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1. Úvod 

 Tato diplomová práce s názvem Hodnocení ekonomické výkonnosti ve společnosti 

M&M reality holding a.s. se bude významným způsobem opírat o znalosti a informace 

z oblasti finanční analýzy, a to mezi roky 2006 a 2010. Finanční analýza je specifická 

metodika, na základě které dokáže jedinec chápat, rozhodovat a následně též řídit chod 

společnosti. Finanční analýza stojí na základech účetnictví a finančním řízení podniku, tyto 

dva instrumenty vzájemně propojuje, ale není upravená jednotnými právními předpisy. 

V tomto ohledu lze účetnictví považovat za informační základnu, protože pracuje 

s elementárními výkazy, jako jsou rozvahy, výkazy zisků a ztrát a výkazy o peněžních tocích 

tzv. výkazy cash-flow. Hodnocením ukazatelů finanční analýzy se dokážeme v reálném 

tržním prostředí čili za nejistoty relativně optimálně ekonomicky rozhodovat. 

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit finanční zdraví zvolené společnosti, a to 

aplikací metodiky finanční analýzy s extrakcí závěrů spočívající v balíčku doporučení. 

Text diplomové práce ve svých odstavcích hodnotí ekonomickou výkonnost 

společnosti M&M reality holding a.s. Tato společnost je představena z hlediska svého 

historického vývoje od vzniku až k současnosti, profilu společnosti, organizační struktury, 

poskytovaných služeb a konkurenčních výhod na trhu s nemovitostmi. Uvedené informace 

vychází z vlastních osobních zkušeností, jež byly získány z pracovní pozice makléře juniora. 

Tato praktická činnost asistovala při pochopení a seznámení se strukturou společnosti a 

chodem odvětví při realizacích zprostředkování prodejů a pronájmů nemovitostí. 

Oddíl Obecná charakteristika metod pro zkoumání výkonnosti společnosti vysvětluje 

základní metodologické postupy, které jsou v další části práce využity. Tato teoretická část 

věnuje pozornost povinným výkazům společnosti, tzn. rozvahám a výkazům zisku a ztráty. 

Mezi elementární instrumenty při hodnocení finančního zdraví řadíme horizontální a 

vertikální analýzu, Du Pontův pyramidový rozklad, bonitní a bankrotní modely a nástroj 

EVA. Nástroj finanční analýza se skládá ze souboru vzorců a postupů hodnotících chod 

zkoumané společnosti mezi jednotlivými roky, v tomto případě v pětiletém období. 

Ve velmi těsné návaznosti k charakteristikám hodnocení finančního zdraví je samotná 

aplikace těchto metod na fungující objekt. Pod názvem Analýza výkonnosti společnosti je 

představen skutečný obraz společnosti M&M reality holding a.s, který souvisí s jednotlivými 

hodnotami z výpočtů aplikovaných metod. Posuzování získaných hodnot vytvoří soubor 
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znalostí, které jsou dále posouzeny a rozpracovány v kapitole Zhodnocení výsledků 

společnosti.  

V posloupnosti předchozích kroků navazuje kapitola Návrhy ke zlepšení výkonnosti, 

ve které budou definovány návrhy a doporučení ke zlepšení jednotlivých činností finančního 

řízení společnosti. 
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2. Představení společnosti M&M reality holding a.s. 

2.1. Historie společnosti 

Firma M&M reality holding a.s. začala vznikat v roce 1998. Na počátku stálo 

občanské sdružení fyzických osob, ze kterého postupně vznikly jedny z prvních a zároveň 

svého času největší virtuální stavebniny v České republice. Následoval vznik stavební firmy a 

M&M stavební družstvo. Na podzim roku 2004 vznikla myšlenka vybudování středoevropské 

sítě realitních kanceláří. Tento projekt se začal realizovat pod hlavičkou M&M reality s.r.o. 

Na základě toho se od počátku roku 2005, kdy společnost začala oficiálně působit, začaly 

otevírat jednotlivé pobočky po celé České republice. Od roku 2008 vydávají M&M realitní 

magazín, který vychází v měsíčním nákladu 1 150 000 kusů. V roce 2010 se společnost 

spojila s HBC Reality a začala vystupovat pod názvem M&M Reality Holding a.s. 

2.2. Profil společnosti 

Společnost M&M reality holding a.s. se zabývá zprostředkováním prodeje 

nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou, poskytuje také široké právní a finanční 

poradenství v oblasti realit. Díky silnému finančnímu zázemí, síti poboček po celé České 

republice a makléřům, vyškoleným odborným školícím programem, je schopna zobchodovat 

nemovitost v krátkém čase. 

Společnost disponuje silným kapitálovým zázemím, díky kterému poskytuje svým 

klientům výkup nemovitosti za okamžitou hotovostní platbu. Firma má největší počet inzerátů 

na nejlepších tuzemských realitních webech jako jsou www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, 

www.reality.cz, www.reality.idnes.cz a www.rajrealit.cz. Součástí strategických cílů firmy je 

založit obdobné dceřiné společnosti po celé Střední a Východní Evropě. 

Důvodem úspěchu M&M reality holding a.s. na trhu jsou zejména nadstandardní 

profesionální služby. Společnost M&M reality holding a.s. tvoří nejen silná centrála 

společnosti, na které se nachází call centrum, hypoteční centrum, ekonomické, účetní, právní 

a vymáhací oddělení, ale především více než 100 stabilních poboček po celé České republice 

s počtem více než 2000 aktivních makléřů, kteří prochází náročným a vysoce propracovaným 

firemním školícím programem. Díky tomu jsou schopni pomoci zákazníkům s jakýmkoliv 

problémem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1998
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magaz%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=HBC_Reality&action=edit&redlink=1
http://www.sreality.cz/
http://www.nemovitosti.cz/
http://www.reality.cz/
http://www.reality.idnes.cz/
http://www.rajrealit.cz/
http://www.mmreality.cz/cs/centrala/
http://www.mmreality.cz/cs/centrala/


4 

 

Výrazným mezníkem k posunu mezi největší tuzemské realitní kanceláře bylo 

rozhodnutí vydávat vlastní realitní noviny. M&M realitní magazín vychází každý měsíc 

v největším nákladu mezi všemi realitními tiskovinami v České republice, a to více než 1 150 

000 kusů je každý měsíc distribuováno široké veřejnosti. Zpočátku byl magazín doručován 

přímo do schránek. Postupem času se začal řadit mezi prestižní realitní média a v poslední 

době se stal součástí deníku Blesk nebo Mladá fronta Dnes.  

Společnost zároveň prezentuje nový systém přímé propagace, kdy v jednotlivých 

městech vystupují makléři společnosti a představují firmu a její nabídku široké veřejnosti. 

Společnost organizuje velké zábavní dny na náměstích či na jiných veřejných místech. 

2.3. Organizační struktura 

Společnost M&M reality holding a.s. disponuje silným a rozsáhlým lidským 

kapitálem, který je řazen do jednotlivých divizí, viz obrázek 2.1. 

 

 Obrázek 2.1 Struktura společnosti M &M reality holding a.s.
1
 

 

 

                                                
1 zpracování dle firemních dokumentů 



5 

 

2.4. Poskytované služby 

 osobní návštěva nemovitostí 

 zpracování nabídky a zajištění potřebné dokumentace 

 bezplatné právní a finanční poradenství 

 srovnávací analýzy cenových nabídek v okolí 

 pomoc s oddlužením či vyplacením exekucí 

 M&M hypocentrum zajišťuje hypotéku na klíč 

 uhrazení notářsky ověřených podpisů 

 uhrazení kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí 

 hotelový efekt - prostředek, jak zatraktivnit prodej nemovitosti 

 zajištění znaleckého posudku a vypracování daňového přiznání pro finanční úřad 

2.5. Základní pojmy 

Pojem nemovitost je definován jako pozemek nebo stavba, která je spojená se zemí 

pevným základem, je nemovitá čili nehybná. 

Pozemek je přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí držby, hranicí vlastnickou, 

hranicí druhu pozemku popřípadě rozhraním způsobu druhu využití pozemků. Pozemek nelze 

jakkoliv zničit. Můžou se měnit jeho hranice (výměra) a parcelní čísla. 

Parcela je obraz pozemku, který je geometricky určen, zobrazen svislým průmětem 

hranic do vodorovné roviny, vyznačen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 

Stavba je volně stojící nebo ukotvená konstrukce vytvořená člověkem a určená pro 

trvalé užívání. Stavba velmi často nějakým způsobem ohraničuje nebo uzavírá určený prostor. 

Stavby určené pro bydlení nebo pro pobyt lidí jsou budovy. 

2.6. Konkurenční výhody 

Společnost M&M reality je na trhu nemovitostí silným partnerem a disponuje 

specifickými konkurenčními výhodami: 

 tzv. celopolepy automobilů 

 informačním systémem STORMM 

 developerskými projekty 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_pozemku
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vyu%C5%BEit%C3%AD_pozemku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Parceln%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Parceln%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
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 vlastním hypotečním centrem 

 sponzoringem sportovních a kulturních akcí 

2.5.1. Celopolepy automobilů 

Nejlépe viditelnou reklamou firmy se stala vozidla makléřů, která zdobí celopolep ve 

firemní zelené barvě s logem a piktogramy společnosti a kontaktními údaji. Po celé České 

republice již dnes jezdí více než 300 takto polepených aut. Tradiční záležitostí je také 

pořádání tzv. „spanilých jízd” celopolepených aut, které jsou spojeny s propagací společnosti.  

2.5.2. Informační systém STORMM 

Makléři a zaměstnanci M&M reality pracují od roku 2008 s novým informačním 

systémem STORMM, vyvinutým IT oddělením společnosti. Program zajišťuje kompletní 

agendu realitní kanceláře, shromažďuje a archivuje veškeré informace o aktuálních nabídkách 

nemovitostí a poptávek. Makléř může jediným kliknutím zveřejnit nabídku na většině 

realitních serverů v České republice a odeslat e-mail či SMS zprávu všem případným 

zájemcům, které systém na základě zadaných kritérií automaticky vyhledá. Protože je systém 

propojen s internetovými stránkami firmy, mohou si klienti kdykoliv upravit  poptávku podle 

svých potřeb. Program dále nabízí evidenci školení makléřů, e-shop s firemním oblečením, 

databázi používaných dokumentů či důležité statistiky prodeje.  

2.5.3. Projekty 

V oblasti developerských projektů nabízí M&M reality investorům pomoc 

s vyhledáváním vhodných investičních příležitostí, zpracování nabídek na odkup pozemků a 

také zpracování marketingového plánu. Díky celorepublikové síti poboček lze developerům 

v každé lokalitě navrhnout nejžádanější způsob výstavby. Veškerá marketingová propagace je 

realizována tak, aby se daný projekt stal rychle prodejným s vysokou návratností investice. 

Každému developerskému projektu je připravena marketingová kampaň ušitá na míru podle 

potřeby developera. Součástí kampaně jsou například: 

• inzerce na titulních stranách realitních magazínů 

• inzerce ve specializovaných magazínech věnovaných developerským projektům a 

bydlení 

• billboardy na příjezdových komunikacích a v centru měst 

• reklamní plachty na stavbě a v jejím okolí 

• velkoformátové plakáty s představením projektu 

• reklama na dopravním prostředku MHD v daném městě 
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• přímá reklama (e-maily, letáky a jejich roznos po regionu)  

2.5.4. Financování - M&M HYPOTEČNÍ CENTRUM 

V oblasti zajištění financování nabízí M&M reality svým klientům M&M hypoteční 

centrum. Firemní hypoteční specialisté se zabývají zpracováním hypotečních úvěrů a úvěrů ze 

stavebního spoření, jak pro fyzické osoby, tak i pro bytová družstva a společenství vlastníků 

bytových jednotek. Pracovníci společnosti, zabývající se hypotečním poradenstvím, se 

orientují v aktuálních nabídkách a produktech spolupracujících bankovních ústavů a 

stavebních spořitelen. Společnost se také v mnoha případech podílí financováním na koupi 

nemovitosti, rekonstrukci, výstavbě či změně fixačního období, což zajišťuje zcela zdarma.  
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3. Obecná charakteristika metod pro zkoumání výkonnosti 

společnosti 

3.1. Finanční analýza 

Hovoříme-li o finanční analýze, hovoříme o jedné ze součástí analýzy zdrojů. Analýza 

zdrojů je ve svém významu analýzou činností, ve kterých mají důležitý podíl finance, ale také 

peníze a čas. Vytvoření finanční analýzy je podmíněno definováním silné a slabé stránky 

podniku. Prvořadým cílem analýzy je stanovení stupně výkonnosti, z čehož můžeme 

vyhodnotit informace k vytvoření jednoho z instrumentů pro optimální řízení podniku.
2
 

Finanční analýzu lze dělit dle tvůrců:
3
 

 externí finanční analýzu vytvářejí externí příjemci a uživatelé veřejných výkazů účetní 

uzávěrky, 

 interní finanční analýza, při které má uživatel podnikových informací přístup ke všem 

finančním, manažerským informacím, vnitropodnikového účetnictví, kalkulacím či 

statistikám, vytváří interní uživatelé. 

3.2. Informační prameny 

Finanční analýza využívá různých informačních toků, a to především z: 

1) finančních pramenů, 

2) nefinančních pramenů. 

3.2.1. Finanční prameny 

Finanční prameny získávají informace především z podnikového účetnictví a účetních 

výkazů, ale také z výročních zpráv, informací manažerů, emitentů cenných papírů a dalších. 

Obecně veškerý pohyb peněžních prostředků zaznamenávají účetní výkazy, které jsou 

nedílnou součástí výroční zprávy společnosti. Účetní uzávěrku tvoří: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztrát, 

 a jiné přílohy. 

                                                
2 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. Praha: 
Ekopress. 225 s. ISBN 80-978-80-869. 
3 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická, 

1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4.  
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V mimořádných případech se standardizované výkazy upravují dle specifických potřeb 

finanční analýzy. Vnitropodnikové výkazy mají významnou nevýhodu, a to v nutnosti časté 

aktualizace, protože vychází z minulosti. Z tohoto důvodu se v průběhu roku určité hodnoty 

odhadují, například stav zásob, odpisy a podobně. 

3.2.1.1. Rozvaha 

Obecná definice hovoří o rozvaze jako o výkazu, který na straně jedné podává přehled 

majetku společnosti tzv. aktiv a zdrojů krytí na straně druhé tzv. pasiv. Všechny položky 

rozvahy jsou uváděny jako stavové veličiny, to znamená v ukazatelích zjištěných k určitému 

okamžiku. Jednodušeji lze hovořit o seznamu veškerého majetku v podnikovém vlastnictví a 

veškerých podnikových dluhů. Základem rozvahy je bilanční pravidlo, tedy vyrovnanost aktiv 

a pasiv. Rozvahu sestavuje každý podnik minimálně jednou ročně, a to k 31. prosinci.
4
 

3.2.1.2. Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty, jinými slovy výsledovka, zobrazuje, jakých výsledků 

hospodaření podnik při vykonávání své činnosti nabyl za jistou časovou jednotku, čili 

zachycuje tokové veličiny sestavené na základě srovnání výnosů a nákladů. Výsledovka 

hodnotí, zda byl podnik při svém působení úspěšný, dosáhl-li zisku, či naopak ztráty. Dle 

zákona o účetnictví je tento výkaz nezbytnou součástí účetní uzávěrky.
5
 

Praxe člení hospodářský výsledek na: 

 hospodářský výsledek za běžnou činnost, který se skládá z: 

o hospodářského výsledku provozního, 

o hospodářského výsledku finančního, 

 hospodářský výsledek za mimořádnou činnost. 

3.2.2. Nefinanční prameny 

Nefinanční prameny člení na kvantifikované a nekvantifikované. Ke kvantifikovaným 

nefinančním informacím řadí podnikovou a ekonomickou statistiku, plány, cenové a 

nákladové kalkulace, produkci, odbyt, poptávku a jiné, mezi nekvantifikované řadí zprávy 

manažerů, auditorů, odborný tisk, hodnocení a prognózy. 

 

                                                
4 PIVRNEC, Jiří. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 1995. 167 s. ISBN 80-85623-92-7. 
5 SYNEK, Miroslav. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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3.3. Uživatelé finanční analýzy 

Mezi hlavní a primární uživatele finanční analýzy patří akcionáři či investoři. Tito 

uživatelé využívají finanční analýzy ze dvou důvodů. Prvním důvodem je kontrola vlastních 

financí – likvidita, rentabilita. Druhým je rozhodování o investicích v budoucnu, čili jaké 

riziko investor nese, do kterého kapitálu bude investovat, jaká bude výnosnost a podobně. 
6
 

Manažeři jsou jednou ze skupin uživatelů informací finanční analýzy, kteří ji využívají 

ke správnému rozhodování při finančním řízení společnosti. Zaměstnanci jsou přirozeně 

zainteresování na stabilitě a funkčnosti podniku pro zachování hladiny mezd a počtu 

pracovních míst. 

K dalším uživatelům patří obchodní partneři – odběratelé a dodavatelé, konkurence či 

stát při sestavování statistik. 

3.4. Metody k sestavení finanční analýzy 

K základním nástrojům rozboru finanční situace podniku řadíme ty, jež získávají 

základní informace z účetnictví, a to z účetních výkazů a údajů, které z těchto výkazů 

odvozují, tedy ukazatelů. K takovýmto obecným nástrojům řadíme metodu absolutní a 

metodu relativní.
7
 

3.4.1. Metoda absolutní 

 Metoda absolutní stojí na základech, které představují účetní výkazy, především 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty, které obsahují tzv. absolutní ukazatele, jež není třeba 

k výpočtům finanční situace podniku nijak upravovat. Sestavování absolutních ukazatelů 

odhaluje vývoj trendů pro hodnocení finanční síly podniku prostřednictvím horizontální 

analýzy a k analýze jednotlivých položek výkazů neboli vertikální analýzu. Existuje také 

alternativní způsob využití absolutních ukazatelů, a to rozdílem jejich hodnot v jednotlivých 

letech – rozdílové ukazatele, které finanční analýza chápe jako finanční fondy. Na rozdíl od 

účetnictví, které definuje fondy jako jeden ze způsobu krytí majetku, finanční analýza pojímá 

termín fond dvěma způsoby
8
: 

 seskupení stavových ukazatelů posuzující aktiva a pasiva, 

                                                
6 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická, 
1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
7 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří Hnilica. Finanční analýza – krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-
7179-713-5. 
8
 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická, 

1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
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 rozdíl mezi některými údaji ze strany aktiv a některých pasiv zvaný jako čistý 

fond. 

K optimálnímu posouzení finanční situace organizace využívá finanční analýza fondy, 

mezi něž patří především čistý pracovní kapitál (ČPK), mezi další se řadí například čisté 

pohotové prostředky (ČPP) či čistý peněžně pohledávkový finanční fond (ČPM – čistý 

peněžní majetek). 

3.4.1.1. Čistý pracovní kapitál - ČPK 

 Čistý pracovní kapitál, též provozní kapitál, je v praxi nejpoužívanějším rozdílovým 

ukazatelem. Tento ukazatel se počítá rozdílem oběžných aktiv (bez dlouhodobých 

pohledávek) a krátkodobých závazků (dluhů), a to z důvodu nutnosti uvedení běžných 

bankovních úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí.
9
 

       ž á          á      á                 Vzorec 3.1 

ČPK tedy představuje část oběžných aktiv, které jsou financovány dlouhodobými 

zdroji (dlouhodobými závazky, bankovními úvěry a vlastním kapitálem organizace) a souvisí 

s běžným krátkodobým financováním, pokud se jedná o zjištění o optimální výši položek 

oběžných aktiv a jejich struktury (zásoby, pohledávky, peněžní prostředky, a jiné) nebo o 

volbu z možných potenciálních variant financování oběžných aktiv.  

