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1  Úvod 

 

Téma diplomové práce se nazývá Hodnocení výkonnosti podniku. Tato problematika byla 

vybrána proto, že nejen finanční stabilita, minimalizování nákladů, ale také výkonnost firmy 

je v současné světové situaci na trhu jedna z nejdůležitějších oblastí, které by každá firma 

měla věnovat nejvíce času. Cokoliv co firma totiž vykoná, se odrazí v jejím hospodaření. 

A proto je důležité využívat manažerských přístupů, měřítek, analýz a ukazatelů, pomocí 

kterých je, jak uvádí Blaha (2006, s. 9) „dobrá a realistická predikce důležitá při sestavování 

podnikatelských plánů a při přípravě investičních rozhodnutí“. Díky tomu také rozpoznáme 

způsob a kvalitu hospodaření firmy, její slabiny, které by mohly v budoucích letech 

způsobovat problémy a ovlivňovat silné stránky, na kterých by firma mohla eventuelně 

v budoucnu stavět. Umožňuje  zjistit, zda firma konkurenční výhodou disponuje vůbec či si ji 

udržuje dlouhodobě. 

 

Úspěšně se totiž rozvíjejí jen ty podniky, které umějí reagovat na měnící se podmínky 

podnikání, sledují a vyhodnocují úroveň výkonnosti a snaží se ji neustále zvyšovat. 

Ani prosperující firmy by na průběžné analýzy neměly zapomínat. Mohou si tak vytvořit 

strategie, které použijí v případě negenerování dostatečného zisku. A i v krizových situacích 

napomáhají řešit situace, které by pro podnik měly existenční důsledky. 

 

Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. První část se zabývá teoretickými přístupy 

k měření výkonnosti získané během studia a podpořené literárními zdroji, které vysvětlují 

podstatu celého tématu. V další části je popsána charakteristika analyzované společnosti. 

Hlavní myšlenky jsou pak detailně zpracovány v praktické části Aplikace vybraných metod 

hodnocení výkonnosti společnosti. Potřebné údaje byly zjištěny pomocí zpracovaných analýz, 

výpočtů a konzultací s vedoucí účetního oddělení. Poslední část je zaměřena na vyhodnocení 

analýz a formulace doporučení, které by byly aplikovatelné ke zlepšení finančního zdraví 

firmy.  

 

Zdrojem informací pro analýzu ukazatelů, manažerských přístupů, měřítek a ekonomické 

situace firmy jsou data z účetních výkazů finančního účetnictví a to z Rozvahy a Výkazu 

zisku a ztráty za účetní období 2003 až 2010. 
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Hlavním cílem je komplexní zhodnocení současné situace firmy, jejího finančního zdraví 

a navržení vhodných variant, které by nynější stav, pokud by bylo potřeba, ještě zlepšily. 

Firma se totiž i přes současnou situaci, která není nikterak příznivá pro rozkvět firem, drží na 

trhu, a to nejen tuzemském, ale také zahraničním. Její hlavní činností je výroba, vývoz, dovoz 

materiálů používaných v oblasti zdravotní péče. Firma se specializuje na oblast plastické 

a rekonstrukční chirurgie. Poskytuje bandáže přímo na míru a  zdravotnické pomůcky užívané 

pacienty po operaci karcinomů (zejména pro pacienty se stomií a ženy po ablaci prsu). 
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2  Teoretické přístupy k měření výkonnosti 

 

Pokud chce vedení firmy určitým způsobem hodnotit výkonnost podniku, musí ji v první řadě 

změřit a poté teprve začít pracovat na jejím zlepšování či zvyšování. [25] 

 

2.1  Přístupy k hodnocení výkonnosti 

 

Jak uvedl ve své publikaci Veber (2009, s. 670) „smyslem hodnocení obecně je vyřknout 

určitý soud o hodnoceném subjektu, který zpravidla bývá impulsem pro další manažerské 

aktivity. U hodnotících aktivit je třeba mít na zřeteli účel hodnocení, časové období, 

ke kterému se hodnocení vztahuje, atd.“ 

 

2.2  Účel hodnocení 

 

Je jasné, že se přístupy hodnocení liší a to podle účelu hodnocení, což je možno vidět na 

obrázku 2.1. Jiné požadavky na vypovídající schopnost hodnocení mají vlastníci firmy, 

finanční úřady, banky a taktéž jiné požadavky mají i manažeři firem a ratingové organizace. 

 

Obrázek 2.1 Účel hodnocení výkonnosti firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VEBER, J. a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost 

a prosperita (2009, s. 671). 

"Bonitní" pohled na výkonnost  

 - zhodnocení vložených prostředků  

 - ekonomické efekty podnikání  

 - finanční zdraví  

Pohled finančního řízení a controllingu 

 - stanovení plánovaných záměrů  

 - zpětná vazba - controlling  

 - přijímání případných opatření  

Moderní manažerský pohled na výkonnost 

 - výkonnost zákazníků, produktů, procesů  

 - znalost rozvojového potenciálu   

 - využívání i neekonomických kritérií a ukazatelů 

 - benchmarking    
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Časové hledisko hodnocení 

 

Z časového hlediska lze brát hodnocení podniku z pohledu minulého vývoje, současné reality 

a budoucího vývoje. Většinou se mnoho lidí orientuje na hodnocení minulého vývoje, protože 

v nynější turbulentní situaci na trhu je velmi těžké předpovídat jak se bude podnik dále 

vyvíjet. [28] 

 

Postupy hodnocení 

 

Podle Vebera (2009, s. 672) se postupy hodnocení dělí do následujících kroků: 

‐ „určení předmětu hodnocení, 

‐ volba vhodných kritérií a ukazatelů hodnocení, 

‐ sběr údajů, 

‐ vlastní hodnocení, 

‐ interpretace výsledků“. 

 

Poté, jak uvedl Veber (2009, s. 672) je také nutno vyjasnit, jaké aspekty fungování firmy 

budou předmětem hodnocení. Zda kvantitativní, kvalitativní, ekonomické, ekologické či 

bezpečnostní. Postatou vlastního hodnocení je srovnávání dosažených údajů, které odráží stav 

dané reality se zvolenými kritérii, jako jsou standarty vycházející z norem, hodnoty dosažené 

v minulém období nebo v minulých obdobích, hodnoty dosažené jinými subjekty 

(benchmarking). 

  

2.3  Vývoj přístupů 

 

Rozlišují se dva přístupy k hodnocení výkonnosti podniku a to, tradiční a moderní přístup. 

Ty logicky souvisí s určitou kvalitou informací a systému. Čím vyšší bude tato kvalita, tím 

přesnější a efektivnější budou výsledky zkoumání. 
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2.3.1  Vývoj přístupů k zabezpečování kvality 

 

„Mnohotvárnost různých provozních činností v podnikatelském i neziskovém sektoru si 

vyžádala řadu přístupů k zabezpečování kvality“, jak tvrdí ve své publikaci Veber 

(2007, s. 68]. Aby byl výrobek kvalitní, je třeba dbát na stabilitu jakosti. Tu lze zajistit nejen 

důslednou výstupní kontrolou, která je však finančně náročná, ale také lze kvalitu vnést do 

výrobku během přípravy a výroby. Pak lze hovořit o systému řízení jakosti QMS (Quality 

Management Systém), který zahrnuje správnou výrobní praxi (GMP – Good Manufacturing 

Practice), správnou laboratorní praxi (GLP – Good Laboratory Practice), normy ISO řady 

9000, přístupy komplexní řízení jakosti (TQM - Total Quality Management), apod. [26] 

 

2.3.2  Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti 

 

Tradiční přístupy jsou většinou spojeny s minulostí, jejichž těžiště hodnocení je zejména ve 

finančních kritériích. Cílem je většinou určení výkonnostních ukazatelů, které slouží pro 

srovnání, poznání trendů či odhalují rezervy v podniku. Finanční hodnocení výkonnosti 

prostřednictvím finančních ukazatelů má však i své výhrady. Například o skutečné dynamice 

a proměnlivosti faktorů, které ovlivňují prosperitu celého podniku, se málo co firma dozví 

z ekonomických veličin. Taktéž se málo dozví o prapříčinách úspěšnosti či neúspěšnosti 

podniku. [25] 

 

2.3.3  Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti 

 

Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti podniku používají nejen finanční ukazatele, ale 

také ukazatele mimofinanční. Protože je hodnocení zaměřeno do budoucnosti, je důležité znát 

i minulé stavy a jejich opakovanosti, které je ovlivňují. Popřípadě je možné i predikovat 

rozvojový potenciál, který bude pro další vývoj určující, jak uvedl ve své publikaci Veber. 

