

Průměrný stav BÚ 9068 9699 2482 0 0 

Nákladové úroky 149 366 729 0 0 

Úroková sazba - stav BÚ na konci roku 1,03% 7,37%  0%  0% 0%  

Úroková sazba - průměrné BÚ 1,64% 3,77% 29,38%  0% 0%  

 

Pro zjištění nákladů na cizí kapitál je potřeba započítat ještě působení daňového 

štítu. Výše daňové sazby v jednotlivých letech a konečné náklady na cizí kapitál zachycuje 

tabulka 4.27. 
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Tab. 4.27.: Náklady na cizí kapitál 

  

  

Náklady na cizí kapitál - rCK 

2006 2007 2008 2009 2010 

Úroková sazba 1,64%  3,77% 29,38% 0,00% 0,00% 

1 - daňová sazba 0,76   0,76  0,79 0,80 0,81 

Náklady na cizí kapitál 1,25% 2,87% 23,21% 0,00% 0,00% 

 

 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál – rVK 

 V praxi je možno použít více metod pro výpočet těchto nákladů. Vzhledem 

k omezené dostupnosti vstupních údajů budou náklady na vlastní kapitál odvozeny od 

průměrné rentability vlastního kapitálu v odvětví. Tyto údaje jsou čerpány ze 

zveřejňovaných materiálů na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

 

Tab. 4.28.: Odvození nákladů na VK z průměrné rentability odvětví 

  

  

Odvození nákladů na VK - rVK 

2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná rentabilita VK - 

potravinářský průmysl 11,32% 14,24% 14,65% 15,66% 14,87% 

 

 

Stanovení WACC 

Průměrné náklady celkového kapitálu podniku se vypočítají jako vážený 

aritmetický průměr nákladů jednotlivých druhů kapitálu, kde vahou je podíl daného 

kapitálu na celkovém kapitálu podniku.  

 

Tab. 4.29.: Výpočet WACC 

  

  

WACC v letech 1006 - 2010 

2006 2007 2008 2009 2010 

C 105787 93695 105276 113675 107559 

CK 14435 4963 0 0 0 

rCK 1,64% 3,77% 29,38% 0,00% 0,00% 

CK / C 13,65% 5,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

1 - d 0,76 0,76 0,79 0,8 0,81 

VK 91352 88732 105276 113675 107559 

rVK 11,32% 14,24% 14,65% 15,66% 14,87% 

VK / C 86,35% 94,70% 100,00% 100,00% 100,00% 

WACC 9,95% 13,64% 14,65% 15,66% 14,87% 
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 Z tabulky je zřejmý pravidelný meziroční nárůst těchto nákladů, pouze v roce 2010 

došlo k mírnému poklesu. V období od roku 2006 do roku 2009 došlo k nárůstu téměř  

o 6 %, což bylo dáno především zvyšujícími se náklady na cizí kapitál. V roce 2008 došlo 

ke splacení bankovních úvěrů a na průměrných nákladech podniku se v dalších dvou letech 

podílely již jen náklady na vlastní kapitál.  

 

 Výpočet EVA 

 Hodnoty ukazatele EVA vypočtené podle ekonomického modelu jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tab. 4.30.: Vývoj hodnot EVA 

  
  

EVA v letech 2006 - 2010 

2006 2007 2008 2009 2010 

NOA ( C ) 105787 93695 105276 113675 107559 

NOPAT 2566,44 -1335,08 15146,9 10963,2 322,17 

WACC 9,95% 13,64% 14,65% 15,66% 14,87% 

EVA -7954,88 -14112,85 -276,03 -6838,31 -15671,85 

 

 Vývoj ukazatele EVA  a jeho vstupních veličin pro jeho výpočet v analyzovaném 

období zobrazuje graf č. 4.16. 