Tento ukazatel je z hlediska finančního řízení důležitý především díky nutnosti vybírat 

a získávat vhodné zdroje, a to především cizí, pro zajištění dostatečného množství oběžného 

majetku k uspokojování potřeb organizace. Navíc při nadbytku peněžních prostředků 

umožňuje nalézat alternativy pro investice s vyšší výnosností s přihlédnutím na likviditu 

podniku. 

3.4.2. Metoda relativní 

 Metoda relativní využívá procentního rozboru absolutních ukazatelů, což slouží 

k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Tato metoda dokáže zviditelnit slabé stránky a 

problémové oblasti, které musí být lépe prozkoumány. Relativní metoda využívá dvou 

způsobů provedení. První z nich je horizontální analýza zkoumající trendy vývoje 

                                                
9
 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOTLÁŘ. Finanční analýza. Praha: ASPI, 2006. 224 s. ISBN 80-7357-219-2. 
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v jednotlivých položkách, a to v procentech nebo indexem. V druhé, tzv. vertikální analýze, se 

provádí analýza některých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich struktury.
10

  

3.4.2.1. Horizontální analýza 

 Analýza vývojových trendů je jiný název pro horizontální analýzu. Tato metoda 

provádí výzkum vývoje absolutních ukazatelů, v absolutních a procentuálních hodnotách mezi 

dvěma a více obdobími.
11

  

 Postup pro získání výsledků k hodnocení je následující: 

1. rozdíl veličin po sobě následujících let – absolutní změna 

                                          Vzorec 3.2 

2. poměr absolutní změny k údajům zvoleného výchozího roku – procentní změna 

                  
               

           
            Vzorec 3.3 

 Existují i další postupy pro vyjádření změny. Jedním z nejpoužívanějších způsobů je 

využití bazických či řetězových indexů. Bazické indexy poměřují položky jednotlivých 

ukazatelů v různých obdobích ke stejnému údaji zvolenému jako období základní. Řetězové 

indexy jsou obdobou bazického indexu, jen je ve jmenovateli poměr hodnoty období 

bezprostředně předcházejícího absolutní hodnotě údaje v čitateli.  

3.4.2.2. Vertikální analýza 

 Vertikální analýza nebo též strukturní analýza je dalším z nástrojů finanční analýzy, 

která na základě poměru mezi jednotlivými položkami hodnotí strukturu ve vazbě na celková 

aktiva a pasiva. Poměr položek v rozvaze vyjadřuje procentuální podíl na všech aktivech či 

pasivech, výkaz zisku a ztráty využívá poměru celkových výnosů či tržeb. Informace nabyté 

tímto poměrem se nazývají poměrové ukazatele, které jsou v následující kapitole rozebrány. 

Přívlastek vertikální je odvozen od způsobu čerpání informací z účetních výkazů. Tato 

analýza pracuje s jednotlivými položkami aktiv a pasiv poměrem k jejich celkovým 

hodnotám. Hodnocení stejných ukazatelů v různých letech umožňuje zjišťovat trendy ve 

vývoji jednotlivých údajů. Velkou nevýhodou této analýzy je skutečnost, že vyčíslením údajů 

                                                
10

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
11

 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOTLÁŘ. Finanční analýza. Praha: ASPI, 2006. 224 s. ISBN 80-7357-219-2. 
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nelze určit příčinu změny struktury položek, pouze poodhalí problémové oblasti, na které je 

potřeba zaměřit pozornost.
12

 

3.4.3. Poměrové ukazatele 

 Finanční analýza využívá jako základní nástroj poměrové ukazatele. Ty jsou 

vyjádřením určitých číselných vztahů, logických vazeb mezi účetními údaji organizace. 

Poměrové finanční údaje jsou vypočítávány prostým dělením jednoho účetního údaje či 

skupiny údajů jiným údajem či skupinou údajů.
13

 

                    
                        

                              
   Vzorec 3.4 

 V praxi se lze setkat s mnoha závislostmi, které lze vyjádřit jako poměrový ukazatel, 

ovšem pouze některé jsou z hlediska finančního řízení relevantní. Relevantnost číselného 

údaje je dána především tím, že konstrukce ukazatelů je podřízena tomu, co vlastně chceme 

změřit, tedy zkoumanému problému. Pro kvalitní rozhodování je potřebné mít optimální počet 

poměrových ukazatelů. Obrovské množství údajů zaměřených na určitou skupinu položek 

může způsobit zkreslení obrazu o skutečnosti podniku a stejně tak zaměření pozornosti na 

nesprávný atribut v komplexu činností organizace. Ze stejného důvodu se nelze zaměřit na 

hodnoty jediného ukazatele či vytvořit pevné hranice pro stanovení univerzální platnosti 

poměrových ukazatelů. Význam a limity poměrových ukazatelů se v podnicích liší, proto je 

nezbytný individuální přístup.
14

 

 Společnost si časem vytvořila určitou skupinu ukazatelů, které se staly všeobecně 

akceptované a pomáhají získat znalost o hospodářské činnosti vybraného podniku. Existuje 

pět skupin poměrových ukazatelů. Žádná ze skupiny ukazatelů není standardizovaná a liší se 

dle hodnocených vlastností podniku. 

 Členění poměrových ukazatelů
15

: 

1. dle výkonnosti – rentabilita, 

2. dle aktivity – rychlost a doba obratu prostředků, aktiv, 

                                                
12

 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOTLÁŘ. Finanční analýza. Praha: ASPI, 2006. 224 s. ISBN 80-7357-219-2. 
13

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra Pavelková. Finanční analýza. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
14

 NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3158-

2. 
15

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
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3. dle platební schopnosti – likvidita podniku a jeho solventnost, 

4. finanční stabilita,  

5. zadluženost kapitálového trhu.  

3.4.3.1. Ukazatelé výkonnosti 

 Výnosnost neboli rentabilitu lze definovat jako schopnost organizace získávat svou 

činností nové zdroje, vytvářet zisk prostřednictvím investovaného kapitálu. Jedná se o hlavní 

parametr při hodnocení úspěšnosti společnosti, jež slouží pro alokaci kapitálu. Ziskovost je 

v dnešním kapitálovém světě hlavním faktorem úspěchu, a to především díky omezenosti 

finančních prostředků při dlouhodobém rozhodování.
16

 

V dnešním světě podniky rozhodují na základě poměru rizika a očekávaného výnosu. 

Zkoumáním těchto navzájem propojených veličin získává management jasnou představu o 

možnostech rozvoje podniku (zda není příliš zadlužen či neumrtvuje kapitálové zdroje jejich 

zbytečným zadržováním). Optimální kompromis při dosahování protichůdných cílů, jak 

finanční stability, tak také výnosnosti, musí být dosažen minimalizací rizika a maximalizací 

zisku v prostředí, ve kterém podnik funguje. 

Nejvíce využívané poměrové ukazatele k měření výnosnosti jsou
17

: 

 rentabilita celkového kapitálu, 

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita tržeb, 

 rentabilita nákladů. 

Ukazatelé rentability vychází z údajů dvou základních účetních výkazů, a to rozvahy, 

jež poskytne informaci o velikosti kapitálu, a výkazu zisku a ztráty, ze kterého zjistíme údaj o 

velikosti zisku a tržeb. 

Základní vzorec výnosnosti, ze kterého všechny ukazatele vychází, je poměrem zisku 

a vloženého kapitálu. 

             
    

               
      Vzorec 3.5 

                                                
16

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. Praha: 

Ekopress. 225 s. ISBN 80-978-80-869. 
17

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
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Vzorec rentability bývá v různých zemích rozdílný, a to dle odlišné interpretace pojmu 

zisk a vložený kapitál. 

Interpretace zisku dle anglosaských zemí (kategorie zisku)
18

: 

 EBITDA – earnings efore interest, depreciation and amortization = zisk před 

odpisy, úroky a zdaněním, 

 EBIT – earnings efore interest and tax = zisk před úroky a zdaněním, 

 EBT – earnings before tax = zisk před zdaněním, 

 EAT – earnings after tax = zisk po zdanění neboli čistý zisk, který podnik rozdělí 

mezi akcionáře. 

Toto členění vzniklo na základě odlišného chápání výkazu zisku a ztrát. Účetnictví 

České republiky člení zisk do několika kategorií, které jsou velmi blízké anglosaskému pojetí. 

Hospodářský výsledek je standardně sestavován v provozní a finanční části.  

Výsledek hospodaření podniku z běžné činnosti je dán součtem provozního výsledku 

hospodaření a finančního výsledku hospodaření, odečteme-li daň z příjmů z běžné činnosti, 

což je nákladová položka. 

Provozní zisk lze definovat jako rozdíl mezi provozními výnosy a provozními 

náklady, například rozdíl mezi náklady a tržbami z produkce vlastních výrobků. Hospodaření 

z provozní činnosti podniku lze dle české metodiky považovat za vhodnou alternativu 

ke kategorii zisku EBIT. Rovněž je možné vyjádřit provozní výkonnost podniku jako součet 

zisku po zdanění, nákladových úroků a daně z příjmů z běžné a mimořádné činnosti. 

Finanční zisk je rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady. 

Pro stanovení konečného výsledku hospodaření za účetní období je nezbytné znát 

mimořádný výsledek hospodaření. Mimořádný zisk či ztráta je dána mimořádnými výnosy, 

z nichž odečteme mimořádné náklady. Daň z mimořádné činnosti se vykazuje samostatně, 

odděleně od provozního výsledku hospodaření. Mimořádný výsledek hospodaření spolu 

s běžným výsledkem tvoří zmiňovaný výsledek hospodaření za účetní období po zdanění, 

který dle anglosaské definice odpovídá zisku po zdanění EAT. 

                                                
18

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
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Zkratka EBT – zisk před zdaněním označuje součet výsledku hospodaření za účetní 

období čili EAT a daně z příjmů z běžné i mimořádné činnosti. Jednodušší cesta ke zjištění 

EBT vede k rozvaze, ve které lze vyčíst hodnotu výsledku před zdaněním. 

a) Rentabilita celkového kapitálu (ROA, ROI) 

Rentabilita celkového kapitálu označuje celkovou efektivnost podniku. Může být 

chápána dvěma způsoby. Prvním z nich je nezdaněná rentabilita celkového kapitálu (ROA – 

return of assets), tzv. produkční síla, druhá možnost vyjadřuje zdaněnou rentabilitu celkového 

kapitálu (ROI – return of investments).
19

 

     
    

              
        Vzorec 3.6 

 Koeficient ROA hodnotí rentabilitu celého kapitálu a nerozlišuje způsob jeho 

financování, nerozeznává původ kapitálu, čili celkových aktiv, nebere ohled na rozlišení 

kapitálu vlastního a cizího. Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje, zda se kapitál reprodukuje, 

zda vytváří zisk, v tomto případě EBIT. Tato informace je důležitá pro tři uživatele, a to 

podnik s očekáváním zisku, stát, který získá daň z příjmů, a věřitelů, jež očekávají úrok. 

      
             

                   

   
 

              
    Vzorec 3.7 

 Smysl koeficientu ROI spočívá v poměru vloženého neboli investovaného kapitálu i 

s výslednými efekty, tzn. EAT je první částí výsledku, druhá polovina produkuje úrok, a to ve 

významu odměny za půjčení kapitálu, která je ve vzorci označena jako daň ze zisku. 

Koeficient ROI tedy rozlišuje způsob financování – vlastní a cizí.  

b) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Především akcionáři mají velký zájem na znalosti koeficientu ROE (return on equity), 

neboť ten zkoumá efektivnost reprodukce kapitálu vloženého právě akcionáři (přímo i 

nepřímo ve formě nerozděleného zisku). Z pohledu vlastníků se jedná o hospodářský výsledek 

z jejich investovaných prostředků. Tento koeficient je sledován také vedením podniku, 

protože právě to je odpovědné za spravování majetku. Prostřednictvím ROE tlačí akcionáři na 
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management společnosti, aby co nejvíce zvýšil zisk před zdaněním, maximálně snižoval daň 

ze zisku a aplikoval optimální variantu financování.
20

 

     
   

               
        Vzorec 3.8 

Koeficient nerozlišuje rozdíl v podnikatelském zisku a účetním zisku po zdanění a 

hodnota vlastního kapitálu neodráží jeho skutečnou tržní hodnotu. Rentabilita vlastního 

kapitálu musí nabývat dostatečných hodnot, aby míra výnosu při daném riziku nebyla nižší 

než výnos u jiné alternativy s obdobným rizikem. 

Mezi koeficienty ROE a ROA existuje návaznost a oba koeficienty by v praxi měly 

nabývat vztahu, kdy ROE je větší než ROA. 

Rentabilita vlastního kapitálu dle rozkladu Du Ponta lze rozčlenit na součin třech 

ukazatelů, mezi které patří čisté ziskové rozpětí, obrat celkových aktiv a tzv. finanční páka, 

která je poměrem celkových aktiv podniku a jeho vlastního kapitálu.  

    
   

     
 

     

      
 

      

               
     Vzorec 3.8.1. 

Právě finanční páka je velmi důležitým poměrovým ukazatelem, protože hodnotí 

zadluženost podniku, tzn. podíl cizích zdrojů ve finanční struktuře organizace. Zvýšením 

výsledku tohoto ukazatele by se měla tato změna ve vrcholovém ukazateli projevit pozitivně, 

ovšem za předpokladu, že je podnik schopen zhodnotit další korunu dluhu o vyšší částku než 

úroková sazba dluhu, což je označováno jako ziskový účinek finanční páky. 

c) Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb je údaj srovnávající v poměru zisk a tržby, popřípadě výnosy. Obecně 

se jedná o ziskovost tržeb, čili schopnost podniku vyprodukovat určitou výši efektu z jedné 

koruny tržeb. Koeficient je vyjádřen v procentech.
21

 

                    
    

     
       Vzorec 3.9 

Rentabilita tržeb vychází z hospodářského výsledku z provozní činnosti. V tomto 

pojetí ziskovosti tržeb nepřichází v úvahu vlivy finančních nákladů, a to především úroků, 
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které do provozních nákladů nepatří. Pozitivní stránkou koeficientu je informace, že veličiny 

využité ve vzorci jsou tokové a v současné cenové úrovni. 

d) Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb. Jedná se o 

koeficient, který dává do poměru celkové náklady a tržby organizace.  

 
       

      
    

    

     
       Vzorec 3.10 

Položka nákladů ve vzorci zahrnuje nákupní cenu prodaného zboží, správní a 

odbytové náklady. Tržby jsou vyjádřené v čistých částkách, tzn. hrubé tržby očištěné o slevy a 

jiné srážky. 

Pro koeficient platí obecná zásada, a to čím nižší je ukazatel, tím lépe se dají hodnotit 

výsledky hospodaření podniku, čili na 1 korunu zisku vynaloží organizace nižší náklady.  

Ovšem absolutní hodnotu zisku je možné navyšovat například snižováním nákladů či 

zvyšováním odbytu. 

3.4.3.2. Ukazatelé aktivity 

Celý majetek společnosti ovlivňuje činnost, pro kterou byl podnik zřízen. Toto ale i 

rozhodnutí vedení, jež je podřízeno zájmům majitelů, se promítá do velikosti a struktury 

majetku. K hodnocení těchto aspektů podnikání se ve finanční analýze využívá tzv. ukazatelů 

aktivity. Prostřednictvím ukazatelů aktivity lze analyzovat a vyčíslit schopnost, jak organizace 

využívá nabytého majetku a zda je ve svém konání účinná.
22

  

Aktivitu podniku lze zkoumat prostřednictvím poměrových ukazatelů, mezi něž lze 

zařadit rychlost obratu celkového kapitálu, který společnosti využívají nejvíce. Rychlost 

obratu celkového kapitálu je dána poměrem tržeb či poměrem výnosů k celkovým aktivům. 

                                    
                 

              
 Vzorec 3.11 

                                                
22
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Tento koeficient ovšem hodnotí pouze aktiva jako celek, a proto je nezbytné 

kalkulovat i obrat částí majetku. Posuzováním majetku po částech vznikly tzv. dílčí ukazatele 

aktivity. Dílčí ukazatele aktivity mohou být zkoumány z hlediska
23

: 

 rychlosti obratu, prostřednictvím kterého je možné zjistit, kolikrát se přemění 

jedna či více položek do jiné položky či skupiny položek v určitém časovém 

horizontu, 

 a doby obratu, která říká, kolik časových jednotek musí uplynout, aby došlo 

k obratu položek do jiných položek. 

Ukazatel rychlosti obratu celkových aktiv lze rozdělit podle druhu aktiv, jež 

zkoumáme, a to na
24

: 

                      
     

            
      Vzorec 3.12 

                       
     

             
    Vzorec 3.13 

a) Obrat stálých aktiv 

Z hlediska stálých aktiv je relevantní hodnotit obrat dlouhodobého hmotného majetku, 

prostřednictvím kterého zjistíme, s jakou efektivitou a intenzitou podnik využívá strojů, 

budov a dalšího zařízení. 

                                      
     

                                           
 

 Vzorec 3.14 

Výsledek vzorce 3.14 zobrazuje výši částky v korunách, jenž je vyprodukována jednou 

korunou dlouhodobého hmotného majetku v zůstatkové ceně. Problémem při aplikaci tohoto 

ukazatele jsou odpisy a právě ty ovlivňují zůstatkovou cenu dlouhodobého hmotného 

majetku.  

b) Obrat oběžných aktiv 

 Z hlediska oběžných aktiv bývají v praxi analyzovány jednotlivé části oběžného 

majetku, a to: 

                                                
23
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 obrat zásob, 

 obrat pohledávek, 

 obrat finančního majetku,  

 obrat pracovního kapitálu a další. 

Obrat krátkodobého finančního majetku 

 Obrat krátkodobého finančního majetku vyjadřuje poměr tržeb nebo celkových 

nákladů a průměrného stavu oběžného finančního majetku. Čitatel koeficientu se rozlišuje 

v případech, kdy je výše zisku vzhledem k obratu krátkodobého finančního majetku 

nepodstatná.  

                                          
     

                           
 

                
               

                           
     Vzorec 3.15 

Dále lze koeficient rozebírat dle jednotlivých druhů krátkodobého finančního majetku, 

například na peníze na účtech v bankách, krátkodobé cenné papíry a podobně.  

Po dokončení výpočtu obratu krátkodobého finančního majetku obdržíme hodnotu, 

která ve svém významu znamená, kolikrát se tento druh majetku přemění do jiných druhů 

oběžného majetku od prodeje výrobků či služeb až k opětovnému získání peněžních 

prostředků. Vyšší výsledek hovoří o kratší době mezi pořízením krátkodobého finančního 

majetku a jejich přeměnou ve výsledky podniku. Nižší číslo hovoří o množství nepotřebného 

kapitálu, který je zbytečně nevyužit. 

Doba obratu je další variantou k analýze obratu krátkodobého finančního majetku. 

Jedná se o poměr průměrného stavu krátkodobého finančního majetku a tržeb dělených 

počtem dní v roce čili průměrných denních tržeb.  