Je však logické, že předpověď budoucnosti je nelehká. Při hodnocení již nestačí pouhé 

tradiční porovnávání plánu se skutečností. Musejí se použít systémy sledování 

a vyhodnocování informací, které také vyhodnocují stanovené předpoklady o rozvojovém 

potenciálu. [25] 
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2.3.4  Rozdíly mezi přístupy k hodnocení výkonnosti firem 

 

Rozdíly mezi přístupy k hodnocení výkonnosti firem je patrné vidět na obrázku 2.2. 

 

Obrázek 2.2 Tradiční versus moderní přístupy k hodnocení výkonnosti firem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VEBER, J. a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost 

a prosperita (2009, s. 681). 

 

2.4  Pohled na finanční analýzu 

 

V současné době, době neustále se měnící ekonomické situace na trhu je logicky 

nevyhnutelná finanční analýza firmy. [20] Důležitá je nejen pro podniky, které nedosahují 

stanovených finančních výsledků, ale měly by ji sestavovat i úspěšné podniky, protože její 

výsledky mohou zkvalitňovat rozhodování při konkurenční pozici na trhu, návaznosti na 

změny tržní struktury či negenerování dostatečného zisku a řešení existenčních důsledků 

firmy. Prostřednictvím finanční analýzy odhalujeme slabiny ve firemním finančním zdraví, 

které mohou vést k problémům, a silné stránky zhodnocující majetek firmy. 

Původ finanční analýzy je zřejmě tak starý, jak je vznik platidla. Jak je známo, různé pojmy 

mají mnoho vyjádření a definic, a i pojem finanční analýza má mnoho způsobů definování. 

Nejvýstižněji ji však vyjádřila autorka Růčková (2011, s. 9) „představuje systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech“. Finanční analýza má 

smysl ve dvou rovinách. První rovina vyjadřuje fakt, že i když se člověk divá do minulosti, 

Tradiční přístupy 

- zaměření do minulosti, maximálně do 
současnosti 

- uplatnění finančních kritérií při 
- hodnocení 
- analytické přístupy (poměrové 

ukazatele, paralelní soustavy, 
pyramidové soustavy) 

- hodnocení trendů vývoje 
- dobrá identifikace anomálií 

Netradiční přístupy 

- zaměření do minulosti 
a současnosti, ale zejména do 
budoucnosti 

- komplexní přístupy k hodnocení, 
včetně využití 
mimoekonomických kritérií 

- zvýraznění úlohy benchmarkingu 
při hodnocení 

- určování rozvojového potenciálu 
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je možné hodnotit podnik, jak se vyvíjel až do dnešní doby, přičemž při hodnocení je možné 

používat různá kritéria. Druhá rovina umožňuje finanční plánování jak krátkodobé při běžném 

chodu podniku, tak plánování strategické, které souvisí s dlouhodobým rozvojem podniku. 

Tento smysl je zobrazen na obrázku 2.3. Je zřejmé, že když se pracuje s minulými daty, 

hodnotíme minulost firmy a existují podklady pro zpracování finanční analýzy. Výsledky této 

analýzy jsou tedy vstupními daty pro finanční plánování. Z čehož vyplývá, že finanční 

plánování pracuje s daty budoucími a zkoumají se peněžní perspektivy daného podniku. [20] 

 

Obrázek 2.3 Časové hledisko hodnocení 

 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi (2011, s. 9). 

 

Finanční analýza je stěžejní pro interní a externí uživatele, tj. jak pro manažery firem, 

pracovníky úvěrových oddělení bank, tak pro znalce, odhadce či auditory. [7] Také je důležitá 

pro samotné zaměstnance, aby věděli, kam směřovat hodnocení firmy likvidity či možnosti 

zaměření výroby a tím ji posouvat výš na žebříčku konkurenceschopnosti. [20] 

 

2.4.1  Základní data a vstupní informace 

 

Aby bylo možno provést finanční analýzu, potřebujeme k tomu velké množství dat z různých 

zdrojů a různé povahy, jako jsou, jak uvádí Grünwald (2007, s. 33): 

‐ „rozvaha,  

‐ výkaz zisku a ztráty, 

‐ přehled o peněžních tocích, 

‐ příloha k účetní závěrce, 

‐ výroční zpráva“. 

hodnocení minulosti zkoumání perspektiv 

finanční poměrová analýza finanční plánování čas 
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Rozvaha 

 

Účetním výkazem, který patří mezi jakýsi základ všech výkazů neboli, který je páteří 

účetnictví, je rozvaha. [2] Skládá se z aktivních a pasivních položek, které se vyjadřují 

k určitému časovému okamžiku v peněžním vyjádření. [3] Aktiva považujeme za vložené 

prostředky, které přinášejí ekonomický efekt. Také zachycují stav majetku. 

Pasivem rozumíme zdroj krytí dluhů, které jsou součástí závazků firmy a v budoucnu snižují 

ekonomický efekt aktiv. [27] Toto členění aktiv a pasiv znázorňuje obrázek 2.4. 

 

Obrázek 2.4 Detailní struktura rozvahy 

Označení 
Položka 

Označení
Položka 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

A. 
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

C.I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.III. Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D.I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

    C.I. Časové rozlišení 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010, s. 53). 
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Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty informuje, které náklady a výnosy se podílely na tvorbě hospodářského 

výsledku za běžné účetní období. [3] Náklady představují peněžní částky, které podnik 

vynaložil na získání výnosů. [27] Jsou vyjádřeny jako množství peněz vydaných během 

určitého období (například za materiál, daně, platy zaměstnanců). [1] S jejich vznikem ubývá 

majetek v rozvaze. [2] Výnosy jsou vyjádřeny jako množství peněz získaných z prodeje 

výrobků a služeb během určitého období a v rozvaze jsou zobrazeny jako přírůstek majetku. 

[1] Výkaz zisku a ztráty je sestaven ze tří částí hospodářského výsledku. V provozní části 

je těžiště tvorby výsledku hospodaření a vypovídá o tom, co skutečně podnik vytvořil 

z výrobní kapacity. Finanční část se zabývá způsobem financování a finančními operace 

s tímto spojené. Poslední část zahrnuje mimořádný výsledek hospodaření, který obsahuje 

všechny mimořádné činnosti (neočekávané operace), které se uskutečnily během účetního 

období.  Výkaz zisku a ztráty tedy posuzuje schopnost podniku zhodnotit kapitál, který byl 

vložen. [7] Tyto stupně VH za účetní období jsou zobrazeny na obrázku 2.5.  

