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1 Úvod 

Výkonnost všech společností, které na světě, působí je ovlivněna velkým množstvím 

faktorů. Mezi tyto faktory patří jak globální trendy, tak ekonomické prostředí, avšak 

nejdůležitějším faktorem je neustále se zvyšující konkurence, které musí podniky čelit. 

Podniky by se tak měly zaměřit na zvyšování konkurenceschopnosti pomocí rozvíjení nových 

technologií, zvyšování různorodosti nabízených výrobků a také vytváření koncepcí pro ostatní 

podniky nenapodobitelné. Nejdůležitějším cílem podniků a akcionářů je zvyšování hodnoty 

firmy, proto je velice důležité zvyšovat výkonnost podniku a co nejlépe zhodnocovat vložený 

kapitál.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti firmy Tatra a.s., která 

působí v automobilovém průmyslu. Zhodnocení finanční výkonnosti je provedeno za období 

2005-2010.  

 Diplomová práce se skládá kromě úvodu a závěru ze tří kapitol. 

 První kapitola je teoretická a je zaměřena na metodologii hodnocení finanční 

výkonnosti. Nejprve jsou popsány teoretické základy týkající se výkonnosti podniku  

a následně je pozornost zaměřena na teorii finanční analýzy, souhrnných modelů hodnocení 

finanční výkonnosti, nákladů kapitálu, ekonomickou přidanou hodnotu a pyramidový rozklad 

ukazatelů. 

 Podstatou druhé kapitoly je představení společnosti Tatra a.s. a zhodnocení finanční 

situace pomocí finanční analýzy. V rámci finanční analýzy bude zpracována horizontální  

a vertikální analýza jednotlivých finančních výkazů, a také zhodnocena finanční stabilita 

podniku pomocí poměrové analýzy, která zahrnuje ukazatele rentability, likvidity, aktivity  

a zadluženosti.  

 Čtvrtá kapitola bude zaměřena na posouzení finanční výkonnosti firmy Tatra a.s. 

V kapitole budou aplikovány souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti, stanovena 

ekonomická přidaná hodnota a náklady kapitálu pomocí stavebnicové metody. Dále bude 

zpracován pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty a rentability vlastního kapitálu 

pomocí funkcionální metody. Na závěr bude provedeno zhodnocení vybraných ukazatelů 

společnosti s odvětvím a celkové posouzení finanční výkonnosti podniku.   
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2 Popis metodologie finanční výkonnosti  

 Tato část diplomové práce se zaměřuje na popis použité metodologie hodnocení 

finanční výkonnosti. K hodnocení je použita finanční analýza, souhrnné modely hodnocení 

finanční výkonnosti, náklady kapitálu, ekonomická přidaná hodnota a pyramidový rozklad 

ukazatelů.  Kapitola vychází především z publikací Dluhošová (2010), Růčková (2010), 

Grünwald, Holečková (2007), Kislingerová (2007), Neumaierová, Neumaier (2002), Mařík, 

Maříková (2005).  

2.1 Výkonnost podniku  

 Zvyšování výkonnosti podniku patří mezi hlavní cíle při řízení podniků, dochází 

však k působení mnoha faktorů, které tuto výkonnost ovlivňují. Těmito faktory mohou být 

globální trendy, otvírání nových trhů, zvyšování konkurence a velký nárůst fúzí a akvizicí. Již 

dříve měla být výkonnosti podniků věnována větší pozornost, do popředí manažerů se však 

dostává až v současné době. Výkonnost podniku lze obecně definovat jako schopnost podniku 

zhodnotit vložený kapitál.  

 Pro podnik, který směřuje k zvyšování výkonnosti podniku, je velice důležité 

sledovat konkurenci, která se stále mění, s čímž je spojena schopnost adaptovat se na stále se 

měnící podmínky v ekonomice a podnikatelském prostředí. Podnik by se měl zaměřit 

především na zvyšování hodnoty podniku a na další rozvoj, který je velice důležitý pro další 

fungování.  

 Výkonnost podniku je velice důležitá jak pro vlastníky, tak také pro zaměstnance, 

zákazníky, banky, dodavatele a ostatní věřitele.  

 V rámci finančního řízení rozlišujeme dvě koncepce a to shareholder value, která  

je velice důležitá pro řízení hodnoty vlastníky a na stakeholder value, která je důležitá pro 

akcionáře a osoby, které jsou s podnikem spjaty, jako jsou věřitelé, investoři, zaměstnanci 

apod. Shareholders se zaměřuje na maximalizaci výnosu z vložených výnosů, kdy by měla 

platit minimální rovnost výnosu z vložených prostředků a výnosů z jiné alternativní investice. 

Naproti tomu stakeholders může být zaměřen na dosahování cílů, kterými mohou být  

u investorů maximalizace výnosu a minimalizace rizika, u zaměstnanců může jít  

o maximalizaci mzdy apod. Nejdůležitější podmínkou pro dosažení nejlepší výkonnosti 

podniku je však sladění obou cílů, kdy jsou nejprve uspokojovány cíle stakeholders  

a až potom cíle shareholders neboli vlastníků.   
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2.1.1 Přístupy měření výkonnosti podniku 

 Výkonnost podniku lze měřit pomocí ukazatelů, které se dělí do 3 skupin a to na 

účetní, ekonomické a tržní ukazatele a to podle vlivu působení finančních trhů.  

2.1.1.1 Účetní ukazatele 

 Hlavním problémem účetních ukazatelů byla schopnost podniků generovat 

hotovostní toky a to z důvodu, že jsou tyto ukazatelé založeny na účetních datech, díky 

kterým lze výsledky snadno ovlivnit. Účetní ukazatele jsou tvořeny zejména poměrovými 

ukazateli rentability a zisky na akcii, mezi které patří především čistý zisk, zisk před úhradou 

nákladových úroků, daní a odpisů a ziskem na akcii. Základem účetních ukazatelů byl tedy 

nejprve čistý zisk, který však nebyl nejvhodnější a to z důvodu nemožnosti oddělit základní  

a mimořádné výsledky, proto byl později nahrazen ziskem před odečtením nákladových úroků 

a daní a ziskem před úhradou nákladových úroků, daní a odpisů. 

2.1.1.2 Ekonomické ukazatele  

 Ekonomické ukazatele je možné používat k odhadu, zda byla vytvořena hodnota 

podniku a pracují s náklady na celkový kapitál. Tyto ukazatele tedy zohledňují veškeré 

náklady na investovaný kapitál. Mezi ekonomické ukazatele řadíme ekonomickou přidanou 

hodnotu (EVA), čistou současnou hodnotu (NPV) a ukazatel CF z investic (CFROI).  

 Čistá současná hodnota se vypočítá jako rozdíl mezi současnou hodnotou volných 

peněžních toků a počátečních jednorázových výdajů. Vyjadřuje tedy přírůstek majetku, který 

nám umožňuje propočet vytvořené hodnoty. Odhad finančních toků na budoucí období  

je však největším nedostatkem tohoto ukazatele.  

 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty bude blíže charakterizován v kapitole 2.4.  

 Základem pro výpočet ukazatele CF z investic je vnitřní výnosová míra, která bývá 

porovnávána s průměrnými náklady na kapitál, kdy je velice důležité, aby výsledná hodnota 

byla větší než průměrné náklady na kapitál a to z důvodu tvorby hodnoty, kdy v případě 

nižších nákladů na kapitál než CF z investic je hodnota podniku tvořena.  

2.1.1.3 Tržní ukazatele 

 Tržní ukazatele jsou zaměřeny na hodnocení výkonnosti z pohledu trhu. Mezi tyto 

ukazatele patří tržní přidaná hodnota (MVA) a ukazatel tržní výnos akciového kapitálu (TSR).  
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 U ukazatele tržní přidané hodnoty se opět hodnotí schopnost vytvářet tržní hodnotu 

podniku. Akcionářskou hodnotu vytváří ukazatel tržní přidané hodnoty v případě,  

jestliže je tržní hodnota firmy větší než množství kapitálu do ní investovaného a bývá 

charakterizován jako nejpřesnější hodnota při hodnocení bohatství podniku. Tento ukazatel 

byl vytvořen stejně jako ukazatel ekonomické přidané hodnoty firmou Stern Stewart & C  

a mezi těmito ukazateli platí, že v případě kladné hodnoty EVA je kladná i hodnota MVA  

a naopak.  

Tržní výnos akciového kapitálu bývá charakterizován jako tržní měřítko pro 

vlastníky, kdy akcionáři získávají tento výnos z koupě akcií. Tento ukazatel lze vyjádřit jako 

součet dividendového a kapitálového výnosu.   

2.2 Finanční analýza  

 Finanční analýza patří k metodám hodnocení finanční výkonnosti podniku, bez které 

se v současné době úspěšná firma neobejde. Finanční analýza slouží k prověření finančního 

zdraví podniku a vytvoření základu pro finanční plán. Ukazatele finanční analýzy tvoří tak 

nedílnou součást pro hodnocení firmy při získávání bankovních úvěrů a jiných finančních 

zdrojů pro zajištění fungování firmy. Velmi důležitou součástí finanční analýzy je možnost 

hodnocení finanční situace podniku, a to jak v minulosti, současnosti a tak i v budoucnosti. 

Finanční informace získané z finanční analýzy jsou velice důležité pro investory, věřitele  

a také pro zaměstnance. Informace potřebné pro vytvoření finanční analýzy jsou čerpány 

z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisků a ztráty a přehled o peněžních tocích 

(cash flow).  

Ve finanční analýze se používá mnoho metod, kdy za základní členění bývá uváděna 

metoda deterministická a matematicko-statistická. Metoda deterministická se používá pro 

analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období a patří zde: horizontální analýza, vertikální 

analýza, poměrová analýza, analýza soustav ukazatelů a analýza citlivosti. Matematicko-

statistická metoda slouží především k posouzení determinantů a faktorů vývoje a vychází 

zpravidla z údajů delších časových řad. Patří zde: regresní analýza, diskriminační analýza, 

analýza rozptylu a testování statistických hypotéz. 

 Ve finanční analýzy jsou používány absolutní ukazatele a velice důležité poměrové 

ukazatele.  
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2.2.1 Absolutní ukazatele 

 Při analýze rozvahy a výkazu zisku a ztráty se používají absolutní ukazatele 

hodnocení podniku, kterými jsou vertikální a horizontální analýza.  

2.2.1.1 Vertikální a horizontální analýza  

 Vertikální analýzou bývají vyjádřeny jednotlivé dílčí položky účetních výkazů  

ke zvolenému základu.   

 Pomocí horizontální analýzy je posuzován vývoj jednotlivých veličin v čase, slouží 

tedy k vyčíslení meziročních změn a to jak v absolutním, tak relativním vyjádření. Vztahem 

2.1 je vyjádřena absolutní změna, vztahem 2.2 relativní změna.  

Absolutní změna:
           (2.1) 

kde Xt je absolutní změna, Xt je hodnota ukazatele v čase t a Xt-1 je hodnota ukazatele v čase t-1. 

 

Relativní změna:       

                              (2.2) 

2.2.2 Poměrová analýza 

 Základní metodou, která se ve finanční analýze používá, je metoda poměrových 

ukazatelů, která je velice praktická. Poměrové ukazatele se vypočítají jako poměr jednoho 

nebo několika účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. Dělí se na ukazatele 

struktury majetku a kapitálu, kde je zkoumán vzájemný vztah rozvahových položek, které 

svědčí o vázanosti zdrojů financování v různých položkách majetku, ukazatele tvorby 

výsledku hospodaření, které vycházejí primárně z výkazu zisku a ztráty a zabývají se 

strukturou nákladů a výnosů a strukturou výsledku hospodaření a ukazatele na bázi peněžních 

toků, které analyzují faktický pohyb finančních prostředků. 

2.2.2.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita znamená schopnost dosahovat výnosu na základě vložených prostředků.  

Ukazatele rentability se používají pro hodnocení a celkové posouzení efektivnosti, výdělkové 

schopnosti podniku a pro zhodnocení vloženého kapitálu. 
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Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání. 

Výhodou tohoto ukazatele je, že bere v úvahu všechna aktiva potřebná k dosažení nebo tvorbě 

výstupu podniku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je výnosnost větší. Do čitatele se 

obvykle dosazuje zisk před zdaněním a nákladovými úroky (EBIT), neboť není ovlivněn 

změnami daňových a úrokových sazeb. 

100
aktiva

EBIT
ROA  (%),          (2.3) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a nákladovými úroky. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a porovnává čistý 

zisk společnosti s vlastním kapitálem, který majitelé do společnosti vložili. Ukazatel je 

hodnotný pro vlastníky společnosti, kteří díky němu mohou zjistit, jaký je výnos vytvářený 

jejich zdroji a jestli je dostatečný. Pokud je ukazatel dlouhodobě příliš nízký, je to známkou 

toho, že investorům by se více vyplatilo investovat někde jinde. ROE je vyjádřen 

v procentech a rovněž platí, že čím je vyšší, tím lépe dokáže finančně zhodnocovat vložený 

kapitál.  

100
kapitálvlastní

EAT
ROE (%),                                                                 (2.4) 

kde EAT je čistý zisk. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

 Tento ukazatel měří výnosnost dlouhodobého kapitálu zapojeného do fungování 

společnosti. V čitateli se nachází zisk před odečtením nákladových úroků a daní, ve 

jmenovateli je pak suma celkových aktiv (pasiv) bez krátkodobých závazků. Vyjadřuje se 

v procentech a měl by být vyšší, než jsou úroky z úvěrů půjček, protože jinak každé další 

zadlužení znamená snížení zisku pro akcionáře. 

100
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE  (%)      (2.5) 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Jde o ukazatel, který udává ziskové rozpětí, neboli ukazatel ziskové marže  

a vyjadřuje, kolik zisku vyprodukuje podnik každou 1 Kč tržeb. Pokud má tento ukazatel nižší 

hodnotu, než je průměr v odvětví, nebo sektoru, znamená to, že ceny výrobků jsou relativně 

nízké, případně že má společnost vysoké náklady. 

100
tržby

EAT
ROS  (%)           (2.6) 

2.2.2.2 Ukazatele likvidity  

 Likvidita podniku vyjadřuje momentální schopnost podniku uhradit včas své 

závazky. Můžeme tedy říci, že likvidita podniku je důležitá z hlediska finanční rovnováhy 

firmy, protože jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svých závazků.  

 

Celková likvidita 

 Ukazatel celkové likvidity vyjadřuje, kolikrát je ekonomický subjekt schopen 

uspokojit věřitele v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. 

Ukazatel by měl být v rozmezí 1,5 až 2,5. (Dluhošová, 2010). Pokud je větší, než doporučené 

rozmezí, tak jsou vysoké zásoby a není odbyt. 

KBÚKZ

OA
likviditaCelková

,         (2.7) 

kde OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé závazky, KBÚ jsou krátkodobé bankovní 

úvěry.  

       

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby, které často není možné pohotově 

přeměnit na peněžní prostředky. Za doporučenou hodnotu tohoto ukazatele je považován 

interval od 1,0 do 1,5. (Dluhošová, 2010). Vyšší hodnota ukazatele je více příznivá pro 

věřitele, méně však pro vedení podniku. 

KBÚKZ

zásobyaktivanázeob
likviditaPohotová



       (2.8)
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti 

uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek 

– tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě 

obchodovatelných cenných papírech. 

   

            (2.9) 

2.2.2.3 Ukazatele aktivity  

 Schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv měří ukazatele aktivity. Tyto 

ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv, nebo dobu 

obratu.   

 

Obrátka celkových aktiv  

 Na tomto ukazateli je nejvíce patrné, že ukazatele aktivity mají návaznost na 

ukazatele rentability. Obrátka celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku  

a využívá se především pro mezipodniková srovnání. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je 

majetek podniku efektivněji využíván.  

aktiva

byztr
aktivcelkovýchObrátka


                 (2.10) 

 

Doba obratu aktiv  

 Udává průměrný počet dnů, po něž jsou aktiva vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby. Pokud je ukazatel nižší než průměrná hodnota v oboru, firma hospodaří lépe, než je 

obvyklé.  

360
byztr

aktiva
aktivobratuDoba 

                 (2.11) 

 

Doba obratu zásob

 
 Ukazatel podává informaci, za kolik dní se zásoby jedenkrát obrátí. Obecně platí,  

že čím vyšší je počet obrátek a čím nižší doba obratu tím lépe. To však platí pouze do té míry, 

KBÚKZ

edkyrprostplatebnípohotové
likviditaOkamžitá
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aby byl zajištěn dostatek materiálu pro plynulou výrobu a dostatek hotových výrobků 

s ohledem na poptávku zákazníků. 

360
byztr

zásoby
zásobobratuDoba 

                  (2.12) 

Doba obratu pohledávek  

 Tento ukazatel nám vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek, respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Přesáhne-li doba 

obratu pohledávek běžnou dobu splatnosti faktur, je na místě přezkoumat platební morálku 

odběratelů.  

360
byztr

pohledávky
pohledávekobratuDoba                      (2.13) 

Doba obratu závazků 

 Doba obratu závazků nám říká, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Vzhledem 

k tomu, aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě, měla by doba obratu závazků být 

delší než doba obratu pohledávek.  

360
byztr

závazky
závazkůobratuDoba 

                  (2.14)

 

2.2.2.4 Ukazatele zadluženosti  

 Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, nebo 

jejich složkami. Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku podniku je 

financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele 

dlouhodobých úvěrů. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti  

 V případě likvidace firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. 

Věřitelé proto preferují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční 

páku, aby znásobili svoje zisky. 

100
aktiva

zdrojecizí
tizadluženoscelkovéUkazatel  (%)                (2.15) 
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Ukazatel dlouhodobé zadluženosti  

 Ukazatel dlouhodobé zadluženosti poměřuje dlouhodobé cizí zdroje k celkovým 

aktivům podniku. Za dlouhodobé cizí zdroje jsou zde myšleny rezervy, dlouhodobé závazky  

a dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci. Důležité u tohoto ukazatele je posoudit, jak 

rezervy tento ukazatel ovlivňují. Ukazatel dlouhodobé zadluženosti můžeme vyjádřit 

vztahem: 

 100
A

CZ
tizadluženosdlouhodobéUkazatel D

                 (2.16) 

Ukazatel běžné zadluženosti  

 Ukazatel běžné zadluženosti poměřuje krátkodobý cizí kapitál k celkovým aktivům. 

Krátkodobý cizí kapitál je zde tvořen krátkodobými závazky a krátkodobými bankovními 

úvěry a výpomoci. Tento ukazatel lze vyjádřit vztahem: 

 100
A

CZ
tizadluženoskrátkodobéUkazatel K

                 (2.17) 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech  

 Tento ukazatel slouží pro hodnocení celkového finančního zdraví podniku, což nám 

říká jak vysoká je finanční samostatnost podniku. Zvyšování tohoto ukazatele se považuje za 

pozitivní, avšak příliš vysoká hodnota může znamenat pokles výnosnosti vložených 

prostředků. 

100
aktiva

kapitálvlastní
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl  (%)                  (2.18) 

Majetkový koeficient 

 Vyjadřuje kolik Kč majetku (aktiv) připadá na 1 Kč vlastních zdrojů. Důležité je, aby 

byl ukazatel z hlediska dlouhodobého vývoje stabilní. 

    

                  (2.19) 

 

 

kapitálvlastní

aktiva
koeficientMajetkový
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 U tohoto ukazatele jsou porovnávány celkové dluhy k vlastnímu kapitálu.  

U stabilních společností by se měla zadluženost pohybovat v rozmezí od 80 do 120. 

(Dluhošová, 2010).  

zdrojevlastní

kapitálcizí
kapitáluvlastníhotizadluženosUkazatel                          (2.20) 

Úrokové krytí  

 Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel 

roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku. Ukazatel by měl být větší 

jak 3. Růčková (2008). 

úroky

EBIT
krytíÚrokové                      (2.21)

                      

Úrokové zatížení 

 Úrokové zatížení nám říká, jak velkou část vytvořeného zisku odebírají úroky. Nízká 

úroveň úrokového zatížení umožňuje podniku dovolit si vyšší podíl cizích zdrojů.  

100
EBIT

úroky
zatíženíÚrokové  (%)                  (2.22)  

2.2.2.5 Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál  

 Čistý pracovní kapitál představuje oběžný majetek financovaný z dlouhodobých 

zdrojů, který slouží k řízení plynulosti výrobního procesu. Na čistý pracovní kapitál se lze 

dívat ze dvou pohledů. Z pohledu manažerského je cílem disponovat co nejvyšším pracovním 

kapitálem, protože tento kapitál umožňuje firmě pokračovat ve své činnosti i v případě, že 

bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Vlastníci firmy na druhou stranu 

upřednostňují, aby byl oběžný majetek financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva 

ze zdrojů dlouhodobých, které jsou obecně dražší. Z toho plyne, že z hlediska vlastníka je 

nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat. 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky              (2.23) 

Čistý pracovní kapitál = dlouhodobé zdroje – dlouhodobý majetek             (2.24) 
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2.3 Souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti podniku  

 Souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti podniku patří mezi specifické 

metody, které se snaží jedním číslem posoudit výkonnost podniku a jeho finanční situaci. 

Tyto modely byly vytvořeny z důvodu velkého počtu ukazatelů, které poskytovaly 

rozporuplné názory, dalším důvodem bylo včasné rozpoznání problémů podniků. Rozlišujeme 

modely bankrotní a bonitní. Mezi souhrnné modely patří také indexy důvěryhodnosti IN. 

 Bankrotní modely slouží především věřitelům podniku k posouzení solventnosti, 

zaměřují se tedy na hodnocení možnosti úpadku společnosti. „Mezi nejčastější příznaky 

bankrotu podniku, které mohou být zaznamenány již určitou dobou před úpadkem, patří 

problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového 

vloženého kapitálu.“ (Růčková, 2010, s. 72). Mezi bankrotní modely řadíme Altmanův, 

Taflerův a Beaverův model. 

 Bonitní modely hodnotí, jaká je pravděpodobnost zhoršení finanční úrovně podniku  

a jsou využívány především investory a vlastníky. Pro tyto modely je důležitá možnost 

srovnání s ostatními firmami podobného zaměření. Mezi bonitní modely přiřazujeme 

Tamariho, Kralickuv Quick-test a Rychlý test.  

2.3.1 Altmanův model  

 Altmanův model slouží k zhodnocení možnosti úpadku společnosti a bývá také 

nazýván Z-score.  Pro výpočet tohoto modelu jsou důležité poměrové ukazatele, kterým je 

přiřazena různá váha. Altmanův model vznikl v roce 1968, kdy byl tento model rozdělen do 

dvou verzí. Tyto verze rozdělovaly podniky na veřejně obchodovatelné na kapitálových trzích 

a podniky, které nebyly na kapitálových trzích kótovány. V roce 1995 vznikla třetí verze 

tohoto modelu, která neklade důraz na kapitálové trhy, ale zaměřuje se na rozvojové trhy,  

a proto je vhodné tuto verzi aplikovat na podmínky České republiky. Tato verze lze vyjádřit 

vztahem: 

 

4321 05,172,626,356,6 XXXXZ                  (2.25) 

 

kde Z = hodnota Z-score, X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva, X2 = nerozdělený  

zisk / aktiva celkem, X3 = zisk před zdaněním a úroky / aktiva celkem, X4 = tržní hodnota 

vlastního kapitálu / účetní hodnota cizího kapitálu.  
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 Vypočtenou hodnotu Altmanova modelu je nutné dále srovnat se stanovenými 

intervaly zodpovídající pravděpodobnosti bankrotu. Pro podniky, které mají minimální 

pravděpodobnosti bankrotu je stanovena hodnota Z>2,6 kdy se jedná o podniky, které mají 

vynikající finanční situaci, naopak podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu mají 

stanovenou hodnotu Z<1,1 a tyto podniky mají finanční problémy. Pokud se výsledná 

hodnota pohybuje v intervalu 1,1≤Z≥2,6 jedná se o podniky, které se nacházejí v šedé zóně,  

a nelze přímo vyjádřit, jestli jsou podniky ohroženy bankrotem či nikoliv.  

2.3.2 Beaverův model  

 Analýza poměrových ukazatelů byla provedena W. H. Beaverem pro zjištění 

finančních problémů podniků, kdy je možné zjistit problémy podniků před skutečným 

bankrotem 5 let dopředu. Pro Beaverům model bylo vybráno 5 hlavních finančních ukazatelů 

a jejich trend vývoje u ohrožených firem je uveden v následující tabulce. 

Tab. 2.1: Trend vývoje ukazatelů Beaverova modelu   

Ukazatel Trend u ohrožených firem 

vlastní kapitál / aktiva celkem klesá 

přidaná hodnota / aktiva celkem klesá 

bankovní úvěry / cizí zdroje roste 

cash flow / cizí zdroje klesá 

provozní kapitál / aktiva celkem klesá 

Zdroj: (Dluhošová, 2010, s. 97) 

2.3.3 Taflerův model  

 Taflerův model se taktéž věnuje sledování rizika bankrotu jednotlivých společností 

na základě čtyř poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. Tento model byl 

vytvořen v roce 1977. Taflerův model se vypočte jako: 

 

4321 16,018,013,053,0 XXXXZT
,               (2.26) 

kde X1 = zisk před zdaněním a úroky / krátkodobé závazky, X2 = OA / závazky celkem,  

X3 = krátk. zdroje / celková aktiva, X4 = odpisynákladyprovozní

FM

, kde FM  je fin. majetek.  
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 Pozitivní hodnotou Taflerova modelu je hodnota vyšší než 0,3, kdy se jedná o podnik 

s malou pravděpodobností bankrotu, naopak negativní hodnotou modelu je hodnota nižší než 

0,2, kdy podnik signalizuje vysokou pravděpodobnost bankrotu podniku.  (Růčková, 2008). 

2.3.4 Kralickův Quick-test 

 Pomocí Kralickova modelu se vyhodnocuje finanční a výnosová situace podniku a to 

na základě čtyř ukazatelů, kterým jsou přiřazeny body podle dosažených výsledků. Každý 

ukazatel má stanovené intervaly, které jsou obodovány. Bodování ukazatelů Kralickova 

modelu je zobrazeno v následující tab. 2.2. 

Tab. 2.2: Bodové hodnocení Kralickova modelu 

Ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 
vlastní kapitál/aktiva < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 
(cizí zdroje-peněžní 

prostředky)/provozní CF 
< 3 3 - 5 5 – 12 12 - 30 > 30 

R3 
EBIT/aktiva < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

R4 
provozní CF/provozní výnosy < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

ZDROJ: Dluhošová (2010, s. 100) 

 

 Po přiřazení bodového hodnocení jednotlivých ukazatelů lze pomocí Kralickova 

modelu vypočítat finanční stabilitu, výnosovou situaci a celkovou finanční situaci podniku. 

Jednotlivé vzorce pro výpočet jsou následně popsány: 

Finanční stabilita (FS):   FS = (R1 + R2) / 2              (2.27)  

Výnosová situace (VS):  VS = (R3 + R4 )/ 2              (2.28) 

Finanční situace podniku (SH) SH = (FS + VS) / 2              (2.29) 

 Pokud jsou výsledné hodnoty menší než 1, jedná se o podniky se špatnou finanční 

situací. Naopak podniky, které dosahují bodového hodnocení větší než 3 jsou podniky 

bonitní, s dobrou finanční situací. Podniky, které se nacházejí v intervalu od 1 do 3 bodů jsou 

podniky nacházející se v šedé zóně. Dluhošová (2010). 

2.3.5 Indexy IN 

 Index důvěryhodnosti IN byl sestaven Inkou a Ivanem Neumaierovými a to na 

základě hodnocení 1000 českých podniků, za pomocí vybraných matematicko-statistických 
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modelů a slouží k ohodnocení finančního zdraví firmy. Bylo vytvořeno několik modelů, 

označených podle roku svého vzniku. Rozlišujeme model IN95, IN99, IN01 a IN05. 

Jednotlivé IN indexy jsou tvořeny na základě poměrových ukazatelů, kdy jednotlivým 

ukazatelům jsou přiřazeny váhy. 