 

Graf. č. 4.16.: Vývoj vstupních veličin pro výpočet EVA 
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 Jak vyplývá z dat uvedených v tabulce a v grafu, byla hodnota EVA ve všech letech 

2006 - 2010 záporná, tzn. že v ani jenom roce podnik nevykazuje kladnou ekonomickou 

hodnotu a společnost tak přispěla svými aktivitami ke snížení hodnoty pro své vlastníky. 

To, že podnik vykazuje ve všech letech kromě roku 2007 kladný čistý provozní zisk, ale 

ukazatel EVA je záporný, vypovídá o tom, že podnik je sice ziskový, hodnota 

vyprodukovaného zisku ale nedokáže pokrýt náklady na vložený kapitál. V tomto případě 

tedy podnik nemá příznivý poměr mezi ziskem a kapitálem investovaným na jeho 

dosažení.  

Vývoj hodnoty EVA v čase lze charakterizovat klesajícím trendem. Přestože v roce 

2008 došlo k výraznému zlepšení, a to především díky vysokému nárůstu NOPAT, 

rostoucí náklady na kapitál v součinu s nárůstem operačních aktiv způsobily, že 

ekonomická přidaná hodnota zůstala i v tomto roce v záporných hodnotách.  
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4.12.  Mezipodnikové srovnání 

V této části budou výsledky základních ukazatelů finanční analýzy porovnány 

s výsledky dalších dvou podniků, které podnikají ve stejném oboru, a byly označeny jako 

nejvýznamnější konkurenti podniku Mlýn Herber jeho jednatelem. Jedná se o Malitas,  

s. r. o. a Mlýn Perner Svijany, spol. s r. o. Údaje pro výpočet jednotlivých ukazatelů  u 

srovnávaných společností byly získány z jimi zveřejňovaných účetních výkazů – rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Srovnání bude provedeno za tříleté období, tedy rok 2008 – 2010. 

 

Oblast majetkové a kapitálové struktury podniku 

V oblasti majetkové struktury soustředěna pozornost na podíl oběžných aktiv na 

celkových aktivech, který byl u podniku Mlýn Herber shledán dosti vysokým (okolo 70 

%). Z vypočtených údajů v tabulce 4.31. je patrné, že podíl oběžných aktiv na celkových 

aktivech u ostatních podniků je výrazně nižší, v obou případech okolo 50 %.  

Co se týče finanční struktury hodnocených podniků, pozornost je soustředěna na 

celkovou zadluženost, tedy na podíl cizích zdrojů na aktivech. Tento ukazatel byl u 

podniku Mlýn Herber několikanásobně nižší než u obou konkurentů. Jejich hodnoty 

ukazatele se pohybovaly dokonce výrazně nad doporučenou hranicí (30 – 60 %), kdy 

dosahovaly až 80 %. Zatímco u podniku Malitas mělo celkové zadlužení klesající 

charakter, mlýn Perner vykazoval opačný trend. 

 

Tab. 4.31.: Vybrané ukazatele majetkové a kapitálové struktury 

  
  

Mlýn Herber Malitas Mlýn Perner 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Podíl OA na A 71,43% 69,34% 74,61% 52,61% 58,78% 48,09% 65,58% 47,88% 50,71% 

Celk. zadluženost 17,49% 17,58% 23,72% 83,06% 71,64% 53,72% 66,48% 73,51% 80,97% 

 

Oblast vývoje zisku 

Vývoj čistého zisku u analyzovaných podniků v letech 2008 – 2010 je uveden 

v tabulce 4.32.  

 

Tab. 4.32.: Vývoj čistého zisku  

  

  

Mlýn Herber Malitas Mlýn Perner 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

EAT 18727 14417 276 1237 9777 8742 29319 12873 -24389 
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 U všech podniků je zřejmý klesající trend dosahování zisku, především se 

projevila nepříznivá situace na trhu v roce 2010. Dramatický pokles zisku byl zejména u 

podniku Mlýn Perner, kde EAT během sledovaného tříletého období poklesl o 53 708 000 

Kč a v roce 2010 tak hospodařil téměř s 25ti milionovou ztrátou.  