 

Obrázek 2.5 Výkaz zisku a ztráty 

Symbol Položka 

OM  + OBCHODNÍ MARŽE 

Tp  + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Np  - Provozní náklady 

HVp  = Provozní výsledek hospodaření 

Vr  + Výnosy z finanční činnosti 

Nr  - Náklady z finanční činnosti 

VHf  = Finanční výsledek hospodaření 

DB  - Daň z přijmu za běžnou činnost 

VHB  = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf + DB) 

VM  + Mimořádné výnosy 

NM  - Mimořádné náklady 

DM  - Daň z mimořádné činnosti 

VHM  = Mimořádný výsledek hospodaření 

VH  = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010, s. 58). 
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Při samotné finanční analýze je možné se setkat s různými podobami zisku, jak ve své 

publikaci popsal Vochozka (2011, s. 18): 

‐ „EAC (Earnings Available for Common Stock Holders) – zisk pro držitele kmenových 

akcií, 

‐ EAT (Earnings after Taxes) – čistý zisk (výsledek hospodaření za účetní období), 

‐ EBT (Earnings before Taxes) – zisk před zdaněním, 

‐ EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – zisk před zdaněním a úroky, 

‐ EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges) – 

zisk před zdaněním, úroky a odpisy, 

‐ NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) – čistý provozní zisk po zdanění“. 

 

Přehled o peněžních tocích 

 

V přehledu o peněžních tocích neboli cash flow je zachycen vznik a použití peněžních 

prostředků, tedy příjmy a výdaje podniku, kdy je logicky žádoucí, aby výdaje nepřevyšovaly 

příjmy. Účelem je tedy popsat vývoj finanční situace a identifikovat příčiny změn. 

Výkaz slouží zejména pro posouzení likvidity firmy. [7] 

Při sestavování přehledu o peněžních tocích lze použít přímou či nepřímou metodu. Metoda 

přímá je založena na sledu toku financí za dané období. Nepřímá metoda je přehlednější 

a používá se v ČR. [7] Východiskem této metody jsou změny v rozvaze, nepeněžní transakce 

a jiné operace, tedy součet čistého zisku po zdanění, odpisů, přírůstků či úbytků položek 

v aktivech a pasivech oproti počátečnímu stavu. [20] I zde se rozlišuje CF provozní, investiční 

a finanční. Část provozní tvoří peněžní toky, které jsou součástí zisku z běžné činnosti před 

zdaněním. Tento zisk je upravován o nepeněžní operace. Čistý peněžní tok poté vzniká 

odečtením daně z příjmů a dalších položek. Investiční část tvoří výdaje, které jsou spojené 

s pořízením stálých aktiv, půjčky, úvěry. Peněžní toky z finanční činnosti jsou tvořeny 

změnami závazků, základního kapitálu či podíly na zisku a dividendami. [7] 

 

Rozvaha, výkaz CF a výkaz zisku a ztráty jsou samozřejmě vzájemně provázány. Souvislost 

je vyjádřena na obrázku 2.6. Páteří tohoto systému je rozvaha a ostatní výkazy jsou odvozeny 

od ní. Ve všech účetních výkazech se konají transakce, které můžeme rozdělit do tří skupin. 

‐ Peněžně účinné transakce, které neovlivňují zisk a jsou součástí rozvahy a výkazu CF. 
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‐ Transakce, které neovlivňují peněžní prostředky a jsou součástí výkazu zisku a ztráty 

a výkazu CF, jsou ziskově účinné. 

‐ Transakce, které se uskutečňují v rámci rozvahy, zejména v majetkové části struktury.  

 

Vztah mezi účetním VH a peněžními toky je nejvýznamnější. Samotný výsledek hospodaření 

totiž nevyjadřuje jak podnik hospodaří s peněžními prostředky. Pouhé umění tvořit kladný 

výsledek hospodaření není pro podnik a trh důležité. Důležité je zejména schopnost zajištění 

takového množství financí, které by spolehlivě zajistilo běžný chod podniku. [20] 

 

Obrázek 2.6 Vazby mezi finančními výkazy 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010, s. 63). 

 

Příloha k účetní závěrce 

 

Příloha je potřebnou součástí účetní závěrky. Prostřednictvím přílohy, jak popisuje ve své 

knize Grünwald ( 2007, s. 47), „si mohou externí uživatelé vytvořit správný úsudek o finanční 

situaci a výsledcích hospodaření podniku, provést srovnání s minulostí a odhadnout možný 

budoucí vývoj“. Obsahuje informace, které se nenacházejí v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

Na druhou stranu tyto informace příloha vysvětluje a doplňuje. [3] 
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Výroční zpráva 

 

Výroční zpráva obsahuje povinné náležitosti, které jsou upraveny v zákoně o účetnictví 

č. 563/1991 Sb. Podle autora Grünwalda (2007, s. 50) zahrnuje tyto náležitosti: 

‐ „o minulém vývoji činnosti účetní jednotky a jejím postavení nejméně za dvě 

bezprostředně předcházející účetní období, 

‐ o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až 

po konci rozvahového dne, 

‐ o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, 

‐ o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje, 

‐ o pořizování vlastních akcií, 

‐ účetní závěrku za účetní období a výrok auditora, účetní závěrky za bezprostředně 

předcházející dvě účetní období, 

‐ o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí“. 

 

2.4.2  Metody a techniky finanční analýzy 

 

Je třeba si uvědomit, že při realizaci finanční analýzy, je důležité myslet na přiměřenost volby 

metod analýzy, která musí brát v úvahu tyto aspekty: 

‐ účelnost – odpovídá za daný cíl, 

‐ nákladovost – náklady, které by měly být přiměřené návratnosti nákladů, 

‐ spolehlivost – kvalitní využití dostupných dat. 

 

Jakákoliv použitá metoda musí mít zpětnou vazbu na cíl, jenž má splnit. Taktéž musí 

fungovat sebekontrola, zda použitá metoda tomuto danému cíly odpovídá. Obecně totiž platí, 

jak tvrdí autorka Růčková (2011, s. 40.) ve své publikaci „čím lepší metody, tím spolehlivější 

závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch“. Stěžejní je i pro 

koho jsou výsledky finanční analýzy určeny.  

Za základ jednotlivých metod finanční analýzy jsou považovány finanční ukazatele. 

Rozumíme jimi číselnou charakteristiku ekonomické činnosti firmy, které jsou vyjádřeny 

jak v peněžních jednotkách, tak, pomocí aritmetických operací, v jednotkách času, 
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v procentech. Finančních ukazatelů existuje mnoho a je možné je členit podle mnoha kritérií. 

Podle účelu a cílů finanční analýzy se volí nejvhodnější metoda. [20] 

 

2.4.2.1  Analýza stavových ukazatelů 

 

Horizontální a vertikální analýza 

 

Horizontální a vertikální rozbor finančních výkazů je výchozím bodem finanční analýzy. 

Oběma postupy lze vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. 

Před tím, než se provedou tyto analýzy, by se měly důkladně prostudovat finanční výkazy 

v absolutním čase. [8] 

U horizontální analýzy se všechny změny položek sledují horizontálně, tj. po řádcích. Odtud 

název horizontální. [22] V této analýze se zkoumá vývoj zkoumané veličiny v čase, většinou 

ve vztahu k minulému účetnímu období. Jestliže budeme chtít v této analýze kvantifikovat 

změny meziroční, existuje několik postupů. Jeden z nich je využití indexů nebo diferencí, 

tj. rozdílů. V tomto případě zjišťujeme, o kolik procent se položky oproti roku minulému 

změnily či o kolik se položky změnily v absolutních číslech. [8] V případě hodnocení situace 

ve společnosti, by neměly být opomenuty okolní podmínky jako je změna v daňové soustavě 

či změny cen vstupů. Také se berou v úvahu budoucí záměry podniku. [22] 

Vertikální analýza dostala svůj název způsobem zpracování, tj. shora dolů ve sloupcích. [22] 

V této analýze se zkoumá struktura finančního výkazu, která je vztažená k určité veličině. 

U rozvahy se většinou používá veličina tzv. bilanční suma. Poté se zjišťuje, z kolika procent 

se podílejí jednotlivé položky na bilanční sumě. Je zřejmé, že bilanční suma je jedna 

z možností podpoložky, které se analyzují, jako například oběžná aktiva či cizí zdroje. 