                                              
                            

     

   

 

Vzorec 3.16 

Výpočtem ukazatele lze zjistit počet dní čili délku vázání oběžných aktiv ve formě 

financí, to znamená, jak dlouho trvá jedna obrátka.  
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Co nejvyšší výsledek obratu oběžného finančního majetku a nižší doba obratu nemusí 

vždy znamenat výhodu. Existuje také možnost podkapitalizování podniku v důsledku expanze 

společnosti, kdy je zvyšován nárok na krátkodobý finanční majetek či situace, ve které 

nedostatečný stav finančních prostředků zvýší hodnotu koeficientu, což se může promítnout 

jako pokles likvidity podniku.  

Obrat pohledávek 

Obrat pohledávek říká, jak rychle jsou pohledávky přetvořeny v peněžní prostředky. 

Rychlost obratu pohledávek vyjadřují tržby dělené pohledávkami.  

                  
     

          
     Vzorec 3.17 

 Stejně jako u obratu zásob existuje koeficient doba obratu zásob, i při obratu 

pohledávek existuje doba obratu pohledávek. Ta určuje, jakou dobu má oběžný majetek 

společnosti formu pohledávky, po které se přemění na peněžní prostředky. V praxi se toto 

období nazývá inkasní období. 

                                    
          

     

   

      
   

                
 Vzorec 3.18 

 Ukazatel hodnotí, jak spolehliví jsou odběratelé při hrazení svých dluhů za odběr 

výrobků či služeb. Obecně se jedná o počet dní, po jejichž uplynutí je pohledávka 

odběratelem vyrovnána a měla by odpovídat době splatnosti faktur, což reálně nemusí. 

Důvodem nesouladu je nadsazení ceny o daň z přidané hodnoty. 

3.4.3.3. Ukazatelé platební schopnosti  

Zásadním elementem úspěšného fungování společnosti na trhu je schopnost platit za 

své závazky, a to trvale. Proto se ukazatelé platební schopnosti objevují jako součást finanční 

analýzy. Skutečnou platební schopnost početně charakterizují poměrové ukazatele likvidity. 
25

 

Likvidita je slovo, jež lze definovat jako schopnost podniku získávat finance, které 

slouží jako úhrada závazků. Tyto finance získává společnost přeměnou některých položek 

majetku v hotovost, a to před vypršením lhůty splatnosti závazků, které tyto složky kryjí. 
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Praxe rozlišuje dva pojmy, těmi jsou již vysvětlená likvidita a likvidnost. Likvidnost 

bývá definována jako míra obtížnosti pro přeměnu majetku organizace v peníze a možná 

rychlost takovéto přeměny. Likvidnost majetku se zvyšuje zkracováním doby jeho zpeněžení 

a snižováním finanční ztráty z přeměny. Například dluhopisy jsou likvidnější než zásoby. 

Dalším důležitým pojmem platební schopnosti podniků je představen solventností. 

Solventní organizace dokáže platit své dluhy včas, v požadované míře a podobě a na 

správném místě. Solventnost je doslovně schopnost podniku korektně hradit své závazky.  

Krátkodobý majetek je dle likvidnosti členěn do tří stupňů
26

: 

 1. stupeň – majetek v peněžní podobě, či majetek, který může být odprodán ihned 

bez finanční ztráty 

 2. stupeň – krátkodobé pohledávky, jež je možné v nejbližší době a v plné výši 

proměnit na peníze, a to jejich uhrazením či prodejem 

 3. stupeň – oběžný majetek, zásoby, které lze jen obtížně zpeněžit a očekává se u 

nich ztráta 

a) Peněžní likvidita 

Peněžní likvidita je koeficient, který zkoumá poměr finančního majetku a 

krátkodobých pasiv, aby společnost byla schopna vyplácet své dluhy. Peněžní likvidita se 

v praxi vztahuje na majetek s 1. stupněm likvidity a společnost, která posuzuje výsledek 

koeficientu, musí dosahovat hodnoty alespoň 20 %. Optimální výše peněžní likvidity se uvádí 

mezi 0,9 – 1,1. 

                    
                

                 
    Vzorec 3.19 

b) Pohotová likvidita 

 Pohotová likvidita slouží jako nástroj hodnocení návratnosti oběžného majetku 1. a 2. 

stupně a zkoumá tzv. inkasní riziko. Ukazatel je poměrem pohotových oběžných aktiv a 

krátkodobých dluhů. Čím vyšší hodnoty zobrazuje výsledek koeficientu, tím vyšší jistotu 

organizace má při návratnosti peněžních závazků v krátkém období. Pokud pohotová likvidita 

vyjde 1:1 je společnost schopna vyrovnat se se svými závazky včas, aby se nemusela zbavit 

ku příkladu svých zásob. Optimem je u pohotové likvidity výsledek v rozmezí od 1,0 do 1,5. 
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Hodnoty nad 1,5 budou vítány ze strany věřitelů, ovšem nižší hodnoty než 1,0 budou 

v akcionářích a vedení vyvolávat nejistotu. 

                      
                                      

                 
 Vzorec 3.20 

c) Běžná likvidita 

 Běžná likvidita informuje uživatele finanční analýzy o schopnosti podniku uspokojit 

své věřitele při proměně veškerého oběžného majetku na hotovost. Koeficient dává do 

poměru oběžná aktiva a krátkodobé dluhy společnosti a oznamuje, kolik korun oběžných 

aktiv kryje koruna krátkodobých dluhů. Pro dobrou vypovídací schopnost musí být běžná 

aktiva v čitateli nezbytně upravena o nedobytné pohledávky. Růstem hodnoty roste poměr 

oběžného majetku, který je kryt dlouhodobými zdroji. Tyto výsledky ujišťují věřitele, protože 

se snižuje platební riziko v případě, že podnik včas nepromění oběžný majetek v peněžní 

prostředky. Přiměřenou hodnotou výsledku ukazatele je 2:1, v praxi by měl dosahovat limity 

od 1,5 do 2,5. 

                   
                                              

                 
  

                     
                        

                 
     Vzorec 3.21 

3.4.3.4. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Pojem finanční stabilita je schopnost podniku vydržet finanční tíseň, kterou zapříčinil 

nedostatek cizích zdrojů. Stabilita financí podniku je základním faktorem zkoumaným 

věřiteli. Věřitelé hodnotí především rentabilitu a likviditu společnosti, které svěřili své 

finanční prostředky. Ovšem i likvidní podnik, vykazující zisk, může být ohrožen dočasnou 

platební neschopností. Podnik lze označit za finančně stabilní v případě, kdy vlastní tolik 

zpeněžitelného majetku, aby uspokojil všechny věřitele. 
27

 

 K hodnocení stability jsou užívány poměrové ukazatele, které jsou konstruovány 

z rozvahy. Patří mezi ně
28

: 

- ukazatel věřitelského rizika 

- ukazatel poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům 
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- míra finanční samostatnosti 

a) Ukazatel věřitelského rizika 

 Ukazatel věřitelského rizika je poměr mezi celkovými závazky, jak dlouhodobými, tak 

i krátkodobými, a celkovými aktivy. 

                              
             

              
   Vzorec 3.22 

 Praktický výzkum výsledku tohoto ukazatele odhalí zadluženost podniku. Pokud se 

zvyšuje vypočtená hodnota, roste zadluženost a tím rovněž riziko. Aby bylo možné výsledek 

správně začlenit do finanční analýzy, musí být posuzován ve vazbě na celkovou výnosnost 

celého kapitálu.  

b) Ukazatel poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům 

 Jak samotný název napovídá, jedná se o dodatkový ukazatel k ukazateli věřitelského 

rizika. Suma těchto dvou ukazatelů dává dohromady stoprocentní hodnoty aktiv, popřípadě 

pasiv. 

 Koeficient vyjadřuje poměrovou část celých aktiv společnosti, jež je financována 

vlastními zdroji, tedy penězi akcionářů.  

                                                         
               

              
  

 Vzorec 3.23 

c) Míra finanční samostatnosti 

 Míra finanční samostatnosti je doplňkovým ukazatelem pro hodnocení finanční 

stability podniku. Sám o sobě vychází z předcházejících vzorců (Vzorec 3.22 a Vzorec 3.23), 

a to jako poměr jejich čitatelů. Poměřuje tedy vlastní kapitál a celkové závazky. Výsledek 

nemá samostatně žádnou vypovídací schopnost, říká jen, kolikrát kryje vlastní kapitál celkové 

závazky. 

                               
               

               
   Vzorec 3.24 



25 

 

d) Doba splacení dluhů 

Poměrový ukazatel doba splacení dluhů dává do poměru krátkodobé a dlouhodobé 

závazky a cash flow za určité období. Výpočtem koeficientu zjistíme délku období, za kterou 

je společnost schopna vyrovnat všechny své závazky. Výsledky jsou počítány v letech.
29

 

                     
             

          
 

                                     

          
 

 Vzorec 3.25 

3.4.3.5. Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu jsou poslední skupinou poměrových ukazatelů, která je 

mírně odlišná od předcházejících. Tyto ukazatele čerpají informace z parametrů kapitálového 

trhu na rozdíl od předchozích, které vycházely z účetních výkazů. Při výpočtech finanční 

situace podniku z hlediska kapitálového trhu jsou do výpočtů zařazeny tržní ceny. 
30

 

 V případě těchto ukazatelů se jedná o komplex početních úkonů pro hodnocení 

finančního stavu podniku, které spolu souvisí a postupně se rozvíjejí.  

 Výplatní poměr je označení podílu čistého zdaněného zisku, vytvořeného podnikem, 

jež je vyplácen akcionářům v dividendách.  

                
                    

                          
      Vzorec 3.26 

 Vzorec výplatního poměru je základem pro sestavení vzorce aktivačního poměru. 

Aktivační poměr zobrazuje rozdíl zisku podniku a jeho vyplacené části čili dividendám. Jedná 

se tedy o nerozdělený zisk, který je reinvestován zpět do podniku. 

                                     Vzorec 3.27 

 Aktivační poměr vynásobený rentabilitou vlastního kapitálu, koeficientem ROE, 

znamená míru růstu investovaného kapitálu akcionářů způsobeného reinvestováním zisku. 

                                                       

 Vzorec 3.28 

                                                
29

 KRALICEK, Peter. Základy finančního hospodaření. Přel. Spal, Josef. Praha: Linde, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7. 
30

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 1994. 197 s. ISBN 80-7079-257-4. 
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 Pokud podnik vykáže meziročně stejné ROE a výplatní poměr, zvýší se výše 

vyplácené dividendy a zisk o míru růstu investovaného kapitálu. 

 Informace o dividendách ovšem nejsou pro akcionáře jediným zkoumaným atributem. 

Mimo dividendy je zkoumán růst tržní ceny akcie, z něhož plyne kapitálový výnos. Ten lze 

sledovat prostřednictvím ukazatele poměru tržní ceny akcie a čistého zisku na 1 akcii, značí se 

P/E. Výsledek P/E koeficientu označuje dobu návratnosti kapitálu investovaného do nákupu 

akcie, ovšem pouze je-li výše zisku na akcii konstantní.  

 
 

 
 

                

                          
      Vzorec 3.29 

3.4.4. Analýza soustav ukazatelů – Du Pontův pyramidový rozklad 

V analýze soustav ukazatelů je využíván komplex poměrových ukazatelů, které také 

samostatně dokážou zhodnotit vývoj organizace, ovšem jen jako jediné číslo, přičemž se 

jedná o složitý proces, proto existuje velmi mnoho ukazatelů. Poměrové ukazatele mezi sebou 

mají vzájemné závislosti, které analytici v praxi využívají. K nejvyužívanějším analýzám 

soustav ukazatelů patří pyramidové rozklady, které hierarchicky řadí jednotlivé ukazatele 

z vrcholu až k základům a navazují na sebe prostřednictvím aditivních (sčítání nebo odečítání) 

či multiplikativních (násobení nebo dělení) vazeb.
31

 

Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu je jedna z nejpopulárnějších analýz, 

která se v literaturách označuje jako Du Pontův rozklad. Du Pont určil za vrcholový ukazatel 

rentabilitu vlastního kapitálu, která se skládá z multiplikace rentability tržeb, obratu aktiv a 

poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. 

                                                
31

 KOVANICOVÁ, Dana a Petr KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví: Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. Praha: 

Polygon, 1997. 293 s. ISBN 80-85967-56-1. 
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   Obrázek 3.1 – Du Pontův rozklad 
32

 

Obrázek 3.1 lze rozdělit do levé a pravé strany. Levá strana rozkladu obsahuje 

rentabilitu tržeb složenou ze součinu nákladovosti tržeb a rentabilitou nákladů. Pravá strana 

rozkladu je vyjádřena rozkladem koeficientu obratu celkových aktiv, jež je počítána jako 

suma jednotlivých druhů majetku podniku.  

Tento rozklad nese jméno Du Ponta z důvodu návrhu rozložení rentability celkových 

aktiv jako násobení rentability tržeb a obratu celkových aktiv. 

 
    

              
  

    

     
 

      

              
     Vzorec 3.30 

 Společnosti, které vykazují zisk, vychází z variant alternativ obratu kapitálu a 

rentability tržeb. Složení majetku podniků se navzájem liší, a to na různých trzích, v různých 

odvětvích či individuálně mezi sebou. 

                                                
32

 KOVANICOVÁ, Dana a Petr KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví: Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. Praha: 

Polygon, 1997. 293 s. ISBN 80-85967-56-1. 
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3.4.5. Bonitní a bankrotní modely  

Ve výzkumu finančního zdraví podniku hrají významnou roli také bonitní a bankrotní 

modely. Jsou to metody, které zkoumají ukazatele finanční situace organizace, přisuzují jim 

určitý význam, tzv. váhu pro identifikaci a zaměření se na problémové oblasti firmy. 

Bonitní a bankrotní modely vychází z předpokladu, že v organizaci delší dobu před 

ohrožením vznikají určité nuance, anomálie, které jsou typické pro ohrožené podniky.  

 Analytici využívají dva druhy hodnocení prostřednictvím bonitních a bankrotních 

modelů
33

: 

1. jednorozměrné analýzy, 

2. vícerozměrné analýzy. 

3.4.5.1. Jednorozměrné analýzy 

 Jednorozměrné analýzy zkoumají organizace nejvhodnějšími ukazateli, jejichž 

výsledky jsou pomocí bodových stupnic přetransformovány na body. 

a) Rychlý test – Quick test 

 Rychlý test byl představen v roce 1990, jeho autorem je Kralicek. Kralicek v testu 

využívá poměrových ukazatelů, které nejsou vystaveny působení rušivých vlivů a zastupují 

všechny finanční výkazy i jejich potenciál. Metoda využívá čtyř ukazatelů, z nichž dva určují 

finanční stabilitu podniku a zbývající výnosovou situaci.
34

 

 Koeficienty finanční stability: 

                             
               

              
   Vzorec 3.31 

                     
                                     

          
 Vzorec 3.32 

Koeficienty výnosové situace: 

                     
                           

     
    Vzorec 3.33 

                                                
33

 KISLINGEROVÁ, Eva a Inka NEUMAIEROVÁ. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 1996. 242 s. ISBN 80-7079-641-3. 
34

 KRALICEK, Peter. Základy finančního hospodaření. Přel. Spal, Josef. Praha: Linde, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7. 
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        Vzorec 3.34 

Stanovení výsledků se provádí dle tabulky, podle které se určí známka jednotlivých 

koeficientů v letech, z čehož se aritmetickým průměrem spočítá výsledná známka. 

Ukazatel 
(1) velmi 

dobrý (2) dobrý (3) střední (4) špatný 
(5) ohrožen 
insolvencí  

koeficient 
samofinancování > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

doba splacení 
dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let < 30 let > 30 let 

cashflow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
Tabulka 3.1

35
 

3.4.5.2. Vícerozměrné analýzy 

 Vícerozměrné analýzy slouží jako zprostředkovatel ke stanovení agregované hodnoty 

bonity firmy, a to prostřednictvím lineární diskriminační analýzy. Lineární diskriminační 

analýza představuje funkci, ve které je implementována vhodná struktura ukazatelů a jejich 

vah čili jejich významnost. Váhy ukazatelů lze označit jako důležitost ve funkci. Těmito 

analýzami lze podniky označit jako zdravé, podniky šedé zóny a špatné. Šedá zóna obsahuje 

organizace, jež vykazují při své činnosti náznaky problémů.
36

 

a) Z-score model 

 Z-score model, též Altmanův model, je model vynalezený profesorem financí 

Altmanem v roce 1968 na univerzitě v New Yorku.  

 Smysl modelu spočívá v pochopení finančního zdraví podniku co nejjednodušší 

cestou. Tato metoda zkoumá jedinou hodnotou, s jakou pravděpodobností firma upadne do 

bankrotního stavu ve střednědobém období.  Výsledek ukazatele je označován za index 

důvěryhodnosti zdraví firmy.
37

 

                                    Vzorec 3.35 

 

                                                
35 KRALICEK, Peter. Základy finančního hospodaření. Přel. Spal, Josef. Praha: Linde, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7. 
36 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří Hnilica. Finanční analýza – krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-
7179-713-5. 
37 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C. H. Beck. 122 s. ISBN 80-7179-803-7. 
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Definování koeficientů vzorce 3.35: 

X1 = 
                

              
 

X2 = 
              

              
 

                                                                     

              
 

X3 = 
    

              
 

X4 = 
                                

                    
 

                                

                                              
 

X5 = 
     

              
 

Nástroj funguje na základě diskriminační analýzy, je vyjadřován jako rovnice 

obecného zápisu diskriminační funkce, kde figurují diskriminační koeficienty (a) a poměrové 

ukazatele (X). 

Původní rovnice Z1 byla v průběhu času obměňována, ovšem mění se pouze 

diskriminační koeficienty (ai), poměrové ukazatele (Xi) nikdy změněny nebyly. Obměněné 

vzorce se liší na základě stupně rozvoje trhu, či podle společností akciových nebo ostatních 

obchodních společností. 

Výsledky, které po dosazení za koeficient se hodnotí pomocí tabulky 3.2. 

Výsledek ukazatele Hodnocení podniku 

Z > 2,99 uspokojivá finanční situace 

1,81 < Z ≤ 2,99 šedá zóna - jednoznačně se nedá určit, je-li podnik na cestě k bankrotu 

Z ≤  1,81 podnik je na hranici bankrotu 

 Tabulka 3.2 

Altmanův model byl specificky upraven dle obchodovatelnosti podniků na trhu. 

Společnost, která bude podrobena výzkumu finanční analýzou v této práci, není na trhu 

obchodovatelná, proto je definována a v praktické části použita úprava Altmanovy rovnice 

pro společnosti, jejichž vlastnický podíl nelze na trhu získat. 

                                                   

Vzorec 3.36 

Vzorec 3.36 využívá stejných poměrových ukazatelů s úpravou ukazatele X4, ve 

kterém byl původní čitatel, tržní hodnota vlastního kapitálu, zaměněn za účetní hodnotu 
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základního kapitálu. Úpravou prošly také hodnotící kritéria, viz tabulka 3.3. Nevýhodou 

upraveného Altmanova modelu je nižší spolehlivost oproti původnímu vzorci. 