Následující graf zobrazuje rozdělení EBIT. Na první pohled lze spatřit rozdíl 

v hodnotě placených nákladových úroků u výrazně zadlužených podniků v porovnáním 

s Mlýnem Herber.  

 

Graf č. 4.17.: Rozdělení EBIT 

Rozdělení EBIT jednotlivých podniků v letch 2008 - 2010
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Oblast likvidity 

V oblasti pohotové a běžné likvidity neměl žádný ze sledovaných podniků 

problémy, naopak hodnoty těchto ukazatelů ve všech případech překročily horní 

doporučenou hranici, a to výrazně především u Mlýnu Herber a Mlýnu Perner. Pouze u 

okamžité likvidity se projevily problémy, především pak v roce 2010, kdy ukazatele všech 

podniků klesly pod minimální hranici likvidity. Mlýn Perner dosahoval hodnot okamžité 

likvidity pouze 0,03, respektive 0,02 což by při dalším klesajícím trendu mohlo znamenat 

výrazné problémy.  
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Tab. 4.33.: Vývoj hodnot likvidity v letech 2008 - 2010 

  
  

Mlýn Herber Malitas Mlýn Perner Doporučená  

hodnota 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 4,38 4,26 3,34 1,69 1,89 1,70 4,44 3,77 2,77 1,5 - 2,5 

Pohotová likvidita 3,13 3,17 1,85 1,45 1,68 1,53 3,43 2,79 2,22 1,0 - 1,5 

Okamžitá likvidita 1,06 1,37 0,10 0,08 0,27 0,14 0,60 0,03 0,02 0,2 - 0,9 

 

Oblast rentability 

Rentabilita aktiv, vlastního kapitálu a tržeb měla u všech podniků během 

sledovaného tříletého období klesající charakter. Ve všech případech se projevil nepříznivý 

rok 2010, nejvíce pak u Mlýna Perner, kde se hodnoty rentability dostaly do záporných 

čísel. U podniku Mlýn Herber se v tomto roce hodnoty přiblížily nule, zůstaly ale kladné. 

Nejlépe z této trojice vychází rentabilita podniku Malitas, jež si i v tomto nepříznivém roce 

udržel uspokojující výši hodnot. 

 

Tab. 4.34.: Vývoj hodnot rentability v letech 2008 - 2010 

  

  

Mlýn Herber Malitas Mlýn Perner 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

ROA 18,21% 13,04% 0,35% 3,15% 13,03% 6,38% 18,80% 6,63% -6,53% 

ROE  17,33% 12,63% 0,25% 6,34% 33,38% 10,55% 41,20% 15,34% -41,07% 

ROS 6,27% 6,84% 0,13% 0,34% 3,17% 2,70% 6,54% 3,82% -6,53% 

 

Oblast aktivity 

 V této oblasti bude hodnocen obrat jednotlivých položek, tedy kolikrát za rok se 

každá položka obrátí. Jak vyplývá z tabulky 4.35 obrat aktiv je u analyzovaných podniků 

přibližně stejný, mírně vyšší hodnoty jsou u Malitas. Jiná situace nastává u obratu zásob, 

kdy Malitas vykazuje mnohem intenzivnější rychlost obratu, až čtyřikrát vyšší než např. 

Mlýn Herber. To svědčí zásobovací strategii nižších a častějších dodávek. Naopak u 

podniku Mlýn Herber, kdy hodnota obratu zásob dosáhla v roce 2010 pouze 4,33, se dá 

hovořit neefektivně uložených finančních prostředcích. Klesající rychlost obratu 

v důsledku růstu zásob může být v tomto případě způsobena odbytovými potížemi. U 

obratu pohledávek i závazků je patrný klesající trend, kdy je u všech podniků vykazována 

vyšší rychlost obratu závazků, což znamená, že platí za své závazky dříve, než jim platí 

jejich odběratelé. Údaje u těchto ukazatelů jsou u sledovaných podniků srovnatelné, Mlýn 