Vertikální analýza je výhodná v tom, že nezávisí na meziroční inflaci, umožňuje srovnatelnost 

výsledků z různých let a také se používá pro srovnání v čase i prostoru. Na druhou stranu 

neukazuje příčinu vzniku změn, což je považováno za negativum. [8] 
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2.4.2.2  Analýza poměrových ukazatelů 

 

Protože poměrové ukazatele umožňují získat docela lehce přehled o základních finančních 

charakteristikách podniku, řadí se mezi nejčastěji používanou metodu finanční analýzy. 

Poměrových ukazatelů je mnoho, proto záleží na jejich výběru a uspořádání. [13]  Jak tvrdí 

Blaha (2006, s. 52) ve své publikaci „finanční analýza by se měla zabývat jenom těmi poměry, 

které jsou relevantní ke konkrétnímu problému anebo rozhodnutí“. Tento typ ukazatelů lze 

sestavovat jako podílové, u nichž se poměřuje část celku k celku (vlastní kapitál k celkovému 

kapitálu) či jako vztahové, kde se poměřují samotné veličiny (stálá aktiva k ročním tržbám). 

Poměrové ukazatele jsou výhodné a rozsáhle využívány proto, že díky ní lze realizovat 

analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy, jsou vhodným nástrojem při srovnávání 

více firem, které si jsou navzájem podobné a také umožňují popsat závislost mezi jevy, 

hodnotit rizika a v neposlední řadě předpovídat budoucí vývoj podniku. Na druhou stranu zde 

existuje malá schopnost tyto jevy vysvětlovat. [23]  Podle autorky Kislingerové (2001, s. 68) 

se poměrové ukazatele nejčastěji člení na: 

‐ „ukazatele rentability, 

‐ ukazatele zadluženosti, 

‐ ukazatele aktivity, 

‐ ukazatele likvidity, 

‐ ukazatele kapitálového trhu (na bázi CF)“. 

 

Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability, nazývané také jako výnosnost, ziskovost či profitabilita, se řadí mezi 

nejsledovanější ukazatele. [8] Při výpočtu se vychází z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. 

Jak uvádí Sedláček (2009, s. 56) ukazatele „poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů 

podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení“. Výsledky ukazatelů by měly mít rostoucí tendenci. 

Podle typu použitého kapitálu se rozlišují ukazatele rentability celkových aktiv, rentability 

vlastního kapitálu, rentability tržeb, rentability dlouhodobých zdrojů. [22] 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) dává do poměru zisk s celkovými aktivy, viz příloha 1, 

vzorec 1. Tento ukazatel nebere v úvahu z jakých zdrojů jsou celková aktiva 
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financována. [22] Do čitatele lze použít položka provozního zisku (EBIT) či položka čistého 

zisku (EAT). [8] 

Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (ROE). Vyjadřuje celkovou výnosnost 

kapitálu vložený akcionáři či vlastníky podniku, viz příloha 1, vzorec. 2. Díky tomu mohou 

investoři zjistit, jestli vložený kapitál reprodukuje dostatečný výnos s náležitou intenzitou 

odpovídající riziku investování. Jmenovatel je jasně daný a položka zisku má podobné 

vlastnosti jako rentabilita celkových aktiv. Sedláček ve své publikaci tvrdí, že „ukazatel by 

měl být vyšší než úroky, které by investor obdržel při jiné formě investování (z obligací, 

termínovaného vkladu, majetkových cenných papírů apod.)“. to je samozřejmě logické, 

protože investor nese dosti vysoké riziko, které souvisí se špatným hospodařením 

či bankrotem firmy, kdy investor může o svůj majetek přijít. [22] 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) dává do poměru zisk s tržbami, viz příloha 1, vzorec 3. Zde 

taktéž můžeme použít položku provozního či čistého zisku. Ukazatel říká, jaké množství zisku 

je možné vyprodukovat z jedné koruny tržeb. Nízké hodnoty ukazatele zobrazuje chybné 

řízení firmy. Hodnoty pohybující se ve středu úrovně znamená dobrou práci managementu 

podniku a vysoká úroveň ukazatele vyjadřuje nadprůměrnou úroveň podniku [2] 

Podílem ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) jsou celkové výnosy všech 

investorů a dlouhodobé finanční prostředky, se kterými je možno hospodařit, viz. příloha 1, 

vzorec 4. [22]  

 

Ukazatele zadluženosti 

 

Zadluženost neboli finanční závislost či struktura zdrojů udává vztah mezi cizími a vlastními 

zdroji financování firmy. V dnešní době není snadné hradit své závazky pouze z vlastních 

zdrojů, protože tím dochází ke snižování celkové výnosnosti vloženého kapitálu. [22] 

Při výpočtech se vychází především z údajů rozvahy. [8] Při zjišťování zadluženosti se 

využívá několik ukazatelů. 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Nazývá se též jako ukazatel 

věřitelského rizika či debet ratio. Vyjadřuje vztah mezi cizím kapitálem k celkovým aktivům, 

viz příloha 1, vzorec 5. Jak je uvedeno v knize autora Sedláčka (2009, s. 63) „čím je větší 

podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace“. Proto věřitelé usilují o co nejnižší úroveň tohoto ukazatele. [22] 
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Podobné vlastnosti zadluženosti má kvóta vlastního kapitálu (equity ratio). Vyjadřuje jak je 

podnik finančně nezávislý, což je pro podnik velice důležité. Tento ukazatel dává do poměru 

vlastní kapitál a celková aktiva, viz příloha 1, vzorec 6. Oba ukazatele by měly dát výslednou 

hodnotu jedna. [22]  

S oběma ukazateli souvisí koeficient zadluženosti (debet-equity ratio). Vypočítá se jako 

poměr cizího a vlastního kapitálu, viz příloha 1, vzorec 7. Více se však využívá převrácená 

hodnota tohoto ukazatele, která vyjadřuje míru finanční samostatnosti firmy. V podnicích, 

které jsou stabilní by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat od 80% do 120%. [2] 

Ukazatel úrokového krytí (interest coverage) udává kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

Zda jsou tedy pro firmu únosné její dluhy. Poměřuje provozní zisk (EBIT) a nákladové úroky, 

viz příloha 1, vzorec 8. Výsledná hodnota vyjadřuje kolikrát je zisk vyšší než úroky podniku, 

proto chceme, aby byla co nejvyšší. [22] 

 

Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými finančními 

prostředky. Pokud jich má více, než je účelné, tvoří se jí příliš vysoké náklady a tím se snižuje 

zisk a naopak. Tyto ukazatele se vyjadřují v podobě vázanosti kapitálu v aktivech nebo 

pasivech, obratovosti aktiv či doby obratu aktiv. [22] 

Ukazatel obratu celkových aktiv vyjadřuje, jak podnik využívá aktiv s cílem získání tržeb, 

tedy kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. V podniku bývá tento ukazatel nazýván taktéž 

jako vázanost celkových aktiv. Vypočítá se jako poměr tržeb k celkovým vloženým tržbám, 

viz příloha 1, vzorec 9. [22] Obrácená hodnota tohoto ukazatele zahrnuje v čitateli navíc dobu 

360 dní, viz příloha 1, vzorec 10. [27] 

Dalším ukazatelem aktivity je obrat zásob či intenzita využití zásob. Znamená kolikrát se 

každá položka zásob je prodána a znovu uskladněna. Zobrazuje se jako poměr tržeb a zásob, 

viz příloha 1, vzorec 11. Jestliže se počítá s obrácenou hodnotou obratu zásob, který navíc 

obsahuje ve jmenovateli 360 dní, získá se ukazatel doby obratu zásob, viz příloha 1, vzorec 

12. Tento ukazatel pak vyjadřuje počet dní, po kterých jsou zásoby vázány v podniku. [27] 

Je logické, že je pro podnik lepší, když se obrat zásob zvyšuje a doba obratu zkracuje. 