 

 Index IN95 se řadí mezi nejstarší modely indexů důvěryhodnosti a bývá označován 

jako model věřitelský a to z důvodu požadavků věřitelů na likviditu podniku. Tento ukazatel 

pracuje s váhami jednotlivých odvětví a má tvar: 

 

 

         (2.30) 

kde V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů přiřazované dle odvětví, ve kterém podnik 

působí, A jsou celková aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT zisk před úroky a daněmi, Ú nákladové 

úroky, VÝN výnosy, OA oběžná aktiva, KZ krátkodobé závazky, KBÚ krátkodobé bankovní 

úvěry, ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

 Pro nedostatek informací nebude tento ukazatel počítán. 

 

 Index IN99 vznikl v roce 1999 a vyjadřuje jakou má podnik schopnost vynakládat 

s vloženými finančními prostředky. Na rozdíl od IN95 již není kladen důraz na odvětví,  

ve kterém podnik působí, a proto jsou váhy pro všechny podniky stejné. Index IN99 lze 

vyjádřit vztahem: 

 

.        (2.31) 

Pro výsledné hodnoty IN99 byly hraniční hodnoty upraveny. Pokud je IN > 2,07 pak 

firma dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku. Hodnoty IN99 < 0,684 dosahují záporné 

hodnoty. V intervalu (0,684;2,07) se nachází šedé pásmo, které vypovídá o nejednoznačné 

situaci podniku.  

 

Index IN01 byl vytvořen pro průmysl a spojuje indexy IN95 a IN99 a zaměřuje se na 

schopnost podniku tvořit ekonomickou přidanou hodnotu a má tvar: 

 

          (2.32) 

VÝN

ZPL
V

KBÚKZ

OA
V

A

EBIT
V

Ú

EBIT

CZ

A
VIN 6431 10,011,095

KBÚKZ

OA

A

VÝN

A

EBIT

CZ

A
IN 15,0481,0573,4017,099

KBÚKZ

OA

A

VÝN

A

EBIT

ÚROKYNÁ

EBIT

CZ

A
IN 09,021,097,3

.
04,013,001
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    Podniky, které vytvářejí hodnotu IN01 < 0,75, jsou podniky, které mají špatnou 

finanční situaci a spějí k bankrotu. Podniky vytvářející hodnotu IN > 1,77 mají kladnou 

hodnotu. Pokud podniky dosahují hodnoty intervalu (0,75;1,77) nacházejí se v oblasti šedé 

zóny.  

 

 Index IN05 patří mezi nejnovější verze modelu a má proto nejlepší vypovídací 

schopnost, jelikož byl vytvořen a otestován na základě dat středních a velkých průmyslových 

podniků. Výpočet Indexu IN05 je dán rovnicí: 

 

 

   (2.33) 

 Hodnota indexu IN05 < 0,9 značí, že podnik nevytváří hodnotu pro vlastníky, naopak 

hodnota IN05 > 1,6 znamená, že podnik naopak vytváří hodnotu pro vlastníky. Hodnoty 

nacházející se v intervalu těchto dvou hodnot označují šedou zónu.  

2.4 Ekonomická přidaná hodnota 

 Ekonomická přidaná hodnota se stává v dnešní době důležitým ukazatelem pro 

všechny firmy. Důvodem oblíbenosti tohoto ukazatele je fakt, že pomocí něj lze sledovat 

výkonnost firmy a je důležitý pro podnikové plánování, kdy se v úvahu neberou již pouze 

náklady na cizí kapitál, ale do výpočtu jsou již promítnuty i náklady na kapitál vlastní. Proto 

bývá tento ukazatel zařazován mezi ekonomické ukazatele výkonnosti.  

Tvorba ekonomické přidané hodnoty by měla vést k maximalizaci tohoto ukazatele, 

neboť na jeho základě se podniky rozhodují o nových investicích, výrobním programu, 

zásobách, pohledávkách, dodavatelích apod.  

 Nejdůležitějším pravidlem při hodnocení podniku pomocí ekonomické přidané 

hodnoty je to, že náklady na kapitál z investovaných prostředků se musí rovnat minimálně 

tomu, co podnik vyprodukoval, investované prostředky nesmí tedy být větší. Využití 

dluhového financování, které se může zdát levnější, pro zvýšení ekonomické přidané hodnoty 

zvyšuje rizikovost investice pro akcionáře, což není nejlepší způsob, neboť investoři bývají 

averzní k riziku a požadovali by zvýšení výnosnosti investice, což znamená, že v případě 

použití dluhového financování se zvyšují i náklady na vlastní kapitál.  

KBÚKZ

OA

A

VÝN

A

EBIT

A

EBIT

CZ

A
IN 09,021,092,304,013,005
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 „Obecný koncept ukazatele EVA jako měřítka finanční výkonnosti vyjadřuje nadzisk 

firmy, tedy rozdíl zisku a nákladů na kapitál, které představují minimální míru výnosnosti 

kapitálu.“ (Dluhošová, 2010, s. 19). 

2.4.1 Způsoby výpočtu ekonomické přidané hodnoty 

 Výpočet ekonomické přidané hodnoty je závislý na způsobu stanovení nákladů 

kapitálu a také možnosti získání dat, kdy rozlišujeme metodu výpočtu na bázi provozního 

zisku (EVA – Entity) a zúženého pojetí hodnotového rozpětí (EVA – Equity).  

 

EVA na bázi provozního zisku (EVA – Entity) se vypočítá podle vztahu: 

 

            (2.34) 

kde EVA je ekonomická přidaná hodnota, NOPAT je čistý operační zisk po zdanění, WACC 

jsou celkové náklady kapitálu a C je celkový kapitál podniku. 

 

 Podniky provozující podnikatelskou činnost v České republice nemají k dispozici 

čistý operační zisk po zdanění (NOPAT), proto je k výpočtům využíván zisk před úroky  

a daněmi (EBIT). Tento výpočet je dán vztahem: 

 

               (2.35) 

kde EBIT  je zisk před úroky a daněmi, t sazba daně. 

 

 EVA na bázi hodnotového rozpětí je dána vztahem: 

               

 

           (2.36) 

kde ROC je výnosnost investovaného kapitálu.  

 

 EVA na bází zúženého pojetí hodnotového rozpětí (EVA – Equity) se vypočítá jako: 

  

         (2.37) 

kde ROE je rentabilita vlastního kapitálu, RE náklady na vlastní kapitál, E vlastní kapitál. 

,CWACCNOPATEVA

,)1( CWACCtEBITEVA

,)( CWACCROCEVA

,)( ERROEEVA E
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 Při výpočtu EVA – Equity je velice důležité, aby rozdíl mezi rentabilitou vlastního 

kapitálu a náklady na vlastní kapitál byl co největší, díky čemuž vlastníkům přináší investice 

do firmy více, než by jim přinesla alternativní investice.  

 Relativní výkonnost firmy, tedy srovnání výkonnosti mezi podniky, lze měřit pomocí 

EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí, kdy se tento ukazatel vypočítá jako: 

  

               (2.38) 

2.5 Náklady kapitálu  

Náklady kapitálu patří mezi významné zdroje podniku při rozhodování o využití 

určitého druhu kapitálu a představují minimální požadovanou míru výnosnosti kapitálu. 

Jednotlivé složky nákladu kapitálu podléhají vývoji v čase a jsou různé, prakticky můžeme 

náklady kapitálu rozlišit ze dvou pohledů a to z pohledu investora a z pohledu podniku.  

U ceny za kapitál získaný pro další rozvoj jsou náklady kapitálu posuzovány z pohledu 

podniku, naopak u investorů jsou požadavky kladeny na výnosnost. U nákladů kapitálu je 

také důležité riziko. Největší riziko nám přináší kapitál, který vkládáme do podniku, tedy 

vlastní kapitál, neboť je do podniku vkládán na neomezenou dobu a obecně je vlastní kapitál 

dražší než kapitál cizí.  

Obecně rozlišujeme tři skupiny nákladů, a to celkové náklady kapitálu (WACC), 

náklady na cizí kapitál (RD) a náklady na vlastní kapitál (RE).  

2.5.1 Náklady na celkový kapitál  

Firma zpravidla využívá různé zdroje financování, které jsou spjaty s různými 

náklady. Cílem firmy je nalézt takový mix finančních zdrojů, aby WACC byly minimální. 

Celkové náklady kapitálu obsahují dvě složky, a to náklady na vlastní kapitál a náklady na 

cizí kapitál, u kterých je nutné vyčíslení na základě tržních hodnot. Náklady na celkový 

kapitál neboli vážené průměrné náklady kapitálu jsou dány vztahem: 

       

                           (2.39) 

kde DR  jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmů, D je cizí kapitál, 

ER  jsou náklady vlastního kapitálu a E je vlastní kapitál. 

).( ERROE
E

EVA

ED

ERDtR
WACC ED )1(
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2.5.2 Náklady na cizí kapitál  

Náklady na cizí kapitál představují úroky, které požadují věřitelé. Základní úroková 

sazba vychází ze situace na finančním trhu a její výše se liší podle různých hledisek,  

např. podle času nebo hodnocení bonity dlužníka, podle očekávané efektivnosti apod. 

Náklady na cizí kapitál, které byly do podniku získány formou dluhu, jsou vyjádřeny úsporou 

daní, které vyplývají z použití cizího kapitálu a vyjadřují se v podobě úroků snížených  

o daňový štít. Náklady na cizí kapitál lze tedy určit následujícím vztahem:   

             (2.40)
 

kde i je úroková míra dluhu a t je sazba daně z příjmů. 

2.5.3 Náklady na vlastní kapitál  

 Náklady na vlastní kapitál představují výnosy, které jsou požadovány vlastníky 

podniku. Náklady vlastního kapitálu jsou zpravidla dražší než náklady cizího kapitálu, což je 

dáno tím, že riziko pro vlastníka je vyšší než riziko pro věřitele.  

Pomocí metod a modelů, které vycházejí z účetních dat, můžeme zjistit náklady na 

vlastní kapitál a tyto metody jsou závislé na dostupnosti dat. Základními metodami jsou: 

 model oceňování kapitálových aktiv – CAPM, 

 arbitrážní model – APM, 

 dividendový růstový model, 

 stavebnicové modely. 

2.5.3.1 Model oceňování kapitálových aktiv  

Model oceňování kapitálových aktiv se používá jako základní model pro určování 

nákladů vlastního kapitálu. „Jedná se o rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv, 

přičemž rovnováha je dána tím, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny 

investory stejný.“ (Dluhošová, 2010, s. 121). Riziko celého trhu  nám vyjadřuje lineární vztah 

mezi výnosem daného aktiva a tržního portfolia a jedná se o jednofaktorový model. Nejčastěji 

se v tomto modelu používá křivka cenných papírů, tedy verze (SML), která slouží 

k oceňování efektivních a neefektivních portfólií.  

 

),1( tiRD
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Model CAPM – SML lze tedy vyjádřit vztahem 2.41, kdy pro odhad koeficientu β se 

používají metody regresní analýzy. 

FMEFE RRERRE

                   (2.41) 

kde E(RE) vyjadřuje očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, βE je 

koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního 

portfolia, E(RM) je očekávaný výnost tržního portfolio.  

2.5.3.2 Arbitrážní model oceňování 

 Arbitrážní model oceňování (APM) slouží také ke stanovení nákladů na kapitál  

a jedná se o alternativní model oceňování aktiv. U tohoto modelu se bere v úvahu více 

rizikových faktorů a to jak mikroekonomické, tak makroekonomické, jedná se tedy o model 

vícefaktorový a důležitou podmínkou v tomto modelu je nemožnost arbitráže. Model APM 

lze vyjádřit: 

FjjE

j

FE RRERRE ,                                                                       (2.42) 

kde 
jE
je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos  

j-tého faktoru, jRE  je očekávaný výnos j-tého faktoru.  

2.5.3.3 Dividendový model  

 „Dividendový model se využívá pro oceňování akcií, kdy tržní cena akcie je dána 

současnou hodnotou budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech.“ (Dluhošová, 

2010, s. 122). Tržní cenu akcie lze určit jako perpetuitu a to za předpokladu nekonečně dlouhé 

držby akcií a konstantní hodnoty dividendy (DIV). Náklady na vlastní kapitál lze pomocí 

dividendového modelu určit takto: 

akciecenatržní

DIV
RE .                    (2.43) 

V případě očekávaného konstantního růstu dividendy v dalších letech tempem g, 

používá se pro stanovení nákladů vlastního kapitálu Gordonův dividendový model, který lze 

vypočítat takto: 

 g
akciecenatržní

DIV
RE ,                                  (2.44) 

kde g je tempo růstu dividendy.  
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2.5.3.4 Stavebnicové modely 

 Stavebnicové modely se používají ke stanovení nákladů vlastního kapitálu 

v ekonomice, kde nelze použít modely CAPM a APM, tedy v ekonomice s nedokonalým 

kapitálovým trhem, kde dochází ke krátké době fungování tržní ekonomiky. Vlastní kapitál se 

určí jako součet výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových prémií, které se zjišťují 

z účetních dat. Jednou z možností, jak stanovit náklady kapitálu, je použití stavebnicového 

modelu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, který je založený na 

předpokladech modelu MM II.   

Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU lze určit takto: 

FINSTRULAFINSTABSKÉPODNIKATELFU RRRRRWACC
,             (2.45) 

kde FR  je bezriziková úroková míra, skéPodnikatelR  je riziková přirážka za obchodní 

podnikatelské riziko, stabilityFinR .  je riziková přirážka jako riziko vyplývající z finanční 

stability, LAR  je riziková přirážka za velikost podniku, FINSTRUR riziková přirážka za 

kapitálovou strukturu. 

 

Celkové náklady zadlužené firmy jsou pak dány takto: 

t
A

D
WACCWACC U 1

                 (2.46)
 

kde D´ jsou úplatné zdroje snížené o vlastní kapitál, A jsou celková aktiva a t je sazba daně. 

   

Náklady vlastního kapitálu stanovené stavebnicovou metodou můžeme vyjádřit 

takto: 

A

VK

A

VK

A

UZ

OBLBÚ

Ú
t

A

UZ
WACC

R

U

E

)1(

,              (2.47) 

kde UZ jsou úplatné zdroje (BU + OBL + VK), Ú jsou úroky, BÚ jsou bankovní úvěry, OBL 

jsou obligace a VK je vlastní kapitál. 
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 Pro stanovení celkových nákladů nezadluženého podniku je velice důležité stanovit 

rizikové přirážky a bezrizikové úrokové míry, která je dána výnosností desetiletých státních 

dluhopisů.  

 

Riziková přirážka charakterizující velikost podniku RLA se stanoví na základě 

následujících předpokladů: 

- pokud jsou úplatné zdroje (UZ) > 3 mld. Kč, tak je RLA rovna 0,00 %, 

- pokud jsou UZ < 100 mil. Kč, RLA = 5,00 %, 

- pokud 100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč, použije se pro stanovení rizikové přirážky 

následující propočet: 

2,168

).3( 2UZKčmld
RLA .                     (2.48) 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu Rpodnikatelské je riziková přirážka závislá 

na ukazateli 
A

EBIT
, který je porovnáván s ukazatelem X1. Tento ukazatel se vypočítá podle 

vzorce:   

 
Ú

A

OBUVK
X

)(
1                                  (2.49) 

Pokud 
A

EBIT
> X1, pak Rpodnikatelské = minimální hodnota Rpodnikatelské odvětví. Je-li 

A

EBIT
< 0, 

pak Rpodnikatelské = 10,00 %. 

Pokud bude 
A

EBIT
 0 a zároveň 

A

EBIT
X1, pak Rpodnikatelské = .1,0

1

1

2

2

X

A

EBIT
X

    (2.50)  

 

Riziková přirážka finanční stability na bázi likvidity Rfin.stab vychází z ukazatele celkové 

likvidity ,
.závazkykr

OA
 přičemž je stanovena mezní hodnota likvidity (XL). Pokud je průměr 

odvětví nižší než 1,25, pak horní hranice XL = 1,25 a pokud je průměr odvětví větší než 1,25, 

pak XL = průměr odvětví. Výše rizikové přirážky se stanoví na základě těchto předpokladů: 

 - je-li celková likvidita podniku > XL, pak Rfin.stab = 0,00 %, 

 - je-li celková likvidita < 1, pak Rfin.stab = 10,00 %, 
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WACCRR eFINSTRU

 - je-li celková likvidita firmy > 1 a zároveň celková likvidita < XL, vypočítá se Rfin.stab 

podle následujícího vzorce: 

 1,0
12

32
2

2

..
XLXL

LXL
R stabfin .                  (2.51) 

Riziková přirážka za finanční strukturu RFINSTRU je dána rozdílem Re a WACC. Riziková 

přirážka za finanční strukturu se tedy vypočítá podle vzorce: 

 

              (2.52) 

Rizikovou přirážku RFINSTRU je nutné omezit, když RE = WACC, pak RFINSTRU = 0%, když 

RFINSTRU > 10%, pak RFINSTRU = 10%.  

2.6 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Pyramidový rozklad slouží k identifikaci a ke kvantifikaci vlivu dílčích činitelů na 

vrcholový ukazatel, jedná se tedy o postupný rozklad vrcholového ukazatele na ukazatele 

dílčí. Pyramidový rozklad se používá z důvodu působení mnoha faktorů, které ovlivňují 

vrcholové ukazatele. Těmito faktory mohou být zadluženost, likvidita a aktivita podniku. Tato 

metoda slouží k poznání vazeb a vztahů mezi jednotlivými ukazateli. Pomocí vhodně 

zkonstruované soustavy ukazatelů lze hodnotit minulou, současnou a budoucí výkonnost 

podniku. Tento pyramidový rozklad se využívá, pokud je potřeba rozložit finanční ukazatele 

výkonnosti, kterými mohou být ekonomická přidaná hodnota, rentabilita vlastního kapitálu  

a rentabilita aktiv. Pyramidový rozklad finančních ukazatelů bude použit u ekonomické 

přidané hodnoty (EVA) a rentability vlastního kapitálu (ROE).  

 Při pyramidovém rozkladu vrcholového ukazatele musí být odchylka rovna součtu 

vlivů dílčích ukazatelů, což lze vyjádřit vztahem: 

              (2.53) 

 

kde x je analyzovaný ukazatel, ai dílčí vysvětlující ukazatel, 
ia
x vliv dílčího ukazatele ai na 

analyzovaný hlavní ukazatel. 

2.6.1 Metody kvantifikace vlivů determinujících ukazatelů  

Existuje mnoho druhů různých vazeb mezi vysvětlujícími ukazateli, k nejčastěji 

používaným však patří tyto:  

,
i

ax i
xy
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x

x

a

a y
I

I
x

ln

ln
1

1

   aditivní vazba, je dána vzorcem n

i

i aaaax 21 ,                        (2.54) 

   multiplikativní vazba, je dána vzorcem n

i

i aaaax 21 .                     (2.55) 

U multiplikativních vazeb dále rozlišujeme: 

   metodu logaritmickou, 

 metodu postupných změn, 

   metodu rozkladu se zbytkem, 

 metodu funkcionální. 

2.6.1.1 Metoda logaritmická 

 Mezi výhody metody logaritmické patří, že nezáleží na pořadí vysvětlujících 

ukazatelů, ale metoda nelze použít za situace, kdy je index změny záporné číslo. Metoda 

logaritmická vychází ze spojitých výnosů. Následně jsou vyjádřeny vlivy jednotlivých 

ukazatelů: 
 

                    

(2.59)

 

kde 
0,

1,

2

1

i

i

ax
a

a
Ia

x

x
I

i

 jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů.  

  

2.6.1.2 Metoda postupných změn 

 Metoda postupných změn se vyznačuje svou jednoduchostí, neboť její výpočet je 

jednoduchý a výsledky udává bezezbytku, avšak u této metody záleží na pořadí vysvětlujících 

ukazatelů. Tato metoda se vyznačuje rozdělením odchylky na dílčí vlivy, kdy jsou vlivy 

v případě součinu tří dílčích ukazatelů vysvětleny následovně:  

x

y
aaax x

a 0,30,211
, 

 
x

y
aaax x

a 0,321,12
, 

 
x

y
aaax x

a 31,21,13
.                        (2.56)         
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kde x je změna syntetického ukazatele, 
0,ia  je hodnota vysvětlujícího ukazatele i v době 

základní, 
1,ia  je hodnota vysvětlujícího ukazatele i v době následující, xy  je analyzovaná 

odchylka. 

2.6.1.3 Metoda rozkladu se zbytkem 

 Metoda rozkladu se zbytkem je použitelná pouze v případě malého zbytku, výhodou 

však je neovlivnitelnost pořadí ukazatelů, kdy ve výsledku dostáváme pouze jediný  

a jednoznačný rozklad. Rozklad 3 dílčích ukazatelů je dán vztahem: 

 
3

0,30,21
1

R

x

y
aaax x

a

 

 3
0,320,1

2

R

x

y
aaax x

a

 

 3
30,20,1

3

R

x

y
aaax x

a

                 (2.57) 

přičemž, zbytek R je dán vztahem: 

 x

y
aaaaaaaaayR x

x 30,20,10,320,10,30,21

                         (2.58) 

2.6.1.4 Metoda funkcionální  

Metoda funkcionální využívá pro stanovení vlivů dílčích ukazatelů diskrétní výnosy. 

Výhodou této metody je, že nevznikají problémy s pořadím ukazatelů a analyzované 

ukazatele jsou měněny zároveň a neberou se v úvahu záporné indexy jako u metody 

logaritmické. Největší nevýhodou této metody je však rozdělení vah, mezi jednotlivé vlivy. 

Jednotlivé vlivy v případě součinu tří dílčích ukazatelů, a při rovnoměrném dělení zbytku je 

možné vyčíslit vztahy:  

 
xaaaaa
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ii 3232 3
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x
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212133 3
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2

1
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1
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1

,              (2.60)

 

kdy výpočet jednotlivých symbolů je následující: ,,, 0,1,

00,

iiix

j

j

a aaa
x

x
R

a

a
R

j

            (2.61) 

kde Rai a Rx jsou diskrétní výnosy ukazatelů ai a x. 
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2.6.2 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 Rentabilita vlastního kapitálu je důležitým ukazatelem, který slouží pro posouzení 

výkonnosti podniku, proto je velice důležité provádět pyramidový rozklad tohoto ukazatele, 

neboť na něj působí mnoho vlivů. Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá jako podíl čistého 

zisku (EAT) k celkovému vlastnímu kapitálu. Pro nejlepší zachycení pyramidového rozkladu 

slouží metoda multiplikativní vazby pro funkcionální metodu. První úroveň pyramidového 

rozkladu ROE je znázorněna ve vzorci 2.59: 

 

 
VK

A

A

T

T

EAT
ROE

,                  (2.62) 

 
kde EAT/T je rentabilita tržeb, T/A je obrat aktiv a A/VK je finanční páka.  

Pro druhou úroveň rozkladu pak použijeme vzorec: 
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T
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,                 (2.63) 

kde EAT/EBT je daňová redukce zisku, EBT/EBIT je úroková redukce zisku a EBIT/T je 

provozní rentabilita. 

Základní podstatou rozkladu je zachycení změn syntetického ukazatele a to jako 

součet absolutních vlivů vybraných změn dílčích ukazatelů. V první úrovni rozkladu lze vlivy 

popsat následovně: 

VKAATTEATROE xxxy /// ,                (2.64) 

kde ROEy  je celková změna vrcholového ukazatele, TEATx / je vliv rentability tržeb, ATx /  je 

vliv obratu aktiv, VKAx /  je vliv finanční páky. 

Ve druhé úrovni rozkladu pak: 

                 

                                                   (2.65)

    

kde TEATy /  je celková změna syntetického ukazatele, EBTEATx /  je vliv daňové redukce, 

EBITEBTx /  je vliv úrokové redukce, TEBITx /  je vliv provozní rentability tržeb. 
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V následujícím schématu je zobrazen detailní pyramidový rozklad ukazatele ROE.  

Schéma 2.1: Pyramidový rozklad ukazatele ROE   

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

2.6.3 Pyramidový rozklad ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

 Pyramidový rozklad dále použijeme pro rozložení ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty, neboť je nutné také zhodnotit dílčí vlivy ukazatelů na vrcholový ukazatel, protože 

ekonomická přidaná hodnota je velice důležitým ukazatelem při hodnocení výkonnosti 

podniku. Pro pyramidový rozklad bude i nadále použita metoda funkcionální. Pyramidový 

rozklad ekonomické přidané hodnoty je zobrazen v následujícím zjednodušeném schématu 

2.2. Detailní rozklad ukazatele ekonomické přidané hodnoty je součástí přílohy 4. 

 

Schéma 2.2: Zjednodušený pyramidový rozklad EVA  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3 Finanční analýza společnosti Tatra a.s. 

 Tato kapitola diplomové práce bude zaměřena na představení podniku Tatra a.s.  

a následně na zhodnocení finanční úrovně podniku pomocí finanční analýzy.  Pro zhodnocení 

finanční úrovně podniku bude použita vertikální a horizontální analýza rozvahy, výkazu zisků 

a ztráty a aplikována poměrová analýza za období 2005-2010.  

3.1 Základní údaje společnosti Tatra a.s.  

 Akciová společnost Tatra patří se svou více než stošedesátiletou historií mezi 

nejstarší automobilky světa a datuje se již od roku 1850, kdy Ignác Šustala zahájil v malé 

rodinné firmě produkci kočárů a bryček originálního konstrukčního řešení, proto období  

19. století znamenalo v oblasti dopravy zásadní zvrat. K zásadním mezníkům v historii Tatry 

patří rok 1897, kdy byl vyroben první osobní automobil ve střední Evropě, a letopočet 1898, 

kdy byl vyroben první nákladní automobil.  

 

Tab. 3.1: Základní údaje  

Obchodní firma: Tatra a.s. 

Sídlo: Kopřivnice, Štefánikova 1163 

Datum zápisu: 1. dubna 1992 

Identifikační číslo: 45193444 

Právní forma Akciová společnost 

Akcie: 
20 697 526 na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

100 Kč.  

Základní kapitál: 2 069 752 600 Kč 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Tatra a.s. za rok 2010 

 

Společnost Tatra a. s. má dvě dceřiné společnosti - Taforge a.s. a Tafonco a.s. 

Akcie společnosti jsou rozděleny mezi Black River s.r.o., která vlastní 51% akcií, Tatra 

Holdings s.r.o. vlastní 40,62% a zbytek vlastní drobní akcionáři. 

Nosným výrobním programem firmy jsou těžká nákladní off-road vozidla  

a automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice, které firma exportuje na tradiční trhy 

Ruska a bývalých zemí SNS, Indie a do evropských zemí, mezi nimiž jsou významnými 

odběrateli Maďarsko a Slovensko. Vozidla firmy TATRA, a.s. nacházejí odbyt také v dalších 

státech světa jako například v Austrálii a pominut samozřejmě nemůže být domácí český trh. 
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  Firma Tatra a.s. používá jedinečnou koncepci výroby podvozku již od roku 1923, 

která nebyla dosud napodobena. V roce 2011 firma Tatra a.s. začala spolupracovat 

s nizozemskou firmou DAF a podepsala s ní spolupráci na výrobě nového nákladního 

automobilu PHOENIX. V dosavadní historii bylo v Tatře vyrobeno přes 90 tisíc osobních 

automobilů a téměř 390 tisíc vozidel nákladních. Automobily Tatra jsou již léta ověřovány na 

nejvýznamnějších soutěžích světa, jako je například známá Rallye Dakar.  

  Hlavním předmětem výroby je výroba nákladních automobilů. Pro srovnání 

společnosti s odvětvím je zařazena dle CZ-NACE do odvětví výroba motorových vozidel, 

přívěsů a návěsů, třída 29.   

3.2 Horizontální a vertikální analýza  

 Obsahem této kapitoly je horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty společnosti Tatra a.s. za období 2005-2010.  

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

 Vývoj aktiv společnosti Tatra a.s. je znázorněn v grafu 3.1. Ve sledovaném období 

let 2005-2010 můžeme pozorovat téměř shodný trend vývoje dlouhodobých a oběžných aktiv. 