Perner vykazuje nižší rychlost obratu pohledávek.  
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Tab. 4.35.: Vývoj hodnot aktivity v letech 2008 - 2010 

  Mlýn Herber Malitas Mlýn Perner 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Obrat aktiv 2,28  1,52  1,44  2,81  2,75  1,65  2,05  1,05  1,20  

Obrat zásob 11,14  8,52  4,33  38,40  43,19  34,02  13,72  8,49  13,08  

Obrat pohled. 6,77  5,22  3,70  6,55  6,23  4,20  4,90  2,99  2,97  

Obrat závazků 14,00  9,36  6,47  9,03  8,82  5,83  13,86  8,27  6,53  



 69 

5.  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

V této části práce se pokusím navrhnout taková opatření, která by pozitivním 

způsobem ovlivnila ty oblasti, které měly v provedené finanční analýze špatný výsledek.  

 

Předně se jedná o kapitálovou strukturu podniku. Cizí zdroje se na celkových 

pasivech podniku podílejí přibližně 20 %, což je poměrně málo. Z pohledu věřitelů je tato 

skutečnost sice pozitivní – projevuje se vysokých hodnotách likvidity, na některých 

ukazatelích hodnocení podniku se ale projevuje negativně. Financování vlastním kapitálem 

je zpravidla dražší než financování kapitálem cizím. Podle analýzy je podnik 

překapitalizován – oběžná aktiva jsou přibližně ze 70 % kryta dlouhodobým (vlastním) 

kapitálem a jeho využití je tak nehospodárné. Doporučila bych tedy, aby podnik více 

využíval cizích zdrojů. Vhodné by byly například krátkodobé obchodní úvěry, které 

podnik příliš nezatěžují a nebude mít problém s jejich splácením. Úroky z těchto úvěrů 

jdou do nákladů podniku.  

V analyzovaném období dochází k výraznému snižování rentability nejen 

vlastního, ale také celkového kapitálu. Tomu je potřeba zabránit, což ovšem není 

jednoduché. Růst rentability by mohl být zajištěn přikloněním se k vyrovnanější kapitálové 

struktuře, tedy vyššímu využívání cizích zdrojů. Dále je nutné zabránit dalšímu snižování 

odbytu a zaměřit se na snižování nákladů (hodnota ROC v čase rostla, což je nepříznivé). 

Pro zvýšení tržeb by se měl pak podnik snažit hledat nová odbytiště. 

Co se týče nákladů podniku, nejvýznamnější položkou je zde spotřeba materiálu a 

energie, které se na celkových nákladech podílí 73 – 83 %. Je tedy nutné hledat možnosti 

snižování nákladů na straně vstupů. Vzhledem k vysoké konkurenci, tlaku dodavatelů i 

odběratelů není příliš velký prostor pro vyjednávaní v oblasti nákupu surovin, přesto je 

velice důležité věnovat pozornost snaze dojednat cenová zvýhodnění. Další položkou, 

která se projevuje na celkových nákladech necelými 10 %, jsou osobní náklady. 

Doporučila bych jejich důslednou analýzu za účelem snížení těchto nákladů. V porovnání 

s hodnotami analyzovaných konkurenčních podniků je podíl osobních nákladů k celkovým 

nákladům u Mlýnu Herber nejvyšší. Jejich vývoj u všech tří podniků je zachycen 

v následující tabulce.  
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Tab. 4.36.: Vývoj osobních nákladů v letech 2008 – 2010 

 

 Doporučila bych analýzu těchto nákladů z hlediska počtu zaměstnanců a 

efektivnosti vyplácení mezd, nikoli celkové snížení mezd. Snížení mzdy by mohlo mít 

negativní vliv na spokojenost zaměstnanců a tím pádem také na efektivnost jejich práce. 

Nedoporučuji tedy snižovat mzdy na úkor kvality odvedené práce.  