Musí se však dbát na optimální velikost zásob. 
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Obrat závazků vyjadřuje vztah závazků k tržbám, viz příloha 1, vzorec 13. [15] S tímto 

ukazatelem souvisí doba obratu závazků udávající počet dní, na které dodavatelé poskytli 

obchodní úvěr. Autorka Dluhošová tvrdí (2010, s. 87) ve své publikaci, že doba obratu 

závazků „charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům“, viz příloha 1, vzorec 

14. Je zřejmé, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, protože 

se tak nenarušuje finanční stabilita firmy. Díky tomuto ukazateli mohou věřitelé zhodnotit 

dodržování obchodní úvěrové politiky podniku. [2] 

Podobně se vypočítává i ukazatel obratu pohledávek. Zde jsou dávány do poměru tržby 

a pohledávky, viz příloha 1, vzorec 15. U tohoto ukazatele je žádoucí, jak poznamenal 

Mrkvička (2006, s. 96) v knize, „vyšší hodnota, protože tím rychleji podnik inkasuje své 

pohledávky a může získanou hotovost použít k dalším nákupům nebo jiným investicím“. 

Blízkým ukazatelem je doba obratu pohledávek, kde čitatel obsahuje pohledávky vynásobené 

360-ti dny a ve jmenovateli figurují tržby, viz příloha 1, vzorec 16. Výsledek vychází 

v časových jednotkách. Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho jsou ve firmě uhrazovány 

pohledávky. Doporučená hodnota se pohybuje kolem běžné doby splatnosti faktur. Trendem 

současné doby je však tato doba delší než je deklarovaná. V případě hodnocení je důležité 

myslet na velikost analyzovaného podniku, protože malým podnikům dlouhá doba splatnosti 

může vyvolávat finanční problémy, zatím co velké podniky akceptují delší prodlení. [15] 

 

Ukazatele likvidity 

 

Tato problematika je charakteristická pojmem likvidita. Jak poznamenala Růčková 

(2011, s. 48) ve své publikaci, „likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané 

složky rychle a bez velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost“, což bývá také 

někdy vnímáno jako likvidnost. Likvidita však vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas své 

platební závazky. Likvidita je z hlediska finanční stability firmy velice důležitá, protože 

pouze dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svých závazků. Likvidita je také chápána 

z různých úhlů pohledu, neboť každý preferuje jinou úroveň likvidity. Nežádoucí je pro 

vlastníky příliš vysoká likvidita a to z toho důvodu, že peněžní prostředky jsou vázány 

v aktivech nepracující ve prospěch zhodnocení těchto prostředku a ubírají tak rentabilitu 

vlastního kapitálu. Proto by měla firma hledat takovou hodnotu likvidity, která by byla 

vyvážená. Většinou se používají tři základní ukazatele likvidity: okamžitá, pohotová a běžná. 
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Okamžitá likvidita bývá pojmenovávána také jako likvidita prvního stupně, která vyjadřuje 

nejužší vymezení likvidity. Do výpočtu se zařazují pouze nejlikvidnější položky z rozvahy, 

viz příloha 1, vzorec 17. Nejlikvidnějšími položkami se rozumí pohotové peněžní prostředky, 

tedy peníze v hotovosti, běžném účtu, volně obchodovatelné cenné papíry, šeky a další. 

Někdy jsou zde zařazovány pouze peníze v hotovosti a na běžném účtu. Doporučovaná 

hodnota pro tento typ likvidity je 0,9 – 1,1. To však neznamená, že při nedodržení těchto 

hodnot má firma finanční problémy. 

V likviditě druhého stupně, tedy v pohotové likviditě je v čitateli hodnota oběžných aktiv 

snížená o zásoby, viz příloha 1, vzorec 18. Tento ukazatel je charakteristický totožností 

čitatele a jmenovatele v poměru 1 : 1 či 1,5 : 1. Z toho vyplývá, že by měla firma být schopna 

vyrovnat své závazky, aniž by musela prodat zásoby. Pro věřitele je příznivá vyšší hodnota, 

ale pro akcionáře a vedení podniku není příznivá. Nadměrná výše oběžných aktiv, který je 

vázán ve formě pohotových prostředků přináší jen malý či dokonce žádný úrok. Vysoká míra 

způsobuje neproduktivní využití vložených prostředků a nepříznivě ovlivňuje celkovou 

výnosnost těchto prostředků. 

Za třetí stupeň likvidity je označována běžná likvidita. Ta vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva 

kryjí krátkodobé závazky, viz příloha 1, vzorec 19. Tato likvidita tedy znamená schopnost 

podniku splatit své závazky, pokud budou přeměněny veškerá oběžná aktiva na hotové 

peníze. Jak poznamenala Růčková (2011, s. 50) ve své publikaci „čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku“. 1,5 – 2,5 je 

rozmezí, ve kterém se pohybuje doporučená hodnota ukazatele. 

Jestliže chce firma mít objektivní náhled na likviditu podniku, je na snaze ji sledovat v delším 

časovém horizontu. Protože jak věřitelé, tak investoři ovlivňují fungování firmy, měl by být 

trend vývoje ukazatele likvidity stabilní bez výraznějších výkyvů. [20] 

 

Ukazatele kapitálového trhu (na bázi CF) 

 

Finanční analýza obsahuje také informace z kapitálových trhů. Ty jsou důležité zejména pro 

investory, kteří vložili svoje prostředky do podnikání. Proto právě je zajímá, zda bude mít 

jejich investice přiměřenou návratnost.  Ta může být dosažena díky dividendy či růstem ceny 

akcií. Ukazatele kapitálového trhu jsou významné taktéž pro samotný podnik a to v případě, 

když chce získat zdroje financování. [27] 



21 
 

Pro akcionáře je velice důležitý čistý zisk na akcii, viz příloha 1, vzorec 20. Říká, kolik 

čistého zisku připadá firmě a může jej tedy investovat dále. Taktéž vyjadřuje výši dividend, 

kterou je možno vyplatit ze zisku. [20] Je tedy zřejmé, že čím vyšší je výsledná hodnota 

(hodnota EPS), tím budou spokojenější investoři, což znamená, že cena akcií bude vyšší a to 

povede k růstu hodnoty podniku. 

Ukazatel P/E (Price-earning ratio) vyjadřuje poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii, 

viz příloha 1, vzorec 21. Jak uvádí Sedláček (2009, s. 70) ve své publikaci, tento ukazatel 

udává „kolik jsou investoři ochotni zaplatit za 1 korunu vykazovaného zisku na akcii, nebo 

odhaduje počet let potřebných ke splacení ceny akcie jejím výnosem“. Jestliže je výsledek P/E 

vysoký, znamená to, že investoři očekávají velký růst dividend v budoucnu či akcie jsou málo 

rizikové, a proto investorům postačí menší výnos. Na druhou stranu, příliš nízký výsledek P/E 

vyjadřuje vyšší rizikovost či malý růstový potenciál firmy. [22] 

Dividendový výnos je další ukazatel klíčový pro investory, protože čím více akcií budou 

vlastnit, tím vyšší příjem z dividend budou inkasovat. Ukazatel udává, kolik jsou akcionáři 

ochotni zaplatit za jednu korunu zisku na akcii, viz příloha 1, vzorec 22. Čím nižší je výsledek 

v porovnání s jinými akciemi, tím je vhodnější jako investiční příležitost a pro investora 

levnější. [20] 

O dividendové politice podniku vypovídá ukazatel výplatního poměru (Market Ratio), 

viz příloha 1, vzorec 23. Udává, jak velký podíl čistého zisku je vyplácen akcionářům 

v podobě dividend. Prosperující firmy mají zpravidla vyšší tržní cenu, než je účetní hodnota, 

protože je vytvořen goodwill. [27] 

Účetní hodnota akcie je dána poměrem kapitálu a počtem kmenových akcií v oběhu, 

viz příloha 1, vzorec 24. Platí, že by výsledek ukazatele měl mít postupně rostoucí tendenci, 

protože se bude jevit jako finančně zdravá pro potenciální investory. [20] 

 

 

2.4.2.3  Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Rozdílové ukazatele se používají k analýze a řízení finanční situaci firmy a jsou označovány 

jako fondy finančních prostředků. V tomto případě je fond chápán jako shrnutí stavových 

ukazatelů, které vyjadřují aktiva či pasiva. Jedná se tedy o rozdíl určitých položek 
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krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv. [22] Jak uvedl Sedláček 

(2009, s. 35) analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje: 

‐ „čistý pracovní kapitál, 

‐ čisté pohotové prostředky, 

‐ čistý (peněžně-pohledávkový finanční fond) peněžní majetek“. 