Výsledek ukazatele Hodnocení podniku 

Z2  > 2,70 nebezpečí nehrozí 

1,20 < Z2 ≤ 2,70 šedá zóna 

Z2 ≤  1,20 hrozba bankrotu 

Tabulka 3.3
38

 

b) Index IN 

Index IN vytvořili Ivan a Inka Neumaierovi na základě svých zkušeností a znalostí, 

v praxi využívaných dvaceti čtyřmi bonitními a bankrotními modely. Jejich index využívá 

poměrových ukazatelů, které jsou v modelech vybírány nejčastěji. V průběhu času manželé 

index upravovali a vzniklo několik alternativ.
39

 

IN 95 

Původní verze indexu IN vytvořená v roce 1995, podle kterého také byl nazván, 

zobrazuje součet šesti poměrových ukazatelů. Každý z poměrových ukazatelů je násoben 

příslušnou váhou dle oboru, ve kterém podnik operuje.  

                                            

 Vzorec 3.37 

Definice koeficientů vzorce 3.37 - Xn: 

    
      

           
 

    
    

               
 

    
    

      
 

    
     

      
 

                                                
38

 ALTMAN, Edward I. Predicting Financial Distress of Companies [online]. WWW: 

http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf  
39

 NEUMAIER, Ivan. a Inka NEUMAIEROVÁ. Indexy IN [online]. 

http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346.  

http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf
http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346
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Index IN 95 je věřitelským modelem, který zkoumá podnik z pohledu likvidity. 

Z důvodu nedostatku potřebných údajů nebyly specifikovány váhy jednotlivých ukazatelů pro 

různá odvětví. Neumaierovi vytvořili univerzální váhy v minimálních obecně přijímaných 

hodnotách.
40

 

Výsledek ukazatele se porovnává prostřednictvím tabulky 3.4. 

Výsledek ukazatele Hodnocení podniku 

IN 95 < 1 vysoká pravděpodobnost bankrotu podniku 

1 < IN95 < 2 šedá zóna 

IN95  > 2 podnik je mimo nebezpečí – finančně zdravý 

 Tabulka 3.4 

IN 99 

 Věřitelský index IN 95 nebyl dostačující pro další skupiny stakeholderů, nevyhovoval 

především vlastníkům organizací, proto byl vytvořen vlastnický model nazvaný IN 99. Tento 

index zohledňuje nezájem vlastníků o obor, ve kterém společnost podniká, ale o schopnost 

hospodařit s prostředky, které byly firmě dány k dispozici. 

                                             Vzorec 3.38 

Definice koeficientů vzorce 3.38 - Xn: 

    
           

      
 

    
    

      
 

    
      

      
 

    
             

                                            
 

Výsledek ukazatele je hodnocen pomocí rozšířené škály intervalů dle tabulky 3.5. 

                                                
40 NEUMAIER, Ivan. a Inka NEUMAIEROVÁ. Indexy IN [online]. 

http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346.  

http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346
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Výsledek ukazatele Hodnocení podniku 

IN 99 ≤ 0,684 záporná hodnota hospodářského výsledku 

0,684 < IN 99 ≤ 1,089 problémová šedá zóna 

1,089 < IN 99 ≤ 1,420 šedá zóna 

1,420 < IN 99 ≤ 2,07 pozitivnější šedá zóna 

IN99 > 2,07 kladná hodnota hospodářského výsledku 

  Tabulka 3.5
41

 

 Neumaierovi postupovali v konstrukci modelu využitím metody EVA. Manželé 

rozčlenili analyzované firmy na stranu kladné a záporné ekonomické přidané hodnoty. 

IN 01 

 Index IN 01 upravuje původní věřitelský model. Oproti předchůdci je nový IN01 

zbaven ukazatele X6 a liší se také v ukazateli X5, který nepřipočítává ve jmenovateli 

krátkodobé bankovní úvěry ke krátkodobým závazkům. Neumaierovi dřívější verzi indexu 

upravili s využitím matematických a statistických metod při aplikaci finanční analýzy 

v organizacích. Výhodou modelu je nízká obtížnost zpracování.  

 Indexy IN 01 i IN 95 kopírují podmínky českého trhu. Výsledná hodnota koeficientu 

poodhalí budoucí vývoj firmy. 

                                                Vzorec 3.39 

Výsledky indexu IN 01 se hodnotí dle parametrů uvedených v tabulce 3.6. 

Výsledek ukazatele Hodnocení podniku 

IN 01 < 0,9 pravděpodobnost bankrotu podniku je 86 % 

0,9 < IN 01 < 1,6 šedá zóna 

IN 01 > 1,6 podnik je mimo nebezpečí s 67% pravděpodobností 

 Tabulka 3.6
42

 

Pokud firmy dodrží přesnou strukturu indexů IN, dojde k odbourání subjektivních 

myšlenek při stanovení využívaných ukazatelů. Na druhou stranu model nedokáže zahrnout 

do výpočtu firemní problémy a neposkytuje návod k jejich odstranění. Indexy dokážou pouze 

popisovat finanční zdraví organizace. 

                                                
41 NEUMAIER, Ivan. a Inka NEUMAIEROVÁ. Indexy IN [online]. 
http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346.  

 
42 NEUMAIER, Ivan. a Inka NEUMAIEROVÁ. Indexy IN [online]. 

http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346.  

http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346
http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346
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3.4.6. Ekonomická přidaná hodnota – EVA 

Název EVA – Economic Value Added – ekonomická přidaná hodnota byl přiřazen 

v roce 1991 ekonomy z USA a poradenskou firmou Stern, Steward & Co, nástroji pro řízení a 

oceňování organizací. Mimo tyto funkce se metoda využívá jako kritérium pro rozhodování 

finančního managementu, či pro stimulování systému v podnicích. 

Ekonomická přidaná hodnota rozpracovává dřívější myšlenku tzv. nadzisku nebo též 

ekonomického zisku. Ekonomický zisk vykazuje společnost tehdy, pokud je její účetní zisk 

vyšší než náklady obětované příležitosti, čili pokud jsou uhrazeny všechny běžné náklady, ale 

také náklady na kapitál.  

Koncept EVA pomáhá akcionářům zjišťovat přidanou hodnotu firmy neboli koncepci 

založenou na maximalizaci akcionářské hodnoty. Maximalizací akcionářské hodnoty se 

rozumí snahy vedení, co nejvíce zvyšovat dividendy a kapitálové zisky – navýšení hodnoty 

cen akcií. Z aplikace EVA těží i firma, a to využitím znalostí o přidané hodnotě, díky které lze 

snížit riziko převzetí společnosti a zvýšit možnost získat nový kapitál levněji.
43

 

EVA se od klasického účetního hospodářského výsledku liší především tím, že: 

 hospodářský výsledek vycházející z účetnictví nezahrnuje tzv. explicitní náklady, a 

to náklady z využití vlastního kapitálu, 

 účetní hodnoty hospodářského výsledku nedokážou informovat akcionáře o 

zvýšení hodnoty jejich akcií. 

Výsledkem ukazatele EVA je operativní hospodářský výsledek po zdanění snížený o 

náklady na kapitál, jehož vzorec lze naspat dvěma způsoby: 

1. prostřednictvím nákladů kapitálů 

                           Vzorec 3.40 

2. prostřednictvím hodnotového rozpětí 

      
     

       
                   Vzorec 3.41 

                                                
43 MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná 

hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Praha: Ekopress 2005. 164 s. ISBN 50-86119-61-0. 
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Označení NOPAT, z anglického net operating profit after taxes, znamená zisk 

z operativní činnosti po dani. NOPAT neoznačuje českými účetními standartami stanovený 

provozní hospodářský výsledek, protože obsahuje také část zisku nebo ztráty z finanční 

činnosti. 

Pro konstrukci NOPAT se využívá hospodářský výsledek z běžné činnosti. 

Hospodářský výsledek z běžné činnosti 

+ placené úroky (včetně implicitních úroků obsažených v leasingových platbách) 

- výnosy z neoperativního majetku 

+ náklady na neoperativní majetek 

+ odpisy goodwillu 

+ náklady s dlouhodobými předpokládanými účinky 

- odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

+ leasingová platba (původní náklady na leasing) 

- odpisy majetku pronajatého na leasing 

- neobvyklé zisky - prodej dlouhodobého majetku 
+ neobvyklé ztráty 

 eliminace tvorby a rozpouštění nákladových rezerv 
 eliminace případného zvýšení či snížení opravných položek u zásob a 

pohledávek 

 úprava daní na úroveň NOPAT (hospodářský výsledek z běžné činnosti se 
převede na EBIT) 

Vzorec 3.42
44

 

 

Namísto klasické daně z příjmů právnické osoby se při výpočtu NOPAT využívá 

přesnější postup, a to součet splatné daně pro daný rok a daňového štítu z úroků, od kterého se 

odečte daň z finančních výnosů nezahrnutých do NOPAT a daň z hospodářského výsledku 

z ostatních aktiv nezahrnutého do NOPAT. 

Kapitálem se rozumí čistá operativní aktiva, tzv. NOA (net operating assets). NOA 

označují majetek podniku, který je určen k hlavní činnosti. Teoretický výpočet je uveden ve 

vzorci 3.43. 

  

                                                
44

 MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná 

hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Praha: Ekopress 2005. 164 s. ISBN 50-86119-61-0. 
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Celková aktiva 

- neoperativní aktiva krátkodobý finanční majetek 

dlouhodobý finanční majetek 

akcie podniku 

nedokončené investice 

další aktiva nepotřebná pro operativní činnost 
- operativní aktiva 
nevykázaná v rozvaze 

leasing 

nájem 

ekvivalenty vlastního kapitálu 

Goodwill 

tiché rezervy a další 
- krátkodobé, explicitně 
neúročené závazky 

dodavatelské úvěry 

závazky k zaměstnancům, společníkům 

a další závazky 

Net operating assest 
 Vzorec 3.43

45
 

WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu a lze je spočítat dvěma způsoby. 

Prvním typem je stavebnicový způsob stanovený Ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky, viz vzorec 3.44, druhým způsobem je využití vzorce, viz vzorec 3.46. 

                      
46

     Vzorec 3.44 

Definice proměnných ve vzorci 3.44: 

rf = bezriziková výnosová míra dlouhodobých státních dluhopisů České republiky 

(hodnoty uvedeny v tabulce 3.7) 

Bezriziková přirážka 2006 2007 2008 2009 2010 

 3,77 4,28 4,55 4,67 3,71 

Tabulka 3.7
47

 

rLA = riziková přirážka za velikost firmy 

Riziková přirážka za velikost firmy je závislá na velikosti zpoplatněného kapitálu 

podniku. Ke stanovení konkrétních hodnot rLA se využívá postupu, který je uveden v tabulce 

3.8. 

                                                
45

 MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná 

hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Praha: Ekopress 2005. 164 s. ISBN 50-86119-61-0. 
46 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy Praha: Grad, 2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
47

 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu  eské republiky. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010 [online]. Praha: Ministerstvo 

průmyslu a obchodu,  erven 2011 [cit. 2011-08-15]. Dostupné z WWW: http://download.mpo.cz/get/44436/49924/580371/priloha002.pdf 

http://download.mpo.cz/get/44436/49924/580371/priloha002.pdf
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Velikost kapitálu Výsledné rLA 

Úplatné zdroje > 3 miliardy korun 0 

3 miliardy korun < úplatné zdroje < 100 
milionů korun 

                                       

     
 

Úplatné zdroje < 100 milionů korun 5 

Tabulka 3.8
48

 

Úplatné zdroje jsou sumou vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů, které 

jsou položkami rozvahy. 

rPOD = přirážka za podnikatelské riziko 

 Přirážka za podnikatelské riziko se stanovuje dle velikosti ROA, viz tabulka 3.9. 

Hodnota ukazatele Výsledné rPOD 

ROA < 0 10% 

ROA >     
              

      
 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 

0 < ROA <    
              

      
 

                         

                            
  

Tabulka 3.9
49

  

 Hodnoty rPOD v druhém řádku tabulky 3.9 znamenají minimální hodnoty rPOD dle 

odvětví a jsou stanoveny prostřednictvím INFA (Benchmarkingovém diagnostickém systému 

finančních indikátorů). 

 Ke správnému určení hodnoty a přiřazení do intervalu musí být určena hodnota rd 

(náklad na cizí kapitál). 

    
              

      
 

               

                     
   Vzorec 3.45 

rFS = riziková přirážka za finanční stabilitu 

Hodnota rizikové přirážky za finanční stabilitu se počítá prostřednictvím poměrového 

ukazatele běžné likvidity. Ke stanovení je třeba znát průměrné mezní hodnoty běžné likvidity 

oboru, ve kterém se podnik pohybuje. Tyto hodnoty stanovuje Ministerstvo průmyslu České 

republiky. Dolní mezní hodnota (XL1) je stanovena na 1, horní mezní hodnota (XL2) má 

hodnotu 2. 

                                                
48 Zdroj: http://www.businessvize.cz/financni-analyza/kdyz-se-rekne-wacc-aneb-kolik-musite-nejmene-vydelat 
49 Zdroj: http://www.businessvize.cz/financni-analyza/kdyz-se-rekne-wacc-aneb-kolik-musite-nejmene-vydelat 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/kdyz-se-rekne-wacc-aneb-kolik-musite-nejmene-vydelat
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/kdyz-se-rekne-wacc-aneb-kolik-musite-nejmene-vydelat
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Hodnocení ukazatele Výsledné rFS 

Běžná likvidita ≤ XL1 10 

XL1 ≤ běžná likvidita ≤ XL2      
                      

          
 

Běžná likvidita ≥ XL2 0 
Tabulka 3.10

50
  

 

         
 

 
           

 

 
      Vzorec 3.46 

Definice proměnných ve vzorci 3.46: 

rd = náklad na cizí kapitál neboli úroková míra 

D = cizí explicitně úročený kapitál 

E = vlastní kapitál  

rc = náklady na vlastní kapitál 

C = kapitál celkem (capital = D+E) 

t = sazba daně z příjmů právnických osob 

Vypočtením WACC je počítána minimální rentabilita vloženého kapitálu. Tento 

koeficient lze považovat za náklady obětované příležitosti, jež by mohl akcionář vložit do 

alternativy se stejným rizikem. Koeficient EVA odhaluje skutečný ekonomický zisk díky 

zahrnutí celkových alternativních nákladů kapitálu. 

Model EVA má v České republice dvě nevýhody, a to nutnost oceňovat vlastní 

majetek v tržních hodnotách a obtíže při stanovení nákladů na vlastní kapitál. Náklady na 

vlastní kapitál lze odhadnout prostřednictvím modelu oceňování kapitálových aktiv, 

stavebnicovou metodou nebo dividendovými modely. 

Poměr NOPAT a kapitálu lze označit jako ROI čili rentabilitu investovaného kapitálu. 

Ekonomická hodnota společnosti narůstá, pokud výsledek koeficientu EVA dosáhne 

kladné hodnoty. Je- li hodnota záporná, hodnota společnosti klesá.  

  

                                                
50 Zdroj: http://www.businessvize.cz/financni-analyza/kdyz-se-rekne-wacc-aneb-kolik-musite-nejmene-vydelat 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/kdyz-se-rekne-wacc-aneb-kolik-musite-nejmene-vydelat
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4. Analýza výkonnosti společnosti 

Společnost M&M reality holding a.s. bude podrobena zkoumání pomocí nástrojů 

finanční analýzy. Tato práce k hodnocení podniku využívá poznatky horizontální a vertikální 

analýzy, Du Pontova pyramidového rozkladu, nástroje EVA a bonitních a bankrotních 

modelů. 

M&M reality holding a.s. je na trhu teprve od roku 2005, kdy společnost získávala 

první znalosti o trhu s realitami. Firma prošla přeměnou ze společnosti s ručením omezeným 

na akciovou společnost v roce 2006. Proto finanční analýza v této práci zkoumá pět po sobě 

jdoucích let, počínaje rokem 2006 po rok 2010. Výhodou takto zvoleného období je možnost 

sledovat rozvoj podniku od začátků po současnost, kdy se zařadil mezi leadery na trhu 

s realitami. 

Údaje k sestavení všech výpočtů této diplomové práce čerpají ze základních 

povinných účetních výkazů společnosti M&M reality holding a.s., které jsou její součástí 

v přílohách č. 1 až 10. Metody výpočtů, které jsou v této kapitole využity, vychází 

z předchozí kapitoly o metodologii finanční analýzy. 

  



40 

 

4.1 Metoda absolutní 

4.1.1 Čistý pracovní kapitál 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 12384 94390 95921 134881 210609 

Krátkodobá pasiva 15252 112283 190771 203493 271289 

Čistý pracovní kapitál -2868 -17893 -94850 -68612 -60680 
  Tabulka 4.1

51
 

 Tabulka 4.1 obsahuje údaje nezbytné ke stanovení čistého pracovního kapitálu a také 

vypočtenou hodnotu.  

 Jelikož jsou výsledky ukazatele záporné, vypovídají o financování dlouhodobého 

majetku krátkodobými zdroji. Od roku 2006 krátkodobá pasiva zvyšovaly poměr díky 

rychlejšímu trendu růstu ve srovnání s oběžnými aktivy. V roce 2008 hodnota čistého 

pracovního kapitálu vykazovala nevyšší zápornou hodnotu, protože meziročně došlo k nárůstu 

krátkodobých pasiv, navzdory stagnaci oběžných aktiv. V následujících obdobích oběžná 

aktiva, konkrétně zboží, rostou a vyrovnávají trendy růstu s krátkodobými pasivy.  

Krátkodobá pasiva nabývají extrémních hodnot, což je zhodnoceno a okomentováno 

v následujících kapitolách především v analýze struktury a meziročního vývoje rozvahy. 

 

  Graf 4.1
52

 

  
                                                
51 Zdroj: Vlastní výpočty 
52 Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Horizontální analýza 

4.2.1 Horizontální analýza rozvahy 

  

Horizontální analýza 

2007 a 2006 2008 a 2007 2009 a 2008 2010 a 2009 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

AKTIVA  99685 8,584646 50108 1,44411 27071 1,16614 82812 1,43584 
Dlouhodobý 
majetek  14097 20,93918 49002 4,310051 -11070 0,82651 -497 0,99058 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 200 0 1937 10,685 -461 0,78428 -1219 0,27267 
Dlouhodobý 
hmotný majetek  6027 15,95533 2320 1,360809 -939 0,89269 1891 1,24209 
Dlouhodobý 
finanční majetek  7870 26,88816 44745 6,474064 -9670 0,81727 -1169 0,97297 
Oběžná aktiva  82006 7,621932 1531 1,01622 38960 1,40617 75728 1,56144 
Zásoby  2168 0 6851 4,160055 -1785 0,80208 5735 1,79278 
Dlouhodobé 
pohledávky 24877 12,98892 14173 1,525861 -9527 0,76834 29736 1,94107 
Krátkodobé 
pohledávky 9639 18,2125 5264 1,516129 9341 1,60409 -20544 0,17175 
Krátkodobý 
finanční majetek  45322 5,648887 -24757 0,550453 40931 2,35023 60801 1,85341 
Ostatní aktiva  3582 69,88462 -425 0,883049 -819 0,74478 7581 4,17197 
PASIVA  99685 8,584646 50108 1,44411 27071 1,16614 82812 1,43584 
Vlastní kapitál 651 0,691323 -28282 20,39781 15256 0,48702 15300 -0,0563 
Základní kapitál  0 1 0 1 0 1 0 1 
Rezervní fond, 
nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze 
zisku  0 0 400 0 0 1 0 1 
Výsledek 
hospodaření 
minulých let  -4109 0 250 0,939158 -28279 8,32806 15254 0,52536 
Výsledek 
hospodařeni 
běžného účetního 
období  4760 -0,15843 -28932 -43,4424 43535 -0,53937 46 1,00302 
Cizí zdroje 97464 7,390244 78361 1,695207 12555 1,06571 67657 1,33225 
Krátkodobé 
závazky 97031 7,361854 78488 1,699019 12722 1,06669 67796 1,33316 
Bankovní úvěry a 
výpomoci  433 0 -127 0,706697 -167 0,45425 -139 0 
Ostatní pasiva 1570 0 29 1,018471 -740 0,53721 -145 0,8312 
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  Tabulka 4.2
53

 

V tabulce 4.2 nejsou zahrnuty všechny údaje ze základní struktury pasiv, protože se ve 

všech letech jejich hodnota rovnala nule. Patří k nim kapitálové fondy, rezervy a dlouhodobé 

závazky 

 Dle tabulky 4.2 lze jednoznačně posoudit tendenci vývoje celkového majetku a jeho 

krytí jako rostoucí, a to v důsledku rozvoje firmy. Významným a znatelným krokem se stala 

v historii organizace změna struktury ze společnosti s ručením omezeným na akciovou 

společnost. 