V roce 2006 došlo oproti roku 2005 k mírnému nárůstu celkových aktiv, což bylo způsobeno 

především nárůstem oběžných aktiv o 25,74%, konkrétně nárůstem zásob a krátkodobého 

finančního majetku. Naopak pokles dlouhodobého hmotného majetku měl za následek pokles 

dlouhodobých aktiv. Za pozitivní můžeme hodnotit růst dlouhodobého nehmotného majetku, 

neboť investice do výzkumu a vývoje jsou velmi pozitivní. Firma měla tendenci modernizovat 

a vyvíjet nové postupy. Také růst oběžných aktiv byl spojen s pozitivním jevem. Tržby měly 

stejnou dynamiku růstu jako oběžná aktiva a firmě se tak dařilo v distribuci výrobků. 

K nejvýznamnějšímu nárůstu celkových aktiv došlo v roce 2007 a to o 17,40%. Největší podíl 

na tomto nárůstu měla oběžná aktiva, spolu s dlouhodobými aktivy, konkrétně dlouhodobým 

hmotným majetkem. Rok 2008 byl charakteristický posledním nárůstem celkových aktiv ve 

sledovaném období. Tento nárůst byl sice menší než v předchozím roce, ale i přesto 

dosahoval hodnoty 9,03%. Největší vliv na tento růst celkových aktiv lze spatřovat v růstu 

dlouhodobých aktiv, konkrétně dlouhodobého hmotného a finančního majetku. Taktéž oběžná 

aktiva přispěla k růstu celkových aktiv a to nárůstem zásob. Od roku 2009 došlo ve 

společnosti Tatra a.s. k postupnému snižování celkových aktiv. V roce 2009 se jednalo  

o snížení celkových aktiv o 33,05%, v roce 2010 o dalších 17,39%. Tyto poklesy byly 
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způsobeny výrazným poklesem zásob a krátkodobých pohledávek, nejvíce v roce 2009. Také 

dlouhodobá aktiva zaznamenala výrazný pokles, způsobený především poklesem 

dlouhodobého finančního majetku. Veškeré negativní dopady v letech 2009 a 2010 byly 

způsobeny celosvětovou finanční krizí. 

 

Graf 3.1: Vývoj aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.2 Horizontální analýza pasiv  

 V grafu 3.2 je znázorněn vývoj pasiv v letech 2005-2010. Vývoj pasiv má až do roku 

2008 trend rostoucí, v roce 2009 a následně v roce 2010 však měly pasiva klesající trend, což 

nám potvrzuje shodný vývoj trendu aktiv.  

 V roce 2006 a 2007 došlo k nárůstu pasiv především díky růstu položky vlastního 

kapitálu, způsobeného kladným výsledkem hospodaření běžného účetního období a to  

o přibližně o 255 mil. Kč v roce 2006 a 597 mil. Kč. v roce 2007. Tento nárůst vlastního 

kapitálu byl způsoben především rekordními tržbami z prodeje a ziskem zaznamenaným 

v tomto roce, kterého firma Tatra a.s. dosáhla. Naopak v roce 2008 vykázala společnost Tatra 

a.s. záporný výsledek hospodaření běžného účetního období a to mělo za následek pokles 

vlastního kapitálu, který dále klesal i v roce 2009 a 2010.  

 Cizí zdroje tvoří také významnou část pasiv, a ve sledovaném období dosahují 

kolísavého trendu. V roce 2006 byly cizí zdroje zvýšeny o 522 mil. Kč i přes velký pokles 

krátkodobých závazků, jelikož došlo k nárůstu bankovních úvěrů. Také v roce 2008 cizí 

zdroje vzrostly, hlavní příčinou tohoto zvýšení byl růst krátkodobých závazků a také jako 

v roce 2006 velký nárůst bankovních úvěrů, jak dlouhodobých tak krátkodobých. V letech 
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2007, 2009 a 2010 množství cizích zdrojů klesalo. V roce 2007 a 2009 klesl podíl cizích 

zdrojů na pasivech díky snížení bankovního úvěru o 221 mil. Kč v roce 2007 a o 323 mil. Kč 

v roce 2009 a pokles krátkodobých závazků. Rezervy se ve sledovaném období vyvíjely 

stabilně, pouze však v roce 2010 došlo k jejich výraznému poklesu, což mělo také vliv na 

pokles cizích zdrojů v roce 2010.  

 

Graf 3.2: Vývoj pasiv  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty byla rozdělena na analýzu výsledků 

hospodaření společnosti a analýzu výnosů a nákladů společnosti Tatra a.s.  

 Z grafu 3.3 je zřejmé, že vývoj výkonů a výkonové spotřeby je shodný. V letech 

2005-2008 byl u výkonů a výkonové spotřeby zaznamenán rostoucí trend a docházelo tak 

k růstu tržeb za prodej vlastních výrobků. V letech 2009 a 2010 již výkony klesaly. V roce 

2007 byl zaznamenán největší nárůst výkonů, kdy tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

byly zvýšeny o 1,389 mil. Kč., neboť skončilo období restrukturalizace a společnosti vzrostl 

export nákladních vozidel. Výkonová spotřeba byla také v roce 2007 nejvíce zvýšena a to 

díky spotřeby materiálu a energie o 1 091 mil. Kč. V letech 2009 a 2010 docházelo 

k postupnému poklesu tržeb za prodej zboží a vlastních výrobků, což bylo způsobeno 

snížením odbytu a velká část peněžních prostředků byla vázána ve formě vozů již 

vyrobených.   

Největší část provozních nákladů tvořila spotřeba materiálu a energie. V roce 2008 

byly tyto náklady nejvyšší za sledované období, způsobené nejvyššími tržbami za prodej 

výrobků a služeb. V roce 2009 a 2010 docházelo u osobních a mzdových nákladů k poklesu. 
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Tento pokles byl nutný z důvodu světové krize, proto docházelo k propouštění zaměstnanců  

a zkracování týdenního režimu na 80%, což představovalo 20% úspory mzdových nákladů.  

 

Graf 3.3: Vývoj výnosů a nákladů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Následující graf 3.4 znázorňuje analýzu vývoje výsledků hospodaření společnosti 

Tatra a.s. Společnost Tatra a.s. vykázala v letech 2005-2007 kladné výsledky hospodaření  

a tedy rostoucí trend. V letech 2008 až 2010 dosáhla společnost záporných výsledků 

hospodaření, a tedy trendu klesajícího.   

 Nejvyšší hodnoty dosáhl výsledek hospodaření za účetní období v roce 2007 a to 

téměř 858 mil. Kč a nejhorší hodnota tohoto ukazatele byla v roce 2009, kdy dosahoval 

záporné hodnoty 712 mil. Kč, což bylo způsobeno celosvětovou finanční krizí, kdy společnost 

Tatra a.s. ztratila významné odběratele. Přidaná hodnota byla ve všech sledovaných letech 

kladná, kdy v letech 2005-2007 docházelo k růstu této hodnoty. V letech 2008 – 2010 

dosahovala společnost také kladné přidané hodnoty, ale již s nižšími hodnotami, které byly 

způsobeny především osobními a mzdovými náklady. Velký vliv na pokles přidané hodnoty 

v roce 2010 měla záporná hodnota položky změny stavu rezerv a opravných položek  

v provozní oblasti. Záporný finanční výsledek hospodaření byl dosahován kromě roku 2006 

ve všech sledovaných letech. Mimořádný výsledek hospodaření byl zaznamenán jen v roce 

2006. 
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Graf 3.4: Vývoj výsledků hospodaření  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.4 Vertikální analýza aktiv 

 Pomocí vertikální analýzy aktiv můžeme měřit procentní podíl položek aktiv na 

celkových aktivech. V následujícím grafu je možné pozorovat relativně stabilní podíl 

dlouhodobého majetku. Oběžná aktiva mají zpočátku rostoucí trend a následně klesají. 

V letech 2005, 2009 a 2010 dosahují dlouhodobá aktiva vyšších hodnot než oběžná, což bylo 

způsobeno převážně dlouhodobým hmotným majetkem, který tvoří více jak 70% 

dlouhodobých aktiv. Největší část dlouhodobého majetku je tvořena stavbami, které ve 

sledovaných letech tvoří až 60-70% dlouhodobého majetku. Druhou největší složkou, která 

má podíl na dlouhodobém hmotném majetku byly samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí. 

 V grafu 3.5 je znázorněno složení aktiv, včetně rozložení oběžných aktiv na dílčí 

složky. Největší podíl na celkových aktivech dosahují zásoby, a to zejména v roce 2008. 

Druhou největší složkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky. Krátkodobé 

pohledávky dosahují největšího podílu na oběžných aktivech v roce 2005, naopak nejmenšího 

podílu v roce 2009 a největší část krátkodobých pohledávek je tvořena pohledávkami 

z obchodních vztahů. Krátkodobý finanční majetek tvoří jen malou část oběžných aktiv, 

největší podíl měl v roce 2009 a to 11,73%, v ostatních letech byl tento podíl již 

zanedbatelný. Nejméně významnou položkou jsou dlouhodobé pohledávky.  

 Největší část oběžných aktiv tvořily tedy zásoby. Velké množství zásob bylo pro 

firmu negativní, neboť měla v zásobách vázanou velkou část finančních prostředků. Při 

nástupu celosvětové finanční krize byly tyto zásoby vysoké a byly způsobeny v důsledku 
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vypovědění již dříve sjednaných zakázek od odběratelů. Největší část zásob tvořil materiál a 

nedokončená výroba a polotovary.   

 

Graf 3.5: Struktura aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.5 Vertikální analýza pasiv  

 Vertikální analýza pasiv měří procentní podíl jednotlivých položek pasiv na 

celkových pasivech. Struktura pasiv je znázorněna v grafu 3.6. Ve všech sledovaných letech 

kromě roku 2007 je patrné, že je kapitál společnosti tvořen z větší části cizími zdroji. V letech 

2005-2007 má vlastní kapitál rostoucí trend, v následujících letech však již podíl vlastního 

kapitálu na celkových pasivech klesá v důsledku záporných hodnot hospodářských výsledků. 

Podstatnou část vlastního kapitálu tvořil základní kapitál.   

 Převážná část pasiv je tvořena cizími zdroji, a proto největší část cizích zdrojů 

zaujímají krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Společnost by měla zaměřit pozornost na 

velkou míru bankovních úvěrů, kdy v roce 2009 dosahovaly úvěry hodnoty 54 %. Největší 

podíl krátkodobých závazků byl v roce 2005 a to 63,12% a tyto krátkodobé závazky 

představovaly především závazky z obchodních vztahů. Další položkou oběžných aktiv jsou 

rezervy, které byly největší v roce 2006, kdy dosahovaly 23,3%. Dlouhodobé závazky byly 

oproti těmto položkám minimální.  
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Graf 3.6: Struktura pasiv  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

 Při vertikální analýze výkazu zisku a ztráty byly sečteny tržby za prodej zboží a tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb, a tento součet tvořil základ.   

Ve výnosových položkách mají největší podíl tržby za prodej vlastních výrobků  

a služeb, které jsou tvořeny především prodejem nákladních automobilů, kdy společnost Tatra 

a.s. je především výrobním podnikem. Mnohem menší podíl je tvořen tržbami za prodej 

zboží, jež jsou představovány tržbami náhradních dílů a externích zakázek dceřiných 

společností. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se podílely na výnosech 

minimálně. V nákladových položkách byl na tržbách zaznamenán největší podíl u výkonové 

spotřeby. V letech 2005-2008 byla výkonová spotřeba rostoucí, což je pro firmu negativní, 

neboť u výkonové spotřeby by mělo docházet k poklesu z důvodu snižování nákladů. V roce 

2008 byl podíl na tržbách největší. Ve vývoji podílu výkonové spotřeby byl zaznamenán 

klesající trend. Největší vliv na výkonové spotřebě měly náklady na spotřebu materiálu 

a energie. Trend vývoje osobních nákladů na tržbách byl do roku 2008 převážně rostoucí  

a největší podíl tvořily náklady mzdové, a to vlivem navyšování počtu zaměstnanců z důvodu 

přibývání zakázek. V roce 2009 se však tato situace poměrně rychle změnila, jelikož propukla 

celosvětová finanční krize a docházelo tak k následnému propouštění, což také ovlivnilo 

osobní náklady, které začaly klesat.   
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3.3 Poměrová analýza  

 V následující kapitole budou aplikovány jednotlivé ukazatele poměrové analýzy na 

společnost Tatra a.s. za období 2005-2010.  

3.3.1 Ukazatele rentability  

 Pomocí ukazatelů rentability byla zhodnocena schopnost společnosti Tatra a.s. 

dosahovat kladného výsledku hospodaření. Vypočtené hodnoty ukazatelů rentability jsou 

znázorněny v tab. 3.2 a následně také v grafu 3.7. 

 

Tab. 3.2: Ukazatele rentability 

 
Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA 2.3 1,81% 6,83% 12,20% -2,03% -19,72% -4,34% 

ROE 2.4 0,33% 15,01% 33,09% -28,28% -54,45% -13,61% 

ROCE 2.5 3,96% 11,87% 18,68% -3,69% -35,86% -8,02% 

ROS 2.6 0,13% 5,84% 14,46% -9,62% -24,04% -6,12% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) 

 Vývoj trendu ukazatele rentability aktiv byl nejprve v letech 2005-2007 rostoucí, což 

bylo pro firmu pozitivní, následně však v letech 2008-2010 klesl. V letech 2005 a 2006 byla 

výnosnost podniku nižší, jelikož firma během těchto let procházela restrukturalizací. Nejvíce 

produkčně schopná byla společnost v roce 2007, kdy byla rentabilita aktiv ve výši 12,20 %, 

vlivem dosažení rekordních zisků a zvýšením tržeb z prodeje nákladních automobilů v Rusku 

a Indii, což bylo pro firmu v tomto roce klíčové a velice pozitivní. Naopak nejméně 

produkčně schopná byla společnost Tatra a.s. v roce 2009, kdy dosáhla hodnoty -19,72 %  

a jednalo se tak o rapidní pokles v průběhu tří let. Tento pokles rentability aktiv společnosti 

byl způsoben především záporným výsledkem hospodaření za rok 2009, který měl hodnotu až  

-712 mil. Kč., a také růstem celkových aktiv. Záporný výsledek hospodaření znamenal 

dosažení nepříznivých hodnot jak pro akcionáře, tak pro vedení podniku a podnik tak nebyl 

schopen svou činností zajistit efektivní spravování majetku vlastníků a dokonce ho svou 

činností snižoval.  Záporný výsledek hospodaření firma vykazovala i v roce 2010, což mělo 

také vliv na zápornou hodnotu rentability aktiv.   
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 Rentabilita vlastního kapitálu se vyvíjela podobně jako rentabilita aktiv, tedy v letech 

2005-2007 byla rostoucí, což bylo velice příznivé pro vlastníky a v ostatních letech klesala.  

Nárůst rentability vlastního kapitálu v roce 2006 oproti roku 2005 byl způsoben výrazným 

zvýšením zisku, a to nárůstem o 259 mil. Kč. V roce 2007 dosáhl ukazatel rentability 

vlastního kapitálu ještě vyšší hodnoty než v roce předchozím a to bylo ovlivněno zvýšením 

zisku až na 858 mil. Kč., a také zvýšením vlastního kapitálu o 915 mil. Kč.  Následný značný 

pokles ROE v nadcházejících letech byl způsobený především snížením vlastního kapitálu, 

což však mělo působit pozitivně na vliv rentability, avšak pokles zisku byl natolik výrazný, že 

rentabilita vlastního kapitálu v následujících letech klesala. V roce 2009 až na hodnotu  

-54,45%. Na velký propad výsledku hospodaření v roce 2008 a tedy na pokles rentability 

vlastního kapitálu mělo vliv uplatnění odloženého daňového závazku a pokles v roce 2009 byl 

ovlivněn rozhodnutím valné hromady o proúčtování ztráty z roku 2008 proti nerozdělenému 

zisku minulých let, s tím, že zbylou část ponechali jako ztrátu minulých let. 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

 Ve vývoji ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů byl do roku 2007 zachycen 

rostoucí trend. Výnosnost dlouhodobých zdrojů byla ve sledovaném období nejvíce 

uspokojivá v roce 2007, kdy na 1 Kč dlouhodobých zdrojů připadalo 0,19 Kč zisku před 

zdaněním a nákladovými úroky. V letech 2008 a 2009 se výnosnost dlouhodobých zdrojů 

snížila a dosahovala záporných hodnot, především v důsledku přijetí nových dlouhodobých 

bankovních úvěrů, a také záporným výsledkem hospodaření a poklesem vlastního kapitálu. 

V roce 2010 došlo k mírnému zlepšení v rámci tohoto ukazatele, kdy společnost dokázala 

splatit více jak polovinu bankovních úvěrů.   

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

V roce 2005 dosahoval ukazatel rentability tržeb velmi nízkých hodnot, neboť oproti 

roku 2004 klesl objem tržeb o 311 mil. Kč. Hlavním důvodem tohoto poklesu bylo odsunutí 

termínu dodávek rozložených sad pro indického zákazníka. V roce 2006 v porovnání 

s předcházejícím rokem vzrostl čistý zisk o 256 mil. Kč, cože mělo pozitivní vliv na růst 

tohoto ukazatele, který byl způsobený především vývozem do nových teritorií a to Austrálie  

a Madagaskaru. Pro firmu Tatra a.s. byl velice klíčový rok 2007, kdy tato firma dosáhla 

rekordních tržeb z prodeje a rekordního zisku. Tržby z prodeje se významně zvýšily v již 
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tradičních obchodních teritoriích, kterými jsou Rusko a Indie, ale také v nově objevených 

teritoriích a to v Austrálii. V roce 2007 také firma Tatra a.s. získala zakázku od české armády 

v hodnotě 2,6 mld. Kč na dodávky inovovaných nákladních vozů s pevnými nápravami, které 

měly být realizovány v roce 2008 a 2009. Ukazatel rentability tržeb byl výrazně ovlivněn 

v roce 2008 a 2009 celosvětovou ekonomickou krizí, která vypukla v druhé polovině roku 

2008. Do první poloviny roku 2008 byl ve společnosti Tatra a.s. zaznamenán obrovský rozvoj 

spojený s nárůstem zakázek, kdy podnik přijímal objednávky 6 – 9 měsíců před jejich 

expedicí s pevně dohodnutou cenou.  Zásadní vliv na výši čistého zisku v tomto období mělo 

posilování české koruny, které způsobilo, že při příchodu krize nákladní vozy určené na 

export, na kterých se již pracovalo, se staly velmi drahými obzvláště pro zákazníky Indie, 

Ruska a Austrálie, tedy v teritoriích, které jsou pro společnost Tatra a.s. nejvýznamnější. 

Společnosti Tatra a.s. tak vzrostly náklady, jež nemohly být přeneseny na zákazníky, neboť  

ti již měli objednané vozy, za ceny sjednané před několika měsíci. V roce 2009 byla hodnota 

rentability tržeb nejvíce záporná a to -24,04 %, firma tak nezískávala žádný zisk a to z důvodu 

záporného výsledku hospodaření, na což měl vliv nárůst již zmiňovaných nákladů a také 

neschopností zákazníků zaplatit za vozy, které již odebrali. V roce 2010 dosahovala firma 

opět záporného výsledku ukazatele rentability tržeb, avšak oproti předcházejícímu roku došlo 

k pozitivnímu růstu tohoto ukazatele, především díky exportu na nové trhy a to do Malajsie  

a Ázerbájdžánu. 

 

Graf 3.7: Vývoj ukazatelů rentability  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.3.2 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity jsou velice důležité z hlediska finanční rovnováhy firmy, kdy se 

hodnotí schopnost podniku uhradit včas své závazky. V této kapitole budou následně popsány 

výsledky jednotlivých ukazatelů likvidity společnosti Tatra a.s. v letech 2005-2010. 

Jednotlivé výsledky jsou zachyceny v následující tab. 3.3 a grafu 3.8. 

 

Tab. 3.3: Ukazatele likvidity 

 
Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita 2.7 1,188 1,895 2,289 1,619 1,456 0,898 

Pohotová likvidita 2.8 0,599 0,956 1,380 0,595 0,605 0,419 

Okamžitá likvidita 2.9 0,040 0,096 0,115 0,002 0,171 0,029 

ČPK  (v mil. Kč) 2.23 262,4 1 051,6 1 531,9 1 097,5 505,3 -70,5 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Ukazatel celkové likvidity 

 Ukazatel celkové likvidity dosahoval ve vývoji v letech 2006 - 2009 stabilních 

hodnot a společnost tak byla schopna uspokojit své věřitele. V roce 2006 hodnota ukazatele 

celkové likvidity vzrostla oproti předcházejícímu roku v důsledku rostoucích zásob, a to 

konkrétně materiálu a nedokončené výroby, neboť firma předpokládala zvýšení prodeje 

v roce 2007. Vliv na růst v roce 2006 měl také pokles krátkodobých závazků způsobený 

snížením závazků vůči ovládající a řídící osobě. V roce 2007 byl podnik rovněž solventní, 

neboť ukazatel celkové likvidity dosahoval doporučených hodnot a jeho zvýšení oproti roku 

2006 bylo způsobeno růstem oběžných aktiv, konkrétně dlouhodobých pohledávek, na jejíž 

zvýšení měla vliv již zmiňovaná odložená daňová pohledávka. V roce 2008 se společnost 

Tatra a.s. začala potýkat s velkými finančními problémy, které byly způsobeny již 

zmiňovanou celosvětovou krizí. Na snížení hodnoty celkové likvidity v roce 2008 měl vliv 

především nárůst krátkodobých bankovních úvěrů a oběžných aktiv, konkrétně zvýšení stavu 

výrobků v důsledku poklesu prodeje a insolvence odběratelů, kteří neplatili za své objednané 

výrobky. V roce 2009 se ukazatel celkové likvidity pohybuje na hranici doporučených 

hodnot, což bylo způsobeno poklesem krátkodobých závazků a oběžných aktiv. Tato nízká 

hodnota sice nebyla pro věřitele příliš příznivá, ale společnost ji dosáhla vlivem snížení zásob, 

kdy prodala část svých nákladních automobilů, kterých měla nadbytek, a tento prodej byl pro 

firmu pozitivní. V roce 2005 a 2010 nedosahovaly hodnoty celkové likvidity doporučených 

hodnot. V roce 2005 to bylo ovlivněno nárůstem krátkodobého cizího kapitálu, především 
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nárůstem krátkodobých závazků a v roce 2010 snížením oběžných aktiv, spolu se snížením 

bankovních úvěrů a růstem krátkodobých závazků.  

 

Ukazatel pohotové likvidity  

 Vývoj ukazatele pohotové likvidity byl ve sledovaném období pro firmu poměrně 

nepříznivý. Doporučených hodnot a tedy bezproblémové zajištění platební schopnosti, 

dosáhla společnost Tatra a.s. pouze v letech 2006 a 2007, kdy byl podíl zásob na struktuře 

oběžných aktiv nejnižší. V letech 2005 a 2008 nedosahoval ukazatel pohotové likvidity 

doporučených hodnot, což bylo způsobeno především nárůstem krátkodobých závazků  

a v letech 2009 a 2010 byly nízké hodnoty ukazatele pohotové likvidity způsobeny snížením 

cizích zdrojů a také oběžných aktiv. 

 

Ukazatel okamžité likvidity  

 Hodnoty ukazatele okamžité likvidity byly ve sledovaném období velmi negativní, 

neboť firma nesplňovala v žádném roce minimální doporučenou hodnotu a to 0,2. Bylo to 

dáno především velmi nízkými hodnotami krátkodobého finančního majetku, a tedy velmi 

nízkou hodnotou hotovosti v pokladně a na běžných účtech. Podnik tak nedisponoval 

dostatečným objemem likvidních aktiv, aby byl schopen jejich realizací zajistit včasnou 

úhradu svých splatných závazků. Nejlepší hodnoty dosáhl ukazatel okamžité likvidity v roce 

2009, na což mělo vliv tvrzení managementu společnosti, které v roce 2008 prohlašovalo, že 

se v roce 2009 více zaměří na získávání hotovostních finančních prostředků k okamžitému 

použití, neboť finanční hotovost pro zajištění solventnosti podniku je ve finanční krizi 

nejdůležitější.  

 

Čistý pracovní kapitál  

 Hodnoty čistého pracovního kapitálu byly ve sledovaném období, kromě roku 2010, 

kladné, tzn., že likvidita společnosti byla v tomto období zajištěna. Společnost byla tedy 

v letech 2005-2009 překapitalizovaná. Pouze v roce 2010 byla společnost podkapitalizovaná. 

Likvidita a platební schopnost společnosti byla ohrožena, z důvodu poklesu krátkodobých 

bankovních úvěrů.   
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Graf 3.8: Vývoj ukazatelů likvidity  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.3 Ukazatele aktivity  

 Ukazatele aktivity slouží k řízení aktiv. V tab. 3.4 jsou znázorněny výsledné hodnoty 

ukazatelů aktivity.   

 

Tab. 3.4: Ukazatele aktivity  

 
Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu aktiv (ve dnech) 2.11 342,24 307,07 271,07 295,18 396,54 376,95 

Doba obratu zásob (ve dnech) 2.12 82,74 84,92 62,53 104,93 103,60 77,35 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 2.13 78,39 77,79 87,09 60,67 52,80 62,98 

Doba obratu závazků (ve dnech) 2.14 125,33 58,91 50,48 59,73 61,50 114,71 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Ukazatel doby obratu aktiv  

Z vypočtených hodnot ukazatele doby obratu aktiv je zřejmé, že tento ukazatel 

dosahoval ve sledovaném období kolísavého trendu. V roce 2009 byla zaznamenána nejdelší 

doba přeměny aktiv na peněžní prostředky, kdy doba obratu aktiv byla rovna 396 dní, což 

není pro podnik příznivé, neboť cílem podniku by mělo být snižování tohoto ukazatele. 

Nejkratší doba obratu přeměny aktiv a tedy pozitivní vliv z pohledu přeměny aktiv na peněžní 

prostředky, byla dosažena v roce 2007 a to 271 dní. Hodnoty byly především ovlivněny 

vývojem tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, a také vývojem aktiv, kdy do roku 2008 

celková aktiva rostla vlivem růstu dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. V letech 2009  

a 2010 docházelo ke snížení celkových aktiv také vlivem dlouhodobého majetku a oběžných 

aktiv. 
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Ukazatel doby obratu zásob  

 Vývoj ukazatele doby obratu zásob, byl ve sledovaném období kolísající. V roce 

2005 se zásoby 4,351 krát ročně přeměnily na jiné formy oběžných aktiv až po prodej 

výrobků a opětovný nákup zásob, kdy jedna obrátka trvala v průměru 82,74 dnů. V roce 2006 

byla vázanost oběžných aktiv ve formě zásob mírně zvýšena na 84,92 dní. Toto zvýšení však 

nebylo způsobeno špatnou nákupní politikou nebo nahromaděním neprodejných  

a nepotřebných zásob, ale příčinou prodloužení doby obratu zásob bylo zvýšení stavu 

materiálu na skladě a stavu nedokončených výrobků a polotovarů. Společnost Tatra a.s. 

očekávala budoucí zvýšení poptávky a proto se na tuto situaci chtěla připravit. Na snížení 

doby obratu zásob v roce 2007 na dobu 62,53 dní měl vliv růst tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb a to díky zvýšení exportu do zahraničí a přijetí zakázky od české armády. 

V roce 2008 se tento ukazatel výrazně zvýšil a dosahoval hodnoty 104,93 dní, kdy docházelo 

k navyšování zásob, zejména hotových výrobků a materiálu, což bylo způsobeno nízkým 

odbytem, na který měla vliv globální finanční krize. Došlo také ke zpomalení obrátky zásob, 

která se projevila zvýšeními náklady, konkrétně skladovacími náklady, které jsou spojené 

s hospodařením zásob, čímž se tedy doba obratu zásob prodloužila. V roce 2009 se 

společnosti Tatra a.s. výrazně podařilo snížit zásoby, zároveň ale docházelo k poklesu tržeb  

a ukazatel doby obratu zásob proto zůstal na téměř stejné hodnotě jako v předcházejícím roce 

a to 103,60 dní. V roce 2009 zahájila společnost restrukturalizaci, kdy výsledkem tohoto 

projektu bylo snížení stavu zásob v roce 2010, a tedy snížení doby obratu zásob v tomto roce 

na hodnotu 77,35 dnů.  