Další problematickou oblastí je likvidita. Hodnoty běžné a pohotové likvidity jsou 

v analyzovaném období příliš vysoké. To představuje problém z hlediska neefektivní 

vázanosti finančních prostředků v oběžných aktivech. Naopak hodnota okamžité likvidity 

se v roce 2010 dostala pod kritickou hranici 0,2, což by při dalším zhoršení situace mohlo 

podniku způsobit problémy. Dalo by se předpokládat, že byly finanční prostředky uloženy 

do efektivnějších aktiv, než jsou oběžná. Tento pokles likvidity se ale nijak neprojevil 

v růstu rentability. Razantní pokles krátkodobého finančního majetku se projevil na 

výrazném nárůstu hodnoty zásob.  Při analýze pohledávek vyšlo najevo, že jejich určitá 

část spadá do kategorie nedobytných pohledávek. V tomhle případě bych podniku 

doporučila, aby využil některé z možnosti jak získat alespoň částečně zpět své finanční 

prostředky a využil například odkoupení pohledávek, faktoring nebo spor řešil formou 

soudního řízení.  

S růstem hodnoty zásob souvisí růst doby obratu zásob, což je hodnoceno jako 

negativní, protože dochází k vázání velkého množství finančních prostředků. Zlepšením 

zásobovací politiky a snížením doby obratu by došlo k uvolnění peněžních prostředků, tím 

pádem i ke zlepšení okamžité likvidity a možnosti jejich lepšímu využití.  

Jak již bylo řečeno, další problematická oblast se jeví pohledávky. Ty mají 

v podniku velmi vysokou hodnotu, představují 30 % veškerých aktiv. Ve sledovaném 

období došlo k jejich nárůstu, přestože došlo k poklesu tržeb. Kromě jejich výše je 

problémem také zvyšující se doba obratu pohledávek, která v roce 2010 dosáhla téměř 100 

dní, a svědčí tak o zhoršené platební morálce odběratelů. Totéž potvrzuje také existence 

nedobytných pohledávek. Tato situace může sice souviset se snahou podniku vyjít 

odběratelům se zhoršenou likviditou vstříc, což by se mělo projevit na spokojenosti 

odběratelů a následným zlepšením dodavatelsko-odběratelských vztahů. S růstem doby 

  

  

Mlýn Herber Malitas Mlýn Perner 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Os. náklady 16931 19135 18207 23697 24423 24392 16987 21195 22761 

Celk. náklady 280000 196478 204758 365127 293493 314292 409434 323694 414234 

ON / CN 6,05% 9,74% 8,89% 6,49% 8,32% 7,76% 4,15% 6,55% 5,49% 
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obratu pohledávek se zvyšuje ale nejistota z hlediska návratnosti finančních prostředků. 

V tomto případě bych doporučila zaměřit se na důsledné vymáhání pohledávek a úpravu 

obchodně-úvěrové politiky, aby došlo ke zkrácení doby obratu a celkové výše pohledávek. 

Dále by měl podnik věnovat více pozornosti sladění doby inkasa pohledávek s dobou 

splatnosti závazků. Přestože vývoj těchto hodnot má přibližně stejný trend, doba inkasa 

pohledávek ale měla mírně dynamičtější růst. Pokud se porovná doba obratu pohledávek a 

doba obratu závazků, vyjde najevo, že tento podnik hradil své závazky podstatně dřív, než 

mu bylo placeno od odběratelů. Doba úhrady závazků byla v analyzovaných letech 

přibližně poloviční. Z tohoto hlediska byl podnik na trhu v pozici věřitele, který úvěroval 

své odběratele. Podniku bych doporučila upravit systém placení závazků a inkasování 

pohledávek tak, aby tato doba byla přibližně stejně dlouhá.  