 Aktiva vykazují nejmarkantnější růst v roce 2007, kdy lze poměrem k roku 

předchozímu pozorovat přibližně 8,5 násobek původní celkové hodnoty. V dalších letech byl 

tento koeficient mezi hodnotami 1 až 1,5, tzn. optimální rozvoj. V roce 2009 došlo k zasažení 

podniku krizí, který je v tomto koeficientu viditelný. 

 Hlavní složka majetku a jeho růstu ve společnosti je oběžný majetek. Ten se postaral o 

růst aktiv mezi roky 2006 až 2010 o téměř 200 milionů korun. Největší rozmach zaznamenala 

firma v letech 2007 a 2010. V roce 2007 jsou oběžná aktiva 7,6 krát vyšší oproti roku 2006. 

Po roce 2007 oběžný majetek stagnuje. Poté výše oběžných aktiv odpovídá rozvoji podniku 

(relativní změna mezi hodnotami 1,4 – 1,5). 

 Za hlavní složku ovlivňující oběžná aktiva lze označit krátkodobý finanční majetek, 

který roste v roce 2007 o necelých 46 milionů korun. Tato položka v roce 2008 vykazuje 

pokles o 25 milionů. Důsledkem tohoto poklesu byl úbytek peněžních prostředků, jak 

v hotovosti, tak také na bankovních účtech. Toto lze odůvodnit jako nástup krize. Firma 

odolala problémům díky dostatečnému množství peněžních prostředků. V dalších letech 

organizace přišla na způsob vyrovnání se s krizí, protože vykazuje opět růst krátkodobých 

finančních aktiv.  

 V pořadí významu ovlivnění oběžných aktiv následují dlouhodobé pohledávky. Jejich 

hodnota je každým rokem vyšší, meziročně narůstají o částku mezi 14 až 30 miliony korun. 

Rok 2009 je z hlediska dlouhodobých pohledávek záporný, to může znamenat snížení 

investiční činnosti podniku v minulých letech, jež se promítly svou splatností do tohoto roku. 

                                                
53 Zdroj: Vlastní výpočty 
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Toto se promítlo jako nárůst všech položek aktiv rozvahy, především v peněžních 

prostředcích. 

 V položce krátkodobých pohledávek, konkrétně v položce Stát – daňové pohledávky, 

je umožněno uživateli účetních výkazů získat perfektní přehled o meziročním nárůstu 

personálu. 

 Zásoby jako zbývající položka oběžných aktiv působí na vývoj společnosti jen 

minimálně. Meziročně vykazují téměř vždy nárůst, mimo rok 2009, kdy položka vykázala o 

necelých 1,8 milionu korun pokles. 

 Dlouhodobý majetek společnosti vykazuje enormní nárůst v letech 2007 a 2008, kdy 

relativní rozdíl položek bývá až 27 násobný, konkrétně u dlouhodobého finančního majetku. 

Kontrastem k hodnotám v letech 2007 a 2008 jsou údaje z následujících období, kdy došlo 

k úbytku dlouhodobého majetku. Společnost tedy začala redukovat svůj majetek, a tak jej 

proměnila na jiné druhy majetku, například na finanční prostředky, které nabývají zvýšených 

hodnot ve zmiňovaném období a období bezprostředně následujícím. 

 Pasiva společnosti identicky kopírují vývoj aktiv dle zlatého bilančního pravidla, kdy 

se aktiva musejí rovnat pasivům. 

 Pasivní položka vlastní kapitál je ovlivňována pouze výsledky hospodaření běžných a 

minulých let. Výsledky hospodaření firmy v běžném období vykazovaly v letech 2007 a 2009 

klesající tendenci. V roce 2008 to byl mírný pokles a v roce 2010 významným způsobem 

došlo k obrácení této položky do kladných hodnot. 

 Výsledky hospodaření v minulém období logicky kopírují výsledky z běžného období 

s ročním zpožděním. 

 Rozvahové položky základního kapitálu a fondů jsou na minimální, zákonem 

stanovené hranici, po celé analyzované období. Takto se rozhodli jednatelé, aby společnost 

nemusela ručit svěřenými finančními prostředky klientů. M&M reality holding a.s. nabízí na 

trhu své služby, i proto nemají potřebu zvyšovat svůj základní kapitál. 

 Rozhodujícím zdrojem financování jsou cizí zdroje. Ty meziročně stále rostou, což 

věrně zobrazuje růst celé společnosti. Na základě faktu lze konstatovat, že cizí zdroje jsou 

tvořeny krátkodobými závazky splatnými do 30 dnů, které v praxi představují držbu 
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peněžních prostředků klientů v právní úschově. Krátkodobé závazky rostou téměř každoročně 

o hodnotu mezi 67 až 97,5 miliony korun. Výjimku tvoří rok 2009, kdy růst položky činí 12,5 

milionů, a to v důsledku vzniku finanční a hospodářské krize, která zapříčinila pokles ceny 

realit. Toto na klienty společnosti zapůsobilo negativně a od prodeje svých nemovitostí 

upustili. 

4.2.2. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

  

Horizontální analýza 

2007 a 2006 2008 a 2007 2009 a 2008 2010 a 2009 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Provozní výnosy 145243 4,4081 152694 1,812807 -44470 0,869419 42136 1,142311 

Finanční výnosy 147 2,633333 447 2,886076 4642 7,78655 1697 1,318626 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 

VÝNOSY  145390 4,40436 153141 1,81416 -39828 0,883284 43833 1,145426 

Provozní náklady 140492 4,003185 181813 1,970845 -83600 0,773495 43939 1,153909 
Finanční náklady 138 4,942857 260 2,50289 237 1,547344 -157 0,765672 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 

NÁKLADY  140630 4,003888 182073 1,971336 -83363 0,774401 43782 1,153 

Daň z příjmů z 
běžné činnosti 0 0 0 0 0 0 5 0 

Daň z příjmů z 
mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 

HV běžného 
účetního období 4760 -0,15843 -28932 -43,4424 43535 -0,53937 46 1,003016 
  Tabulka 4.3

54
 

 Výkaz zisku a ztrát zobrazený v tabulce 4.3 je zjednodušen. Jeho položky jsou 

začleněny mezi základní skupiny výnosů a nákladů, které se dělí na provozní, finanční a 

mimořádné. Zvlášť rozepsané náklady firmy jsou daně z běžné i mimořádné činnosti. 

 Celkové výnosy společnosti zaznamenávají rostoucí trend. Meziroční zvýšení jejich 

celkového součtu v letech 2007 a 2008 činí přibližně 150 milionů korun. Rok 2008 oproti 

roku 2008 vykazuje pokles, který souvisí se zmiňovanou krizí a neochotou klientů prodávat 

své nemovitosti. Rok 2010 o 44 milionů ve své celkové hodnotě vzrůstá. 

 Výnosy společnosti nejvýznamněji ovlivňují provozní výnosy. Provozní výnosy 

doslovně vypovídají o změnách celkových výnosů. Finanční výnosy se podílejí na celkovém 

výsledku minimální mírou. Vykazují stabilní nízký růst do roku 2008. V roce 2009 jsou 

                                                
54 Zdroj: Vlastní výpočty 
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navýšeny díky položce výnosové úroky. Toto zvýšení je téměř 7,8 násobkem oproti 

předchozímu roku. Mimořádné výnosy ani náklady podnik nevykazuje v období let 2006 až 

2010. Nenastaly žádné okolnosti, které by mohli tuto položku ovlivnit, potažmo i hospodářský 

výsledek běžného období. 

 Náklady organizace meziročně stoupají s jejím rozvojem. Proces růstu nákladů je 

zpomalen stejně jako u výnosů v roce 2009. Tento rok firma vykazuje úbytek celkových 

nákladů o 84 milionů korun.  Růst celkových nákladů je přímo úměrný rostoucím souhrnem 

provozních položek nákladů. Finanční náklady, obdobně jako finanční výnosy, jsou jen 

okrajovou položkou. Mají rostoucí tendenci, mimo rok 2010, kdy zaznamenávají pokles o 157 

tisíc korun. 

 Na základě vykázaných výnosů a nákladů lze stanovit hospodářský výsledek. 

Komentář k absolutním a relativním rozdílům hospodářského výsledku se v jednotlivých 

letech pohybuje převážně v kladných hodnotách. V roce 2007 výše zisku společnosti činila 

641 tisíc korun, došlo k absolutní změně oproti minulému období o 4760 tisíc korun. 

Následující období podnik klesl ve své efektivitě do ztráty o 29 milionů. Díky významnému 

poklesu nákladů v roce 2009 se podnik opět dostal do zisku. V roce 2010 je situace velmi 

obdobná, zisk v rozdílu těchto let vzrostl o 51 tisíc korun. 

 Ve výkazu zisku a ztráty je evidentní také malá obchodní činnost. V průběhu času 

vykazuje položka obchodní marže různé hodnoty. Téměř všechny období vykazují pokles 

údaje. Společnost obchoduje především s reklamními předměty, jež jsou prodávány makléřům 

a dotovány společností. Podnik také obchoduje s nemovitostmi s výhodnými cenami. 

Obchodní marže ovšem není příliš znatelnou položkou, což znamená, že se firma zabývá 

především prodejem svých služeb, nikoli nákupem zboží a jeho následným prodejem.  

Vyhodnocení bazických indexů nemá význam, z důvodu rozvoje podniku. Hodnoty 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty od vzniku až po současný stav největší realitní kanceláře 

v České republice se velmi liší, tzn., bazické indexy by byly například ve srovnání let 2010 a 

2006 extrémní a hodnocení by nebylo efektivní. 
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4.3 Vertikální analýza 

4.3.1. Vertikální analýza rozvahy 

  

Vertikální analýza 

2006 2007 2008 2009 2010 
AKTIVA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek  5,38% 13,12% 39,16% 27,75% 19,15% 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0,00% 0,18% 1,31% 0,88% 0,17% 
Dlouhodobý hmotný 
majetek  3,07% 5,70% 5,37% 4,11% 3,56% 
Dlouhodobý finanční 
majetek  2,31% 7,24% 32,48% 22,76% 15,42% 
Oběžná aktiva  94,23% 83,66% 58,87% 70,99% 77,20% 
Zásoby  0,00% 1,92% 5,54% 3,81% 4,75% 
Dlouhodobé pohledávky 15,79% 23,89% 25,24% 16,63% 22,48% 
Krátkodobé pohledávky 4,26% 9,04% 9,49% 13,05% 1,56% 
Krátkodobý finanční 
majetek  74,18% 48,81% 18,60% 37,50% 48,40% 
Ostatní aktiva  0,40% 3,22% 1,97% 1,26% 3,65% 
PASIVA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál -16,05% -1,29% -18,25% -7,62% 0,30% 
Základní kapitál  15,22% 1,77% 1,23% 1,05% 0,73% 
Rezervní fond, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze 
zisku  0,00% 0,00% 0,25% 0,21% 0,15% 
Výsledek hospodaření 
minulých let  0,00% -3,64% -2,37% -16,91% -6,19% 
Výsledek hospodařeni 
běžného účetního období  

-31,26% 0,58% -17,36% 8,03% 5,61% 
Cizí zdroje 116,05% 99,90% 117,27% 107,17% 99,44% 
Krátkodobé závazky 116,05% 99,52% 117,08% 107,10% 99,44% 
Bankovní úvěry a 
výpomoci  0,00% 0,38% 0,19% 0,07% 0,00% 
Ostatní pasiv 0,00% 1,39% 0,98% 0,45% 0,26% 
  Tabulka 4.4

55
 

Struktura celkových aktiv, kterou uvádí tabulka 4.4, se skládá ze součtu dlouhodobého 

majetku a oběžného majetku. 

                                                
55 Zdroj: Vlastní výpočty 
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V roce 2006 tvoří pouhých 5 % dlouhodobý majetek. Jak již bylo nastíněno 

v horizontální analýze, rozhodující vliv na strukturu aktiv v tomto období mají oběžná aktiva, 

konkrétně krátkodobý finanční majetek se 74% zastoupením a dlouhodobé pohledávky 

necelými 16 %. Poměr aktiv se postupem času v roce 2007 a 2008 mění. Větší podíl aktiv 

podniku zastává dlouhodobý majetek, ovšem stále největší část zastávají oběžná aktiva, která 

v roce 2008 tvoří 18,6 % v krátkodobém finančním majetku, 25 % v dlouhodobých 

pohledávkách a dalších. Dlouhodobý majetek společnost mění strukturu, jeho převážnou část 

plní dlouhodobý finanční majetek. Struktura aktiv se v dalších letech vrací zpět ke stavu, 

který vykazovala rozvaha roku 2006. Dlouhodobý majetek činí téměř 20 % a oběžný 77 %, 

protože se podnik zbavuje dlouhodobých aktiv. 

 Pasiva jsou strukturována do vlastního a cizího kapitálu. 

 V jednotlivých letech se skladba pasiv mění. V roce 2006 tvoří vlastní kapitál záporná 

hodnota, -16 %, protože podnik dosáhl ztráty v běžném období, a to 31,26 % z celkových 

pasiv. Ztrátu dorovnává podíl základního kapitálu 15 %. Druhý rok zkoumaného období firmy 

je již ziskový. Ztrátu z minulých období snižuje zisk a základní kapitál. Hodnota vlastního 

kapitálu je ovšem stále záporná. Následující období se poměrem vlastního kapitálu podobá 

roku 2006. Jeho hodnota je -18 %, a to díky hospodářskému výsledku z běžného a minulého 

období. Po roce 2008 se v dalších dvou letech vlastní kapitál postupně dostává do kladných 

hodnot díky zisku, kterým je umořována ztráta z minulých let. 

 Cizí zdroje jako druhý komponent pasiv tvoří její převážnou část. V celém 

zkoumaném období mají cizí zdroje hodnotu 100 % a vyšší, protože vyrovnávají záporné 

údaje vlastního kapitálu. Krátkodobé závazky jsou hlavní složkou cizích zdrojů v rozvaze 

M&M reality holding a.s. 
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4.3.2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

  

Vertikální analýza 

2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní výnosy 99,79% 99,87% 99,80% 98,23% 97,97% 

Finanční výnosy 0,21% 0,13% 0,20% 1,77% 2,03% 

Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VÝNOSY  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Provozní náklady 99,93% 99,91% 99,88% 99,77% 99,84% 
Finanční náklady 0,07% 0,09% 0,12% 0,23% 0,16% 

Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

NÁKLADY  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Daň z příjmů z běžné 
činnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Daň z příjmů z 
mimořádné činnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

HV běžného účetního 
období x x x x x 
  Tabulka 4.5

56
 

Vertikální analýza ve výkazu zisku a ztráty u této společnosti pozbývá významu, 

protože v každém, ze sledovaného období, tvoří 99 % celkových výnosů i nákladů provozní 

část, viz tabulka 4.5. Minimální poměr k celkovým nákladům vykazují také finanční výnosy. 

4.4 Poměrové ukazatele 

4.4.1 Analýza ukazatelů výkonnosti 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA -31,26% 0,60% -17,25% 8,06% 5,62% 

ROI -31,26% 0,60% -17,25% 8,06% 5,62% 

ROE 194,83% -44,65% 95,09% -105,32% 1875,00% 

Rentabilita tržeb -9,65% 0,93% -8,95% 5,76% 5,13% 

Rentabilita nákladů 109,96% 256,65% 117,69% 107,60% 110,44% 
  Tabulka 4.6

57
 

 Ukazatele výkonnosti vykazují velkou nestabilitu a labilitu. Hodnoty jednotlivých 

ukazatelů meziročně extrémně převyšují vlastní údaje. Tato nestabilita lze přisoudit 

především rozvoji podniku a jeho nestálému hospodářskému výsledku. Hospodářský výsledek 

vykazuje meziročně velké výkyvy, viz kapitola 4.2 Horizontální analýza. Odhaduji, že 

                                                
56 Zdroj: Vlastní výpočty 
57 Zdroj: Vlastní výpočty 
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z počátku společnost většinu získaných prostředků využila pro opětovné investování do 

vylepšování procesů obchodování s realitami. Mezi jednotlivými lety lze vysledovat nárůst 

celkových aktiv, jež vypovídá o rozvoji společnosti.  

 Tabulka 4.6 poodhaluje výkonnost podniku. Největší úspěchy společnost zaznamenala 

v roce 2010.  

 

  Graf 4.2
58

 

4.4.1.1 Rentabilita celkového kapitálu  

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT -4109 682 -28101 15318 15333 

Celková aktiva 13143 112828 162936 190007 272819 

  Tabulka 4.7
59

 

 V tabulce 4.7 jsou hodnoty pro výpočet rentability celkového kapitálu v tisících 

korunách.  

  Reprodukce kapitálu je velmi nízká a v letech 2006 a 2008 dokonce záporná. To 

znamená, že majetek vytvořil ztrátu. O výsledku ROA v roce 2007 lze říci, že podnik dosáhl 

půlprocentního nárůstu, čili nevytvořil, ale ani neztratil kapitál. Výraznou změnou koeficientu 

je rok 2009, kdy se majetek podniku z hlediska ROA stal tvůrcem 8 % nového kapitálu. 

                                                
58 Zdroj: Vlastní zpracování 
59 Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tohoto růstu bylo dosaženo zejména díky redukci nákladů. V návaznosti na rok 2009 je 

období bezprostředně následující, kdy tržby vzrostly přibližně o stejnou část jako náklady. 

4.4.1.2 Zdaněná rentabilita celkového kapitálu  

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

EAT -4109 651 -28281 15254 15300 

Nákladové úroky 0 31 180 64 28 

Celková aktiva 
13143 112828 162936 190007 272819 

  Tabulka 4.8
60

 

 Tabulka 4.8 vybírá hodnoty použité k výpočtu zdaněné rentability celkového kapitálu. 

 Koeficient ROI je obdobou ukazatele ROA a vykazuje přibližně stejné hodnoty. 

Podobnost výsledků ukazatele je zapříčiněna nízkou ziskovou produktivitou podniku a 

nízkými nákladovými úroky. Díky vykázané ztrátě v jednotlivých letech a návaznosti na roky 

následující, v položce hospodářský výsledek minulých období, společnost téměř nemusí platit 

daně z příjmu a EAT zůstává na stejné hranici jako EBIT. Koeficient neovlivňují nákladové 

úroky, které jsou placeny jako odměna za půjčení kapitálu, protože podnik nevyužívá úvěrů 

pro financování majetku. 