 

Ukazatel doby obratu pohledávek  

 V roce 2005 byly pohledávky placeny odběrateli v průměru za 78,39 dnů. V roce 

2006 došlo ke zlepšení platební morálky odběratelů mírným snížením doby obratu 

pohledávek, avšak následně v roce 2007 tento ukazatel opět vzrostl na hodnotu 87,09, na což 

měl vliv zejména nárůst krátkodobých pohledávek, ke kterému došlo v závislosti na růstu 

odbytu a tedy prodeje nákladních automobilů. Tato vysoká doba zcela jistě překračuje dobu 

splatnosti vystavených faktur a naznačuje nedodržování úvěrové politiky odběratelů. V roce 

2008 nastala opačná situace a společnosti Tatra a.s. poklesly krátkodobé pohledávky, kdy 

došlo ke snížení odbytu v důsledku rostoucích cen nákladních automobilů, na což mělo vliv 

posílení české koruny a nárůst cen energií a oceli. Tento pokles krátkodobých pohledávek měl 

tedy vliv na pokles doby obratu pohledávek na hodnotu 60,67 dnů. Také v letech 2009 a 2010 
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dosahoval ukazatel doby obratu pohledávek nízkých hodnot, což bylo pro firmu Tatra a.s. 

pozitivní, neboť by tento ukazatel měl být klesající, avšak tento pokles byl způsoben jak 

poklesem krátkodobých pohledávek, tak poklesem tržeb, což už tak pozitivní není, neboť 

cílem každé společnosti je zvyšování bohatství. 

 

Ukazatel doby obratu závazků  

 V roce 2005 dosahoval ukazatel doby obratu závazků nejvyšší hodnoty za sledované 

období a to 125,33 dní, kdy za tuto vysokou hodnotu mohl především závazek ve skupině, 

z titulu přijaté půjčky od společnosti TEREX Corporation, splatný v roce 2006.  Splacení 

tohoto krátkodobého závazku v roce 2006 způsobilo výrazné snížení doby obratu splatnosti 

závazků na 58,91 dní. V roce 2007 byly krátkodobé závazky podnikem placeny v průměru za 

50,48 dnů, kdy hlavní vliv na tuto nejnižší hodnotu za sledované období měl nárůst tržeb za 

prodej vlastních výrobků. V letech 2008 a 2009 docházelo k mírnému zhoršení ukazatele 

doby obratu závazků, ale stále byla platební morálka vůči dodavatelům uspokojivá. V roce 

2008 byly závazky placeny za 59,73 dní a tento růst způsobil růst krátkodobých závazků, 

naopak v roce 2009 růst doby obratu závazků na hodnotu 61,50 dní byl způsoben poklesem 

krátkodobých závazků a tržeb. V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu doby splatnosti 

závazků a to na 114,71 dní, vlivem růstu krátkodobých závazků, zejména jiných závazků, 

které byly spojeny s náklady za právní úkony.  

 

Graf 3.9: Pravidlo solventnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V grafu 3.9 jsou srovnány doby obratů krátkodobých pohledávek a krátkodobých 

závazků. Pro hospodaření firmy je velice důležité uplatňovat pravidlo solventnosti, kdy doba 

obratu závazků by měla být větší než doba obratu pohledávek z důvodu platební schopnosti 

podniku. Ve sledovaném období dosahuje společnost Tatra a.s. platební schopnosti pouze 

v roce 2005 a 2010, kdy je doba obratu pohledávek nižší než doba obratu závazků  

a společnost tak získávala peněžní prostředky, se kterými mohla disponovat. V ostatních 

letech byla firma nucena splatit své závazky dříve, než získala peněžní prostředky 

z pohledávek, což bylo pro firmu negativní, neboť se mohla dostat do platebních potíží.  

3.3.4 Ukazatele zadluženosti  

 Ukazatele zadluženosti nám udávají, kolik majetku podniku je financováno cizím 

kapitálem. V následující tab. 3.5 a grafu 3.10 jsou zobrazeny jednotlivé ukazatele 

zadluženosti společnosti Tatra a.s. za období 2005-2010. 

Tab. 3.5: Ukazatele zadluženosti  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Ukazatel celkové zadluženosti  

 Celková zadluženost dosahovala v celém sledovaném období kolísavého trendu. 

V roce 2005 se cizí zdroje na financování aktiv podílely z 57,57 % a byly tvořeny hlavně 

krátkodobými závazky. Vysoký podíl krátkodobých závazků byl způsoben přijetím půjčky od 

ovládající a řídící osoby. V roce 2006 se hodnota ukazatele celkové zadluženosti mírně 

snížila, a to především v důsledku mírného nárůstu celkových aktiv, konkrétně oběžných 

aktiv a mírného navýšení cizích zdrojů. Mírné navýšení cizích zdrojů způsobil růst ostatních 

rezerv a bankovních úvěrů, který překonal výrazný pokles krátkodobých závazků způsobený 

snížením již zmiňovaného závazku vůči ovládající a řídící osobě v tomto roce. V roce 2006 

byly také splaceny všechny evidované úvěry z roku 2005, ale byl přijat úvěr nový od ČSOB. 

Ukazatel celkové zadluženosti vykazoval v roce 2007 nejlepšího výsledku a to hodnoty  

 
Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 2.15 57,57% 54,34% 41,97% 58,53% 59,91% 57,06% 

Dlouhodobá zadluženost 2.16 14,82% 24,83% 16,58% 23,83% 29,23% 14,20% 

Běžná zadluženost 2.17 41,00% 29,45% 25,39% 34,70% 30,68% 42,87% 

Podíl VK na A 2.18 42,43% 45,61% 58,03% 41,47% 40,09% 42,94% 

Majetkový koeficient (v Kč) 2.19 2,36 2,19 1,72 2,41 2,49 2,33 

Zadluženost VK (v Kč) 2.20 1,36 1,19 0,72 1,41 1,49 1,33 

Úrokové krytí 2.21 1,08 4,65 13,88 -1,55 -9,38 -2,88 

Úrokové zatížení 2.22 92,34% 21,49% 7,20% -64,38% -10,66% -34,74% 
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41,97 %, na který měl vliv pokles cizího kapitálu zapříčiněný především poklesem 

dlouhodobého bankovního úvěru od ČSOB a poklesem rezerv, ale také zvýšením celkových 

aktiv, konkrétně vlivem odložené daňové pohledávky. Společnost v tomto roce měla relativně 

nízkou úroveň celkového zadlužení a naopak vysokou hodnotu úrokového krytí, kdy 

společnost Tatra a.s. splňovala potenciál k přijetí dalších úvěrů. V letech 2008 – 2010 

docházelo ke zvyšování zadluženosti podniku, ale ukazatel se stále pohyboval v intervalu 

přijatelných hodnot, čehož byly důkazem nově poskytnuté bankovní úvěry. V roce 2008 

vzrostl ukazatel celkové zadluženosti vlivem růstu cizích zdrojů, konkrétně závazků 

z obchodních vztahů, kdy odběratelé nebyli schopni splácet své závazky z důvodu příchozí 

globální finanční krize a také růstem již zmiňovaných bankovních úvěrů, na hodnotu 58,53 %. 

V roce 2009 a 2010 měl na ukazatel vliv snížení cizích zdrojů a také celkových aktiv. 

V případě cizích zdrojů se jednalo o snížení rezerv a bankovních úvěrů a v případě celkových 

aktiv o snížení dlouhodobého finančního majetku a zásob. Z hlediska běžné zadluženosti byla 

společnost zadlužena nejvíce v roce 2010 a to ze 43 %. Bylo to dáno především nejnižší 

hodnotou celkových aktiv ve sledovaném období. Dlouhodobá zadluženost byla nejvyšší 

v roce 2009 a to 29% a to v důsledku vysokých rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů. 

Následný vysoký pokles dlouhodobé zadluženosti v roce 2010 byl způsoben prudkým 

poklesem rezerv na pasivech. 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech  

 Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje, jak je společnost schopná 

krýt majetek vlastními zdroji. Z výsledných hodnot je zřejmé, že společnost lze považovat za 

dlouhodobě finančně stabilní. V roce 2005 se vlastní kapitál podílel na aktivech ze 42,43 %  

a byl tvořen především vlastním kapitálem, který významným způsobem snižovala ztráta 

z minulých let. Na růst hodnoty podílu vlastního kapitálu na aktivech v roce 2006 na hodnotu 

45,61 % měl vliv zvýšení vlastního kapitálu, který byl způsoben růstem výsledku hospodaření 

za běžné účetní období. Taktéž zvýšení v roce 2007 můžeme považovat za pozitivní, neboť se 

zvyšuje finanční samostatnost podniku. Vliv na tento růst mělo opět zvýšení vlastního 

kapitálu a celkových aktiv, kdy došlo k velkému nárůstu výsledku hospodaření za běžné 

účetní období. V letech 2008 – 2010 se hodnota ukazatele podílu vlastního kapitálu na 

aktivech snižovala, neboť společnost Tatra a.s. vykázala ve všech letech záporný výsledek 

hospodaření za běžné účetní období a docházelo tak k poklesu vlastního kapitálu. 

 



50 
 

Majetkový koeficient 

 Vývoj majetkového koeficientu byl ve sledovaném období stabilní. Hodnoty 

majetkového koeficientu se pohybovaly v intervalu 2,19 – 2,49, což bylo pro firmu pozitivní, 

neboť je důležité, aby byl tento ukazatel z hlediska dlouhodobého vývoje stabilní. Pouze 

v roce 2007 se hodnota majetkového koeficientu snížila na hodnotu 1,72 a to vlivem zvýšení 

vlastního kapitálu, který byl ovlivněn především výsledkem hospodaření běžného účetního 

období.  

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu  

 Výsledné hodnoty ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu vyjadřují, že společnost 

lze považovat za finančně samostatnou pouze v letech 2006 a 2007, kdy na 1 Kč vlastního 

kapitálu připadá 0,72 – 1,19 dluhu, což bylo způsobeno zvýšením vlastního kapitálu, který byl 

ovlivněn kladným výsledkem hospodaření. V letech 2008 – 2010 na 1 Kč vlastního kapitálu 

připadá 1,32 – 1,49 dluhu a největší vliv na tyto vysoké hodnoty měl pokles vlastního kapitálu 

a také záporný výsledek hospodaření.  Společnost tak nelze v těchto letech považovat za 

finančně samostatnou. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

 Z výsledných hodnot ukazatele úrokového krytí je patrné, že společnost v roce 2005 

dosahuje velmi nízké hodnoty, a to 1,08,  způsobené nízkou hodnotou výsledku hospodaření 

před zdaněním a nákladovými úroky v tomto roce, kdy tento nízký výsledek hospodaření 

vznikl v důsledku nízkých obchodních a výrobních tržeb, na které měl vliv výpadek prodejů 

do Indie. Tato hodnota pro podnik není dobrá, protože za nejnižší přijatelnou hodnotu se 

považuje hodnota 3.  V roce 2006 se ukazatel úrokového krytí zvýšil na hodnotu 4,65 vlivem 

zvýšení výsledku hospodaření v tomto roce. V roce 2007 došlo k pozitivnímu nárůstu tohoto 

ukazatele, kdy EBIT převyšoval úrokové platby 13,88 krát. Této nejlepší hodnoty ve 

sledovaném období bylo dosaženo díky růstu výsledku hospodaření, na který měl vliv 

především růst tržeb způsobený zvýšením prodejnosti. V ostatních letech dosahoval tento 

ukazatel záporných hodnot, kdy společnost Tatra a.s. nebyla schopna svou činností vydělat 

ani na platbu úroku z cizích zdrojů a hlavním důvodem byly záporné výsledky hospodaření 

v těchto letech. Ze záporných hodnot lze tedy usoudit, že tento ukazatel vykazoval znaky 

blížícího se úpadku. Společnost by se měla v příštích letech prioritně zaměřit na dosahování 

kladné hodnoty tohoto ukazatele. 
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Ukazatel úrokového zatížení 

 Pomocí ukazatele úrokového zatížení bylo zjištěno, že úroky v roce 2005 odčerpávají 

přibližně 92% zisku před zdaněním a nákladovými úroky. Z hlediska firmy je tato hodnota 

velice negativní, neboť na odčerpání úroků je použit téměř celý zisk. V letech 2006 a 2007 

dosahuje společnost Tatra a.s. nižších hodnot úrokového zatížení a podnik si tak může dovolit 

vyšší podíl cizích zdrojů. Záporná hodnota ukazatele úrokového zatížení v letech 2008 – 2010 

byla způsobena zápornými výsledky hospodaření v těchto letech.  

  

Graf 3.10: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4 Zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Tatra a.s. 

 V této části diplomové práce bude zhodnocena finanční výkonnost společnosti Tatra 

a.s. Pro posouzení finanční výkonnosti budou aplikovány souhrnné modely hodnocení 

finanční výkonnosti podniku a vyčísleny náklady kapitálu pomocí stavebnicové metody. 

Pomocí nákladů kapitálu bude vypočtena ekonomická přidaná hodnota a její pyramidový 

rozklad, spolu s rozkladem rentability vlastního kapitálu funkcionální metodou a nakonec 

budou srovnány vybrané hodnoty ukazatelů podniku s odvětvím.  

4.1 Souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti podniku  

 V této části budou pro hodnocení finanční výkonnosti společnosti Tatra a.s. v letech 

2005 - 2010 aplikovány vybrané bankrotní a bonitní modely. Konkrétně bude vypočten 

Altmanův model, Taflerův model, Beaverův model, Kralickův Quick-test a Indexy IN.  

4.1.1 Altmanův model 

 Při výpočtu Altmanova modelu byla vybrána verze pro rozvojové trhy. Vývoj 

Altmanova Z-score a hraniční hodnoty intervalů jsou znázorněny v následujícím grafu 4.1. 

 

 

Graf 4.1: Vývoj Altmanova Z-score 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Altmanova modelu byly vyšší než spodní hranice intervalu, která označuje, kde je 

pravděpodobnost bankrotu minimální. Společnost tedy dosahuje v tomto období dobré 

finanční situace. V letech 2005 a 2008 se hodnota Z-score pohybovala v intervalu 1,1≤Z≥2,6 

a společnost se tedy nacházela v šedé zóně. Alarmující byl však rok 2009 a 2010, a to 

z důvodu vysoké pravděpodobnosti bankrotu, což signalizuje budoucí finanční problémy.  

4.1.2 Taflerův model  

 Taflerův model byl využit pro zhodnocení možnosti bankrotu společnosti Tatra a.s. 

Výsledné hodnoty tohoto modelu jsou zobrazeny v tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1: Taflerův model  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

X1 0,004 0,283 0,613 -0,167 -1,651 -0,192 

X2 0,846 1,027 1,385 0,960 0,746 0,674 

X3 0,363 0,190 0,185 0,201 0,132 0,304 

X4 1,138 1,212 1,359 1,249 0,929 0,991 

ZT 0,360 0,512 0,756 0,272 -0,606 0,199 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Dle Taflerova modelu se výsledné hodnoty společnosti pohybují v letech  

2005 – 2007 nad hodnotami šedé zóny a podnik tak nevykazuje žádné příznaky bankrotu. 

V roce 2008 se již podnik nacházel v intervalu šedé zóny, kde nehrozí bezprostřední riziko 

úpadku podniku, ale objevují se již některé problémy. Situace se však změnila v letech 2009  

a 2010, kdy se hodnoty Taflerova modelu pohybovaly pod hranicí šedé zóny, a společnost tak 

dosahovala hodnot signalizujících špatnou finanční situaci, na kterou měla vliv především 

probíhající celosvětová krize. Tento ukazatel dosahoval v roce 2009 dokonce hodnot 

záporných. Z výsledných hodnot poměrových ukazatelů je také patrné, že ukazatel X1 

dosahoval v letech 2008 – 2010 záporných hodnot, vlivem dosažení záporného výsledku 

hospodaření v těchto letech.  

4.1.3 Beaverův model  

 Beaverův model slouží ke zhodnocení pravděpodobnosti bankrotu podniku, kdy pro 

zjištění pravděpodobnosti je nutné vypočítat trendy dílčích ukazatelů. Trendy jednotlivých 

ukazatelů společnosti Tatra a.s. jsou uvedeny v následující tabulce. Trendy, které jsou shodné 

s trendy ohrožených firem jsou vyznačeny modře.  
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Tab. 4.2: Trendy vývoje ukazatelů společnosti Tatra a.s. 

 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

VK/A roste roste klesá klesá roste 

PH/A roste roste klesá klesá klesá 

BÚ/CZ roste klesá roste roste klesá 

CF/CZ klesá roste klesá roste klesá 

PK/A roste roste klesá klesá klesá 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Z výsledků je možné konstatovat, že kromě období 2006/2007, kdy lze společnost 

považovat za stabilní a neohroženou bankrotem, vykazuje firma v každém roce příznaky 

bankrotující firmy. V prvním období 2005/2006 byl trend ohroženého podniku vykázán  

u 2 z 5 ukazatelů. Nejhorší situace byla zaznamenána v období 2007/2008, kdy byla situace 

v podniku velice nestabilní a pravděpodobnost bankrotu vysoká, neboť společnost vykazovala 

trendy ohrožené firmy u všech pěti dílčích ukazatelů. Podobné hodnoty byly vykázány  

i v období 2008/2009. V období 2009/2010 se situace zlepšila a trend ohrožené firmy 

vykázaly již pouze 3 z 5 ukazatelů. Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že 

podnik je ohrožený bankrotem.  

4.1.4 Kralickův Quick-test 

  Kralickův Quick-test slouží k hodnocení finanční situace podniku a to na základě 

čtyř ukazatelů, pomocí kterých je hodnocena finanční stabilita, výnosová situace a celková 

finanční situace podniku. V tab. 4.3 jsou znázorněny výsledné hodnoty Kralickova modelu. 

 

Tab. 4.3: Bodové hodnocení Kralickova Quick-testu 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

R1 4 4 4 4 4 4 

R2 2 0 1 0 1 1 

R3 1 1 2 0 0 0 

R4 3 0 3 0 4 4 

Finanční stabilita (FS) 3 2 2,5 2 2,5 2,5 

Výkonová situace (VS) 2 0,5 2,5 0 2 2 

Finanční situace podniku (SH) 2,5 1,25 2,5 1 2,25 2,25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci finanční stability se podnik nacházel ve všech letech, kromě roku 2005,  

v intervalu šedé zóny, kdy nemůžeme s jistotou říci, zda má podnik špatnou finanční situaci či 
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nikoliv. Z pohledu výnosové situace podnik v žádném roce nepřekročil horní hranici  

a v letech 2006 a 2008 dokonce docházelo k poklesu pod hranici, která signalizuje špatnou 

finanční situaci. V ostatních letech se podnik nacházel v šedé zóně. Můžeme tedy říci, že by 

se podnik měl v budoucnu více zaměřit na výnosovou situaci.   

 V rámci celkové finanční situace podnik nevykazoval ve sledovaném období dobrou 

finanční situaci v žádném období. Nejnižších hodnot bylo dosaženo v letech 2006 a 2008, na 

které měl vliv nepříznivý stav v oblasti výnosové situace. V ostatních letech se podnik 

nacházel v intervalu šedé zóny. Vývoj celkové finanční situace je znázorněn v grafu 4.2. 

  

Graf 4.2: Vývoj Kralickova Quik-testu  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

4.1.5 Index IN99 

 Index IN99 hodnotí podnik z pohledu vlastníků, kdy se nebere v úvahu odvětví, ve 

kterém daný podnik působí, proto jsou váhy jednotlivých ukazatelů pro všechny podniky 

stejné.  Vývoj Indexu IN99 je znázorněn v grafu 4.3.  
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vykázal ve všech zmiňovaných letech záporný ekonomický zisk. V roce 2006 se firma 
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2,50 

1,25 

2,50 

1,00 

2,25 
2,25 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

h
o

d
n

o
ta

 

Horní hranice intervalu Dolní hranice intervalu

Celková finanční situace



56 
 

ocitla v existenčních problémech, kdy je možné, že firma nedostála svým závazkům. Nejlepší 

hodnoty, avšak hodnoty, která se zařazuje do intervalu šedé zóny, dosáhl podnik v roce 2007.  

 

Graf 4.3: Vývoj Indexu IN99 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.6 Index IN05 

 Index IN05 je aktualizací indexu IN01 a je proto nejpřesnější v hodnocení možnosti 

úpadku a zároveň schopnosti podniku tvořit hodnotu. Vývoj indexu IN05 je znázorněn v grafu 

4.4.  

 

Graf 4.4: Vývoj indexu IN05 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Z grafu 4.4 je zřejmé, že společnost Tatra a.s. vytvářela ekonomickou přidanou 

hodnotu pouze v roce 2007. V letech 2005, 2008 a 2010 byla výsledná hodnota indexu IN 

menší než 0,9, a proto lze společnost v těchto letech považovat za finančně slabou, a tedy 

ohroženou finančními problémy. Výsledná hodnota indexu v roce 2006 se pohybovala 

v intervalu šedé zóny. Nejhorší hodnotu indexu IN05 dosahovala společnost v roce 2009, kdy 

byla tato hodnota záporná a firma tak nevytvářela ekonomickou přidanou hodnotu a byla 

ohrožena bankrotem. 

4.2 Ekonomická přidaná hodnota  

 Ekonomická přidaná hodnota je pro stanovení výkonnosti podniku velice důležitá, 

proto je výkonnost společnosti Tatra a.s. posouzena ukazatelem ekonomické přidané hodnoty 

na bázi zúženého hodnotového rozpětí v období 2005-2010. Pro výpočet ekonomické přidané 

hodnoty je nutné nejprve určit náklady kapitálu, které jsou vypočteny v následující kapitole.  

4.2.1 Náklady kapitálu  

Při výpočtu nákladů kapitálu byl využit stavebnicový model Ministerstva průmyslu  

a obchodu České republiky. Hodnota celkových nákladů kapitálu je vypočtena dle vzorce 

2.45. 

Bezriziková úroková míra RF je stanovena na základě desetiletých státních 

dluhopisů, kdy hodnoty jsou získány z finančních analýz Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Bezrizikové úrokové míry jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tab. 4.4: Bezriziková úroková míra 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RF 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 

Zdroj: www.mpo.cz 

 

 Pro stanovení rizikové přirážky za finanční stabilitu se vychází z celkové likvidity 

podniku, která je porovnávána s likviditou odvětví. Výsledné hodnoty likvidity společnosti 

jsou ve všech letech, kromě roku 2010 vyšší, než stanovená mezní hodnota likvidity.  

Riziková přirážka za finanční stabilitu je proto stanovena ve výši 0 %. V roce 2010 je celková 

likvidita podniku nižší než likvidita odvětví a riziková přirážka za finanční stabilitu je 

vypočtena podle vzorce 2.51 a je stanovena ve výši 2,87%.  
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Tab. 4.5: Riziková přirážka finanční stability 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita podniku 1,34 2,94 3,15 2,20 3,38 1,27 

XL1 1 1 1 1 1 1 

XL2 1,12 1,28 1,57 1,26 1,55 1,57 

Rfin.stability 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,87% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Riziková přirážka za velikost podniku vychází ze stanovení úplatných zdrojů, které 

tvoří vlastní kapitál, bankovní úvěry a obligace. Riziková přirážka za velikost podniku je 

v letech 2005 a 2006 stanovena na základě vzorce 2.48, neboť se úplatné zdroje v těchto 

letech pohybují v intervalu od 100 milionů až do 3 miliard. Naopak v letech 2007 a 2008 jsou 

úplatné zdroje vyšší než 3 miliardy, proto je riziková přirážka stanovena ve výši 0 %. 

Riziková přirážka za velikost podniku v letech 2009 a 2010 byla stanovena taktéž na základě 

vzorce 2.48. Jednotlivé hodnoty jsou vyčísleny v následující tab. 4.6. 

 

Tab. 4.6: Riziková přirážka za velikost podniku 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UZ (v tis. Kč) 1 806 522 2 593 457 3 229 519 3 402 295 2 365 365 1 793 716 

RLA 0,85% 0,10% 0,00% 0,00% 0,24% 0,87% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Při stanovení rizikové přirážky charakterizující produkční sílu podniku byl v roce 

2005 ukazatel produkční síly podniku menší než X1, proto výsledná hodnota byla vypočítána 

podle vzorce 2.50. V letech 2006 a 2007 byl ukazatel EBIT/A větší než X1 a riziková přirážka 

byla tudíž stanovena na základě minimální hodnoty odvětví. V dalších letech byla riziková 

přirážka maximální a to 10 %, neboť byl ukazatel EBIT/A záporný. Výsledné hodnoty jsou 

zobrazeny v tab. 4.7.  

 

Tab. 4.7: Riziková přirážka charakterizující produkční sílu 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT/A 0,14% 5,36% 11,32% -3,34% -21,83% -5,84% 

Úplatné zdroje/Aktiva 0,52 0,68 0,72 0,70 0,72 0,67 

Úroky/Bankovní úvěry 0,17 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 

X1 9,02% 4,45% 4,47% 3,23% 4,70% 4,25% 

Rpodnikatelské 9,70% 2,51% 2,60% 10% 10% 10% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 Po vyčíslení rizikových přirážek se vypočtou celkové náklady kapitálu 

nezadluženého podniku pomocí vzorce 2.45, poté jsou následně vypočteny celkové náklady 

kapitálu zadlužené firmy a náklady vlastního kapitálu. Z vypočtených výsledků je patrné, že 

celkové náklady zadluženého podniku rostou, kromě let 2006 a 2007. Nižší hodnoty v letech 

2006 a 2007 byly způsobeny především zápornou hodnotou ukazatele EBIT/A u rizikové 

přirážky charakterizující produkční sílu podniku. Díky zapojení cizího kapitálu můžeme říci, 

že celkové náklady zadlužené firmy jsou nižší než celkové náklady nezadlužené firmy. 

Náklady vlastního kapitálu byly nejvyšší v roce 2010. Veškeré náklady jsou vyčísleny 

v následující tab. 4.8. 

 

Tab. 4.8: Celkové náklady kapitálu  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rbezriziková 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 

Rfin.stability 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,87% 

RLA 0,85% 0,10% 0,00% 0,00% 0,24% 0,87% 

Rpodnikatelské 9,70% 2,51% 2,60% 10,00% 10,00% 10,00% 

Rfinstru 2,17% 2,37% 1,32% 7,82% 10,00% 8,92% 

WACCU 14,07% 6,38% 6,88% 14,55% 14,91% 17,45% 

WACC 13,72% 6,03% 6,65% 13,68% 13,94% 16,66% 

RE 16,24% 8,75% 8,20% 22,37% 25,91% 26,36% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

4.2.2 Stanovení ekonomické přidané hodnoty  

 V následující kapitole je vypočtena hodnota ekonomické přidané hodnoty na bázi 

zúženého hodnotového rozpětí za období 2005-2010 společnosti Tatra a.s. V tab. 4.9 jsou 

zobrazeny údaje potřebné k výpočtu ekonomické přidané hodnoty.  

Tab. 4.9: Stanovení ekonomické přidané hodnoty  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 0,33% 15,01% 33,09% -28,28% -54,45% -13,61% 

RE 16,24% 8,75% 8,20% 22,37% 25,91% 26,36% 

E (v tis. Kč) 1 472 443 1 736 926 2 594 659 2 021 362 1 308 368 1 157 612 

EVA (v tis. Kč) -234 378 108 729 645 722 -1 023 908 -1 051 296 -462 769 

SPREAD (v tis. Kč) -15,92% 6,26% 24,89% -50,65% -80,35% -39,98% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 Z vypočtených výsledků ekonomické přidané hodnoty je patrné, že společnost Tatra 

a.s. vytváří ekonomický zisk a tedy dosahuje kladné ekonomické přidané hodnoty pouze 

v letech 2006 a 2007. Z toho vyplývá, že v letech 2005, 2008 – 2010 je hodnota ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty záporná a bohatství vlastníků snižováno. Vývoj ekonomické 

přidané hodnoty je zachycen v grafu 4. 5. 