 

Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál patří mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele. Vypočítá se jako 

rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. [22] Tento 

ukazatel má dva způsoby výpočtu, které slouží pro zajištění nezbytné míry likvidity, 

viz příloha 1, vzorec 25. [27] První způsob reprezentuje přístup manažera, kde ČPK je určitý 

volný finanční fond. Druhým způsobem výpočtu ČPK je investorský přístup. Tyto vztahy jsou 

zobrazeny na obrázku 2.7. [22] 

 

Obrázek 2.7 Schéma tvorby ČPK z pohledu a) manažer a b) investora 

a) b) 

 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku (2009, s. 36). 
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Čisté pohotové prostředky 

 

Čisté pohotové prostředky lze taktéž nazvat jako peněžní finanční fond. Tento ukazatel 

představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky, 

viz příloha 1, vzorec 26. Nejvyšší stupeň likvidity zobrazuje fond, který obsahuje pohotové 

peněžní prostředky složené pouze z hotovosti a peněz na běžných účtech. Jiná modifikace 

bere v potaz i peněžní ekvivalenty jako jsou likvidní a obchodovatelné cenné papíry 

či termínované vklady s výpovědí do tří měsíců. [22] 

 

Čistý (peněžně-pohledávkový finanční fond) peněžní majetek 

 

Čistý peněžní majetek, jak poznamenal Sedláček (2009, s. 38) ve své knize, „znamená střední 

cestu mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. Při výpočtu se vylučují 

z oběžných aktiv zásoby nebo i nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky.“, viz příloha 1, vzorec 27. 

 

2.4.2.4  Analýza tokových ukazatelů 

 

Analýza tokových ukazatelů čerpá informace z výkazu zisku a ztráty a z cash flow. 

Výkaz zisku a ztráty se zabývá zejména výnosovými, nákladovými položkami a položkami 

vývoje výsledku hospodaření. Výnosy rozumíme vývoj tržeb, podíly jednotlivých tržeb na 

celkových tržbách, podíly přidané hodnoty na tržbách. Mezi nákladové položky patří 

například podíl osobních nákladů na výkonech. Cash flow analýza je založena na zpětném 

pohledu na peněžní toky a jejich řízení. Taktéž analyzuje vývoj cash flow z provozní, 

investiční a finanční činnosti a to v časovém období. [9] 

 

2.4.2.5  Analýza soustav ukazatelů 

 

Analýza soustav ukazatelů zahrnuje bonitní a bankrotní modely. Jak uvedl Synek, Heřman 

a Kubálková (2009, s. 184) ve své publikaci, „souhrnné indexy hodnocení podniku 

představují celkovou charakteristiku finančně ekonomické situace podniku a jeho výkonnosti 
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vyjádřenou jedním číslem“. Metod a postupů hodnocení bonity firmy a předvídání případného 

bankrotu je mnoho, avšak všechny odráží kvalitu firmy podle její výkonnosti. [8] Bonitní 

modely jsou orientovány na vlastníky a investory. [24] Bankrotní modely vypovídají 

o schopnosti firmy dostát svým závazkům. Z těchto modelů čerpají zejména věřitelé. Podle 

Sedláčka (2009, s. 105) mezi nejrozšířenější modely patří zejména: 

‐ Kralickův rychlý test, 

‐ Altmanova formule bankrotu (Z-skóre), 

‐ Model IN – Indexy důvěryhodnosti, 

‐ Tafflerův bankrotní model, 

‐ Tamariho model, 

‐ Grünwaldův index bonity, 

‐ Beaverův model, 

‐ Du Pondův rozklad ROE 

‐ apod. 

 

Kralickův rychlý test 

 

Kralickův rychlý test se zařazuje mezi bonitní modely. Má velmi dobrou vypovídající 

schopnost klasifikace podniku. Při složení tohoto modelu se využívají ukazatelé nepodléhající 

vlivům a prezentující informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. [22] Kralickův rychlý test 

se skládá ze soustavy čtyř rovnic, podle kterých se hodnotí situace podniku. Jak uvedla 

Růčková (2011, s. 81) ve své publikaci, „první dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, 

druhé dvě hodnotí výnosovou situaci firmy“. Prvním ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu, 

viz příloha 1, vzorec 6. Tento ukazatel udává informace o kapitálové síle podniku a říká, jak 

poznamenal Sedláček (2009, s. 106), „zda existuje či nikoliv absolutně mnoho dluhů 

v peněžních jednotkách nebo v procentech celkových aktiv“. Vyplývá z toho, do jaké míry je 

podnik schopen krýt své potřeby vlastními zdroji. Druhý ukazatel se nazývá doba splácení 

dluhu z cash flow, viz příloha 1, vzorec 28. Vyjadřuje, za jak dlouho je firma schopna uhradit 

své závazky. Poslední dva ukazatele se nazývají cash flow v procentech tržeb, viz příloha 1, 

vzorec 29 a rentabilita celkového kapitálu (ROA), viz příloha 1, vzorec 1. Bonita firmy se 

stanoví tak, že se každý ukazatel oklasifikuje podle tabulky 2.1. Sedláček (2009, s. 106) tvrdí, 

že „výsledná známka se pak určí jako jednoduchý aritmetický průměr známek získaných za 
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jednotlivé ukazatele. Doporučuje se vypočítat i průměrnou známku pro finanční stabilitu 

a zvlášť pro výnosovou situaci.“ [22]  

 

Tabulka 2.1 Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 
Velmi dobrý 

(2) 
Dobrý 

(3) 
Špatný 

(4) 
Ohrožen insolvencí 

(5) 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let < 12 let < 30 let 
CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku (2009, s. 107). 

 

Altmanův index důvěryhodnosti 

 

Tento index patří do bankrotních modelů a vyjadřuje finanční situaci podniku díky pěti 

poměrových ukazatelů. Rozlišují se dva způsoby výpočtu. První je pro firmy s veřejně 

obchodovatelnými akciemi a pro ostatní podniky se Z-skóre vypočítá podle upravené verze 

Altmanovy rovnice, viz příloha 1, vzorec 30. Zhodnocení se pak provádí pomocí 

tabulky 2.2. [22] 

 

Tabulka 2.2 Hranice pro předvídání finanční situace 

Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
1,2 < Z ≤ 2,9 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku (2009, s. 110) 

 

Model IN – Indexy důvěryhodnosti 

 

Model IN se zařazuje mezi bankrotní modely. Existují čtyři základní modely (IN95, IN99, 

IN01 a IN05), které interpretují finanční výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. 

Index IN95 je označován jako index důvěryhodnosti či jako věřitelský, tedy bankrotní index. 