4.4.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu  

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

EAT -4109 651 -28281 15254 15300 

Vlastní kapitál -2109 -1458 -29740 -14484 816 

  Tabulka 4.9
61

 

 V tabulce 4.9 jsou uvedeny položky rozvah a výkazů zisku a ztráty pro výpočet 

rentability vlastního kapitálu. 

 Koeficient ROE označuje poměr, který stanoví hospodářský výsledek z vloženého 

kapitálu dodaný akcionáři společnosti. Management firmy dokázal odbourat daň ze zisku, tím 

že docílil takových ztrát, které se promítnou i meziročně. Kapitál investovaný akcionáři této 

firmy vykazuje v prvním, třetím a pátém roce zkoumaného období pozitivní hodnoty, v roce 

druhém a čtvrtém záporné. Ukazatel v roce 2006 je velmi matoucí. Navzdory téměř 

dvojnásobně vyššímu zisku oproti vlastnímu kapitálu se jedná o dvojnásobnou ztrátu, protože 

zisk i vlastní kapitál dosahuje záporných čísel. V roce 2008 dosahuje koeficient necelých 

                                                
60 Zdroj: Vlastní výpočty 
61 Zdroj: Vlastní výpočty 
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100 %, čili akcionáři mohou být spokojení. Rok 2010 nabývá extrémních hodnot, protože 

došlo k převedení hospodářského výsledku z minulého období. To se promítlo jako snížení 

vlastního kapitálu a zhodnocení o 1800 %. 

 Období 2007 a 2009 je pro akcionáře nešťastné. Hodnota jejich vloženého kapitálu je 

v těchto obdobích snížena o 44 % a 105 % na základě vykázání záporného výsledku 

hospodaření v běžném období.  

V analýze rentability vlastního kapitálu jsem jej dále nerozpracoval ukazatelem 

finanční páky. Finanční páka ovlivňuje, především v roce 2010, hodnotu ROE, proto nabývá 

takové extrémní hodnoty. 

4.4.1.3 Rentabilita tržeb  

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT -4109 682 -28101 15318 15333 

Provozní tržby 42577 73035 313972 265950 298743 
 Tabulka 4.10

62
 

Hodnoty tabulky 4.10 jsou nezbytné pro výpočet rentability tržeb a odůvodnění těchto 

výsledků. 

Rentabilita tržeb v letech 2007, 2009 a 2010 roste, tzn., že jedna koruna tržby 

z provozní činnosti podniku přinesla v roce 2007 necelé procento zhodnocení v zisku, v roce 

2009 zhruba šest procent a v roce 2010 přibližně pět procent. 

Ostatní zkoumaná období vypovídají o ztrátě. V roce 2006 záporný hospodářský 

výsledek způsobil na korunu provozních tržeb ztrátu devět a půl procenta a v roce 2008 

obdobně devět procent.  

4.4.1.3 Rentabilita nákladů  

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové náklady 46816 187446 369519 286156 329938 

Provozní tržby 42577 73035 313972 265950 298743 
  Tabulka 4.11

63
 

 Údaje v tabulce 4.11 slouží k sestavení koeficientu rentability nákladů. 

                                                
62 Zdroj: Vlastní výpočty 
63 Zdroj: Vlastní výpočty 
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 Rentabilita nákladů vypovídá o přibližně konstantní závislosti nákladů na tržbách 

společnosti. V letech rostou přibližně stejně. Provozní tržby v žádném z období nepokrývají 

celkové náklady, čili dosahuje-li společnost zisku, musí být aktivní i v jiné než provozní 

činnosti. Celkové náklady způsobují v roce 2007 ztrátu, což lze dokázat i na hodnotě 

koeficientu rentability nákladů, který činí více než 2,5 násobek provozních tržeb.  

4.4.2 Analýza ukazatelů aktivity 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 
Rychlost obratu celkového 
kapitálu 3,24 0,65 1,93 1,40 1,10 
Obrat dlouhodobého hmotného 
majetku 105,65 11,36 35,88 34,05 30,79 

Obrat krátkodobého finančního 
majetku 4,37 1,33 10,36 3,73 2,26 

Doba obratu krátkodobého 
finančního majetku 83,58 275,22 35,24 97,78 161,33 

Obrat pohledávek 16,16 1,97 5,55 4,72 4,55 

Doba obratu pohledávek 22,59 185,67 65,78 77,41 80,14 
  Tabulka 4.12

64
 

 Tabulka 4.12 zobrazuje schopnost podniku využívat svého majetku a poměr účinnosti 

svého konání. Je logické, že se společnosti obecně snaží o minimum investovaného kapitálu 

právě do majetku a o jeho maximální využití.  

Graf 4.3
65

      Graf 4.4
66

 

                                                
64 Zdroj: Vlastní výpočty 
65 Zdroj: Vlastní zpracování 
66 Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.2.1 Rychlost obratu celkového kapitálu 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 42577 73035 313972 265950 298743 

Celková aktiva 13143 112828 162936 190007 272819 

Tabulka 4.13
67

 

Rozvahové položky a položky výkazu zisku a ztrát nezbytné pro výpočet rychlosti 

obratu celkového kapitálu jsou v tabulce 4.13. 

Vývoj tohoto ukazatele naznačuje zvyšování poměru v čitateli, což vypovídá o 

růstovém trendu tržeb mezi obdobími. Koeficient 3,24 v prvním roce vypovídá o schopnosti 

obrátit celkový majetek podniku více než třikrát v poměru k tržbám. V roce 2007 se situace 

obrátila. Lze říci, že nárůst tržeb v tomto období vyvolal potřebu přeinvestování příjmů 

z činností společnosti přímo do aktiv. Údaj 0,65 značí o schopnosti aktiv podniku produkovat 

tržby s návratností delší než jeden rok. Ostatní zkoumaná období vykazují stabilizaci 

koeficientu, kdy majetek firmy je schopen v roce 2008 vyprodukovat necelý dvojnásobek 

tržeb, rok 2009 je spojen s hodnotou 1,4 násobku a v roce 2010 je to 1,1 násobku. Ačkoli 

podnik investoval do majetku, jak tento ukazatel postupně ukazuje, dokázal tento majetek 

dostatečně navýšit tržby a tím i svou návratnost. 

Rychlost obratu celkového kapitálu může být rozložena na obrat stálých a oběžných 

aktiv a jejich podskupin. 

4.4.2.2 Obrat dlouhodobého hmotného majetku 

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 42577 73035 313972 265950 298743 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

403 6430 8750 7811 9702 

  Tabulka 4.14
68

 

 Tržby a rozvahová položka dlouhodobý hmotný majetek, jež jsou uvedeny v tabulce 

4.14, slouží k výpočtu a zhodnocení ukazatele obratu dlouhodobého hmotného majetku. 

V tabulce se dá pozorovat, jak přibýval dlouhodobý hmotný majetek v podniku. Již 

v ukazateli rychlosti obratu celkového kapitálu i v horizontální analýze jsem definoval přímou 

závislost růstu tržeb na celkovém majetku společnosti. Koeficient obratu dlouhodobého 

hmotného majetku tento vztah dále rozkládá do detailu.  

                                                
67 Zdroj: Vlastní výpočty 
68 Zdroj: Vlastní výpočty 
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 V prvním období, tj. rok 2006, koruna dlouhodobého majetku vyprodukuje více než 

105 korun tržeb; ukazatel nabývá vysokých, slibných hodnot. Tyto tržby byly ovšem použity 

k nákupu dalšího majetku, a to i dlouhodobého hmotného, což se promítlo do dalších období. 

V roce 2007 efektivita podniku při využití stálých hmotných aktiv rapidně klesla, a to na 

11,36 koruny. Dále se výsledky koeficientu vždy dostávají nad hranici 30 korun, což lze brát 

za uspokojivou hodnotu. 

4.4.2.3 Obrat krátkodobého finančního majetku 

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 42577 73035 313972 265950 298743 

Krátkodobý finanční majetek 9749 55071 30314 71245 132046 

  Tabulka 4.15
69

 

 Proces přeměny krátkodobého finančního majetku v jiná oběžná aktiva je určován 

prostřednictvím ukazatele obratu krátkodobého finančního majetku, který využívá údajů 

z tabulky 4.15.   

 Jedním z nejdůležitějších ukazatelů tohoto druhu bývá obrat zásob. Společnost se 

nezabývá výrobou, čili zásoby jsou méně podstatnou částí oběžných aktiv. Pro lepší orientaci 

v krátkodobém majetku jsem zvolil obratu krátkodobého finančního majetku. 

 Ve zkoumaných obdobích dosahuje ukazatel výše 4,37 pro rok 2006, v dalších letech 

1,33; 10,36; 3,73 a 2,26. Hodnoty zobrazují, kolikrát finance podniku prošly celým procesem 

změny od nákupu zboží přes poskytnutí služby k pohledávkám a jejich uhrazení nazpět do 

financí podniku. Ukazatel je meziročně nevyvážený, protože podnik nedokázal udržet 

dostatek oběžného finančního majetku v závislosti na růstu tržeb. V posledních třech letech 

zkoumaného období je poměr postupně snižován, tzn., finance podnikem protékají stále 

pomaleji. 

4.4.2.3 Obrat pohledávek 

 Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 42577 73035 313972 265950 298743 

Krátkodobé pohledávky 560 10199 15463 24804 4260 

Dlouhodobé pohledávky 2075 26952 41125 31598 61334 

Suma pohledávek 2635 37151 56588 56402 65594 
  Tabulka 4.16

70
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 Tabulka 4.16 obsahuje hodnoty podnikových tržeb, krátkodobých a dlouhodobých 

pohledávek a jejich společné sumy. Všechny tyto hodnoty slouží ke spočítání ukazatele obratu 

pohledávek. 

 Obrat pohledávek určuje rychlost, kterou pohledávky mění svou podstatu a přetváří se 

na peněžní prostředky. Období 2006 se díky nízkému stavu pohledávek vyznačuje 

šestnáctinásobným obratem pohledávek, což o společnosti vypovídá, že své pohledávky mění 

na finance, a to průměrně během necelých 23 dní. Rok 2007 se vyznačuje nárůstem 

pohledávek. To dokazuje i koeficient obratu, který činí 1,97. V roce 2008 dokázal podnik 

zvýšit své tržby o 240 milionů korun. Podnik dokázal vydobýt velkou část pohledávek, a 

proto hodnota koeficientu roste. V následujících dvou obdobích se přeměna pohledávek na 

peníze vzhledem k poměru růstu tržeb tolik nedaří. 

4.4.2.4 Doba obratu krátkodobého finančního majetku a doba obratu pohledávek 

 Ke stanovení doby obratu krátkodobého finančního majetku využívám informací 

z tabulky 4.15 a pro dobu obratu pohledávek tabulku 4.16. 

 Obdobou obratu jakékoli položky rozvahy je doba obratu. Koeficient udává počet dní 

jedné obrátky určeného majetku.  

Zhodnocení údajů doby obratu je u krátkodobého majetku již provedeno 

v předcházející kapitole, stejně jako u doby obratu pohledávek. Čím více koeficient obratu 

dané složky majetku roste, doba obratu se zkracuje a naopak. 

4.4.3 Analýza ukazatelů platební schopnosti 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Peněžní likvidita - 1. stupeň 0,64 0,49 0,16 0,35 0,49 

Pohotová likvidita 0,68 0,58 0,24 0,47 0,50 

Běžná likvidita 0,68 0,60 0,29 0,51 0,55 
  Tabulka 4.17

71
 

 Tabulka 4.17 zobrazuje likviditu společnosti jako schopnost podniku získávat peněžní 

prostředky k úhradě svých závazků. Již na první pohled v grafu 4.5 hodnoty likvidity ve všech 

letech nejsou dostačující pro dosažení optima. To je způsobeno skladbou krytí majetku. 

Vesměs veškeré financování majetku společnosti obstarávají cizí zdroje, konkrétně 

                                                                                                                                                   
70 Zdroj: Vlastní výpočty 
71 Zdroj: Vlastní výpočty 
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krátkodobé závazky společnosti. Závazky společnosti jsou z velké části zadržené finanční 

zdroje, které musí být vyplaceny klientům, jejichž nemovitost byla realitní kanceláří prodána. 

Tyto peněžní prostředky jsou pouze v právní úschově na speciálním účtu M&M reality 

holding a.s. Společnost nemůže ručit svými penězi za výplatu kupních cen nemovitostí. Další 

část krátkodobých závazků vzniká, protože klienti, kteří nemovitost kupují, zadržují finanční 

prostředky. Krátkodobé pohledávky, které ze vztahu kupujícího firmě vyplývají, vznikají 

z prodlevy zaplacení plné kupní ceny nemovitosti. Proto je likvidita společnosti vždy pod 

optimálními hranicemi. 

  

Graf 4.5
72

 

4.4.3.1 Peněžní likvidita 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční majetek 9749 55071 30314 71245 132046 

Krátkodobé závazky 15252 112283 190771 203493 271289 

  Tabulka 4.18
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 Peněžní likvidita společnosti znamená schopnost úhrady krátkodobých závazků 

finančním majetkem 1. stupně, tzn. penězi v hotovosti nebo na bankovních účtech, či cenné 

listiny, které lze ihned odprodat.  

                                                
72 Zdroj: Vlastní zpracování 
73 Zdroj: Vlastní výpočty 
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 Tento finanční ukazatel lze definovat jako poměr údajů rozvahy, které shrnuje tabulka 

4.18. Krátkodobé závazky společnosti rostou několikanásobně rychleji než peněžní 

prostředky. Navíc se finanční majetek v roce 2008 oproti roku předchozímu snížil o více než 

20 milionů korun. Svou roli na poklesu finančních prostředků bude hrát hospodářská krize a 

nedůvěra klientů, kteří raději využívají externích společností k úchově svých finančních 

prostředků. Rok 2009 se z hlediska peněžní likvidity opět stabilizuje, koeficient roste na 0,35 

a v roce 2010 až na 0,49. 

 Komplexně lze o výsledcích peněžní likvidity říci, že téměř ve všech letech dosahuje 

hodnoty alespoň 0,2, což je minimální hranice ukazatele. 

4.4.3.2 Pohotová likvidita 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční majetek 9749 55071 30314 71245 132046 

Krátkodobé pohledávky 560 10199 15463 24804 4260 

Suma finančního 
majetku a krátkodobých 
pohledávek 10309 65270 45777 96049 136306 
Krátkodobé závazky 15252 112283 190771 203493 271289 

  Tabulka 4.19
74

 

Pohotová likvidita vyjadřuje inkasní riziko. Shlukuje dva druhy oběžného majetku, a 

to 1. a 2. stupně a porovnává je s krátkodobými závazky. Tyto hodnoty jsou vysledovány 

z rozvah v jednotlivých letech a zaznamenány v tabulce 4.19. 

Krátkodobé pohledávky, které navyšují čitatel ukazatele, příliš neovlivňují výsledek 

pohotové likvidity, oproti výsledkům likvidity peněžní. Takto zvýšené hodnoty navyšují 

jistotu organizace při návratnosti peněžních prostředků. Pohledávky se lhůtou splatnosti do 

jednoho roku nabývají významnějších hodnot pouze v letech 2008 a 2009, kdy koeficient 

nadsazují o 0,08 a 0,12. Díky krizi organizace poskytla v roce 2008 větší množství 

krátkodobých poskytnutých záloh, které navýšily hodnotu celé rozvahové položky krátkodobé 

pohledávky. V roce 2009 došlo k nárůstu počtu obchodních případů a na základě toho 

vzrostly krátkodobé pohledávky. 

  

                                                
74 Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.4.3.3 Běžná likvidita 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby 0 2168 9 019 7234 12969 

Finanční majetek 9749 55071 30314 71245 132046 

Krátkodobé pohledávky 560 10199 15463 24804 4260 

Suma zásob, finančního 
majetku a krátkodobých 
pohledávek 10309 67438 54796 103283 149275 
Krátkodobé závazky 15252 112283 190771 203493 271289 

 Tabulka 4.20
75

 

Hodnoty pro výpočet běžné likvidity, viz tabulka 4.20, jsou položkami rozvah. Zásoby 

spolu s finančním majetkem a krátkodobými pohledávkami tvoří veškerá oběžná aktiva 

organizace. 

Hodnoty ukazatele vypovídají o schopnosti uspokojit věřitele při proměně oběžného 

majetku na peníze. Situace, která by uspokojila všechny věřitele, nenastala v žádném ze 

zkoumaných období. Nejblíže se tomuto údaji přiblížil rok 2006. Zásoby v tomto roce 

vykazovaly nulovou hodnotu, čili do koeficientu nezasahují vůbec a běžná likvidita je totožná 

s likviditou pohotovou. Obdobně je tomu v roce 2007. Zásoby se znatelněji dostávají do 

ukazatele v roce 2008. V průběhu tohoto období začala společnost obchodovat s reklamními a 

propagačními předměty, jež za zvýhodněnou cenu prodávala svým makléřům. Rok 2008 

nabývá i přes to nejnižších hodnot v důsledku poklesu již zmíněného finančního majetku. 

V následujících obdobích zvyšují zásoby koeficient běžné likvidity vždy o hodnotu 0,5 oproti 

likviditě pohotové. 

4.4.4 Analýza ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Ukazatel věřitelského rizika 116,05% 99,90% 117,27% 107,17% 99,44% 

Ukazatel poměru vlastního 
kapitálu k celkovým aktivům -16,05% -1,29% -18,25% -7,62% 0,30% 

Míra finanční samostatnosti -13,83% -1,30% -15,59% -7,12% 0,30% 

Doba splacení dluhů x 102,635283 x 11,57328 14,76724 
Tabulka 4.21

76
 

 Tabulka 4.21 vyhodnocuje situaci věrohodnosti společnosti pro věřitele. Věřitelé 

sledují, zda podnik není ve finanční tísni v důsledku nedostatku cizích zdrojů. Hodnoty 

                                                
75 Zdroj: Vlastní výpočty 
76 Zdroj: Vlastní výpočty 
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tabulky jsou opět znevýhodněny díky vysokému stavu krátkodobých závazků z celkových 

zdrojů financování. 

  

  Graf 4.6
77

 

4.4.4.1 Ukazatel věřitelského rizika 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 15252 112283 190771 203493 271289 

Bankovní úvěry 0 433 306 139 0 

Suma dlouhodobých a 
krátkodobých závazků a 
bankovních úvěrů = 
celkové dluhy 15252 112716 191077 203632 271289 

Celková aktiva 13143 112828 162936 190007 272819 

  Tabulka 4.22
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Ukazatel věřitelského rizika vychází z údajů z rozvah, které jsou uvedeny v tabulce 

4.22. Pokud čitatel roste, roste i riziko pro věřitele. Věřitelé jsou zařazeni prakticky do jediné 

skupiny, tzn., že hodnotu výsledku koeficientu určuje jediná složka čitatele, a to krátkodobé 

závazky. Zajímavostí je, že je koeficient vyšší než 100 procent, a to hned ve 3 letech 

zkoumaného období. Tyto údaje jsou důsledkem ztrát z běžných období a převodu ztráty 

z minulých období do běžného období. Rok 2007 a 2010 společnost vykázala dostatečné 

množství aktiv, aby bylo dosaženo hodnoty pod 100 procent, což znamená, že prodej 

veškerého majetku podniku uhradí všechny dluhy. Lze konstatovat, že ukazatel věřitelského 

                                                
77 Zdroj: Vlastní zpracování 
78 Zdroj: Vlastní výpočty 
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rizika by měl reálně nabývat nižších hodnot, aby rizikovost spojená s investicemi peněžních 

prostředků věřiteli do firmy klesla. 