 

Graf 4.5: Vývoj ekonomické přidané hodnoty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V roce 2005 byla ekonomická přidaná hodnota záporná. Hlavní příčinou bylo 

dosažení záporné hodnoty spreadu, na který měla vliv především nízká hodnota rentability 

vlastního kapitálu, způsobená vlivem nízkého výsledku hospodaření v tomto roce, a to díky 

odsunutí termínu dodávek pro Indického odběratele. V letech 2006 a 2007 byl vývoj 

ekonomické přidané hodnoty rostoucí, vlivem zvýšení vlastního kapitálu, který byl ovlivněn 

dosažením kladných výsledků hospodaření, a také zvýšením hodnoty spreadu. Pouze v těchto 

letech přinášela investice do podnikatelské činnosti vlastníkům více než jiná alternativní 

investice. V období let 2008 – 2010 je zaznamenán výrazný pokles ve vývoji ekonomické 

přidané hodnoty. Tento pokles byl způsoben především zápornou hodnotou spreadu, který 

velmi výrazně ovlivnily záporné hodnoty rentability vlastního kapitálu, a také v důsledku 

dosažení záporných výsledků hospodaření v tomto období, ovlivněné celosvětovou 

ekonomickou krizí. V dalším období by se měl podnik zaměřit na dosažení kladné hodnoty 

spreadu a kladné ekonomické přidané hodnoty, neboť tento vývoj je dlouhodobě neudržitelný. 
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4.3 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty  

Tato kapitola bude zaměřena na pyramidový rozklad ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí společnosti Tatra a.s. za období 2005-2010, 

kdy byla použita funkcionální metoda rozkladu. 

Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty je rozdělen do jednotlivých úrovní. V 

první úrovni je zkoumán vliv spreadu a vlastního kapitálu na změnu ekonomické přidané hodnoty. 

V druhé úrovni je zkoumáno, jak je spread ovlivňován rentabilitou vlastního kapitálu a náklady 

vlastního kapitálu. Ve třetí úrovni jsou analyzovány vlivy jednotlivých rizikových přirážek na 

náklady vlastního kapitálu a vliv rentability aktiv, finanční páky a poměru čistého zisku k zisku 

před zdaněním a úroky na rentabilitu vlastního kapitálu. V dalších úrovních je pozornost 

zaměřena na vliv daňové a úrokové redukce zisku, nákladovosti, obrátky aktiv a doby obratu 

jednotlivých aktiv a podílů jednotlivých druhů cizích zdrojů na vlastním kapitálu na tvorbu 

ekonomické přidané hodnoty. V tab. 4.10 jsou znázorněny jednotlivé dílčí vlivy na změnu 

ekonomické přidané hodnoty, přičemž hodnoty s největším kladným vlivem jsou označeny zeleně 

a hodnoty s největším záporným vlivem červeně.   
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Tab. 4.10: Vlivy dílčích ukazatelů na ekonomickou přidanou hodnotu  

Ukazatel 

Období 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

velikost 
vlivu 

pořadí 
vlivu 

velikost 
vlivu 

pořadí 
vlivu 

velikost 
vlivu 

pořadí 
vlivu 

velikost 
vlivu 

pořadí 
vlivu 

velikost 
vlivu 

pořadí 
vlivu 

Δ EVA 343 106 x 536 994 x -1 699 631 x -27 387 x 588 527 x 

(ROE - Re) 355 877 1. 403 417 1. -1 743 493 2. -494 420 2. 497 825 1. 

VK -12 771 2. 133 576 2. 73 862 1. 467 032 1. 90 700 2. 

VK -12 771 24. 133 576 3. 73 862 10. 467 032 5. 90 700 2. 

RF 17 214 5. 1 348 9. 4 214 15. 4 710 11. -512 23. 

Rpodnikatelské  -187 647 26. 357 11. 190 158 4. 0 - 0 - 

Rfin.stab. 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

RLA -223 814 27. -9 970 24. 0 - 0 - 6 509 8. 

Rfinstru 23 527 4. -4 424 20. 329 036 3. 72 557 8. -471 22. 

VK/VK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Ost.P/VK 0 - -97 068 29. 0 - -63 327 20. 31 237 6. 

EAT/EBT 57 461 3. 152 413 2. 833 827 1. 2 019 884 1. -24,696 20. 

EBT/EBIT 389 250 1. 90 017 4. 666 705 2. 709 281 2. -84 886 25. 

Rezervy/VK -16 641 25. -14 061 25. 37 789 11. -61 438 19. 87 501 3. 

Závazky/VK -9 565 23. -7 011 23. 181 234 5. 51 576 10. -95 303 26. 

BÚ/VK -1 496 17. -16 380 27. 128 848 7. -45 450 18. 36 643 5. 

Pohl.za UZK/V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

DA/V 8 459 7. 45 786 5. 1 217 18. 504 491 4. 48,397 13. 

Ost. A/V 8 781 6. -15 908 26. 77 894 9. 639 140 3. 84,554 12. 

Finan. N/V 298 921 2. -21 630 28. -4 072 872 26. -3 298 381 25. 497 460 1. 

Mimoř. N/V 0 - 276 805 1. 0 - 0 - 0 - 

Kr. pohl./V 0,039 11. -468 17. 1 777 17. 122 13. 21,615 14. 

Dl. pohl./V -4 119 22. 15 510 6. 11 766 13. 0 - 0 - 

Fin. Majetek/V -0,813 15. -216 16. 11 451 14. 150 612 6. -64,379 21. 

N na prod. 
Zboží/V 

-1 895 18. 1 195 10. -95 503 23. -233 982 22. 7 963 7. 

Spotř.mat a 
en./V 

155 8. -5 325 21. 29 570 12. 109 253 7. 1 761 10. 

Služby/V -602 16. 9 656 8. 166 062 6. -184 505 21. -899 24. 

Osobní N/V -1 977 19. -6 819 22. -97 662 24. -290 759 23. 438 11. 

Odpisy/V -2 486 20. 14 809 7. 96 578 8. -702 326 24. 2 451 9. 

Jiné prov. N/V -3 321 21. -3 462 19. -240 354 25. 60 461 9. 39 120 4. 

Materiál/V -0,102 12. 6,282 15. -96 21. 8,423 16. 4,469 15. 

Nedok. Výr./V -0,298 14. 14,147 13. 318 20. 31,377 15. -7,807 18. 

Výrobky/V 0,186 10. 13,661 14. -7 911 22. 1,985 17. -12,551 19. 

Zboží/V 0,231 9. -1 101 18. 483 19. 64,732 14. 2,673 16. 

Jiné zásoby/V -0,128 13. 29,299 12. 1 970 16. 226 12. -4,964 17. 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V období let 2005 - 2006 je ekonomická přidaná hodnota zvýšena o 343 106 tis. Kč. 

Tato změna ekonomické přidané hodnoty je způsobena nejvíce pozitivním efektem ze spreadu  

(355 877 tis. Kč), a také negativním efektem z vlastního kapitálu (-12 771 tis. Kč). Spread je 

ovlivněn pozitivně především vlivem rentability vlastního kapitálu (726 597 tis. Kč)  

a negativně vlivem nákladů vlastního kapitálu (-370 720 tis. Kč). U rizikové přirážky za 

obchodní podnikatelské riziko a rizikové přirážky za velikost podniku je zaznamenán 

negativní vliv na náklady vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu je nejvíce 

ovlivněna poměrem čistého zisku k zisku před zdaněním a nákladovými úroky (446 711 tis. 

Kč) a negativním efektem z finanční páky (-22 029 tis. Kč), přičemž tento efekt finanční páky 

je způsoben negativním poměrem cizích zdrojů na vlastním kapitálu, konkrétně rezerv  

a bankovních úvěrů a čistý zisk k zisku před zdaněním a úroky je nejvíce ovlivněn úrokovou  

a daňovou redukcí zisku. Z rozkladu rentability aktiv je zřejmé, že vliv provozní rentability 

výnosů je větší než vliv obrátky aktiv, kdy provozní rentabilita výnosů dosahuje hodnoty 

(288 794 tis. Kč) a je ovlivněna především pozitivním efektem z finanční nákladovosti  

a z nákladovosti materiálních a energetických nákladů. V případě nákladovosti je negativní 

vliv na změnu ekonomické přidané hodnoty zaznamenán u provozní nákladovosti, a to nejvíce 

u odpisů a jiných provozních nákladů. Obrátka aktiv je ovlivněna především v důsledku 

pozitivního efektu doby obratu dlouhodobých aktiv a negativním efektem doby obratu 

oběžných aktiv, na který má vliv doba obratu dlouhodobých pohledávek. Největší pozitivní 

vliv na změnu ekonomické přidané hodnoty má úroková redukce zisku, finanční nákladovost, 

daňová redukce zisku a riziková přirážka za kapitálovou strukturu. Největší negativní vliv na 

změnu ekonomické přidané hodnoty má riziková přirážka za velikost podniku a za obchodní 

podnikatelské riziko, rezervy na vlastním kapitálu a vlastní kapitál.  

 V období let 2006 - 2007 je ekonomická přidaná hodnota zvýšena o 536 994 tis. Kč. 

V důsledku pozitivního vlivu spreadu (403 417 tis. Kč) a pozitivního efektu z vlastního 

kapitálu (133 576 tis. Kč) je zvýšeno bohatství vlastníků. Spread je výrazně ovlivněn kladným 

efektem z rentability vlastního kapitálu (416 105 tis. Kč) a záporným efektem z nákladů 

vlastního kapitálu (-12 688 tis. Kč). Tento záporný vliv na náklady vlastního kapitálu je 

způsoben především rizikovou přirážkou za velikost podniku a rizikovou přirážkou za 

kapitálovou strukturu. Ukazatel rentability vlastního kapitálu je záporně ovlivněn finanční 

pákou a naopak pozitivní vliv na tento ukazatel má rentabilita aktiv a poměr čistého zisku 

k zisku před zdaněním a nákladovými úroky, který je ovlivněn daňovou a úrokovou redukcí 

zisku. V případě rentability aktiv je nejvíce kladně změna ekonomické přidané hodnoty 

ovlivněna provozní rentabilitou výnosů, a to především v důsledku pozitivního efektu 
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provozní a mimořádné nákladovosti, kdy největší pozitivní vliv na provozní nákladovost má 

nákladovost odpisů a nákladovost nákladů na služby a negativní vliv má nákladovost 

osobních nákladů a nákladovost materiálních a energetických nákladů. Záporný vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu je zaznamenán u ukazatele finanční páky, která je záporně 

ovlivněna podílem všech cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu a také podílem ostatních pasiv 

k vlastnímu kapitálu. Změna ekonomické přidané hodnoty je způsobena také pozitivním 

vlivem obrátky aktiv v důsledku kladného vlivu doby obratu dlouhodobých aktiv a doby 

obratu oběžných aktiv. Doba obratu ostatních aktiv má na obrátku aktiv záporný vliv, a to 

konkrétně díky době obratu zásob a opačný vliv má doba obratu dlouhodobých pohledávek. 

Největší pozitivní vliv na změnu ekonomické přidané hodnoty má mimořádná nákladovost, 

daňová redukce zisku, vlastní kapitál a úroková redukce zisku. Největší negativní vliv na 

změnu ekonomické přidané hodnoty mají ostatní pasiva k vlastnímu kapitálu, finanční 

nákladovost, bankovní úvěry k vlastnímu kapitálu a doba obratu ostatních aktiv.  

 V období let 2007 - 2008 je ekonomická přidaná hodnota velmi snížena, a to  

o 1 699 631 tis. Kč oproti předcházejícímu období. Pozitivní vliv na změnu ekonomické 

přidané hodnoty má změna vlastního kapitálu (73 862 tis. Kč). Negativní vliv na 

ekonomickou přidanou hodnotu má spread (-1 743 493 tis. Kč), kdy tato změna byla 

zapříčiněna negativním vlivem rentability vlastního kapitálu (-2 266 904 tis. Kč). Kladný 

efekt z nákladů vlastního kapitálu má již na spread menší vliv, přičemž náklady vlastního 

kapitálu jsou změněny v důsledku rizikové přirážky za kapitálovou strukturu a rizikové 

přirážky za obchodní podnikatelské riziko. Rentabilita vlastního kapitálu je nejvíce ovlivněna 

zápornou rentabilitou aktiv (-4 115 310 tis. Kč), a také kladným poměrem čistého zisku 

k zisku před zdaněním a nákladovými úroky (1 500 532 tis. Kč) a finanční pákou (347 873 tis. 

Kč). Největší vliv na rentabilitu aktiv má záporná hodnota provozní rentability výnosů. 

Ekonomická přidaná hodnota je z hlediska nákladovosti nejvíce ovlivněna finanční a provozní 

nákladovostí, a to konkrétně negativním vlivem nákladovosti jiných provozních nákladů  

a nákladovostí osobních nákladů. Obrátka aktiv je ve sledovaném období pozitivní a má na ni 

největší vliv doba obratu ostatních aktiv a doba obratu oběžných aktiv a konkrétně doba 

obratu dlouhodobých pohledávek. Změna finanční páky je pozitivně ovlivněna změnou všech 

cizích zdrojů k vlastním kapitálu, především závazků k vlastnímu kapitálu. Největší pozitivní 

vliv na ukazatel ekonomické přidané hodnoty má daňová a úroková redukce zisku, riziková 

přirážka za kapitálovou strukturu a riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko. 

Naopak největší negativní vliv na tento ukazatel má finanční nákladovost, nákladovost jiných 

provozních nákladů, nákladovost osobních nákladů a nákladovost na prodané zboží.  
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 V období let 2008 - 2009 je ekonomická přidaná hodnota snížena, a to o 27 387 tis. 

Kč. Velmi negativně se na změně ekonomické přidané hodnoty podílí spread (-494 420 tis. 

Kč) a pozitivně vlastní kapitál (467 032 tis. Kč), přičemž spread je negativně ovlivněn 

rentabilitou vlastního kapitálu (-571 688 tis. Kč) a pozitivně ovlivněn náklady vlastního 

kapitálu (77 267 tis. Kč). Na náklady kapitálu má pozitivní vliv bezriziková sazba a riziková 

přirážka za kapitálovou strukturu. Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivněna poměrem čistého 

zisku k zisku před zdaněním a nákladovými úroky, kdy tento ukazatel je kladný a působí na 

něj daňová a úroková redukce zisku. Naopak rentabilita aktiv a finanční páka mají na 

rentabilitu vlastního kapitálu vliv záporný, kdy rentabilita aktiv je ovlivněna především 

záporným efektem provozní rentability výnosů a kladným efektem obrátky aktiv, kdy všechny 

ukazatele doby obratu jsou kladné. Z případě nákladovosti je změna ekonomické přidané 

hodnoty nejvíce ovlivněna negativním efektem z finanční nákladovosti a v menší míře také 

provozní nákladovostí, a to konkrétně nákladovostí odpisů, nákladovosti osobních nákladů a 

nákladů vynaložených na prodané zboží. Negativní vliv finanční páky na rentabilitu vlastního 

kapitálu je způsoben zápornou hodnotou cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu a to především 

rezerv a bankovních úvěrů k vlastnímu kapitálu. Největší pozitivní vliv na změnu ekonomické 

přidané hodnoty má daňová a úroková redukce zisku, doba obratu ostatních aktiv a doba 

obratu dlouhodobých aktiv. Záporní vliv na tento ukazatel má nejvíce finanční nákladovost, 

nákladovost odpisů, nákladovost osobních nákladů a nákladů na prodané zboží.  

 V období let 2009 - 2010 je ekonomická přidaná hodnota zvýšena o 588 527 tis. Kč. 

Díky pozitivnímu vlivu spreadu (497 825 tis. Kč) a vlastního kapitálu (90 700 tis. Kč), je 

zvyšováno bohatství vlastníků. Spread je pozitivně ovlivněn především rentabilitou vlastního 

kapitálu (492 298 tis. Kč), avšak i vlivem nákladů na vlastní kapitál (5 527 tis. Kč). Náklady 

na vlastní kapitál jsou ovlivněny pozitivně rizikovou přirážkou za velikost podniku  

a negativně bezrizikovou sazbou a rizikovou přirážkou za kapitálovou strukturu. Na 

rentabilitu vlastního kapitálu má pozitivní vliv rentabilita aktiv (548 368 tis. Kč) a finanční 

páka (28 841 tis. Kč), naopak negativní vliv má poměr čistého zisku k zisku před zdaněním  

a úroky, neboť tento ukazatel byl ovlivněn zápornou hodnotou daňové a úrokové redukce 

zisku. Z rozkladu rentability aktiv je patrné, že zásadní vliv na tento ukazatel má provozní 

rentabilita výnosů, konkrétně pozitivní provozní a finanční nákladovost, kdy největší pozitivní 

vliv na provozní nákladovost má nákladovost jiných provozních nákladů a nákladů na 

prodané zboží. V důsledku pozitivního efektu doby obratu ostatních a dlouhodobých aktiv je 

ovlivněna obrátka aktiv, tento vliv je však zanedbatelný. Ekonomická přidaná hodnota je 

pozitivně ovlivněna finanční pákou, především kladnou hodnotou cizích zdrojů k vlastnímu 
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kapitálu, na který májí pozitivní vliv rezervy a bankovní úvěry k vlastnímu kapitálu, naopak 

negativní vliv na finanční páku mají závazky k vlastnímu kapitálu. Největší pozitivní vliv na 

změnu ekonomické přidané hodnoty má finanční nákladovost, vlastní kapitál, rezervy na 

vlastní kapitál a nákladovost jiných provozních nákladů. Největší negativní vliv na změnu 

ekonomické přidané hodnoty mají závazky k vlastnímu kapitálu, úroková redukce zisku, 

nákladovost služeb a bezriziková sazba.  

4.4 Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu  

Tato část bude věnována pyramidovému rozkladu rentability vlastního kapitálu 

společnosti Tatra a.s. za období 2005-2010, za pomoci rozkladu funkcionální metodou, která 

na rozdíl od metody logaritmické odstraňuje problém záporných indexů. Pomocí 

pyramidových rozkladů je možné zjistit, zdali vliv daného faktoru je na vrcholový ukazatel 

pozitivní nebo negativní. Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu je rozdělen do 

čtyř úrovní. V první úrovni je zkoumán vliv rentability tržeb, rychlosti obratu aktiv  

a ukazatele finanční páky. Ve druhé úrovni je analyzováno, jak je rentabilita tržeb ovlivněna 

daňovou redukcí zisku, úrokovou redukcí zisku a provozní rentabilitou tržeb. Zbývající 

úrovně jsou zaměřeny na analýzu vlivů jednotlivých druhů nákladů, aktiv a závazků.  

V následující tabulce jsou znázorněny jednotlivé vlivy působící na rentabilitu vlastního 

kapitálu.  

 

Tab. 4.11: Hodnoty dílčích ukazatelů rozkladu ROE    

Ukazatel 
Období 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 0,30% 15,00% 33,10% -28,30% -54,40% -13,60% 

EAT/T 0,10% 5,60% 14,30% -8,60% -21,00% -7,00% 

T/A 113,70% 122,00% 134,60% 136,60% 75,00% 83,20% 

A/VK 235,70% 219,30% 172,30% 241,20% 249,50% 232,90% 

EAT/EBT 100,00% 127,60% 169,60% 350,70% 100,00% 100,00% 

EBT/EBIT 7,70% 78,50% 92,80% 164,40% 110,70% 134,80% 

EBIT/T 1,60% 5,60% 9,10% -1,50% -26,30% -5,20% 

DA/T*360 (dny) 157,36 126,36 107,92 112,78 258,45 258,32 

OA/T*360 (dny) 154,31 164,69 155,45 148,12 214,53 166,41 

KZ/A 36,30% 18,90% 18,50% 20,10% 13,20% 30,40% 

DZ/A 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 2,30% 0,00% 

Nslužby/T 9,10% 8,50% 7,00% 8,40% 13,00% 10,40% 

Nosobní/T 14,20% 11,60% 12,60% 12,10% 22,00% 20,80% 

Nost.prov./t 6,20% 4,40% 4,50% 3,80% 3,60% 18,30% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V období 2005 – 2006 je zachyceno mírné zvýšení rentability vlastního kapitálu, 

které je ovlivněno růstem rentability tržeb, rychlostí obratu aktiv a mírným snížením finanční 

páky. Na růst rentability tržeb měl vliv především růst daňové redukce zisku a provozní 

rentability tržeb a to vše díky růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Mírné zvýšení 

rychlosti obratu aktiv bylo způsobeno snížením doby obratu dlouhodobých aktiv a zvýšením 

doby obratu oběžných aktiv, na který měl vliv zvýšení oběžných aktiv v roce 2006. Pozitivní 

bylo snížení krátkodobých i dlouhodobých závazků.  

V období 2006 – 2007 došlo ke zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu, kdy byla 

rentabilita vlastního kapitálu zvýšena i přes snížení velikosti finanční páky.  Hodnota finanční 

páky je ovlivněna růstem podílu vlastního kapitálu na aktivech, přičemž krátkodobá  

a dlouhodobá zadluženost je snížena mírně. Na růst rentability tržeb mělo také vliv mírné 

zvýšení úrokové redukce zisku a provozní rentability tržeb, ale mnohem více pozitivně ji 

ovlivnilo navýšení daňové redukce. Celková rychlost doby obratu aktiv vzrostla v důsledku 

snížení doby obratu dlouhodobých a oběžných aktiv.  

V období 2007 – 2008 je zachycen výrazný pokles rentability vlastního kapitálu, 

který je ovlivněn výrazným poklesem rentability tržeb, kdy ukazatel rentability vlastního 

kapitálu dosahuje záporných hodnot a to i přes mírné zvýšení rychlosti obratu aktiv a zvýšení 

hodnoty finanční páky. Na pokles rentability tržeb mělo vliv především zvýšení daňové 

redukce zisku a úrokové redukce zisku a pokles provozní rentability tržeb, která je záporná, 

v důsledku zvýšení nákladovosti. Rentabilita tržeb také poklesla vlivem záporného výsledku 

hospodaření. Na vyšší hodnotu finanční páky mělo vliv mírné zvýšení krátkodobé 

zadluženosti. Rychlost obratu aktiv byla zvýšena jen mírně, zvýšením dlouhodobých aktiv  

a snížením oběžných aktiv. 

V období 2008-2009 je ukazatel rentability vlastního kapitálu opět záporný, 

ovlivněný především snížením obrátky celkových aktiv a rentability tržeb. Ukazatel obrátky 

celkových aktiv poklesl, jelikož byly sníženy tržby za prodej zboží a vlastních výrobků, kdy 

byl ukazatel ovlivněn výrazným zvýšením dlouhodobých a oběžných aktiv. Snížení rentability 

tržeb bylo zapříčiněno ještě výraznějším poklesem výsledku hospodaření, spolu s již 

zmiňovanými poklesy tržeb.  Hodnota finanční páky byla zvýšena jen mírně, toto zvýšení 

zapříčinilo snížení krátkodobých závazků.  

V období 2009 – 2010 je zaznamenána záporná hodnota ukazatele vlastního 

kapitálu, ale došlo k mírnému zlepšení.  Toto mírné zlepšení bylo způsobeno růstem 

rentability tržeb, vlivem zvýšení tržeb za prodej zboží, a také vzrostl ukazatel úrokové 

redukce zisku a provozní rentability tržeb, což mělo za následek snížení nákladovosti. 
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Rychlost obrátky celkových aktiv byla zvýšena poklesem oběžných aktiv, dlouhodobé aktiva 

zůstala téměř nezměněna. Ukazatel finanční páky byl mírně snížen vlivem růstu krátkodobých 

závazků.  

V tab. 4.12 jsou znázorněny vlivy dílčích ukazatelů na změnu ukazatele rentability 

vlastního kapitálu.  

 

Tab. 4.12: Vlivy dílčích ukazatelů na změnu ukazatele rentability vlastního kapitálu  

Ukazatel 

Období 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

velikos

t vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

Δ ROE 0,146 x 0,181 x -0,614 x -0,262 x 0,408 x 

EAT/T 0,147 1. 0,217 1. -0,641 3. -0,531 3. 0,421 1. 

T/A 0,005 2. 0,024 2. 0,0008 2. 0,285 1. -0,036 3. 

A/VK -0,006 3. -0,60 3. 0,026 1. -0,016 2. 0,023 2. 

EAT/EBT 0,013 5. 0,066 3. 0,215 3. 1,169 1. -2,059 9. 

EBT/EBI

T 
0,079 1. 0,039 4. 0,166 4. 0,364 2. -0,072 7. 

EBIT/T 0,054 2. 0,111 2. -1,022 9. -2,064 10. 0,493 2. 

DA/T*360 0,008 6. 0,017 5. -0,019 8. 0,211 3. -8,103 10. 

OA/T*360 -0,003 9. 0,007 6. 0,021 6. 0,073 5. -0,036 6. 

KZ/A -0,004 10. -0,005 7. 0,033 5. 0,0004 6. 0,100 3. 

DZ/A -0,002 8. -0,055 8. -0,007 7. -0,016 7. -0,077 8. 

Nslužby/T 0,007 7. 0,443 1. -43,34 10. -0,871 8. -0,025 5. 

Nosobní/T 0,019 4. -0,235 10. 7,425 2. -1,290 9. -0,007 4. 

Nost.prov./t 0,029 3. -0,097 9. 34,892 1. 0,097 4. 0,525 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování   

 

V období let 2005 - 2006 je hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu oproti 

předcházejícímu období zvýšena o 14,68 %. Tento nárůst je způsoben pozitivním vlivem 

rentability tržeb, rychlostí obratu aktiv a negativním vlivem finanční páky, přičemž rentabilita 

tržeb působí na tento ukazatel nejvíce a je ovlivněna úrokovou redukcí zisku. Z rozkladu 

rentability bylo zjištěno, že provozní rentabilita tržeb značně působí na změnu rentability 

vlastního kapitálu, a to kladně v důsledku pozitivního vlivu ostatních provozních nákladů. 

Naopak finanční páka má na rentabilitu vlastního kapitálu největší negativní vliv, a to je 

způsobeno nejvíce krátkodobou zadlužeností a menší měrou zadlužeností dlouhodobou. 

Rychlost obratu aktiv je ovlivněna růstem doby obratu dlouhodobých aktiv i dobou obratu 

oběžných aktiv. Největší pozitivní vliv na změnu rentability vlastního kapitálu má úroková 



69 
 

redukce zisku, provozní rentabilita tržeb a nákladovost ostatních provozních nákladů. Největší 

negativní vliv na změnu vrcholového ukazatele má krátkodobá zadluženost, doba obratu 

oběžných aktiv a dlouhodobá zadluženost.   

V období let 2006 - 2007 je výnosnost vlastního kapitálu oproti roku 2006 zvýšena  

o 3,51%. Růst rentability vlastního kapitálu je způsoben především pozitivním vlivem 

rentability tržeb a rychlostí obratu aktiv. Změna rentability vlastního kapitálu je způsobena  

i záporným efektem z finanční páky, na kterou má vliv záporná hodnota krátkodobé  

a dlouhodobé zadluženost. Vliv na rychlost obratu aktiv má zejména kladný efekt z doby 

obratu dlouhodobých a oběžných aktiv. Z rozkladu rentability tržeb je patrné, že největší 

kladný vliv byl zaznamenán u provozní rentability tržeb, která je ovlivněna především 

v důsledku nákladovosti služeb. Největší pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu má 

nákladovost služeb, provozní rentabilita tržeb a daňová redukce zisku. Negativní vliv na 

změnu rentability vlastního kapitálu mají nejvíce nákladovost osobních nákladů, dále 

nákladovost ostatních provozních nákladů a dlouhodobá zadluženost.  

V období let 2007 - 2008 je rentabilita vlastního kapitálu oproti předcházejícímu 

období snížena o hodnotu 61,37 %. Tento největší meziroční pokles ve sledovaném období je 

ovlivněn snížením rentability tržeb, ale také poklesem rychlosti obratu aktiv. Nejvíce je 

negativně ovlivněna výnosnost vlastního kapitálu rentabilitou tržeb. Naopak ukazatel finanční 

páky byl v tomto období výrazně zvýšen a dosahuje kladných hodnot, zvýšením krátkodobé  

a dlouhodobé zadluženosti. Z rozkladu rentability tržeb je patrné, že je pozitivně ovlivněna 

daňovou a úrokovou redukcí zisku a negativně ovlivněna provozní rentabilitou tržeb, na 

kterou má největší vliv nákladovost služeb, která byla výrazně snížena. Největší kladný efekt 

však měla na provozní rentabilitu tržeb nákladovost ostatních provozních nákladů  

a nákladovost osobních nákladů. Rychlost obratu aktiv je ovlivněna pozitivně dobou obratu 

oběžných aktiv a negativně dobou obratu dlouhodobých aktiv, přičemž větší vliv na zvýšení 

obrátky aktiv mělo snížení doby obratu dlouhodobých aktiv. Na změnu rentability vlastního 

kapitálu má největší pozitivní vliv nákladovost ostatních provozních nákladů, nákladovost 

osobních nákladů a daňová redukce zisku. Největší negativní vliv na výnosnost vlastního 

kapitálu má nákladovost služeb, provozní rentabilita tržeb a doba obratu dlouhodobých aktiv.  