Je ze 70 % úspěšný při odhadování finanční tísně podniku. I indexy IN pracují s poměrovými 
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ukazateli z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity. Těm je pak přiřazená určitá 

váha. Index IN99 udává kvalitu (bonitu) podniku z hlediska finanční výkonnosti a doplňuje 

Index IN95. Úspěšnost tohoto indexu je vyšší než 85 %. Index IN01 vznikl spojením obou 

předchozích ukazatelů a z něj byl pak vytvořen index IN05. Výhodnou tohoto ukazatele je, že 

spojuje jak pohled věřitele, tak vlastníka. Index IN05 se vypočítá jako součet pěti poměrových 

ukazatelů vynásobených přidělenými váhami, viz příloha 1, vzorec 31. Výsledná hodnota se 

poté porovná s tabulkou 2.3. [22] 

 

Tabulka 2.3 Hranice pro klasifikace podniků 

Z > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
0,9 < Z ≤ 1,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku (2009, s. 112) 

 

Tafflerův bankrotní model 

 

Tento model je jedním z bankrotních modelů. Existují dva výpočty podle kterých se 

interpretují výsledné hodnoty ukazatelé a celkové bodové hodnocení. První výpočet je 

v základní tvaru, viz příloha 1, vzorec 32. Druhý je z modifikované verze Tafflerova modelu. 

[20] Vypočtené T > 0,3 značí malou pravděpodobnost bankrotu. U podniků, jehož T < 0,2 lze 

očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností. [22] 

 

Tamariho model 

 

Tamariho model patří mezi modely bonitní. Jak uvádí Mrkvička, Kolář (2006, s. 151) „model 

bodově ohodnocuje úroveň vypočtených poměrových ukazatelů a jejich postavení na 

„žebříčku“ podniků v daném oboru a bonitu podniku stanovuje na základě celkem dosažených 

počtu bodů“. Jednotlivé rovnice vyjadřují finanční samostatnost, viz příloha 1, vzorec 33, 

vázanost vlastního kapitálu a výsledku hospodaření, viz příloha 1, vzorec 34, běžnou 

likviditu, viz příloha 1, vzorec 19. a tři další rovnice, které se zabývají provozní činností, 

viz příloha 1, vzorec 35, 36 a 37. (22) Všem těmto výsledkům jsou přiřazeny bodové hodnoty, 

viz příloha 2. Maximum bodů je 100, přičemž více jak 60 bodů se jedná o podnik s malou 
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pravděpodobností bankrotu a méně jak 30 bodů je pravděpodobnost bankrotu vysoká. 

Znamená to tedy, čím vyšší je číslo, tím vyšší i je bonita firmy. [15] 

 

Grünwaldův index bonity 

 

Tento index se zahrnuje do bonitních modelu a je založen na šesti poměrových ukazatelích. 

Výsledkem jsou body, které jsou následně přiděleny jednotlivým ukazatelům. Každý ukazatel 

reprezentuje tři základní oblasti, jako je rentabilita, likvidita a finanční stabilita. 

Dále se  vytvoří přijatelné hodnoty pro jednotlivé ukazatele. Z těchto dvou základních částí 

výpočtů se zjistí jejich podílem hodnoty, které se pro každý rok sečtou a vynásobí 1/6. 

Vzniknout tak výsledné hodnoty. Tento postup je založen na vzájemných vztazích, 

viz příloha 1, vzorec 38 a vypovídající schopnost se firma dozví z tabulky 2.4. 

 

Tabulka 2.4 Hodnocení finančního zdraví 

Pokud GIB ≥ 2,0 a všechny poměrové ukazatele  ≥ 1 bod pevné zdraví 
1,0  ≤ GIB  ≤ 1,9 a ukazatele PPL a ÚK dosahují hodnoty  ≥ 1 bod dobré zdraví 
0,5  ≤ GIB  ≤ 1,9 a ukazatel PPL dosahuje hodnoty  ≥ 1 bod slabší zdraví 
GIB < 0,5 churavění 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku (2009, s. 114) 

 

Beaverův model 

 

Beaverův model patří mezi bankrotní modely. Model se skládá z pěti poměrových ukazatelů 

(viz tabulka 2.5), které hrají významnou roli při finančních problémech firem. Z analýzy 

vyplývá, že díky těmto finančním ukazatelům firma dokáže již pět let dopředu odhadnout 

možný úpadek. [2] 
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Tabulka 2.5 Parametry Beaverova modelu 

Ukazatel Výpočet Trend u ohrožených firem 

B1 VK / aktiva celkem klesá 

B2 Přidaná hodnota / aktiva celkem klesá 

B3 Bankovní úvěry / cizí zdroje roste 

B4 CF / cizí zdroje klesá 

B5 Provozní kapitál / aktiva celkem klesá 

Zdroj: Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010, s. 97) 

 

 

2.4.2.6  Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu patří mezi nejsledovanější a velice důležité ukazatele 

výkonnosti podniku, je logické se na něj blíže zaměřit. Tento ukazatel lze rozložit na 

ukazatele rentability aktiv (ROA) a finanční páku. Rentabilita aktiv se dá dále rozdělit na 

rentabilitu tržeb a obrat aktiv, viz příloha 1, vzorec 39. Zásadní je, zda čitatele ukazatele 

rentability aktiv počítat s čistým ziskem (EAT) či se ziskem před zdaněním a úroky (EBIT). 

Protože jmenovatel zahrnuje celou bilanční sumu, může se kalkulovat v čitateli se ziskem pro 

všechny na zisku zainteresované strany. Jestliže podnik bude chtít počítat s hodnotou zisku 

před úroky a zdaněním (EBIT), nemůže se použít předchozí rozklad, protože ukazatel 

rentability vlastního kapitálu (ROE), jak je poznamenáno v publikaci Kislingerové a Hnilici 

(2008, s. 54), „zachycuje výdělečnou schopnost podniku pro jeho majitele a zisk před úroky 

a zdaněním (EBIT) při jeho výpočtu nepřipadá v úvahu“. Existuje však jedna možnost 

rozkladu ukazatele ROE a to na daňové břemeno, rentabilitu aktiv a složenou finanční páku. 

Ukazatel daňové břemeno vyjadřuje, jaký díl ze zisku před zdaněním zůstane podniku po 

zaplacení daní. Složená finanční páka se dělí na úrokové břemeno a obecnou finanční páku. 

Je patrné, že čím vyšší jsou oba ukazatele, tím je vyšší i celková složená páka, která zvyšuje 

rentabilitu vlastního kapitálu. Tyto vztahy popisuje obrázek 2.8. Jestliže chce podnik hlouběji 

analyzovat jednotlivé komponenty rozkladu ukazatele ROE, lze použít různé metody. Jednou 

z nejpřesnějších je logaritmická metoda rozkladu. [8] 
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Obrázek 2.8 Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem (2008, 

s. 55) 

 

2.5  Klíčové ukazatele měření výkonnosti 

 

Velké množství podniků pracuje s nedokonalými či špatnými měřítky, které jsou často 

nesprávně pojmenovávány jako klíčové ukazatele výkonnosti. Je však pravdou, že velmi málo 

firem monitoruje své správné klíčové ukazatele výkonnosti. Důvodem je skutečnost, že hodně 

podniků, lídrů, odpovědných osob či poradců neví, co vůbec znamená klíčový ukazatel 

výkonnosti. Na trhu jsou známy tři typy měřítek výkonnosti, jako jsou: 

‐ klíčové ukazatele výsledků (KRI – Key result indicator) – jak si podnik vede, 

‐ ukazatel výkonnosti (PI – Performance indicator) – co je potřeba udělat, 

‐ klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – Key performance indicator) – co je třeba udělat 

pro dynamické zvýšení výkonnosti. [17] 

 

Jak uvedl Parmenter (2008, s. 1) ve své publikaci, „pro popsání těchto tří měřítek lze použít 

podobnost s cibulí. Vnější slupka popisuje celkový stav cibule, množství slunce, vody 

a výživných látek, které cibule přijala, a jak se s ní zacházelo od sklizně až po uložení na 

polici v supermarketu. Jakmile však sloupneme vrstvy cibule, dozvíme se více informací. 

Vrstvy představují různé ukazatele výkonnosti, její střed vyjadřuje klíčové ukazatele 

výkonnosti.. Tyto vztahy je možno vidět na obrázku 2.9. 
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Obrázek 2.9 Tři typy měřítek výkonnosti 

 

 

Zdroj: PARMENTER, David. Klíčové ukazatele výkonnosti (2008, s. 2). 