4.4.4.2 Ukazatel poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál -2109 -1458 -29740 -14484 816 

Celková aktiva 13143 112828 162936 190007 272819 

  Tabulka 4.23
79

 

Ukazatel poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům navazuje na ukazatel 

věřitelského rizika. Spolu tvoří 100 procent hodnoty aktiv. Pro výpočet koeficientu bylo 

využito údajů z rozvah společnosti M&M reality holding a.s., jež jsou vybrány a uvedeny 

v tabulce 4.23. 

Výsledky ukazatele jsou ve všech obdobích záporná nebo téměř rovna nule, a to 

z důvodu minusové hodnoty vlastního kapitálu. Ten je ovlivněn především hospodářskými 

výsledky běžných a minulých let, kdy podnik vykázal ztrátu. Ukazatel by měl dosahovat 

kladných výsledků. Pro snížení rizika by společnost měla část majetku krýt z vlastních zdrojů. 

4.4.4.3 Míra finanční samostatnosti 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál -2109 -1 458 -29740 -14484 816 

Celkové závazky 15252 112283 190771 203493 271289 

 Tabulka 4.24
80

 

Tabulka 4.24 obsahuje aktivní a pasivní položku rozvahy. Tyto údaje jsou základem 

pro výpočet míry finanční samostatnosti. Tento ukazatel je ovšem pro první čtyři roky 

zkoumaného období nesmyslný, neboť dosahuje hodnot, které nelze vysvětlit. Pokud by údaje 

byly kladné, vypovídal by výsledek míry finanční samostatnosti o násobku krytí celkových 

závazků vlastním kapitálem. V roce 2010 jsou celkové závazky kryty vlastním kapitálem. 

V tomto roce společnost dosáhla dostatečného zisku. 
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4.4.4.2 Doba splatnosti dluhů 

 Údaje v tisících korun  2006 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobé závazky 15252 112283 190771 203493 271289 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Suma krátkodobých a 
dlouhodobých závazků 15252 112283 190771 203493 271289 

EAT -4109 651 -28281 15254 15300 

Odpisy 67 443 1643 2329 3071 

Suma EAT a odpisů -4042 1094 -26638 17583 18371 
  Tabulka 4.25
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 V tabulce 4.25 selektuje hodnoty rozvahy pro výpočet poměrového ukazatele doby 

splatnosti dluhů.  

 Doba splatnosti dluhů zobrazuje počet let, po kterých je společnost schopna vyrovnat 

své dluhy. V letech 2006 a 2008 tato hodnota nelze stanovit kvůli záporné hodnotě sumy 

čistého zisku a odpisů. Výpočet ukazatele v těchto letech dává záporné číslo, což 

v praktickém životě nedává smysl. Výsledek koeficientu v roce 2007 informuje uživatele 

finanční analýzy, že pro uhrazení dluhů společnosti s výkonností, která byla dosažena v tomto 

období, bude trvat více než století. Pro roky 2009 a 2010 nabývá ukazatel hodnoty 11,5 roku a 

14,76 roku. I tyto hodnoty jsou zvýšené, a to z důvodu vysokých krátkodobých závazků, 

jejichž návaznost na financování již byla vysvětlena. 

4.4.5. Analýza ukazatelů kapitálového trhu 

Analýza ukazatelů kapitálového trhu ve firmě M&M reality holding a.s. nemá žádný 

význam, protože akcie nejsou na trhu obchodovány. Majitelé společnosti jsou vypláceni 

alternativním způsobem, nikoli dividendami. Kvůli těmto důvodům nelze hodnoty pro 

počítání zjistit ani stanovit. Společnost má od proměny z s.r.o. na a.s. stálý počet akcií, a to 

200 kusů. Všechny akcie společnosti mají formu na držitele. Společníci se v květnu roku 2012 

na valné hromadě dohodli na změně základního kapitálu. Ten byl navýšen z původních 2 

milionů korun na 20 milionů korun a došlo i ke zvýšení počtu akcií. 

  

                                                
81 Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.5 Analýza dle Du Pontova rozkladu 

 

  Obrázek 4.1
82

 

 Obrázek 4.1 zobrazuje Du Pontův rozklad, aplikovaný na údaje z výkazů společnosti 

M&M reality holding a.s. pro rok 2010. Rok 2010 byl zvolen jako nejvýkonnější období 

oproti ostatním, protože firma vykazuje v období dostatek zisku a ten kompenzuje ztrátový 

hospodářský výsledek z minulých let. 

 Vrchol Du Pontova rozkladu tvoří koeficient ROE neboli rentabilita vlastního 

kapitálu. Ukazatel nabývá pro rok 2010 hodnoty 1875, tzn. extrémního výsledku z důvodu 

malého objemu vlastního kapitálu vykázaného v tomto období v poměru k vysokému zisku.  

 Koeficient ROE dle Du Ponta lze rozložit na součin koeficientu ROA a finanční páky. 

Dle pravidla by rentabilita celkových aktiv měla být vždy menší než rentabilita vlastního 

kapitálu. Toto pravidlo podnik v roce 2010 splňuje. Rentabilita aktiv je ovlivněna především 

finanční pákou. Podnik ve zkoumaném období vykazuje vysokou zadluženost z důvodu 

vysokého podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře organizace. 

 Výkonnost celkového kapitálu lze rozložit na součin dvou poměrových ukazatelů. 

První z nich se nazývá rentabilita tržeb a druhý rychlost obratu aktiv. Rychlost obratu aktiv 
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označuje počet obrátek celkových aktiv a v roce 2010 vykazuje přibližně hodnotu 1, z čehož 

lze vydedukovat, že výkonnost celkového kapitálu ovlivňuje především rentabilita tržeb.  

 Rentabilita nákladů je označována jako doplňkový ukazatel rentability tržeb. Součin 

rentability nákladů spolu s poměrem součtu provozních, finančních a mimořádných nákladů 

k tržbám tvoří hodnotu rentability tržeb. Z poměru jednotlivých druhů nákladů a tržeb je 

evidentní, že nadřazený ukazatel ovlivňují pouze provozní náklady. 

 Na pravé straně Du Pontova rozkladu stojí ukazatel rychlosti obratu aktiv. Rychlost 

obratu aktiv je obrácená hodnota doby obratu celkových aktiv. Celková aktiva se dají rozložit 

na součet majetku dlouhodobého a oběžného a jejich jednotlivých složek. Nejvyšší hodnoty 

složek majetku v roce 2010 nabývají v pořadí krátkodobý finanční majetek a dlouhodobé 

pohledávky. Tyto se spolu s dlouhodobým finančním majetkem promítají přes obrácenou 

hodnotu doby obratu celkových aktiv až do koeficientu ROA a přímo ovlivňují jeho výši. 

4.6 Analýza bonitními a bankrotními modely 

K hodnocení finančního zdraví podniku prostřednictvím bonitních a bankrotních 

modelů, které byly definovány v kapitole 3.4.5, jsou využity jednorozměrné a vícerozměrné 

analýzy. 

4.6.1 Rychlý test - Quick test 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Koeficient samofinancování -0,1605 -0,0129 -0,1825 -0,0762 0,0030 

Doba splacení dluhu -3,7734 102,6353 -7,1616 11,5733 14,7672 

Cash flow v tržbách -9,65% 0,89% -9,01% 5,74% 5,12% 

ROA -31,26% 0,60% -17,25% 8,06% 5,62% 
  Tabulka 4.26

83
 

 V tabulce 4.26 jsou vypočítány koeficienty, které vybírá Kralicek k charakteristice 

finančního zdraví podniku. Výsledky koeficientů jsou označeny barvami, které vyjadřují 

hodnocení dle tabulky 3.1 uvedené v kapitole 3.4.5.1. Výsledek, který autor považuje za 

velmi dobrý má zelenou barvu, dobrý je oranžový, střední je žlutý, špatný je červený a 

ohrožení insolvencí šedá barva. Pokud koeficienty v tabulce nezvýrazňuje žádná barva, pak 

tyto výsledky znamenají absurdní hodnotu.  

                                                
83 Zdroj: Vlastní výpočty 
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 Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Koeficient samofinancování 5 5 5 5 4 

Doba splacení dluhu 5 5 5 3 4 

Cash flow v tržbách 5 4 5 3 3 

ROA 5 4 5 2 3 

Hodnocení finanční stability 5 5 5 4 4 

Hodnocení výnosové situace 5 4 5 2,5 3 

Hodnocení celkové situace 5 4,5 5 3,25 3,5 
  Tabulka 4.27

84
 

Vypočteným ukazatelům z tabulky 4.26 byly přiděleny body, viz tabulka 4.27. 

Ukazatele jsou rozděleny do dvou skupin, a to ukazatele finanční stability a výnosové situace. 

Výsledky těchto skupin jsou dopočítány prostřednictvím průměru z bodového ohodnocení 

ukazatelů. Stejným postupem, jen ze všech čtyř zkoumaných ukazatelů, jsou stanoveny údaje 

posledního řádku nazvaného hodnocení celkové situace. 

Z výsledků Kralickova rychlého testu vyplývá, že se podnik nachází v situaci, která při 

ohrožení může dojít až k problémům insolvence.  

V prvních třech letech zkoumaného období dosahuje průměr ukazatelů finanční 

stability pěti bodů, v dalších dvou čtyř. Toto je způsobeno skladbou majetkové struktury a 

také nerovnováhou ve financování tohoto majetku. Struktura rozvahy a její problémy byly 

hodnoceny již v kapitolách předcházejících, především v horizontální a vertikální analýze.  

Ukazatele výnosové situace organizace dosahují lepších výsledků. Roky 2006 a 2008 

mají 5 bodů čili možnost insolventních problémů a rok 2007 má bodové ohodnocení 4, čili 

situace je špatná. Důvodem těchto negativních hodnot se stala tvorba záporného 

hospodářského výsledku v těchto obdobích souvisejícím s rozvojem společnosti. Situace se 

mění v letech 2009 a 2010, kdy bodové ohodnocení výnosové situace dosahuje na úroveň 2,5 

a 3. Tyto hodnoty jsou průměrné. Společnost ke zlepšení došla v roce 2009, kdy získala 

přední místo na realitním trhu, a dokáže vytvořit dostatek výnosů a odbourat určité druhy 

nákladů.  

 Celkové hodnocení firmy M&M reality holding a.s. pomocí rychlého testu v prvních 

letech nabývá velmi negativních výsledků. Rozvoj podniku a značné reinvestování peněžních 

příjmů mohlo způsobit tíseň a insolvenci. Ke konci zkoumaného období se s růstem 
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společnosti a obsazením pozice leadera na trhu s realitami společnost dopracovala k daleko 

lepším výsledkům, což výsledky rychlého testu potvrzují. 

4.6.2 Z-score model 

Ukazatel 

Váhy ukazatelů * ukazatele 

2006 2007 2008 2009 2010 

X1 -0,156 -0,114 -0,417 -0,259 -0,159 

X2 -0,265 -0,026 -0,165 -0,073 -0,004 

X3 -0,971 0,019 -0,536 0,250 0,175 

X4 0,055 0,007 0,004 0,004 0,003 

X5 3,233 0,646 1,923 1,397 1,093 

Výsledná 
hodnota 1,895 0,533 0,809 1,319 1,107 

   Tabulka 4.28
85

 

 K výpočtu hodnot pro Z-score bylo využito údajů z tabulky 4.28, která shlukuje údaje 

součinu ukazatelových vah a ukazatelů samotných. Suma těchto součinů dává konečné Z-

score v jednotlivých letech. Výsledné údaje Altmanova testu jsou označeny barvami, které je 

hodnotí dle tabulky 3.3 uvedené v kapitole 3.4.5.2. Šedá pole značí dosáhnutí výsledků šedé 

zóny, červená pole pak hrozby bankrotu.  

 

  Graf 4.7
86

 

Společnost M&M reality holding a.s. dosahuje dle hodnocení tabulky 4.28 šedé zóny 

v letech 2006 a 2009, ostatní léta zkoumaného období vykazují hrozbu bankrotu. Na 

                                                
85 Zdroj: Vlastní výpočty 
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výsledcích Z-score modelu podniku se zásadní mírou podílí koeficient X5, tj. podíl tržeb a 

celkových aktiv. Ukazatele X1 a X2 jsou ve všech obdobích podrobených analýze záporná. 

V čitateli koeficientu X1 je snížení výsledného Z-score podniku ovlivněno faktem, že 

rozvahová položka oběžná aktiva je v každém roce nižší než krátkodobé závazky. U výsledků 

ukazatele X2 je situace obdobná díky sumě hospodářských výsledků z minulých let a běžného 

období. Hodnoty koeficientu X3 vykazují kladný nebo záporný charakter shodně s podstatou 

hospodářského výsledku z běžného období před úroky a zdaněním. 

4.6.2 Index IN 

4.6.2.1 Vlastnický index IN 99 

Ukazatel 

Váhy ukazatelů * ukazatele 

2006 2007 2008 2009 2010 

X1 -0,01973 -0,016983 -0,01994 -0,01822 -0,016905 

X2 -1,42969 0,027642 -0,78869 0,368666 0,2570122 

X3 1,562966 0,8018812 1,007362 0,763015 0,6086888 

X4 0,012179 0,0126097 0,007542 0,009942 0,0116449 

Výsledná 
hodnota 0,125725 0,8251497 0,206278 1,123405 0,8604413 

  Tabulka 4.29
87

 

 Výsledné hodnoty indexu IN 99 jsou uvedeny v tabulce 4.29 a barevně rozlišeny pro 

usnadnění pochopení interpretace výsledků. Šedá barva označuje hodnoty šedé zóny, 

oranžová znamená problematickou situaci podniku a červená označuje záporné hodnoty 

hospodářského výsledku. 

 Hodnocení finančního zdraví firmy M&M reality holding a.s. pomocí indexu IN 99 

odhaluje v jednotlivých letech převážně podprůměrné výsledky. Jelikož jde o model 

vlastnický, vyjádřeny jsou poměrové ukazatele, které zajímají především vlastníky podniku 

z hlediska tvorby zisku. Nejlepší situace podnik dosáhl v roce 2009, kdy hodnota indexu IN 

99 dosáhla šedé zóny. V letech 2006 a 2008 je situace díky záporné hodnotě ukazatele X2 

nevalná. Toto lze odůvodnit záporným hospodářským výsledkem v běžném období. Roky 

2007 a 2010 vykazují problematickou situaci při tvorbě zisku. Tato období dosahují lepších 

hodnot oproti rokům 2006 a 2008, protože je podnik alespoň minimálně ziskový. Zajímavostí 

indexu IN 99 jsou záporné údaje ukazatele X1. Neumaierovi nastavili váhu koeficientu X1 
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záporně, a to z důvodu vzniku nákladů placených při použití cizích zdrojů, což se projevuje 

jako zmiňovaný negativní charakter.  

4.6.2.2 Věřitelský index IN 01 

Ukazatel 

Váhy ukazatelů * ukazatele 

2006 2007 2008 2009 2010 

X1 0,112024 0,130129 0,1108542 0,121302 0,130733 

X2 0 0,88 -6,244667 9,57375 21,90429 

X3 -1,24117 0,023997 -0,684692 0,320054 0,223122 

X4 0,680299 0,135936 0,4046627 0,293934 0,229955 

X5 0,073076 0,075658 0,0452526 0,059655 0,069869 

Výsledná 
hodnota -0,37577 1,24572 -6,368589 10,36869 22,55797 

  Tabulka 4.30
88

 

Barevné označení tabulky 4.30 rozlišuje jednotlivé intervaly pro hodnocení indexu 

IN 01, které je vyjádřeno v tabulce 3.6. Zeleně značené hodnoty jsou vyjádřením finančního 

zdraví podniku, šedá pole označují šedou zónu a červená pole znamenají hrozbu bankrotu. 

Tabulka 4.30 hodnotí index Neumaierových, jež je zaměřen na zkoumání finančního 

zdraví z pohledu věřitelů. Z hlediska věřitelského indexu IN 01 se firma od nevalných 

výsledků při rozvoji společnosti v letech 2006 a 2008 propracovává k lepším. V roce 2006 je 

záporná hodnota indexu zapříčiněna dosazením za čitatel ukazatele X3 ztrátu podniku. Ztrátu 

vykázanou v roce 2006 částečně kompenzuje koeficient X4 čili tržby. Společnost nedokázala 

vytvořit dostatek tržeb, aby pokryly náklady, a proto je hodnota koeficientu záporná, což 

indikuje vedení a věřitelům organizace hrozbu bankrotu, což může poškodit jméno celé firmy. 

V roce 2007 podnik vylepšuje hodnotu výsledku indexu IN z hlediska věřitelů a dosahuje 

výsledků intervalu šedé zóny. Následující období podnik opět kvůli ztrátě propadá a díky 

nízkým nákladovým úrokům, které jsou čitatelem poměrového ukazatele X2, vychází 

poměrně vysoká záporná hodnota indexu. Podnik odolal hospodářské krizi a v posledních 

dvou letech zkoumaného období je pro věřitele velmi atraktivní. Jelikož není společnost 

M&M reality veřejně obchodovatelná a nevyužívá financování úvěry, představují věřitelé 

skupinu zákazníků, kteří kupují nemovitost a dávají tak společnosti důvěru při využití právní 

úschovy na účtech firmy. Podnik vykazuje velmi nízké nákladové úroky, které při výpočtu 

koeficientu X2 navyšují hodnoty celkového ukazatele. 

                                                
88 Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.7 Hodnocení ekonomické přidané hodnoty – EVA 

Výpočet ekonomické přidané hodnoty podniku je složitý proces, který se skládá 

z několika kroků.  

Prvním krokem ke zjištění ekonomické přidané hodnoty je výpočet NOPAT, čili zisk 

z operativní činnosti po dani dle vzorce 3.42 v kapitole 3.4.6. 

Údaje v tisících korun 2006 2007 2008 2009 2010 

HV z běžné činnosti -4109 651 -28281 15254 15305 

+ Placené úroky 0 31 180 64 28 

- Výnosy z neoperativního majetku 90 237 684 5326 7023 

+ Náklady na neoperativní majetek 35 173 433 670 513 

+ Odpisy goodwillu 0 0 0 0 0 

+ Náklady s dlouhodobými předpokládanými účinky 707 14097 49002 -11070 -1219 
- Odpisy nehmotného majetku vytvořené aktivací 
těchto nákladů 67 376 1200 686 742 

+ Leasingová platba 0 0 0 0 0 

- Odpisy majetku pronajatého na leasing 0 0 0 0 0 

- Neobvyklé zisky 0 0 597 827 1453 

+ Neobvyklé ztráty 0 0 0 0 0 

Hrubý NOPAT -3524 14339 18853 -1921 5409 
  Tabulka 4.31

89
 

Druhým krokem ke spočítání hodnoty EVA bylo očištění NOPAT od daně, viz tabulka 

4.32. 

Údaje v tisících 
korunách 2006 2007 2008 2009 2010 

Nezdaněný 
hospodářský 
výsledek -4109 651 -28281 15254 15305 

Daň z příjmů 0 0 0 0 5 

Daňová sazba pro 
NOPAT 0 0 0 0 0,000327 

Vypočtený 
nezdaněný NOPAT -3524 14339 18853 -1921 5409 

Daň pro NOPAT 0 0 0 0 1,76707 

Čistý NOPAT -3524 14339 18853 -1921 5407,233 
 Tabulka 4.32

90
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 Následující krok, výpočet NOA, musel být vynechán. Společnost M&M reality 

holding a.s. má alternativní strukturu pasiv oproti jiným společnostem. Převážnou většinou 

financování majetku tvoří cizí kapitál, konkrétně krátkodobé závazky. Výpočet čistých 

operativních aktiv z hodnoty celkového majetku odstraní zmíněné krátkodobé závazky, což 

by způsobilo odbourání převážné většiny této hodnoty. Ukazatel NOA by byl záporný a 

ekonomická přidaná hodnota by nabývala opačných extrémních údajů. 