Vzhledem ke zhoršení situace v roce 2010, které se projevilo negativně ve více 

ukazatelích výkonnosti podniku, bych doporučila důkladné sledování situace a provádění 

finanční analýzy především v problematických oblastech i v nadcházejícím období.  
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6. ZÁVĚR 

 

 Práce byla zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku Mlýn Herber, s. r. o., což je 

rodinný podnik působící na Severní Moravě v potravinářském průmyslu.  

 Důvodem, proč se tímto tématem vůbec zabývat, je to, že měření výkonnosti 

podniku je důležitým předpokladem jeho úspěšného řízení. V posledních letech je zřetelný 

posun názorů na hodnocení výkonnosti, a to od tradičních ukazatelů výkonnosti, jako je 

měření ziskové marže nebo zisku, směrem k upřednostňování moderních konceptů 

vycházejících z hodnotového řízení a především tvorby hodnoty pro vlastníky. Hodnota 

majetku vlastníků je v centru zájmu proto, že tito lidé vkládají do podniku své finanční 

prostředky, myšlenky a nesou největší riziko spojené se samotným podnikáním, a jen 

v případě, že hodnota vytvořena podnikem bude dostatečná a bude se stále zvyšovat, 

budou ochotni nést toto riziko a podnikat dále. 

  Cílem mé práce bylo získat potřebné informace o podniku Mlýn Herber, s. r. o., 

tyto informace pomocí finanční analýzy vyhodnotit a následně pak zhodnotit celkovou 

situaci podniku a určit problematické oblasti, které můžou negativně ovlivňovat jeho 

výkonnost. Na základě těchto zjištění jsem se pak pokusila navrhnout taková opatření, 

jejichž  aplikace by  se měla projevit ve zlepšení situace v problematických oblastech, a 

tím tak přispět ke zvýšení celkové výkonnosti podniku.  

 V první části práce byla shrnuta teoretická východiska dané problematiky. 

Věnovala jsem se cílovým skupinám, kterým je hodnocení výkonnosti podniku určeno, 

zdrojům, jež jsou nezbytným podkladem pro analýzu, a především pak metodám, které 

jsou v praxi k tomuto účelu využívány. Samostatná kapitola byla věnována charakteristice 

podniku a také odvětví, ve kterém Mlýn Herber podniká.  

 Druhá část byla věnována praktické aplikaci metod hodnocení výkonnosti podniku, 

kdy bylo k tomuto účelu vybráno pětileté období 2006 – 2010. Pro mezipodnikové 

srovnání byli vybráni dva nejvýznamnější konkurenti tohoto podniku, hodnocení bylo 

provedeno v kratším – tříletém období, tedy v letech 2008 – 2010.  

 Do výsledku analýzy se výrazně promítl vývoj cen na trhu vstupních surovin. Ve 

druhé polovině roku 2007 došlo ke skokovému zvýšení cen, které ale nebylo kryto růstem 

prodejní ceny. Dosažením potřebného růstu prodejních cen koncem roku 2007 a snížení 

cen surovin v roce 2008 pak mělo pozitivní vliv na hospodaření během roku 2008 i 2009. 

V roce 2010 ale došlo k téměř stejné situaci jako v roce 2007 – tedy dramatické zvýšení 
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cen na trhu obilovin, které se ale nepromítlo do cen finálních mlýnských výrobků. To 

znamenalo pro Mlýn Herber stejně jako ostatní podniky výrazně zhoršené výsledky. 

 Tento vývoj se prokazatelně promítl do vývoje výsledku hospodaření podniku, kdy 

byla v roce 2007 vykázána ztráta, v roce 2010 byl sice vykázán zisk, v porovnání 

s předchozími dvěma roky byl ale zanedbatelný. Zhoršené hodnoty ukazatelů 

v nepříznivých letech 2007 a 2010 se projevily také v oblasti peněžních toků, rentability, 

likvidity i aktivity, v ostatních letech ale podnik vykazoval výsledky velice dobré. 