V období let 2008 - 2009 je výnosnost vlastního kapitálu oproti roku 2008 snížena  

o 2,62 %. Nejvíce ovlivněna je rentabilita vlastního kapitálu v první úrovni, a to kladným 

zvýšením doby obratu aktiv, zápornou rentabilitou tržeb a finanční pákou. Dlouhodobou  

i krátkodobou zadlužeností je negativně ovlivněna hodnota finanční páky, přičemž vliv 

krátkodobé zadluženosti je větší. Největší vliv na výnosnost vlastního kapitálu má doba 
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obratu aktiv, která je pozitivně ovlivněna dobou obratu dlouhodobých aktiv a dobou obratu 

oběžných aktiv, přičemž výraznější je pozitivní vliv doby obratu dlouhodobých aktiv. 

Negativní vliv na rentabilitu tržeb má především provozní rentabilita tržeb, jejíž vliv je 

negativní v důsledku záporného efektu z nákladovosti osobních nákladů a nákladovosti 

služeb. Pozitivní vliv na provozní rentabilitu má nákladovost ostatních provozních nákladů. 

Rentabilita tržeb je také ovlivněna daňovou a úrokovou redukcí zisku, kdy jejich vliv je 

největší. Největší pozitivní vliv na změnu výnosnosti vlastního kapitálu má tedy daňová  

a úroková redukce zisku a doba obratu dlouhodobých aktiv. Největší negativní vliv na změnu 

rentability vlastního kapitálu má provozní rentabilita tržeb, nákladovost osobních nákladů  

a služeb.  

V období let 2009 - 2010 je zaznamenáno výrazné zvýšení ve vývoji rentability 

oproti předcházejícímu období. Výnosnost vlastního kapitálu je v roce 2010 zvýšena  

o 40,83%. Tento meziroční růst je způsoben především kladným vlivem rentability tržeb, 

která je pozitivně ovlivněna nejvíce provozní rentabilitou tržeb, kdy největší kladný efekt má 

nákladovost ostatních provozních nákladů, ale také nákladovost osobních nákladů a služeb. 

Rentabilita tržeb je ale také ovlivněna záporným vlivem daňové a úrokové redukce zisku.  

Také finanční páka má pozitivní vliv na výnosnost vlastního kapitálu, a to především 

v důsledku pozitivního vlivu krátkodobé zadluženosti a negativního vlivu dlouhodobé 

zadluženosti. Záporným vlivem z doby obratu aktiv je ovlivňována rychlost obratu aktiv, a to 

jak dlouhodobých tak oběžných aktiv. Na změnu rentability vlastního kapitálu má největší 

pozitivní vliv nákladovost ostatních provozních nákladů, provozní rentabilita tržeb  

a krátkodobá zadluženost. Největší negativní vliv má doba obratu dlouhodobých aktiv, 

daňová redukce zisku a dlouhodobá zadluženost. 

4.5 Srovnání společnosti s odvětvím  

 Tato kapitola je zaměřena na srovnání společnosti Tatra a.s. s odvětvím, ve kterém 

společnost působí.  Pro srovnání bude vybráno několik nejdůležitějších ukazatelů. Činnost 

společnosti je především zaměřena na výrobu nákladních automobilů, a proto je zařazena pro 

srovnání s odvětvím dle OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) do odvětví 

výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (sekce 34). K 1. lednu 2008 došlo ke zrušení 

klasifikace OKEČ, která byla nahrazena novou klasifikací ekonomických činností, tzv.  

CZ-NACE, čímž došlo k novému rozdělení podle odvětví. Za období 2005 a 2006 jsou 

hodnoty společnosti Tatra a.s. srovnány s průměrnými hodnotami za odvětví dle OKEČ. 
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V letech 2007-2010 jsou hodnoty společnosti již srovnány s průměrnými hodnotami za 

odvětví dle CZ-NACE, a to z důvodu zrušení klasifikace OKEČ. Tato změna v klasifikaci 

však může vést ke zkreslení údajů ve srovnávaných veličinách. Po změně na klasifikaci  

CZ-NACE byla finanční analýza průmyslu přepočtena zpětně od roku 2007.  

 Rok 2008 byl pro společnost Tatra a.s. krizový, neboť ve druhé polovině tohoto roku 

začala na společnost působit celosvětová finanční krize a ukazatel rentability vlastního 

kapitálu dosahoval záporné hodnoty. Proto jsou v této kapitole v rámci srovnání znázorněny 

vypočtené hodnoty rentability vlastního kapitálu společnosti a odvětví dle 

Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů, který slouží podnikům 

k ověření jejich finančního zdraví.  

4.5.1 Zhodnocení vybraných ukazatelů  

 Společnost Tatra a.s. je srovnána s odvětvím pomocí ukazatelů, kterými jsou 

rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita aktiv a celková likvidita. V následující tabulce je 

zachycen vývoj srovnání ukazatelů rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv s odvětvím 

dle klasifikace OKEČ a CZ-NACE.   

 

Tab. 4.13: Srovnání rentability podniku a odvětví 

 

 

OKEČ CZ-NACE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE podnik 0,33% 15,01% 33,09% -28,28% -54,45% -13,61% 

ROE odvětví 11,34% 17,14% 17,55% 14,81% 6,96% 14,29% 

ROA podnik 1,81% 6,83% 12,20% -2,03% -19,72% -4,34% 

ROA odvětví 8,6% 12,42% 13,06% 10,78% 4,22% 7,74% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z grafu 4.6 je patrné, že společnost Tatra a.s. z hlediska rentability vlastního 

kapitálu, dosahuje ve sledovaném období stejného trendu jako odvětví. Rostoucí trend odvětví 

v letech 2005 – 2007 byl dán především vstupem nových zahraničních investorů do 

automobilového průmyslu, zahájením výroby v nové automobilce TCPA Kolín v roce 2005  

a také rostoucí poptávkou po vozech automobilky Škoda Auto. Na rostoucí trend rentability 

vlastního kapitálu u společnosti Tatra a.s. v období 2005 – 2007 měly vliv zejména zvyšující 

se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, a to díky růstu exportu výrobků do již 

tradičních zemí, kterými jsou Rusko, Indie a Austrálie. Klesající hodnoty rentability vlastního 

kapitálu odvětví v letech 2008 a 2009 byly způsobeny projevy celosvětové ekonomické  
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a hospodářské krize, kdy nejvíce docházelo k poklesu u automobilového průmyslu. Také 

záporné hodnoty rentability vlastního kapitálu byly způsobeny touto krizí a společnost Tatra 

a.s. vykázala v roce 2009 meziroční pokles na 35,9 %. V roce 2010 zaznamenala rentabilita 

vlastního kapitálu rostoucího trendu jak u odvětví, tak u společnosti Tatra a.s. Růst odvětví 

byl zapříčiněn především zahájením plného provozu automobilky Hyundai a růst rentability 

vlastního kapitálu společnosti byl ovlivněn zvýšením produkce do Ruska a produkcí 

armádních strojů pro Spojené arabské emiráty. Společnost se také snažila zaměřit na země 

s méně kvalitní silniční sítí, např. v Jihovýchodní Asii a v Jižní Americe.   

 

Graf 4.6: Srovnání rentability vlastního kapitálu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Rentabilita aktiv společnosti Tatra a.s. dosahuje v celém sledovaném období stejného 

trendu jako rentabilita aktiv odvětví. V období let 2005 – 2007 byla rentabilita aktiv rostoucí. 

Následně v letech 2008 - 2010 rentabilita aktiv společnosti poklesla na zápornou hodnotu, 

zatímco rentabilita aktiv odvětví vykazovala kladnou hodnotu i přes celosvětovou krizi.  

Záporné výsledky byly dány již zmiňovanými výsledky hospodaření, které v tomto období 

dosahovaly ztráty, jelikož velká část produkce směřovala do zahraničí, kde se díky posilující 

koruně v první polovině roku 2008 stávaly nákladní automobily společnosti Tatra a.s. 

dražšími. Společnosti tak poklesl export, neboť tradiční odběratele taky postihly účinky 

celosvětové krize.  
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Graf 4.7: Srovnání rentability aktiv  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

  

 V grafu 4.8 je zachycen vývoj celkové likvidity podniku a odvětví za období  

2005-2010. Ze srovnání je patrné, že společnost v letech 2005 – 2008 dosahuje stejného 

trendu jako odvětví a v letech 2009 a 2010 trendu opačného. Společnost Tatra a.s. dosahuje 

kromě roku 2010 vyšších hodnot celkové likvidity než odvětví, což je pro firmu pozitivní, 

neboť společnost je schopna dostát svým závazkům. Nižší hodnota dosažená v roce 2010 byla 

způsobena především snížením zásob a snížením bankovních úvěrů.  

  

Graf 4.8: Srovnání celkové likvidity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování   

 

 V grafu 4.9 je znázorněno srovnání rentability vlastního kapitálu společnosti Tatra 

a.s. s odvětvím za použití benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů. 

Z výsledných hodnot je patrné, že hodnota ROE je slabší, protože je nižší než charakteristická 
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hodnota za odvětví. Největší negativní vliv má na společnost podle benchmarkingového 

modelu poměr přidané hodnoty / výnosy, poměr vlastního kapitálu a na celkových aktivech  

a finanční nákladovost. Naopak pozitivní vliv má nákladovost odpisů, úroková míra  

a obrátka aktiv.  

 

Graf 4.9: Srovnání ROE s odvětvím  

 

Zdroj: www.mpo.cz  

kde TH je nejlepší podnik v odvětví, RF jsou velmi dobré podniky v odvětví, Zl jsou ziskové 

podniky v odvětví a ZT ztrátové podniky v odvětví. 

4.5.2 Srovnání ekonomické přidané hodnoty společnosti s odvětvím  

 V následující kapitole budou srovnány hodnoty ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty a spreadu společnosti Tatra a.s. s odvětvím, ve kterém tato společnost působí za 

sledované období 2005-2010. V kapitole jsou také znázorněny pyramidové rozklady 

ekonomické přidané hodnoty odvětví a společnosti Tatra a.s. Pomocí těchto rozkladů byly 

analyzovány dílčí vlivy, které na ekonomickou přidanou hodnotu působí. V následující 

tabulce jsou zobrazeny hodnoty ukazatele EVA a spreadu společnosti a odvětví. 

 

Tab. 4.14: Srovnání EVA a spreadu 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EVA podniku (v tis. Kč) -234 378 108 729 645 722 -1 023 908 -1 051 296 -462 769 

EVA odvětví (v tis. Kč) 3 676 692 12 779 460 13 540 355 7 876 211 -13 665 400 3 650 808 

ROE - Re podniku -15,92% 6,26% 24,89% -50,65% -80,35% -39,98% 

ROE- Re odvětví 3,22% 9% 7,29% 4,34% -8,62% 2,09% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z grafu 4.10 je zřejmé, že vývoj výsledných hodnot ekonomické přidané hodnoty 

společnosti Tatra a.s. a vývoj odvětví má ve sledovaném období, kromě roku 2009 stejný 

trend. Společnost však dosahuje vyšší ekonomické přidané hodnoty právě pouze v roce 2009, 

kdy u odvětví došlo k výraznému poklesu tohoto ukazatele. V letech 2005 – 2007 má 

ekonomická přidaná hodnota jak společnosti, tak odvětví rostoucí trend. Výraznější pokles 

nastal v období 2008 - 2010, kdy ukazatel ekonomické přidané hodnoty společnosti Tatra a.s. 

dosahoval hodnot záporných. Ekonomická přidaná hodnota odvětví od roku 2008 dosahovala 

také klesajícího trendu, avšak záporné hodnoty bylo dosaženo pouze v roce 2009.  

 

Graf 4.10: Srovnání ekonomické přidané hodnoty s odvětvím  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Ve vývoji hodnot spreadu je patrné, že vývoj trendu společnosti a odvětví je kromě 

roku 2007 shodný. V roce 2007 dosahuje společnost Tatra a.s. výrazně vyšší hodnoty spreadu 

než odvětví, což mohlo být způsobeno dosažením velice dobrého výsledku hospodaření 

v tomto roce a je zřejmé, že společnost je výnosnější než odvětví. V letech 2005  

a 2008 – 2010 jsou výsledky spreadu společnosti záporné a to v důsledku nízkých, respektive 

záporných hodnot rentability vlastního kapitálu. Naopak spread odvětví dosahuje kromě roku 

2009 kladných hodnot.  

 

Při výpočtu pyramidových rozkladů ekonomické přidané hodnoty společnosti Tatra 

a.s. a odvětví, byla použita funkcionální metoda rozkladu. Analýza vlivů je provedena za 

období 2005 – 2010.  Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty je rozdělen do čtyř 

úrovní. V první úrovni je sledováno, jaký vliv má na ekonomickou přidanou hodnotu spread  
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a vlastní kapitál. Druhá úroveň zkoumá, jak je ovlivněn spread, a to rentabilitou vlastního 

kapitálu a náklady vlastního kapitálu. Třetí úroveň analyzuje vlivy působící na rentabilitou 

vlastního kapitálu. Mezi tyto vlivy patří poměr čistého zisku k zisku před zdaněním  

a nákladovými úroky, rentabilita aktiv a ukazatel finanční páky. Ve čtvrté úrovni je zkoumán 

vliv provozní rentability výnosů a obrátky aktiv na rentabilitu aktiv. V tab. 4.15 jsou 

znázorněny dílčí vlivy působící na ekonomickou přidanou hodnotu odvětví.   

 

Tab. 4.15: Vlivy působící na EVA odvětví 

Ukazatel 

ODVĚTVÍ 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

velikost 

vlivu 

pořa

dí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

Δ EVA 9 102 768 x 760 895 x -5664 144 x -21541611 x 17316 208 x 

(ROE - Re) 
7 403 514 1. -2803 140 2. -5414 125 2. 409 243 1. -538 021 2. 

VK 1 699 254 2. 3 564 035 1. -250 019 1. -17607998 2. 17 854 228 1. 

VK 1 699 254 4. 3 564 035 1. -250 019 3. -17607998 5. 17 854 228 3. 

RE 25 442 6. -2 567 339 7. 816 876 2. 41 990 417 1. -1 527 795 7. 

EAT/EBIT 3 057 486 3. -62 026 4. -336 442 4. 8 851 108 2. 3 429 205 4. 

EBIT/A 6 581 119 1. -501 405 5. -7 045 981 7. -75139060 7. 27 794 352 1. 

A/VK -2 260 533 7. 327 630 3. 1 151 422 1. 6 689 537 3. 1 908 466 6. 

EBIT/V 5 630 438 2. -1 355 378 6. -5 133 965 6. -68375516 6. 25 139 465 2. 

V/A 950 681 5. 853 973 2. -1 912 016 5. -6 763 544 4. 2 654 887 5. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V tab. 4.16 jsou znázorněny vlivy působící na ekonomickou přidanou hodnotu 

společnosti Tatra a.s  

V období let 2005 – 2006 je zřejmé, že změna ekonomické přidané hodnoty odvětví 

je vyšší než změna ekonomické přidané hodnoty společnosti, kdy odvětví je tedy úspěšnější 

ve tvorbě hodnoty pro vlastníky. Při srovnání vlivů působících na ekonomickou přidanou 

hodnotu odvětví a společnosti v tomto období je patrné, že největší pozitivní vliv na odvětví 

má rentabilita aktiv a provozní rentabilita výnosů. Největší pozitivní vliv na společnost Tatra 

a.s. má poměr čistého zisku k zisku před zdaněním a nákladovými úroky, a také rentabilita 

aktiv jako u odvětví. Největší negativní vlivy na ukazatel ekonomické přidané hodnoty má 

společnost a odvětví společné a jsou to náklady na vlastní kapitál a ukazatel finanční páky. 

Z analýzy vlivů na ekonomickou přidanou hodnotu lze tedy vyvodit, že vývoj trendu odvětví 

a společnosti je shodný. 
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Tab. 4.16: Vlivy působící na EVA společnosti Tatra a.s.  

Ukazatel 

TATRA a.s. 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

velikost 

vlivu 

pořadí 

vlivu 

Δ EVA 343 106 x 536 994 x -1 699 631 x -27 387 x 588 527 x 

(ROE - Re) 
355 877 1. 403 417 1. -1 743 493 2. -494 420 2. 497 825 1. 

VK -12 771 2. 133 576 2. 73 862 1. 467 032 1. 90 700 2. 

VK -12 771 5. 133 576 4. 73 862 5. 467 032 3. 90 700 3. 

RE -370 720 7. -12 688 6. 523 410 2. 77 267 4. 5 527 5. 

EAT/EBIT 446 711 1. 242 431 3. 15 000 532 1. 2 729 166 1. -84 911 7. 

EBIT/A 301 915 2. 308 895 1. -4 115 310 6. -3 245 541 6. 548 368 1. 

A/VK -22 029 6. -135 221 7. 347 873 3. -55 314 5. 28 841 4. 

EBIT/V 288 794 3. 265 228 2. -4 214 181 7. -4 540 240 7. 548 296 2. 

V/A 13 120 4. 43 666 5. 98 871 4. 1 294 699 2. 72 6. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V období let 2006 – 2007 se změna ekonomické přidané hodnoty společnosti, 

přibližuje změně ekonomické přidané hodnoty odvětví, přesto však odvětví stále vytváří vyšší 

hodnotu pro vlastníky. V případě největšího pozitivního vlivu na ekonomickou přidanou 

hodnotu jsou vlivy odvětví a společnosti jiné, kdy na odvětví nejvíce působí vlastní kapitál  

a obrátka aktiv a na společnost rentabilita aktiv a provozní rentabilita výnosů. Mezi největší 

negativní vlivy jak u odvětví, tak i u společnosti patří, jako v předcházejícím období náklady 

na vlastní kapitál. Vývoj trendu odvětví a společnosti je i v tomto období stejný.  

V období let 2007 – 2008 je ekonomická přidaná hodnota společnosti velmi snížena 

a dosahuje záporných hodnot. V porovnání s odvětvím však není tato změna tak výrazná. 

V tomto období lze nalézt společný pozitivní vliv na změnu ekonomické přidané hodnoty pro 

odvětví a společnost, a je to vliv nákladů na vlastní kapitál, který naopak v předcházejícím 

období patřil mezi největší negativní vlivy. Dále na odvětví pozitivně působí finanční páka  

a na společnost poměr čistého zisku k zisku před zdaněním a nákladovými úroky. Také  

u negativních vlivů lze nalézt stejný vliv jak u odvětví tak společnosti, z čehož vyplývá, že 

vývoj trendu odvětví a společnosti je shodný, kdy mezi tyto negativní vlivy patří rentabilita 

aktiv a provozní rentabilita výnosů.  

V období let 2008 – 2009 dosahuje změna ekonomické přidané hodnoty odvětví 

opět záporné hodnoty, kdy se jedná o ještě výraznější pokles než v předcházejícím období. 

Naopak změna ekonomické přidané hodnoty společnosti se zvýšila. I přesto však odvětví ani 

společnost nevytvářejí hodnotu pro vlastníky. Pozitivní vliv na společnost a odvětví má 
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poměr čistého zisku k zisku před zdaněním a úroky, a také náklady na vlastní kapitál  

u odvětví a obrátka aktiv u společnosti. Negativní vlivy působící na ukazatel ekonomické 

přidané hodnoty odvětví a společnosti se shodují s vlivy, působícími v předcházejícím období, 

a jsou to, rentabilita aktiv a provozní rentabilita výnosů.   

V období let 2009 – 2010 je změna ekonomické přidané hodnoty kladná, jak  

u odvětví, tak u společnosti. Hodnotu pro vlastníky tedy vytváří odvětví i společnost.  Stejný 

pozitivní vliv na změnu ekonomické přidané hodnoty odvětví a společnosti má rentabilita 

aktiv a provozní rentabilita výnosů, což je oproti předcházejícím obdobím viditelný úspěch, 

neboť tyto ukazatele patřily dlouhodobě mezi ukazatele působící na ekonomickou přidanou 

hodnotu velice negativně. Mezi vlivy, které působí, na ukazatel ekonomické přidané hodnoty 

odvětví patří náklady na vlastní kapitál a ukazatel finanční páky. Vlivy působící na 

ekonomickou přidanou hodnotu společnosti jsou poměr čistého zisku k zisku před zdaněním  

a nákladovými úroky a obrátka aktiv. Vývoj trendu odvětví a společnosti je v tomto období 

shodný.  

4.5.3 Popis vývoje finanční situace společnosti Tatra a.s. 

V roce 2002 započala ve společnosti Tatra a.s. rozsáhlá restrukturalizace, která 

ovlivnila rozvoj a prosperitu společnosti v letech 2005 a 2006. Společnost v roce 2005 zvýšila 

prodejnost nákladních automobilů na perspektivních trzích, především Slovenska, Ruska  

a Maďarska. V roce 2006 došlo k výraznému zvýšení prodeje především na ruském  

a indickém trhu. Firma také začala exportovat do nových teritorií, kterými byly Austrálie  

a Madagaskar. Restrukturalizace měla vliv zejména na zlepšující se strukturu zdrojů 

financování, zvyšující se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a s tím související 

rostoucí výsledky hospodaření a zlepšující se platební schopnost. Společnost však měla dbát 

zvýšené pozornosti zejména u špatných výsledků pohotové a okamžité, u ukazatele doby 

obratu zásob a závazků a ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu. Jedná se zejména o špatné 

výsledky pohotové a okamžité likvidity, ukazatele doby obratu zásob a závazků a ukazatele 

zadluženosti vlastního kapitálu. Za nejdůležitější událost byla považována změna majoritních 

akcionářů, kdy Terex Corporation prodala svůj celý přímo či nepřímo vlastněný 80,51 % 

podíl na základním kapitálu v Tatře a. s. společnosti Tatra Holdings s. r. o. 

Rok 2007 byl pro společnost Tatra a.s. výborným rokem a přinesl jí spoustu úspěchů.  

Společnost se stabilizovala a v porovnání s konkurencí dosáhla nadprůměrných výsledků.  

Společnost dosáhla rekordních úrovní v tržbách, ziscích a významné úrovně pozitivního cash 
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flow a díky těmto úspěchům došlo k největšímu nárůstu vlastního kapitálu za sledované 

období. Na růst tržeb a zisku mělo vliv především navýšení tržeb z prodeje, zejména na 

ruském a australském trhu a zvýšení výroby a prodej náhradních dílů. Společnost také v tomto 

roce navrhla a úspěšně vyvinula první nákladní vůz Tatra s pevnými nápravami, který měl 

sloužit jako doplňkový produkt pro stávající zákazníky.  

Rok 2008 byl pro světovou ekonomiku, pro všechny vlády a pro většinu firem na 

celém světě rokem extrémních úkolů, obtíží a ve většině případů nepříjemných změn. 

Globální finanční krize způsobila pád akciových trhů, čímž došlo k rozšíření krize do všech 

zemí, poklesla výroba a hospodářská aktivita. Společnost Tatra a.s. nebyla na tuto situaci 

připravena, neměla vypracovaný žádný krizový scénář, a proto tato krize zasáhla společnost 

velice rychle. V první polovině roku 2008 společnost zažívala obrovský rozvoj a nebyla 

schopna vyrábět vozy tak rychle, aby uspokojila všechny zákazníky, proto společnost začala 

přijímat objednávky na nákladní vozy 6 až 9 měsíců před jejich expedicí a tudíž ceny byly 

pevně stanoveny. Během prvního pololetí však došlo k posilování české koruny, narostly ceny 

energií a oceli. Tyto okolnosti způsobily, že se vozy určené na export staly drahými, ale 

jelikož byly ceny již předem dojednány, veškeré náklady nesla společnost Tatra a.s., což bylo 

příčinou velmi negativních finančních dopadů. Docházelo k nárůstu zásob, vlivem snížení 

zakázek, neboť obchodní partneři nebyli schopni zaplatit za vozy, které již odebrali a přestaly 

být poskytovány bankovní a úvěrové produkty, které zákazníci Tatry využívali. Růst aktiv, 

respektive zásob, negativně ovlivnily cash flow, což způsobilo snížení finančních prostředků  

a aktiva musely být kryty zvýšenou zadlužeností, neboť podnik snižoval vlastní kapitál. 

Všechny faktory působily přímo na platební schopnost podniku.  

V roce 2009 společnost Tatra a.s. i přes nejobtížnější finanční situaci, ve které se 

nacházela za posledních 60 let, provedla změny, jež jí zajistily fungování alespoň na produkci 

nejnižšího objemu zakázek. Tyto změny se projevily snížením počtu zaměstnanců a redukcí 

pracovní doby na 80 %, klesajícími aktivy, vysoce záporným výsledkem hospodaření a silnou 

závislostí na úvěrovém financování. Nejdůležitější význam v roce 2009 pro společnost Tatra 

a.s. bylo dokončení dodávek nákladních automobilů pro Armádu České republiky, které byly 

objednány v roce 2007, kdy tato zakázka pomohla Tatře odvrátit bankrot.  

V roce 2010 se finanční situace společnosti zlepšila, i přesto, že byla společnost  

i nadále ztrátová. Automobilka zvýšila produkci a zejména těžila z dodávek do Ruska  

a armádních strojů pro Spojené arabské emiráty. Zároveň se snažila zaměřit na země s méně 

kvalitní silniční sítí, kterými jsou například Jihovýchodní Asie a Jižní Amerika. Společnosti 
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se podařilo také splatit více jak polovinu bankovních úvěrů a snížit náklady vlivem 

restrukturalizace započaté v roce 2009.  

4.6 Celkové zhodnocení a doporučení 

Tato část je věnována celkovému zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Tatra 

a.s. za období 2005 – 2010.  

Z poměrových ukazatelů rentability můžeme vyvodit, že zásadní vliv na tyto 

ukazatele měly záporné výsledky hospodaření od roku 2008. Nejlepších hodnot dosáhla 

společnost v roce 2007, neboť v tomto roce dosáhla nejvyššího zisku. V rámci ukazatelů 

rentability je tedy zaznamenán postupný klesající trend, což bylo pro firmu nepříznivé. V roce 

2010 se společnosti podařilo výsledek hospodaření vylepšit, pořád byl ale záporný, a tudíž i 

ukazatele rentability.  

V oblasti celkové likvidity byla společnost schopna uspokojovat své věřitele pouze 

v letech 2006 – 2009. Vývoj ukazatele pohotové likvidity byl ve sledovaném období pro 

firmu poměrně nepříznivý. Doporučených hodnot a tedy bezproblémové zajištění platební 

schopnosti, dosáhla společnost Tatra a.s. pouze v letech 2006 a 2007, kdy byl podíl zásob na 

struktuře oběžných aktiv nejnižší. Také ukazatel okamžité likvidity vykazoval nepříznivé 

výsledky, neboť firma nesplňovala v žádném roce minimální doporučenou hodnotu, což bylo 

dáno velmi nízkou hodnotou krátkodobého finančního majetku. Ukazatel čistého pracovního 

kapitálu naopak dosahoval do roku 2010 pozitivního vývoje peněžních toků a firma byla 

v tomto období překapitalizována. 

Z poměrových ukazatelů zadluženosti vyplývá, že společnost lze považovat 

z hlediska celkové zadluženosti za dlouhodobě finančně stabilní a dochází tak k upevňování 

finanční samostatnosti společnosti. Také ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech je ve 

sledovaném období stabilní a společnost je schopna krýt majetek vlastními zdroji. Negativní 

pro společnost Tatra a.s. byly vysoké hodnoty ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu, které 

byly ovlivněny především zápornými výsledky hospodaření.  

Ukazatele aktivity dosahovaly ve sledovaném období kolísavého trendu, a byly 

nejvíce ovlivňovány dosaženými tržbami. Společnost měla vysoké zásoby, relativně stabilní 

byl ukazatel doby obratu pohledávek a ukazatel doby obratu závazků v letech 2005 a 2010 

dosahovala vyšších hodnot.  

Pro zhodnocení finanční výkonnosti, která tvoří stěžejní část diplomové práce, byly 

použity souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti. Z těchto souhrnných modelů byl 
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aplikován Altmanův model, Taflerův model, Beaverův model, Kralickův Quick-test a Indexy 

IN.  