V následující tabulce 4.33 je vypočten ukazatel WACC jako čtvrtý krok stanovení 

EVA neboli vážený průměr celkových nákladů vyhodnocen stavebnicovým způsobem. Tato 

metoda byla vybrána ze dvou alternativ z důvodu nedostatku dat pro zjištění nákladové 

úrokové míry z cizího kapitálu a nákladů na vlastní kapitál. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

rf 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 

Úplatné zdroje -2042 -582 -27791 -12016 3887 

rLA 5% 5% 5% 5% 5% 

ROA -0,31264 0,006045 -0,17247 0,080618 0,056202 

rd 0 -0,00018 -0,01575 -0,00164 0,00013 

   
              

      
 0 0,0000009 0,002687 0,000104 0,000002 

rPOD 10% 2,9% 10% 2,9% 2,9% 

Běžná likvidita 0,675911 0,600607 0,287234 0,507551 0,550243 

rFS 10% 10% 10% 10% 10% 

WACC 28,77% 22,18% 29,55% 22,57% 21,61% 
   Tabulka 4.33

91
 

 Výsledné hodnoty tabulek 4.32 a 4.33 po dosazení do vzorce 3.40 dávají ekonomickou 

přidanou hodnotu. Výpočet ekonomické přidané hodnoty je rozepsán v tabulce 4.34. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý NOPAT -3524 14339 18853 -1921 5407 

Kapitál 13143 112828 162936 190007 272819 

WACC 28,77% 22,18% 29,55% 22,57% 21,61% 

EVA -7305,24 -10686,25 -29294,6 -44805,6 -53549 
  Tabulka 4.34

92
 

 Navzdory růstu kapitálu výsledné hodnoty ekonomické přidané hodnoty firmy M&M 

reality holding a.s. klesají každým rokem. Toto je zapříčiněno tvorbou nedostatečného 

hospodářského výsledku z operativní činnosti, který je navíc při výpočtu EVA snížen o součin 

                                                
91 Zdroj: Vlastní výpočty 
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váženého průměru celkových nákladu a veškerého kapitálu. Podnik tedy přibývající zdroje 

nedokáže lépe využívat tak, aby stakeholderům a vedení podniku tvořil jakoukoli přidanou 

hodnotu. Lze tedy konstatovat, že přináší zápornou ekonomickou hodnotu. 

 

  Graf 4.8
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5. Zhodnocení výsledků společnosti 

Nástroj finanční analýza byla v práci aplikována na společnost M&M reality holding 

a.s. Je nutno konstatovat, že z hlediska finančního zdraví vykazuje analyzovaná firma značné 

nedostatky. Organizace není výrobního charakteru, ale finančního, a proto jsou výsledky 

určitých metod odlišné od klasických výrobních podniků.  

 Výpočet čistého pracovního kapitálu podniku obeznámil uživatele finanční analýzy s 

financováním dlouhodobého majetku krátkodobými pasivy. Tato situace není odborníky 

doporučovaná. V praxi platí vztah: dlouhodobé zdroje by měly krýt dlouhodobá aktiva, 

krátkodobé zdroje zase oběžná. Všechna období vykazují záporné údaje, a proto lze říci, že 

mezi rozvahovými položkami platí vztah, ve kterém oběžná aktiva jsou menší než krátkodobá 

pasiva. Společnost vytváří největší hodnotu čistého pracovního kapitálu v roce 2008, kdy byla 

účetní hodnota oběžných aktiv meziročně konstantní, navzdory růstu krátkodobých pasiv. 

 Využitím horizontální analýzy pro hodnocení rozvahy je odhalen trend růstu podniku 

v celém zkoumaném období. Aktiva meziročně rostou díky oběžnému majetku, konkrétně 

krátkodobému finančnímu majetku a dlouhodobých pohledávek. Zvyšování objemu aktiv je 

financováno rostoucí položkou krátkodobých závazků splatných do 30 dnů. Krátkodobé 

závazky představují držbu peněžních prostředků klientů v právní úschově, tzn., že se s jejich 

růstem zvyšuje počet uzavřených obchodů. Společnost samozřejmě ovlivnila hospodářská 

krize, která se promítla v roce 2008 mimo jiné jako úbytek peněžních prostředků. 

 Také z pohledu horizontální analýzy výkazů zisku a ztráty lze jednoznačně určit 

rostoucí trend vývoje organizace. Společnost v těchto výkazech zaznamenává růst tržeb a 

v závislosti na nich růst nákladů. Tržby a náklady rostou přibližně stejným tempem, proto lze 

říci, že M&M reality holding a.s. nevyhledávají náklady, které by se měly odstraňovat, což se 

do budoucna může negativně projevit. Odstraněním nákladů, především snižováním plýtvání, 

může podnik dosáhnout vyššího rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy zisk narostl. 

Struktura majetku a jeho krytí prostřednictvím vertikální analýzy odhaluje velmi 

zajímavou konstrukci rozvahy. Společnost využívá k financování v poměru k celkovým 

pasivům především cizí kapitál, konkrétně krátkodobé závazky. Majetek podniku je tvořen 

převážně oběžnými aktivy. Krátkodobé závazky a oběžný majetek označuje zastoupení 

klientů organizace a jejich peněžních prostředků. M&M reality holding a.s. je finanční firmou 

a z tohoto důvodu lze schválit zmíněnou strukturu aktiv a pasiv. 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty neposkytuje téměř žádné informace pro 

hodnocení. Převážná většina výnosů i nákladů je provozní podstaty a vychází z činnosti, pro 

kterou byl podnik vytvořen, a to poskytování služeb.  

Poměrové ukazatele byly stanoveny pro čtyři z pěti druhů ukazatelů. Rentabilita 

podniku se obecně ve všech letech pohybuje v negativních hodnotách. Toto je způsobeno 

nízkým ziskem, případně ztrátou v jednotlivých obdobích. Dle mého názoru společnost 

přeinvestovala potenciální zisk, aby zvýšila svou hodnotu a nemusela státu odvádět daně. 

Nejméně úspěšným obdobím z pohledu rentability je rok 2007. 

Poměrové ukazatele aktivity v práci zobrazují schopnost společnosti využívat svůj 

majetek při vykonávání činnosti. Podnik je z hlediska rychlosti obratu celkových aktiv 

relativně produktivní, protože dokáže s výjimkou roku 2007 využívat majetku takovým 

způsobem, kdy jedna koruna aktiv ročně vyprodukuje více než jednu korunu tržeb. Společnost 

svým rozvojem pomalu ztrácí na své aktivitě, což přisuzuji skutečnosti, že s růstem počtu 

makléřů vzniká větší počet málo produktivních jedinců, kteří významným způsobem ovlivňují 

produktivní část a snižují průměrné hodnocení společnosti. 

Platební schopnost podniku nedosahuje optimálních hodnot. Schopnost splatit v daný 

okamžik všechny své závazky není možná v žádném z analyzovaných období. Tato situace 

vyplývá ze struktury pasiv, kde veškeré financování majetku obstarávají krátkodobé závazky, 

které hodnotu celého majetku převyšují. Proto společnost pravděpodobně nikdy nedosáhne 

optimálních hodnot likvidity. Nejhorším obdobím z hlediska likvidnosti podniku je rok 2008. 

Toto lze přisoudit hospodářské krizi, díky které firma značnou část peněžních prostředků 

využila na stabilizování situace. 

Poměrové ukazatele finanční stability a zadluženosti informují věřitele o riziku, které 

společnosti hrozí v jednotlivých obdobích. Firma vykazuje vysokou rizikovost pro věřitele, 

protože celkové dluhy podniku převyšují hodnotu aktiv. M&M reality holding a.s. nečerpá ve 

zkoumaných obdobích žádné větší úvěry, proto jsou věřitelé společnosti sami zákazníci. Ti 

představují rovněž velký poměr krátkodobých závazků, to znamená, že tvoří riziko sobě 

navzájem.  

Poměrové ukazatele, které zkoumají hodnotu podniku na kapitálovém trhu, nebyly 

počítány, neboť společnost není obchodovatelná, a proto nepředstavuje na kapitálovém trhu 

žádný význam. 
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Du Pontův rozklad pracuje s výpočty poměrových ukazatelů, které jsou mezi sebou 

vzájemně propojeny. Z důvodu propočtů Du Pontova rozkladu pouze výsledky pro rok 2010 

nemají pro hodnocení podniku žádný význam, pouze posuzují strukturu a provázanost 

jednotlivých koeficientů. 

Provedením analýzy Kralickovým rychlým testem jsem zjistil možné ohrožení 

společnosti insolvencí v důsledku majetkové struktury. Model zkoumá finanční zdraví firmy 

z hlediska finanční stability a výnosové situace. Finanční stabilitu jsem hodnotil již při 

výpočtech poměrových ukazatelů se shodným názvem. Výnosová situace podniku se 

v posledních dvou letech zkoumaného období oproti předchozím značně zlepšuje. Průměrem 

výsledků výnosové situace a finanční stability byla stanovena celková hodnota nástroje. 

V prvních letech nabývají výsledky rychlého testu velmi negativních důsledků. Rozvoj 

podniku a značné reinvestování peněžních příjmů mohlo způsobit tíseň a insolvenci.  

Z-score model a indexy Neumaierových IN 99 a IN 01 vypočítávají hodnoty 

z vybraných poměrových ukazatelů. Tyto nástroje dokážou informovat uživatele o situaci, 

jaká v podniku panuje. Vylepšováním hodnot jednotlivých položek použitých poměrových 

ukazatelů lze dosáhnout zlepšení situace celého podniku. 

Poslední metodou v této práci pro finanční analýzu společnosti M&M reality holding 

a.s. je ekonomická přidaná hodnota – EVA. Ukazatel vychází ve všech zkoumaných letech 

záporně. Lze tedy hovořit o snižující se tendenci ekonomické hodnoty podniku.   
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6.  Návrhy ke zlepšení výkonnosti 

Na základě zpracování finanční analýzy společnosti M&M reality holding a.s. jsem 

dospěl k určitým návrhům na zlepšení. Tyto návrhy jsem rozdělil mezi obchodní doporučení a 

finanční doporučení. 

6.1 Obchodní návrhy 

Obchodní návrhy ke zlepšení situace jsou směřovány zejména na vylepšení 

konkurenceschopnosti a postavení na trhu. Jedná se spíše o reprodukování nápadů majitelů a 

jejich zamýšleného budoucího postupu rozvoje jména M&M reality holding a.s. 

Prvním z návrhů je vybudování nové sítě realitních kanceláří v zahraničí. Společnost 

již podnikla některé kroky pro vytvoření obdoby české pobočkové sítě i v jiných státech 

východní Evropy. Toto má do budoucna velikou perspektivu, neboť omezený trh České 

republiky bude brzy přehlcen. 

V návaznosti na informace o přehlcení realitního trhu České republiky bych navrhoval 

vytvořit další nové pobočky a kontaktní místa v menších městech, díky kterým by byla firma 

blíže zákazníkům, což umožní pokrýt mezery trhu a získat větší část potencionální nabídky. 

Tuto filozofii M&M reality holding a.s. využívá a v současnosti má více než 111 poboček ve 

spádových oblastech místního trhu. 

Společnost vytváří množství pracovních příležitostí, stále hledá nové členy do svých 

týmů. Ve fázi vývoje je tato strategie dobrou volbou, ovšem v budoucnu může dojít 

k nabourání funkčnosti týmů příchodem nováčků. Proto bych navrhoval, po dosažení určitého 

počtu poboček, ustálit týmy makléřů v jednotlivých oblastech. Soustředil bych se také na 

propagaci jednotlivců a celých týmů v okresech s místní příslušností a zvyšování kvality 

makléřů, což spočívá ve vylepšování vzdělávacího procesu. 

Na základě ustálení týmů makléřů a rozšiřováním jejich znalostí a dovedností je 

možné stále inovovat a tím zlepšovat zaběhnutý systém. Zlepšováním systému se myslí 

zvyšování propracovanosti a zjednodušení při využívání informačního systému Stormm, dále 

také vylepšování způsobu komunikace se zákazníky či inovace prodejního systému hledáním 

vhodnějších nástrojů právního zabezpečení obchodních případů. 
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Společnost M&M reality holding a.s. je největší společností na realitním trhu České 

republiky a z tohoto postavení by mohla využívat tzv. lobů v politice a získávat tak lepší 

legislativní podmínky pro svou činnost. 

V souvislosti se zlepšením komunikace se zákazníky doporučuji využít 

marketingových tahů, například reklamní kampaň. Toto společnost samozřejmě využívá, viz 

celopolepy automobilů a dopravních prostředků, rozvěšování plachet na veřejná prostranství, 

zviditelnění na billboardech. Ovšem statisticky nejvýznamnějším druhem propagace je 

reklama v médiích. 

Společnost v nedávné historii zavedla obchodování s nemovitostmi prostřednictvím 

internetové aukce. Dražba poskytuje zcela nové možnosti pro zprostředkování převodu 

nemovitostí. V souvislosti s touto činností a využitím reklamní kampaně lze odstartovat nový 

směr realizace celého prodeje realit, což představuje další možnost rozvoje společnosti a 

získání většího podílu na lokálním trhu. 

6.2 Finanční návrhy 

Doporučení, týkající se finančního zdraví společnosti, jsou převážně zacíleny na 

přehodnocení struktury majetku a možných zdrojů financování. 

Ke zlepšení finanční situace firmy M&M reality holding a.s. navrhuji zahájit změnu 

financování, především zvýšeným využíváním vlastního kapitálu. V rozvaze společnosti tvoří 

jen minimální podíl odpisy dlouhodobého majetku či základní kapitál společnosti. Způsoby 

financování majetku by z časového hlediska měly odpovídat povaze majetku, tzn., že 

dlouhodobé zdroje by měly financovat dlouhodobý majetek a krátkodobé zdroje krátkodobý. 

Společnost za své závazky ručí celým svým majetkem, který se z převážné většiny skládá 

z oběžného majetku. Navrhuji proto společnosti pořídit si dlouhodobý majetek, kompenzovat 

rozdíl v majetkové struktuře, a tím získat více důvěry od klientů. Nejvhodnějším 

dlouhodobým majetkem jsou pro společnost nemovitosti, a to jak k prodeji, tak také 

k provozování svých poboček. Firma má příležitost pořídit nemovitosti výrazně pod tržní 

cenou a tím pomocí nižších výdajů peněžních prostředků zvýšit hodnotu vlastního kapitálu a 

tím působit i na prestiž a mínění zákazníků. Pořízením nemovitostí ke zřízení poboček dojde 

také ke snížení nákladů na udržování pobočkové sítě. V tomto doporučení ovšem může dojít 

k možnosti vzniku dodatečných nákladů na propagaci, když dojde k úbytku zákazníků při 
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přestěhování poboček do nových vlastních prostor v důsledku nízké informovanosti o jejich 

umístění.  

  Cena v tisících korun/m2 

Prodeje nemovitostí (jednorázový náklad) 11,84499861 

Pronájmy nemovitostí (roční náklad) 2,16418411 

Počet let návratnosti investice 5,473193594 
 Tabulka 6.1

94
 

 Tabulka 6.1 zobrazuje porovnání průměrné ceny za jeden metr čtvereční při koupi a 

pronájmu kancelářských prostor v dubnu roku 2012. Data pro zpracování tabulky byla 

čerpána ze serveru společnosti M&M reality holding a.s., konkrétně pro okres Ostrava. Cena 

při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku byla stanovena průměrem z dostupných 

informací firmou nabízených realit a průměr cen pronájmů kancelářských prostor byl 

stanoven ze zvoleného výběrového vzorku, který musel splňovat předpoklad o dostatečné 

výměře prostor (80 až 100 metrů čtverečních). Výsledky z tabulky 6.1 zřetelně dokazují 

návratnost investice přibližně za dobu 5,5 let v případě přeměny finančních prostředků 

z platby pronájmů na koupi nemovitostí. Doba návratnosti investice může být ovšem 

prodloužena v případě nutnosti vzniku nákladů na údržbu a provoz nemovitostí. 

 Náklady společnosti rostou spolu s objemem tržeb přibližně stejným tempem, proto 

navrhuji zaměřit na ně pozornost jak majitelů, tak také managementu. Redukcí nadbytečných 

nákladů by se docílilo zvýšení ziskovosti, a tím i stabilizace finančního zdraví podniku. 

Vhodným doporučením pro společnost je využít metodu srovnání s konkurencí. 

Finanční struktura konkurenčních realitních kanceláří může vykazovat vyšší efektivitu, proto 

bych inspiraci k finančnímu řízení podniku hledal také tam. 

   

                                                
94 Zdroj: http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/kancelarske_prostory-ostrava_mesto/ 
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7. Závěr 

Výsledkem této diplomové práce je konstatování, že na základě dostupných dat, má 

společnost M&M reality holding a.s. problémy spojené s finančním zdravím, které souvisí s 

podstatou firmy. Je nutno prohlásit, že pokud se vedení společnosti přestane věnovat 

finančnímu řízení, může situace vyvrcholit v úpadku společnosti.  

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit finanční zdraví zvolené společnosti, 

v tomto případě M&M reality holding a.s., aplikací metodiky finanční analýzy s extrakcí 

závěrů, spočívající v balíčku doporučení. 

 Cíle bylo dosaženo postupným vypracováním jednotlivých kapitol. Nejprve byla 

představena společnost M&M reality holding a.s. Popis společnosti obsahuje také důvody 

obsazení pozice leadera na trhu realit České republiky pomocí konkurenčních výhod. 

Následuje teoretická část, která popisuje jednotlivé metody finanční analýzy. V práci byly 

využity metody absolutní – výpočet čistého pracovního kapitálu, relativní – horizontální a 

vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, Du Pontova rozkladu roku 2010, bonitních a 

bankrotních modelů – jednorozměrné a vícerozměrné analýzy a hodnocení ekonomické 

přidané hodnoty EVA. Vzájemnou kombinací zmíněných dvou částí, propojením teoretických 

poznatků a znalostí o společnosti navázala kapitola s výpočty nástrojů a popisu výsledků 

metod. Výsledky byly v kapitole 5 s názvem Zhodnocení výsledků společnosti shrnuty a 

propojeny v návaznosti na praktickou zkušenost s prací makléře pro společnost. Celá činnost 

zpracování diplomové práce byla ukončena extrakcí závěrů obsažených v kapitole o návrzích 

ke zlepšení výkonnosti, a to obchodní a finanční stránky podniku. 
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Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

EBITDA zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBT  zisk před zdaněním 

EAT  zisk po zdanění 

ROA  rentabilita celkového kapitálu 

ROI  rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

IN  index Neumaierových 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

NOPAT zisk z operativní činnosti po dani 

NOA  čistý operativní majetek 

WACC průměrné vážené náklady kapitálu  
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Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu ke dni 31.12.2008; M&M 

reality holding a.s. 

Příloha č. 9 Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu ke dni 31.12.2009; M&M 

reality holding a.s. 

Příloha č. 10 Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu ke dni 31.12.2010; 

M&M reality holding a.s. 

 

 