 Toto potvrdily i výsledky souhrnných indexů hodnocení. Altmanův model, 

Tafflerův model i index IN 95 zařadily podnik během celého analyzovaného období do 

pásma prosperity. U výsledků ostatních souhrnných indexů, tedy IN 01, IN 05 a 

Kralickova Quicktestu spadal podnik v letech 2007 a 2010 do pásma šedé zóny. Podle 

indexu IN 99 podnik během žádného roku sledovaného období nevytvořil ekonomický 

zisk. Stejné výsledky jako u IN 99 jsou pak patrné na hodnotách EVA – přidané 

ekonomické hodnoty. Ta je zde použita jako zástupce moderních metod měření výkonnosti 

podniku a její výsledky jsou každoročně záporné, nejhorší pak v letech 2007 a 2010. T 

tedy znamenalo, že v ani jenom roce podnik nevykazoval kladnou ekonomickou hodnotu a 

společnost tak přispěla svými aktivitami ke snížení hodnoty pro své vlastníky. 

 Na základě těchto výsledků z provedené analýzy jsem v závěru práce navrhla 

několik doporučení, která by měla přispět ke zlepšení situace v problematických oblastech. 

Vývoj cen na trhu podnik ovlivnit nemůže, pomocí určitých kroků by ale mohl zmírnit 

jejich negativní důsledky. Jako první bych se zaměřila na kapitálovou strukturu podniku, 

která je z velké části tvořena vlastními zdroji. V tomto případě bych volila přiklonění se 

k vyrovnanější kapitálové struktuře, a tím pádem zvýšení míry využívání cizích zdrojů. To 

z toho důvodu, že náklady na vlastní kapitál bývají zpravidla dražší než náklady na kapitál 

cizí.  

 Dále bych přehodnotila majetkovou strukturu, kdy je velká část aktiv tvořena 

oběžnými aktivy, ve kterých je neefektivně uloženo velké množství finančních prostředků, 

které by mohly být využity lépe. Jedná se především o růst hodnoty zásob a pohledávek. 

Právě k pohledávkám pak směřuje mé další doporučení, kdy roste jak jejich objem, tak 

jejich doba obratu. Zaměřila bych se na změnu dodavatelsko-odběratelské politiky a jejich 

důslednější vymáhání, případně využití odkoupení pohledávek. Odstraněním tohoto 

problému by došlo k uvolnění části peněžních prostředků, které by pak zvýšily hodnotu 

okamžité likvidity, která se v roce 2010 jevila jako nedostatečná.  
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 Posledním návrhem pak bylo zaměření se na oblast nákladů, především na 

možnosti snižování nákladů na straně materiálových vstupů. Dále by na základě výsledků 

mezipodnikového srovnání mohlo být užitečné důkladněji zanalyzovat oblast osobních 

nákladů, které jsou u podniku Mlýn Herber vyšší než u podniků konkurenčních.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 
A Aktiva 

BČ Běžná činnost 

BÚ Běžný účet 

C Capital 

CF Cash flow 

CFROI Cash flow výnosnost investice 

CK Cizí kapitál 

CZ Cizí zdroje 

ČPK Čistý pracovní kapitál 

DFM Dlouhodobý finanční majetek 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM Dlouhodobý nehmotný majetek 

EAC Zisk pro akcionáře 

EAT Čistý zisk 

EBIT Zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA Zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

EBT Zisk před zdaněním 

EVA Economic Value Added 

FCF Free cash flow 

FM Finanční majetek 

KFM Krátkodobý finanční majetek 

NOA Net Operating Assets 

NOPAT Čistý operativní zisk 

OA Oběžná aktiva 

ON Osobní náklady 

PP  Peněžní prostředky 

rCK  Náklady na cizí kapitál 

rVK  Náklady na vlastní kapitál 

ROA Rentabilita aktiv 

ROC Rentabilita nákladů 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI Rentabilita investovaného kapitálu 

ROS Rentabilita tržeb 

VH Výsledek hospodaření 

VK Vlastní kapitál 

VZZ Výkaz zisku a ztráty 

WACC Vážené průměrné náklady kapitálu 
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