Z výsledků Altmanova modelu je patrné, že společnost Tatra a.s. byla ohrožena 

bankrotem pouze v roce 2010. Výsledky Taflerova modelu zařadily společnost v roce 2009 

mezi bankrotující, kdy dosahoval velmi vysoké záporné hodnoty. Podle Beaverova modelu 

dosahuje firma téměř ve všech sledovaných období příznaky bankrotující firmy, což je pro 

firmu velice nepříznivé, a proto by se měl podnik v budoucnu snažit o zlepšení hospodaření. 

V rámci Kralickova Quick-testu se společnost nachází v intervalu šedé zóny, kdy nelze 

jednoznačně určit, zda má podnik špatnou finanční situaci, či nikoliv.  

Největší význam při hodnocení finanční výkonnosti je přikládán výsledným 

hodnotám indexů IN. Na základě porovnání výsledků použitých modelů vyplývá, že 

společnost vytvářela ekonomickou přidanou hodnotu pouze v letech 2006 a 2007. V ostatních 

letech lze společnost považovat za finančně slabou, kdy v roce 2009 byla společnost dokonce 

ohrožena bankrotem. Pro společnost bude velice důležité sledovat tento ukazatel v budoucích 

letech.  

Nejdůležitějším ukazatelem při zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Tatra 

a.s. byl ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Z vypočtených výsledků ekonomické přidané 

hodnoty na bázi zúženého rozpětí bylo zjištěno, že bohatství vlastníků je zvyšováno, a tedy 

kladná ekonomická přidaná hodnota dosahována v letech 2006 a 2007. V letech 2005 a 2008 

– 2010 je zaznamenána záporná ekonomická přidaná hodnota.  

Za pomocí pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty byly identifikovány 

faktory, které na ekonomickou přidanou hodnotu ve sledovaném období působí. Největší 

vlivy na ekonomickou přidanou hodnotu jsou znázorněny v tab. 4.17. Z tabulky je patrné, že 

pozitivní vliv na ekonomickou přidanou hodnotu má nejčastěji daňová a úroková redukce 

zisku a naopak v rámci negativního vlivu faktorů je to finanční nákladovost. 
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Tab. 4.17: Faktory s největším vlivem na změnu ekonomické přidané hodnoty 

 Pozitivní vliv Negativní vliv 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

2005 – 2006 

úroková 

redukce 

zisku 

finanční 

nákladovost 

daňová 

redukce 

zisku 

riziková 

přirážka za 

velikost 

podniku 

riziková 

přirážka za 

obchodní 

podnikatelské 

riziko 

podíl rezerv 

na vlastním 

kapitálu 

2006 – 2007 
mimořádná 

nákladovost 

daňová 

redukce 

zisku 

vlastní 

kapitál 

finanční 

nákladovost 

podíl 

bankovních 

úvěru na 

vlastním 

kapitálu 

doba obratu 

ostatních 

aktiv 

2007 – 2008 

daňová 

redukce 

zisku 

úroková 

redukce 

zisku 

riziková 

přirážka za 

kapitálovou 

strukturu 

finanční 

nákladovost 

nákladovost 

jiných 

provozních 

nákladů 

nákladovost 

osobních 

nákladů 

2008 – 2009 

daňová 

redukce 

zisku 

úroková 

redukce 

zisku 

doba obratu 

ostatních 

aktiv 

finanční 

nákladovost 

nákladovost 

nákladů na 

odpisy 

nákladovost 

osobních 

nákladů 

2009 - 2010 
finanční 

nákladovost 

vlastní 

kapitál 

podíl rezerv 

na vlastním 

kapitálu 

podíl 

závazků 

k vlastnímu 

kapitálu 

úroková 

redukce zisku 

nákladovost 

nákladů na 

služby 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Velmi důležitým ukazatelem při hodnocení finanční výkonnosti společnosti je také 

ukazatel rentability vlastního kapitálu. Z vypočtených výsledků tohoto ukazatele je patrné, že 

v letech 2005 – 2007 je výnosnost vlastního kapitálu kladná a v letech 2008 - 2010 v důsledku 

záporných výsledků hospodaření je rentabilita vlastního kapitálou záporná. Za pomocí 

pyramidového rozkladu byly i pro ukazatel rentability vlastního kapitálu identifikovány 

faktory, které na tento ukazatel působí ve sledovaném období. V rámci působení faktorů na 

rentabilitu vlastního kapitálu je zřejmé, že nejčastější pozitivní vliv na tento ukazatel má 

nákladovost ostatních provozních nákladů a provozní rentabilita tržeb a naopak negativní vliv 

má nákladovost osobních nákladů a dlouhodobá zadluženost. Vlivy, které na rentabilitu 

vlastního kapitálu působí, jsou znázorněny v tab. 4.18. 
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Tab. 4.18: Faktory s největším vlivem na změnu ukazatele rentability vlastního kapitálu  

 Pozitivní vliv Negativní vliv 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

2005 – 2006 

úroková 

redukce 

zisku 

provozní 

rentabilita 

tržeb 

nákladovost 

ostatních 

provozních 

nákladů 

krátkodobá 

zadluženost 

doba obratu 

oběžných 

aktiv 

dlouhodobá 

zadluženost 

2006 – 2007 

nákladovost 

nákladů na 

služby 

provozní 

rentabilita 

služeb 

daňová 

redukce zisku 

nákladovost 

osobních 

nákladů 

nákladovost 

ostatních 

provozních 

nákladů 

dlouhodobá 

zadluženost 

2007 – 2008 

nákladovost 

ostatních 

provozních 

nákladů 

nákladovost 

osobních 

nákladů 

daňová 

redukce zisku 

nákladovost 

nákladů na 

služby 

provozní 

rentabilita 

tržeb 

doba obratu 

dlouhodobý

ch aktiv 

2008 – 2009 

daňová 

redukce 

zisku 

úroková 

redukce 

zisku 

doba obratu 

dlouhodobých 

aktiv 

provozní 

rentabilita 

tržeb 

nákladovost 

osobních 

nákladů 

nákladovost 

nákladů na 

služby 

2009 - 2010 

nákladovost 

ostatních 

provozních 

nákladů 

provozní 

rentabilita 

tržeb 

krátkodobá 

zadluženost 

doba obratu 

dlouhodobých 

aktiv 

daňová 

redukce 

zisku 

dlouhodobá 

zadluženost 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Na základě zhodnocení finanční analýzy a finanční výkonnosti lze firmě Tatra a.s. 

doporučit, aby se více zaměřila na snižování skladových zásob surovin a na hledání 

odběratelů pro své výrobky, zejména pro ty, které měla skladem, např. snížením jejich 

prodejní ceny. Také by měla zlepšit svou platební schopnost vůči dodavatelům, a to tak, že by 

měla dbát na vylepšení inkasování svých pohledávek, např. sjednáním penalizací za 

překročení lhůty splatnosti, nebo poskytnutím skonta při splacení před lhůtou splatnosti. 

Zvýšená pozornost by měla být věnována získávání hotovostních finančních prostředků,  

s cílem zlepšit likviditu podniku, neboť v období krize je nejdůležitější finanční hotovost  

a rovněž snižovat mzdové, energetické a administrativní náklady. Snižování mzdových 

nákladů propouštěním zaměstnanců není však nejlepší řešení, neboť to vede ke zvyšování 

nákladů na odstupné a ztrátě podnikového potenciálu, proto by jedním z řešení mělo být 

snížení mezd zaměstnancům. Společnost by také měla využít své přednosti, kterými jsou 

historie značky a jedinečná koncepce podvozků, dodnes nikým úspěšně nenapodobena. Měla 

by se zaměřit na zvýšení expanze na nové trhy a orientaci na průmysl stavební, lesnický  

a důlní. Investice do nových zařízení a technologií, na zlepšení výroby a inovaci výrobků by 

měly být neustále zvyšovány, aby firma mohla být konkurenceschopná. Do budoucna by také 
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mělo dojít ke zvýšení rentability vlastního kapitálu a snížení nákladů na vlastní kapitál, aby 

byla vykázána kladná ekonomická přidaná hodnota. Další možností, jak stabilizovat finanční 

situaci, by mohlo být hledání nových investorů.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční výkonnosti firmy Tatra a.s., která 

působí v automobilovém průmyslu. Analýza finanční výkonnosti byla provedena za období 

2005 – 2010.  

Pro zhodnocení finanční situace a finanční výkonnosti podniku byla využita finanční 

analýza, analýza ekonomické přidané hodnoty a nákladů kapitálu. Dále byly provedeny 

pyramidové rozklady ukazatelů ekonomické přidané hodnoty a rentability vlastního kapitálu  

a aplikovány souhrnné modely sloužící k zhodnocení finanční výkonnosti podniku. Součástí 

diplomové práce bylo také srovnání výsledků vybraných ukazatelů společnosti s odvětvím.  

Z provedené finanční analýzy lze konstatovat, že ve vývoji ukazatelů rentability je 

vykazován převážně klesající trend, což je z celkového pohledu velice nepříznivé. Lepších 

výsledků dosahují ukazatele zadluženosti, které jsou ve sledovaných letech stabilní. V rámci 

ukazatelů aktivity docházelo k porušování pravidla solventnosti téměř v celém sledovaném 

období a také likvidita společnosti byla nedostatečná. Tyto skutečnosti signalizují finanční 

problémy společnosti.  

Výsledky použitých predikčních modelů potvrdily vliv krize na společnost v letech 

2008 – 2009. Do této doby byl podnik relativně stabilní a nevykazoval příznaky bankrotu  

a převážně se nacházel v tzv. šedé zóně. Od roku 2008 dosahovala společnost záporných 

výsledků hospodaření, situace se tedy zhoršila a podnik začal vykazovat příznaky bankrotu. 

K zlepšení situace došlo v roce 2010 a firma se nacházela opět v šedé zóně.  

Ekonomická přidaná hodnota dosahovala v letech 2005 a 2008 – 2010 záporných 

hodnot. Kladnou ekonomickou přidanou hodnotu a tedy hodnotu pro vlastníky, vytvářela 

společnost Tatra a.s. pouze v letech 2006 a 2007. Při srovnání s odvětvím dosahoval podnik 

stejného trendu jako odvětví, kromě roku 2009, kdy podnik vykázal lepší hodnotu. Do 

budoucna by se měl podnik zaměřit na dosažení kladné ekonomické přidané hodnoty.  

 Z vypočtených výsledků ukazatele rentability vlastního kapitálu je patrné, že 

společnost Tatra a.s. dosahovala kladné výnosnosti vlastního kapitálu v letech 2005 – 2007. 

Záporné hodnoty vykázané v letech 2008 – 2010 byly především ovlivněny zápornými 

výsledky hospodaření a také celosvětovou finanční krizí. Při srovnání ukazatele rentability 

vlastního kapitálu s odvětvím dosahuje podnik stejného trendu jako odvětví a v roce 2007 

dosáhl vyšší hodnoty.  

Celosvětová finanční krize, která vypukla v druhé polovině roku 2008, zasáhla  

i automobilový průmysl. Největší vliv byl zaznamenán v oblasti produkce, kdy došlo 
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k poklesu, dále snížení poptávky a v neposlední řadě také negativní vliv na ekonomický růst. 

Automobilce Tatra poklesla produkce téměř o 80 %, na což společnost reagovala redukcí 

nákladů, omezením provozu a propouštěním zaměstnanců.  
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Seznam zkratek 

A celková aktiva 

A/VK finanční páka 

ai  dílčí vysvětlující ukazatel 

1,ia  hodnota vysvětlujícího ukazatele i v době následující 

0,ia  hodnota vysvětlujícího ukazatele i v době základní 

APM arbitrážní model oceňování 

a.s. akciová společnost 

BÚ bankovní úvěry 

C celkový kapitál podniku 

CAPM model oceňování kapitálových aktiv  

CFROI ukazatel CF z investic 

CZ cizí zdroje 

KCZ  krátkodobé cizí zdroje 

ČPK čistý pracovní kapitál 

D cizí kapitál 

D´ úplatné zdroje snížené o vlastní kapitál 

DA dlouhodobá aktiva 

DIV hodnota dividendy 

E  vlastní kapitál 

EAT čistý zisk po zdanění 

EBIT zisk před zdaněním a nákladovými úroky 

EBT zisk před zdaněním 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

E(RE) očekávaný výnos vlastního kapitálu 

E(Rj) očekávaný výnos j-tého faktoru 

E(RM) očekávaný výnost tržního portfolio 

FM   finanční majetek

 

FS finanční stabilita 

g  tempo růstu dividendy 

i  úroková míra dluhu 

IN  Index důvěryhodnosti 
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IN01 výsledná hodnota indexu IN01 

IN05 výsledná hodnota indexu IN05 

IN95 výsledná hodnota indexu IN95 

IN99 výsledná hodnota indexu IN99 

KBÚ krátkodobé bankovní úvěry 

Kč korun českých 

KZ

 

krátkodobé závazky 

MVA tržní přidaná hodnota 

NOPAT čistý operační zisk po zdanění  

NPV čistá současná hodnota 

Nmat. a ener. náklady na spotřebu materiálu a energie  

Nmzdové mzdové náklady  

Nosobní  osobní náklady  

Nostatní  ostatní náklady  

Nost. provozní  ostatní provozní náklady  

Nprovozní provozní náklady   

Nslužby  náklady na služby 

Nzboží náklady vynaložené na prodané zboží 

OA oběžná aktiva 

OBL obligace 

Rai   diskrétní výnos ukazatele ai  

RD náklady na cizí kapitál 

RE náklady na vlastní kapitál 

RF  bezriziková sazba 

stabilityFinR .  riziková přirážka jako riziko vyplývající z finanční stability 

FINSTRUR
 

riziková přirážka za kapitálovou strukturu 

LAR  riziková přirážka za velikost podniku 

ROA rentabilita celkových aktiv 

ROC  výnosnost investovaného kapitálu 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 
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skéPodnikatelR  riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

Rx diskrétní výnos ukazatele x

 

SH finanční situace podniku 

T tržby 

t sazba daně 

T/A obrat aktiv 

tis. tisíc 

tj. to je 

TSR tržní výnos akciového kapitálu 

UZ úplatné zdroje 

Ú  úroky 

V1 až V6 váhy jednotlivých ukazatelů přiřazované dle odvětví 

VK vlastní kapitál 

VS výnosová situace 

VÝN  výnosy 

WACC  celkové náklady kapitálu 

WACCL  celkové náklady kapitálu zadluženého podniku  

WACCU  náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku 

XL hodnota likvidity 

Xt je hodnota ukazatele v čase t 

Xt-1 ukazatele v čase t-1 

ZPL závazky po lhůtě splatnosti 

βE koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos tržního portfolia 

jE  
koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos j-tého faktoru 

xy   analyzovaná odchylka 

tX  absolutní změna 
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Rozvaha společnosti Tatra a.s. 2005 – 2010 v tis. Kč                                               Příloha 1 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63) 3 469 904 3 808 541 4 471 137 4 874 812 3 263 866 2 696 177 

Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) 1 724 245 1 631 149 1 804 030 2 085 527 1 757 077 1 610 855 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 19 084 18 337 39 729 38 632 34 092 24 345 

Software 17 355 16 278 22 663 19 779 33 759 24 212 

Ocenitelná práva 1 429 0 733 533 333 133 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 300 907 15 580 18 320 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 1 152 753 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 1 190 858 1 076 454 1 198 391 1 370 169 1 283 265 1 190 550 

Pozemky 75 094 74 842 74 844 74 818 74 084 73 810 

Stavby 832 746 757 483 758 160 786 358 742 283 704 886 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 239 403 204 532 227 640 460 347 412 954 365 985 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 26 779 27 815 27 811 27 811 27 805 27 803 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 674 7 997 27 705 1 338 1 539 17 488 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 162 3 785 82 231 19 497 24 600 578 

Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 514 303 536 358 565 910 676 726 439 720 395 960 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 505 169 524 154 544 836 539 007 432 962 395 960 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 1 303 1 030 1 030 230 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 7 831 11 174 7 231 6 655 6 596 0 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 12 813 130 834 162 0 

Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58) 1 690 718 2 125 856 2 598 546 2 738 947 1 458 433 1 037 708 

Zásoby (ř.33 až 38) 838 923 1 053 209 1 031 427 1 732 922 852 726 553 230 

Materiál 251 904 368 237 408 606 490 375 226 301 215 271 

Nedokončená výroba a polotovary 204 126 419 505 392 249 407 445 256 348 155 597 

Výrobky 342 641 203 612 192 746 818 805 339 362 160 833 

Zboží 190 87 2 396 2 335 2 038 1 836 

Poskytnuté zálohy na zásoby 40 062 61 768 35 430 13 962 28 677 19 693 

Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) 20 74 511 421 482 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 20 18 067 12 771 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 56 444 408 711 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) 794 778 890 363 1 015 083 1 001 958 434 610 450 492 

Pohledávky z obchodních vztahů 734 099 868 078 944 965 966 591 402 118 425 960 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 4 899 1 066 4 413 203 

Stát - daňové pohledávky 11 257 0 13 742 21 21 11 611 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 7 197 9 471 23 836 28 996 26 323 8 818 

Dohadné účty aktivní 18 892 3 336 2 181 1 690 489 1 206 

Jiné pohledávky 23 333 9 478 25 460 3 594 1 246 2 694 

Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) 56 997 107 773 130 554 4 067 171 097 33 986 

Peníze 936 568 723 570 350 589 

Účty v bankách 56 061 107 205 129 831 3 497 170 747 33 397 

Časové rozlišení (ř.64+65+66) 54 941 51 536 68 561 50 338 48 356 47 614 

Náklady příštích období 54 941 51 536 68 561 50 338 48 356 47 614 

Zdroj: Výroční zpráva firmy Tatra a.s.
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Zdroj: Výroční zpráva firmy Tatra a. s.

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Pasiva celkem   3 469 904 3 808 541 4 471 137 4 874 812 3 263 866 2 696 177 

 Vlastní kapitál   1 472 443 1 736 926 2 594 659 2 021 362 1 308 368 1 157 612 

 Základní kapitál   2 069 753 2 069 753 2 069 753 2 069 753 2 069 753 2 069 753 

 Kapitálové fondy   -3 662 784 544 -425 -483 6 884 

 Ostatní kapitálové fondy   5 692 6 778 6 789 6 789 6 793 6 793 

 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  -9 354 -6 004 -6 245 -7 214 -7 276 91 

 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku   
74 174 73 723 86 251 131 734 131 150 130 600 

 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond  69 161 69 041 82 437 125 361 125 361 125 361 

 Statutární a ostatní fondy  5 013 4 322 3 814 6 373 5 789 5 239 

 Výsledek hospodaření minulých let  -672 621 -668 062 -420 370 392 031 -179 700 -892 052 

 Neuhrazená ztráta minulých let  -672 621 -688 062 -420 370 0 -179 700 -892 052 

 Nerozdělený zisk minulých let  0 0 0 392 031 0 0 

 Výsledek hospodaření běžného účetního období  4 799 260 728 858 481 -571 731 -712 352 -157 573 

 Cizí zdroje  1 997 461 2 069 643 1 876 478 2 853 450 1 955 498 1 538 565 

 Rezervy  392 684 482 447 409 003 486 106 392 281 82 013 

 Rezervy podle zvláštních předpisů  1 409 1 417 1 430 1 446 276 139 

 Ostatní rezervy  391 275 481 030 407 573 484 660 392 005 81 874 

 Dlouhodobé závazky  9 815 8 350 7 231 7 738 74 797 0 

 Závazky - ovládající a řídící osoba  0 0 0 0 67 450 0 

 Dlouhodobé přijaté zálohy  9 815 8 350 7 231 7 738 7 347 0 

 Krátkodobé závazky   1 260 883 722 315 825 384 978 673 431 423 820 448 

 Závazky z obchodních vztahů  280 316 424 180 386 305 562 620 188 442 274 945 

 Závazky - ovládající a řídící osoba  676 816 0 2 0 2 079 71 231 

 Závazky k zaměstnancům  24 917 28 288 35 563 42 344 21 051 24 557 

 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  12 619 16 127 20 251 17 591 9 331 12 428 

 Stát - daňové závazky a dotace  3 758 4 227 5 242 27 702 46 430 9 041 

 Krátkodobé přijaté zálohy  76 135 98 040 84 627 49 441 48 273 72 530 

 Dohadné účty pasivní   184 504 149 330 285 315 152 499 113 967 62 425 

 Jiné závazky  1 818 2 123 8 079 126 476 1 850 293 291 

 Bankovní úvěry a výpomoci  334 079 856 531 634 860 1 380 933 1 056 997 636 104 

 Bankovní úvěry dlouhodobé  111 716 455 000 325 000 667 864 486 956 300 720 

 Krátkodobé bankovní úvěry  161 870 399 350 309 860 713 069 570 041 335 384 

 Finanční výpomoci krátkodobé  60 493 2 181 0 0 0 0 

 Časové rozlišení  0 1 972 0 0 0 0 

 Výnosy příštích období  0 1 972 0 0 0 0 

Rozvaha společnosti Tatra a.s. 2005 – 2010 v tis. Kč 
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Zdroj: Výroční zpráva firmy Tatra a.s. 

  2005       2006  2007  2008  2009  2010 

Tržby za prodej zboží  331 550 325 092 409 013 444 891 265 703 359 586 

Náklady vynaložené na prodané zboží 260 183 251 168 313 503 335 855 205 127 330 448 

Obchodní marže 71 367 73 924 95 510 109 036 60 576 29 138 

Výkony 3 443 050 4 245 549 5 539 073 6 140 097 2 146 690 1 832 809 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 318 400 4 140 001 5 528 997 5 500 459 2 697 376 2 215 374 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 108 195 100 419 3 636 635 526 -551 292 -383 332 

Aktivace 16 455 5 129 6 440 4 112 606 767 

Výkonová spotřeba 2 740 271 3 181 497 4 273 110 5 144 879 1 699 609 1 615 730 

Spotřeba materiálu a energie 2 380 515 2 787 579 3 849 244 4 584 641 1 382 410 1 381 845 

Služby 359 756 393 918 423 866 560 238 317 199 233 885 

Přidaná hodnota 774 146 1 137 976 1 361 473 1 104 254 507 657 246 217 

Osobní náklady 562 029 537 984 759 229 811 791 537 335 467 022 

Mzdové náklady 416 185 393 011 555 572 605 207 409 179 350 470 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 260 2 395 848 781 606 810 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 143 423 141 500 201 782 2 040 049 125 505 114 356 

Sociální náklady 1 161 1 078 1 027 1 754 2 045 1 386 

Daně a poplatky 9 164 7 792 6 121 6 804 9 861 9 197 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 124 619 112 922 109 668 137 656 142 158 151 771 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 129 855 76 279 68 832 71 887 35 046 44 997 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  43 498 14 168 4 931 3 469 17 543 11 493 

Tržby z prodeje materiálu 86 357 62 111 63 901 68 418 17 503 33 504 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 101 321 61 416 62 577 62 934 27 362 45 177 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  13 065 4 574 807 1 992 7 293 19 619 

Prodaný materiál 88 256 56 842 61 770 60 942 20 069 25 558 

Změna stavu rezerv, opravných položek v provozní oblasti -33 963 261 659 -140 138 -34 262 233 788 -599 675 

Ostatní provozní výnosy 236 404 168 316 186 282 277 309 86 959 112 317 

Ostatní provozní náklady 246 207 202 496 271 941 253 615 87 621 410 276 

Provozní výsledek hospodaření 131 028 198 302 547 189 214 912 -408 463 -80 237 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 40 000 30 1 065 0 0 7 500 

Prodané cenné papíry a podíly 264 732 20 7 799 0 0 13 854 

Výnosy z dlouhodobého finačního majetku  2 040 1 200 0 0 0 63 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 20 869 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 124 434 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti  -372 953 -18 468 -24 776 15 926 268 315 30 761 

Výnosové úroky 361 4 351 2 672 3 731 7 142 6 925 

Nákladové úroky 57 868 55 909 39 301 63 846 68 596 40 629 

Ostatní finanční výnosy 212 412 247 601 234 827 576 431 463 897 118 083 

Ostatní finanční náklady 431 395 202 695 278 084 753 888 438 017 124 654 

Finanční výsledek hospodaření -126 229 13 026 -40 975 -377 932 -303 889 -77 327 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 -56 444 -352 267 408 711   9 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 799 260 728 858 481 -571 731 -712 352 -157 573 

Mimořádné výnosy 0 10 282 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 17 326 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 -7 044 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 4 799 260 728 858 481 -571 731 -712 352 -157 573 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 799 204 284 506 214 -163 020 -712 352 -157 564 

Výkaz zisku a ztráty společnosti Tatra a.s. 2005 – 2010 v tis. Kč                            Příloha 2 
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Výkaz o pohybu peněžních toků společnosti Tatra a.s. 2005 – 2010       Příloha 3 

Peněžní toky z provozní činnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami  
4 799 211 328 506 214 -163 020 -712 352 -157 564 

Úpravy o nepeněžní operace 131 111 356 038 -12 159 376 338 536 344 -377 511 

Odpisy stálých aktiv 124 619 112 922 109 668 137 656 142 158 151 771 

Změna stavu opravných položek -406 916 243 192 -164 916 -18 336 502 103 -568 914 

Ztráta (zisk) z prodeje stálých aktiv 194 299 -9 604 2 610 -1 477 -10 250 8 126 

Výnosy z dividend a podílů na zisku -2 040 -1 200 0 0 0 -63 

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 57 507 51 557 36 629 60 115 61 454 33 704 

Ostatní nepeněžní operace 163 642 -40 829 3 850 198 380 -159 121 -2 135 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými 

položkami  

135 910 567 366 494 055 213 318 -176 008 -535 075 

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 193 940 -892 436 28 072 -551 963 678 749 880 288 

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv 319 993 -174 997 -37 482 180 891 324 993 30 057 

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů 

pasiv 
-85 784 -536 596 80 567 -22 363 -409 774 343 574 

Změna stavu zásob -40 269 -180 843 -15 013 -710 491 763 530 506 657 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami 
329 850 -325 070 522 127 -338 645 502 741 345 213 

Úroky vyplacené -57 868 -53 513 -38 175 -56 802 -64 459 -49 635 

Úroky přijaté 361 4 352 2 672 3 311 3 914 8 195 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 -9 

Mimořádné příjmy a výdaje 0 -7 044 0 0 0 0 

Přijaté dividendy a podíly na zisku  2 040 1 200 0 0 0 63 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  274 383 -380 075 486 624 -392 136 442 196 303 827 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -56 346 -129 176 -233 729 -278 247 -71 024 -48 253 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 43 498 14 198 5 996 3 469 17 543 11 493 

Půjčky a ůvěry spřízněným osobám a změny finančního 

majetku 
39 762 0 -12 813 -127 697 -36 729 11 726 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti  26 914 -114 978 -240 546 -402 475 -90 210 -25 034 

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků -329 788 546 520 -22 790 668 721 -184 372 -415 354 

Změna stavu vlastního kapitálu -503 -691 -507 -597 -584 -550 

Přímé platby na vrub fondů -503 -691 -507 -597 -584 -550 

Čisté peněžní toky z finanční činnosti -330 291 545 829 -223 297 668 124 -184 956 -415 904 

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů 
-28 994 50 776 22 781 -126 487 167 030 -137 111 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

počátku roku 
85 991 59 997 107 773 130 554 4 067 171 097 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

konci roku 
56 997 107 773 130 554 4 067 171 097 33 986 

Zdroj: Výroční zpráva firmy Tatra a.s. 
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Schéma pyramidového rozkladu ukazatele EVA          Příloha 4 
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Schéma pyramidového rozkladu ukazatele ROE          Příloha 5 

 

 

  



1 
 

Pyramidový rozklad EVA v letech 2005/2006           Příloha 6 
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Pyramidový rozklad EVA v letech 2006/2007           Příloha 7 
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Pyramidový rozklad EVA v letech 2007/2008           Příloha 8 
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Pyramidový rozklad EVA v letech 2008/2009           Příloha 9 
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Pyramidový rozklad EVA v letech 2009/2010         Příloha 10 
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Pyramidový rozklad ROE v letech 2005/2006         Příloha 11 
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Pyramidový rozklad ROE v letech 2006/2007         Příloha 12 
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Pyramidový rozklad ROE v letech 2007/2008         Příloha 13 
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Pyramidový rozklad ROE v letech 2008/2009         Příloha 14 
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Pyramidový rozklad ROE v letech 2009/2010         Příloha 15 
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Horizontální analýza aktiv            Příloha 16 

  2005/2006 2006/2007 2008/2008 2008/2009 2009/2010 

  změna změna změna změna změna 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

AKTIVA CELKEM 

(ř.02+03+31+63)  
338 637 9,76% 662 596 17,40% 403 675 9,03% -1610946 -33,05% -567 689 -17,39% 

 Dlouhodobý majetek 

(ř.04+13+23)  
-93 096 -5,40% 172 881 10,60% 281 497 15,60% -328 450 -15,75% -146 222 -8,32% 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 

(ř.05 až 12)  
-747 -3,91% 21 392 116,66% -1 097 -2,76% -4 540 -11,75% -9 747 -28,59% 

 Software  -1 077 -6,21% 6 385 39,22% -2 884 -12,73% 13 980 70,68% -9 547 -28,28% 

 Ocenitelná práva  -1 429 -100,% 733 - -200 -27,29% -200 -37,52% -200 -60,06% 

 Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek  
607 202,3% 14 673 1617,7% 2 740 17,59% -18 320 -100,00% - - 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek  
1 152 - -399 -34,64% -753 -100,00% - - - - 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

(ř.14 až 22)  
-114 404 -9,61% 121 937 11,33% 171 778 14,33% -86 904 -6,34% -92 715 -7,22% 

 Pozemky  -252 -0,34% 2 0,00% -26 -0,03% -734 -0,98% -274 -0,37% 

 Stavby  -75 263 -9,04% 677 0,09% 28 198 3,72% -44 075 -5,60% -37 397 -5,04% 

 Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí  
-34 871 -14,57% 23 108 11,30% 232 707 102,23% -47 393 -10,30% -46 969 -11,37% 

 Jiný dlouhodobý hmotný majetek  1 036 3,87% -4 -0,01% - 0,00% -6 -0,02% -2 -0,01% 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek  
-8 677 -52,04% 19 708 246,44% -26 367 -95,17% 201 15,02% 15 949 1036,3% 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek  
3 623 2236,4% 78 446 2072,5% -62 734 -76,29% 5 103 26,17% -24 022 -97,65% 

 Dlouhodobý finanční majetek 

(ř.24 až 30)  
22 055 4,29% 29 552 5,51% 110 816 19,58% -237 006 -35,02% -43 760 -9,95% 

 Podíly v ovládaných a řízených 

osobách  
18 985 3,76% 20 682 3,95% -5 829 -1,07% -106 045 -19,67% -37 002 -8,55% 

 Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem  
-273 -20,95% - 0,00% -800 -77,67% -230 -100,00% - - 

 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly  
3 343 42,69% -3 943 -35,29% -576 -7,97% -59 -0,89% -6 596 -100,00% 

 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv  
- - 12 813 - 118 021 921,10% -130 672 -99,88% -162 -100,00% 

 Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)  435 138 25,74% 472 690 22,24% 140 401 5,40% -1280514 -46,75% -420 725 -28,85% 

 Zásoby (ř.33 až 38)  214 286 25,54% -21 782 -2,07% 701 495 68,01% -880 196 -50,79% -299 496 -35,12% 

 Materiál  116 333 46,18% 40 369 10,96% 81 769 20,01% -264 074 -53,85% -11 030 -4,87% 

 Nedokončená výroba a polotovary  215 379 105,51% -27 256 -6,50% 15 196 3,87% -151 097 -37,08% -100 751 -39,30% 

 Výrobky  -139 029 -40,58% -10 866 -5,34% 626 059 324,81% -479 443 -58,55% -178 529 -52,61% 

 Zboží  -103 -54,21% 2 309 2654,0% -61 -2,55% -297 -12,72% -202 -9,91% 

 Poskytnuté zálohy na zásoby  21 706 54,18% -26 338 -42,64% -21 468 -60,59% 14 715 105,39% -8 984 -31,33% 

 Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 

47)  
74 491 37245% 346 971 465,66% -421 482 -100,0% - - - - 

 Pohledávky z obchodních vztahů  18 047 90235,% -5 296 -29,31% -12 771 -100,00% - - - - 

 Odložená daňová pohledávka  56 444 - 352 267 624,10% -408 711 -100,00% - - - - 

 Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 

57)  
95 585 12,03% 124 720 14,01% -13 125 -1,29% -567 348 -56,62% 15 882 3,65% 

 Pohledávky z obchodních vztahů  133 979 18,25% 76 887 8,86% 21 626 2,29% -564 473 -58,40% 23 842 5,93% 

 Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba  
- - 4 899 - -3 833 -78,24% 3 347 313,98% -4 210 -95,40% 

 Stát - daňové pohledávky  -11 257 -100,00% 13 742 - -13 721 -99,85% - 0,00% 11 590 55190% 

 Krátkodobé poskytnuté zálohy  2 274 31,60% 14 365 151,67% 5 160 21,65% -2 673 -9,22% -17 505 -66,50% 

 Dohadné účty aktivní   -15 556 -82,34% -1 155 -34,62% -491 -22,51% -1 201 -71,07% 717 146,63% 

 Jiné pohledávky  -13 855 -59,38% 15 982 168,62% -21 866 -85,88% -2 348 -65,33% 1 448 116,21% 

 Krátkodobý finanční majetek 

(ř.59 až 62)  
50 776 89,09% 22 781 21,14% -126 487 -96,88% 167 030 4106,9% -137 111 -80,14% 

 Peníze  -368 -39,32% 155 27,29% -153 -21,16% -220 -38,60% 239 68,29% 

 Účty v bankách  51 144 91,23% 22 626 21,11% -126 334 -97,31% 167 250 4782,6% -137 350 -80,44% 

 Časové rozlišení (ř.64+65+66)  -3 405 -6,20% 17 025 33,04% -18 223 -26,58% -1 982 -3,94% -742 -1,53% 

 Náklady příštích období  -3 405 -6,20% 17 025 33,04% -18 223 -26,58% -1 982 -3,94% -742 -1,53% 

Zdroj: Vlastní zpracování   
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Horizontální analýza pasiv           Příloha 17 

  2005/2006 2006/2007 2008/2008 2008/2009 2009/2010 

  změna změna změna změna změna 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem   338 637 9,76% 662 596 17,40% 403 675 9,03% -1610946 -33,05% -567 689 -17,39% 

 Vlastní kapitál   264 483 17,96% 857 733 49,38% -573 297 -22,10% -712 994 -35,27% -150 756 -11,52% 

 Základní kapitál   - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 Kapitálové fondy   4 446 -121,4% -240 -30,61% -969 -178,1% -58 13,65% 7 367 -1525,% 

 Ostatní kapitálové fondy   1 086 19,08% 11 0,16% - 0,00% 4 0,06% - 0,00% 

 Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků  
3 350 -35,81% -241 4,01% -969 15,52% -62 0,86% 7 367 -101,25% 

 Rezervní fondy, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku   
-451 -0,61% 12 528 16,99% 45 483 52,73% -584 -0,44% -550 -0,42% 

 Zákonný rezervní fond/nedělitelný 

fond  
-120 -0,17% 13 396 19,40% 42 924 52,07% - 0,00% - 0,00% 

 Statutární a ostatní fondy  -691 -13,78% -508 -11,75% 2 559 67,09% -584 -9,16% -550 -9,50% 

 Výsledek hospodaření minulých 

let  
4 559 -0,68% 247 692 -37,08% 812 401 -193,2% -571 731 -145,8% -712 352 396,41% 

 Neuhrazená ztráta minulých let  -15 441 2,30% 267 692 -38,91% 420 370 -100,00% - - -892 052 - 

 Nerozdělený zisk minulých let  - - - - 392 031 - -392 031 -100,00% - - 

 Výsledek hospodaření běžného 

účetního období  
255 929 5332,9% 597 753 229,26% -1430212 -166,6% -140 621 24,60% 554 779 -77,88% 

 Cizí zdroje  72 182 3,61% -193 165 -9,33% 976 972 52,06% -897 952 -31,47% -416 933 -21,32% 

 Rezervy  89 763 22,86% -73 444 -15,22% 77 103 18,85% -93 825 -19,30% -310 268 -79,09% 

 Rezervy podle zvláštních předpisů  8 0,57% 13 0,92% 16 1,12% -1 170 -80,91% -137 -49,64% 

 Ostatní rezervy  89 755 22,94% -73 457 -15,27% 77 087 18,91% -92 655 -19,12% -310 131 -79,11% 

 Dlouhodobé závazky  -1 465 -14,93% -1 119 -13,40% 507 7,01% 67 059 866,62% -74 797 -100% 

 Závazky - ovládající a řídící osoba  - - - - - - 67 450 - -67 450 -100,00% 

 Dlouhodobé přijaté zálohy  -1 465 -14,93% -1 119 -13,40% 507 7,01% -391 -5,05% -7 347 -100,00% 

 Krátkodobé závazky   -538 568 -42,71% 103 069 14,27% 153 289 18,57% -547 250 -55,92% 389 025 90,17% 

 Závazky z obchodních vztahů  143 864 51,32% -37 875 -8,93% 176 315 45,64% -374 178 -66,51% 86 503 45,90% 

 Závazky - ovládající a řídící osoba  -676 816 -100,00% 2 - -2 -100,00% 2 079 - 69 152 3326,2% 

 Závazky k zaměstnancům  3 371 13,53% 7 275 25,72% 6 781 19,07% -21 293 -50,29% 3 506 16,65% 

 Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění  
3 508 27,80% 4 124 25,57% -2 660 -13,14% -8 260 -46,96% 3 097 33,19% 

 Stát - daňové závazky a dotace  469 12,48% 1 015 24,01% 22 460 428,46% 18 728 67,61% -37 389 -80,53% 

 Krátkodobé přijaté zálohy  21 905 28,77% -13 413 -13,68% -35 186 -41,58% -1 168 -2,36% 24 257 50,25% 

 Dohadné účty pasivní   -35 174 -19,06% 135 985 91,06% -132 816 -46,55% -38 532 -25,27% -51 542 -45,23% 

 Jiné závazky  305 16,78% 5 956 280,55% 118 397 1465,4% -124 626 -98,54% 291 441 15753,% 

 Bankovní úvěry a výpomoci  522 452 156,39% -221 671 -25,88% 746 073 117,52% -323 936 -23,46% -420 893 -39,82% 

 Bankovní úvěry dlouhodobé  343 284 307,28% -130 000 -28,57% 342 864 105,50% -180 908 -27,09% -186 236 -38,24% 

 Krátkodobé bankovní úvěry  237 480 146,71% -89 490 -22,41% 403 209 130,13% -143 028 -20,06% -234 657 -41,16% 

 Finanční výpomoci krátkodobé  -58 312 -96,39% -2 181 -100,00% - - - - - - 

 Časové rozlišení  1 972 - -1 972 -100,0% - - - - - - 

 Výnosy příštích období  1 972 - -1 972 -100,00% - - - - - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  Příloha 18 

  2005/2006 2006/2007 2008/2008 2008/2009 2009/2010 

  změna změna změna změna změna 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Tržby za prodej zboží  -6 458 -1,95% 83 921 25,81% 35 878 8,77% -179 188 -40,28% 93 883 35,33% 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
-9 015 -3,46% 62 335 24,82% 22 352 7,13% -130 728 -38,92% 125 321 61,09% 

Obchodní marže 2 557 3,58% 21 586 29,20% 13 526 14,16% -48 460 -44,44% -31 438 -51,90% 

Výkony 802 499 23,31% 1 293524 30,47% 601 024 10,85% -3993407 -65,04% -313 881 -14,62% 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 
821 601 24,76% 1 388996 33,55% -28 538 -0,52% -2803083 -50,96% -482 002 -17,87% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -7 776 -7,19% -96 783 -96,38% 631 890 17378% 
-1 186 

818 
-186,75% 167 960 -30,47% 

Aktivace -11 326 -68,83% 1 311 25,56% -2 328 -36,15% -3 506 -85,26% 161 26,57% 

Výkonová spotřeba 441 226 16,10% 1 091613 34,31% 871 769 20,40% -3445270 -66,97% -83 879 -4,94% 

Spotřeba materiálu a energie 407 064 17,10% 1 061665 38,09% 735 397 19,10% -3202231 -69,85% -565 -0,04% 

Služby 34 162 9,50% 29 948 7,60% 136 372 32,17% -243 039 -43,38% -83 314 -26,27% 

Přidaná hodnota 363 830 47,00% 223 497 19,64% -257 219 -18,89% -596 597 -54,03% -261 440 -51,50% 

Osobní náklady -24 045 -4,28% 221 245 41,12% 52 562 6,92% -274 456 -33,81% -70 313 -13,09% 

Mzdové náklady -23 174 -5,57% 162 561 41,36% 49 635 8,93% -196 028 -32,39% -58 709 -14,35% 

Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 
1 135 90,08% -1 547 -64,59% -67 -7,90% -175 -22,41% 204 33,66% 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
-1 923 -1,34% 60 282 42,60% 1838 267 911,02% -1914544 -93,85% -11 149 -8,88% 

Sociální náklady -83 -7,15% -51 -4,73% 727 70,79% 291 16,59% -659 -32,22% 

Daně a poplatky -1 372 -14,97% -1 671 -21,45% 683 11,16% 3 057 44,93% -664 -6,73% 

Odpisy dlouhodobého nemhotného 

a hmotného majetku 
-11 697 -9,39% -3 254 -2,88% 27 988 25,52% 4 502 3,27% 9 613 6,76% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
-53 576 -41,26% -7 447 -9,76% 3 055 4,44% -36 841 -51,25% 9 951 28,39% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku  
-29 330 -67,43% -9 237 -65,20% -1 462 -29,65% 14 074 405,71% -6 050 -34,49% 

Tržby z prodeje materiálu -24 246 -28,08% 1 790 2,88% 4 517 7,07% -50 915 -74,42% 16 001 91,42% 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
-39 905 -39,38% 1 161 1,89% 357 0,57% -35 572 -56,52% 17 815 65,11% 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku  
-8 491 -64,99% -3 767 -82,36% 1 185 146,84% 5 301 266,11% 12 326 169,01% 

Prodaný materiál -31 414 -35,59% 4 928 8,67% -828 -1,34% -40 873 -67,07% 5 489 27,35% 

Změna stavu rezerv, opravných 

položek v provozní oblasti 
295 622 -870,42% -401 797 -153,56% 105 876 -75,55% 268 050 -782,35% -833 463 -356,50% 

Ostatní provozní výnosy -68 088 -28,80% 17 966 10,67% 91 027 48,87% -190 350 -68,64% 25 358 29,16% 

Ostatní provozní náklady -43 711 -17,75% 69 445 34,29% -18 326 -6,74% -165 994 -65,45% 322 655 368,24% 

Provozní výsledek hospodaření 67 274 51,34% 348 887 175,94% -332 277 -60,72% -623 375 -290,0% 328 226 -80,36% 

Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 
-39 970 -99,93% 1 035 3450,0% -1 065 -100,00% - - 7 500 - 

Prodané cenné papíry a podíly -264 712 -99,99% 7 779 38895,% -7 799 -100,00% - - 13 854 - 

Výnosy z dlouhodobého finačního 

majetku  
-840 -41,18% -1 200 -100,00% - - - - 63 - 

Výnosy z přecenění cenných 

papírů a derivátů 
- - 20 869 - -20 869 -100,00% - - - - 

Náklady z přecenění cenných 

papírů a derivátů 
- - - - 124 434 - -124 434 -100,00% - - 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti  
354 485 -95,05% -6 308 34,16% 40 702 -164,28% 252 389 1584,% -237 554 -88,54% 

Výnosové úroky 3 990 1105,2% -1 679 -38,59% 1 059 39,63% 3 411 91,42% -217 -3,04% 

Nákladové úroky -1 959 -3,39% -16 608 -29,71% 24 545 62,45% 4 750 7,44% -27 967 -40,77% 

Ostatní finanční výnosy 35 189 16,57% -12 774 -5,16% 341 604 145,47% -112 534 -19,52% -345 814 -74,55% 

Ostatní finanční náklady -228 700 -53,01% 75 389 37,19% 475 804 171,10% -315 871 -41,90% -313 363 -71,54% 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Finanční výsledek hospodaření 139 255 -110,3% -54 001 -414,5% -336 957 822,35% 74 043 -19,59% 226 562 -74,55% 

Daň z příjmů za běžnou činnost -56 444 - -295 823 524,10% 760 978 -216,02% -408 711 -100,00% 9 - 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
262 973 5479,7% 590 689 220,59% -1430192 -166% -140 621 24,60% 554 779 -77,88% 

Mimořádné výnosy 10 282 - -10 282 -100,00% - - - - - - 

Mimořádné náklady 17 326 - -17 326 -100,00% - - - - - - 

Mimořádný výsledek hospodaření -7 044 - 7 044 -100,00% - - - - - - 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
255 929 5332,9% 597 753 229,26% -1430212 -166,6% -140 621 24,60% 554 779 -77,88% 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
199 485 4156,8% 301 930 147,80% -669 234 -132,0% -549 332 336,97% 554 788 -77,88% 
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Vertikální analýza aktiv            Příloha 19 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 AKTIVA CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Dlouhodobý majetek  49,69% 42,83% 40,35% 42,78% 53,83% 59,75% 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 0,55% 0,48% 0,89% 0,79% 1,04% 0,90% 

 Software  0,50% 0,43% 0,51% 0,41% 1,03% 0,90% 

 Ocenitelná práva  0,04% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 

 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  0,01% 0,02% 0,35% 0,38% 0,00% 0,00% 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek  
0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Dlouhodobý hmotný majetek  34,32% 28,26% 26,80% 28,11% 39,32% 44,16% 

 Pozemky  2,16% 1,97% 1,67% 1,53% 2,27% 2,74% 

 Stavby  24,00% 19,89% 16,96% 16,13% 22,74% 26,14% 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  6,90% 5,37% 5,09% 9,44% 12,65% 13,57% 

 Jiný dlouhodobý hmotný majetek  0,77% 0,73% 0,62% 0,57% 0,85% 1,03% 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  0,48% 0,21% 0,62% 0,03% 0,05% 0,65% 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  0,00% 0,10% 1,84% 0,40% 0,75% 0,02% 

 Dlouhodobý finanční majetek  14,82% 14,08% 12,66% 13,88% 13,47% 14,69% 

 Podíly v ovládaných a řízených osobách  14,56% 13,76% 12,19% 11,06% 13,27% 14,69% 

 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem  
0,04% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  0,23% 0,29% 0,16% 0,14% 0,20% 0,00% 

 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv  
0,00% 0,00% 0,29% 2,68% 0,00% 0,00% 

 Oběžná aktiva  48,73% 55,82% 58,12% 56,19% 44,68% 38,49% 

 Zásoby 24,18% 27,65% 23,07% 35,55% 26,13% 20,52% 

 Materiál  7,26% 9,67% 9,14% 10,06% 6,93% 7,98% 

 Nedokončená výroba a polotovary  5,88% 11,01% 8,77% 8,36% 7,85% 5,77% 

 Výrobky  9,87% 5,35% 4,31% 16,80% 10,40% 5,97% 

 Zboží  0,01% 0,00% 0,05% 0,05% 0,06% 0,07% 

 Poskytnuté zálohy na zásoby  1,15% 1,62% 0,79% 0,29% 0,88% 0,73% 

 Dlouhodobé pohledávky  0,00% 1,96% 9,43% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Pohledávky z obchodních vztahů  0,00% 0,47% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Odložená daňová pohledávka  0,00% 1,48% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Krátkodobé pohledávky 22,90% 23,38% 22,70% 20,55% 13,32% 16,71% 

 Pohledávky z obchodních vztahů  21,16% 22,79% 21,13% 19,83% 12,32% 15,80% 

 Pohledávky - ovládající a řídící osoba  0,00% 0,00% 0,11% 0,02% 0,14% 0,01% 

 Stát - daňové pohledávky  0,32% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,43% 

 Krátkodobé poskytnuté zálohy  0,21% 0,25% 0,53% 0,59% 0,81% 0,33% 

 Dohadné účty aktivní   0,54% 0,09% 0,05% 0,03% 0,01% 0,04% 

 Jiné pohledávky  0,67% 0,25% 0,57% 0,07% 0,04% 0,10% 

 Krátkodobý finanční majetek  1,64% 2,83% 2,92% 0,08% 5,24% 1,26% 

 Peníze  0,03% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 

 Účty v bankách  1,62% 2,81% 2,90% 0,07% 5,23% 1,24% 

 Časové rozlišení 1,58% 1,35% 1,53% 1,03% 1,48% 1,77% 

 Náklady příštích období  1,58% 1,35% 1,53% 1,03% 1,48% 1,77% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vertikální analýza pasiv  Příloha 20 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Pasiva celkem   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Vlastní kapitál   42,43% 45,61% 58,03% 41,47% 40,09% 42,94% 

 Základní kapitál   59,65% 54,35% 46,29% 42,46% 63,41% 76,77% 

 Kapitálové fondy   -0,11% 0,02% 0,01% -0,01% -0,01% 0,26% 

 Ostatní kapitálové fondy   0,16% 0,18% 0,15% 0,14% 0,21% 0,25% 

 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  -0,27% -0,16% -0,14% -0,15% -0,22% 0,00% 

 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku   
2,14% 1,94% 1,93% 2,70% 4,02% 4,84% 

 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond  1,99% 1,81% 1,84% 2,57% 3,84% 4,65% 

 Statutární a ostatní fondy  0,14% 0,11% 0,09% 0,13% 0,18% 0,19% 

 Výsledek hospodaření minulých let  -19,38% -17,54% -9,40% 8,04% -5,51% -33,09% 

 Neuhrazená ztráta minulých let  -19,38% -18,07% -9,40% 0,00% 0,00% -33,09% 

 Nerozdělený zisk minulých let  0,00% 0,00% 0,00% 8,04% 0,00% 0,00% 

 Výsledek hospodaření běžného účetního období  0,14% 6,85% 19,20% -11,73% -21,83% -5,84% 

 Cizí zdroje  57,57% 54,34% 41,97% 58,53% 59,91% 57,06% 

 Rezervy  11,32% 12,67% 9,15% 9,97% 12,02% 3,04% 

 Rezervy podle zvláštních předpisů  0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 

 Ostatní rezervy  11,28% 12,63% 9,12% 9,94% 12,01% 3,04% 

 Dlouhodobé závazky  0,28% 0,22% 0,16% 0,16% 2,29% 0,00% 

 Závazky - ovládající a řídící osoba  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,07% 0,00% 

 Dlouhodobé přijaté zálohy  0,28% 0,22% 0,16% 0,16% 0,23% 0,00% 

 Krátkodobé závazky   36,34% 18,97% 18,46% 20,08% 13,22% 30,43% 

 Závazky z obchodních vztahů  8,08% 11,14% 8,64% 11,54% 5,77% 10,20% 

 Závazky - ovládající a řídící osoba  19,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 2,64% 

 Závazky k zaměstnancům  0,72% 0,74% 0,80% 0,87% 0,64% 0,91% 

 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění  
0,36% 0,42% 0,45% 0,36% 0,29% 0,46% 

 Stát - daňové závazky a dotace  0,11% 0,11% 0,12% 0,57% 1,42% 0,34% 

 Krátkodobé přijaté zálohy  2,19% 2,57% 1,89% 1,01% 1,48% 2,69% 

 Dohadné účty pasivní   5,32% 3,92% 6,38% 3,13% 3,49% 2,32% 

 Jiné závazky  0,05% 0,06% 0,18% 2,59% 0,06% 10,88% 

 Bankovní úvěry a výpomoci  9,63% 22,49% 14,20% 28,33% 32,38% 23,59% 

 Bankovní úvěry dlouhodobé  3,22% 11,95% 7,27% 13,70% 14,92% 11,15% 

 Krátkodobé bankovní úvěry  4,66% 10,49% 6,93% 14,63% 17,47% 12,44% 

 Finanční výpomoci krátkodobé  1,74% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Časové rozlišení  0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Výnosy příštích období  0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty   Příloha 21 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží  9,08% 7,28% 6,89% 7,48% 8,97% 13,96% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 7,13% 5,63% 5,28% 5,65% 6,92% 12,83% 

Obchodní marže 1,96% 1,66% 1,61% 1,83% 2,04% 1,13% 

Výkony 94,33% 95,08% 93,28% 103,28% 72,45% 71,18% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 90,92% 92,72% 93,11% 92,52% 91,03% 86,04% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2,96% 2,25% 0,06% 10,69% -18,61% -14,89% 

Aktivace 0,45% 0,11% 0,11% 0,07% 0,02% 0,03% 

Výkonová spotřeba 75,08% 71,25% 71,96% 86,54% 57,36% 62,75% 

Spotřeba materiálu a energie 65,22% 62,43% 64,82% 77,11% 46,65% 53,66% 

Služby 9,86% 8,82% 7,14% 9,42% 10,71% 9,08% 

Přidaná hodnota 21,21% 25,49% 22,93% 18,57% 17,13% 9,56% 

Osobní náklady 15,40% 12,05% 12,79% 13,65% 18,13% 18,14% 

Mzdové náklady 11,40% 8,80% 9,36% 10,18% 13,81% 13,61% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,03% 0,05% 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3,93% 3,17% 3,40% 34,31% 4,24% 4,44% 

Sociální náklady 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,07% 0,05% 

Daně a poplatky 0,25% 0,17% 0,10% 0,11% 0,33% 0,36% 

Odpisy dlouhodobého nemhotného a hmotného majetku 3,41% 2,53% 1,85% 2,32% 4,80% 5,89% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3,56% 1,71% 1,16% 1,21% 1,18% 1,75% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1,19% 0,32% 0,08% 0,06% 0,59% 0,45% 

Tržby z prodeje materiálu 2,37% 1,39% 1,08% 1,15% 0,59% 1,30% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

2,78% 1,38% 1,05% 1,06% 0,92% 1,75% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  0,36% 0,10% 0,01% 0,03% 0,25% 0,76% 

Prodaný materiál 2,42% 1,27% 1,04% 1,03% 0,68% 0,99% 

Změna stavu rezerv, opravných položek v provozní 

oblasti 
-0,93% 5,86% -2,36% -0,58% 7,89% -23,29% 

Ostatní provozní výnosy 6,48% 3,77% 3,14% 4,66% 2,93% 4,36% 

Ostatní provozní náklady 6,75% 4,54% 4,58% 4,27% 2,96% 15,93% 

Provozní výsledek hospodaření 3,59% 4,44% 9,22% 3,61% -13,79% -3,12% 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1,10% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,29% 

Prodané cenné papíry a podíly 7,25% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,54% 

Výnosy z dlouhodobého finačního majetku  0,06% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 2,09% 0,00% 0,00% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti  
-10,22% -0,41% -0,42% 0,27% 9,06% 1,19% 

Výnosové úroky 0,01% 0,10% 0,04% 0,06% 0,24% 0,27% 

Nákladové úroky 1,59% 1,25% 0,66% 1,07% 2,32% 1,58% 

Ostatní finanční výnosy 5,82% 5,55% 3,95% 9,70% 15,66% 4,59% 

Ostatní finanční náklady 11,82% 4,54% 4,68% 12,68% 14,78% 4,84% 

Finanční výsledek hospodaření -3,46% 0,29% -0,69% -6,36% -10,26% -3,00% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,00% -1,26% -5,93% 6,87% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0,13% 6,00% 14,46% -9,62% -24,04% -6,12% 

Mimořádné výnosy 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mimořádné náklady 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření za účetní období 0,13% 5,84% 14,46% -9,62% -24,04% -6,12% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,13% 4,58% 8,52% -2,74% -24,04% -6,12% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Pyramidový rozklad EVA odvětví v letech 2005/2006       Příloha 22 
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Pyramidový rozklad EVA odvětví v letech 2006/2007       Příloha 23 
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Pyramidový rozklad EVA odvětví v letech 2007/2008       Příloha 24 
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Pyramidový rozklad EVA odvětví v letech 2008/2009       Příloha 25 
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Pyramidový rozklad EVA odvětví v letech 2009/2010       Příloha 26 

 