 

2.5.1  KRI - Klíčové ukazatele výsledků 

 

Klíčové kazatele výsledků jsou považovány za měřítka, která jsou často zaměňována za 

klíčové ukazatele výkonnosti. Není se co divit, vždyť obě tyto měřítka jsou výsledkem mnoha 

činností a ukazují, zda se podnik pohybuje tím správným směrem. O činnosti, kterou je nutno 

udělat, aby se výsledky zlepšovaly však nevypovídají. 

Z těchto skutečností vyplývá, že klíčové ukazatele výsledků poskytují informace optimální 

pro ty lidi, kteří nejsou zapojeni do denního managementu, tedy pro představenstvo. 

Příklad tohoto měřítka lze nalézt v knize Parmentera (2008, s. 2), kde „vhodnou analogií je 

měřič rychlosti automobilu. Představenstvo bude chtít pouze vědět, jakou rychlostí dané auto 

jede. Vedení však potřebuje znát více informací, poněvadž jízdní rychlost je kombinací toho, 

jaká je v automobilu převodovka a jaký je počet otáček motoru za minutu. Vedení by se mohlo 

dokonce soustředit na zcela odlišná měřítka, např. jak ekonomicky se automobil chová (počet 

mil km na plnou nádrž) nebo jak horký je motor při provozu. To jsou dvě zcela odlišná 

měřítka a jsou to ukazatele výkonnosti nebo by to dokonce mohly být klíčové ukazatele 

výkonnosti.“ 

 

 

KRI (sloupnutím vnější slupky se zjistí ukazatel PI) 

PI (odlupováním vrstev až ke středu se zjistí ukazatel KPI) 

KPI
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2.5.2  KPI - Klíčové ukazatele výkonnosti 

 

Klíčové ukazatele výkonnosti jsou považovány za soubor měřítek orientovaných na 

nejkritičtější hlediska výkonnosti podniku pro nynější a budoucí úspěch firmy. 

KPI je charakteristické nefinančními měřítky, opakovaným měřením, zájmem generálního 

ředitele a týmu vrcholového vedení, vázáním odpovědností k jednotlivci či týmu, významným 

a pozitivním dopadem. Pokud se k jakémukoliv měřítku přiřadí byť jediný Dolar, přemění se 

na ukazatel výsledku (například denní tržby jsou výsledkem činností, které se prováděly za 

účelem vytvoření tržeb). Tento ukazatel výkonnosti se nachází nejhlubší vrstvě. Lze chápat 

jako počet návštěv k navázání kontaktů s klíčovými zákazníky, kteří utváření největší část 

výnosů. [17] 

 

2.6  Nejnovější systémy pro měření výkonnosti 

 

V posledních pár letech výrazně stoupl zájem manažerů o nové typy systémových měření. 

Tento trend byl vyvolán nejen zveřejněním popisu modelu EFQM, ale také vydáním nového 

souboru norem ISO či dalších metod. Mezi nejnovější systémy pro měření výkonnosti patří 

i model Six Sigma (přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů díky týmové práci) 

či Balanced Scorecard (strategické plánování a řízení systému). Prostřednictvím těchto 

systémů je podnik schopen větší konkurenceschopnosti na celosvětovém trhu. [16] 

 

2.6.1  EFQM Model Excelence 

 

EFQM Model Excelence lze definovat jako přesný a strukturovaný přístup ke zlepšování 

firemní situace na trhu. [33] Jak uvedla Macurová, „slouží jako kritérium a metodický návod 

pro podniky, které usilují o zlepšení svého ekonomického výkonu“. Jde o klasifikování 

založené na faktech a ne na individuálních dojmech a probíhá podle kritérií, která se stala 

široce akceptovanými v celé Evropě. [33]  

Model EFQM definuje excelenci jako vynikající praxi v řízení firmy a v dosahování 

výsledků. Skutečně excelentní podniky jsou takové, tvrdí Macurová, „které usilují 

o uspokojení svých zainteresovaných stran tím o co usilují, jak toho dosahují, čeho 
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pravděpodobně dosáhnou a na které je spolehnutí, že jejich výsledky budou udržitelné 

i v budoucnu“. [11] Vynikajících výsledků může firma dosáhnout, jestliže dosáhne maximální 

spokojenosti svých zákazníků a svých zaměstnanců a je respektována okolím. 

Model se skládá z devíti hlavních kritérií, viz obrázek 2.10. 

 

Obrázek 2.10  EFQM Model Excelence 

Předpoklady Výsledky 

Vedení 
 

100 bodů 
(10%) 

 
Pracovníci        
100 bodů        

(10%) 

Procesy, 
produkty    
a služby 

 
100 bodů 

(10%) 

Pracovníci - 
výsledky 100 bodů   

(10%) 

 

Klíčové 
výsledky 

 
150 bodů 

(15%) 

  

 
Politika a 

strategie 100 bodů  
(10%) 

Zákazníci - výsledky 
150 bodů           

(15%) 

 

  

 
Partnerství a 

zdroje 100 bodů   
(10%) 

Společnost - 
výsledky 100 bodů   

(10%) 

 

  

Inovace a učení se 
 

Zdroj: NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY. EFQM model. NPK [20.2.2012]. Dostupné z: 

http://www.narodnicena.cz/ 

 

Každé kritérium má stanovou maximální hranici dosažení počtu bodů a procent. Skupina 

předpoklady (vedení, politika a strategie, lidé, partnerství a zdroje, procesy)  může dosáhnout 

maximálně 500 bodů. Druhá skupina výsledky (výsledky vzhledem k zaměstnancům, 

zákazníkům, společnosti, výkonnosti), taktéž může dosáhnout maximálně 500 bodů. Z těchto 

skutečností vyplývá, že model může maximálně dosahovat 1 000 bodů. [11] 

Na začátku roku 2010 se Rada kvality ČR rozhodla vytvořit pro podnikatele v ČR pro období 

2011 – 2015 modely START a START PLUS, protože model Excelence EFQM je již tak 

náročný. Cílem těchto dvou modelů je zpřístupnit zejména malým a středním firmám 
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snadnější cestu k aplikaci plného modelu a zpřístupnit využívání jeho vynikajících možností 

zvyšování výkonnosti. [37] 

To je určeno nejen pro firmy, které hledají cestu k systematickému zlepšování, ale také pro 

podniky, které mají zkušenosti s normami ISO 9001 a chtějí nalézt metody efektivnějšího 

a účinnějšího naplnění požadavků této normy. [36] 

Princip modelu spočívá v sebehodnocení firmy, podle daných pravidel. Díky tomu lze zjistit, 

v jakých oblastech se podniku daří a na jaké oblasti by se měl více zaměřit. Prostřednictvím 

tohoto modelu lze i zkvalitnit řízení a výsledky, což napomáhá k vyššímu přežití v ostrém 

konkurenčním prostředí. 36] 

 

2.7  Moderní měřítka výkonnosti 

 

V knize autorek Pavelkové, Knápkové je uvedeno, že „kritika tradičních ukazatelů pro 

hodnocení výkonnosti podniku plyne z koncepční bariéry mezi tržním oceněním podniku 

a výkonností měřenou na základně účetních dat. Účetní metody a postupy ne vždy odpovídají 

ekonomickému pohledu na výkonnost.“ Proto vznikly a ještě dále vznikají nové přístupy 

k měření a řízení výkonnosti firmy. 

 

Moderní ukazatele by měly splňovat podle Maříkové a Maříka tyto kritéria: 

‐ vykazovat co nejužší vazbu na hodnotu akcií, 

‐ umožňovat využití co nejvíce informací a údajů z účetnictví, včetně ukazatelů 

postavených na účetních údajích, 

‐ překonávat dosavadní vzdory proti finančním ukazatelům, postihující ekonomickou 

efektivnost, 

‐ je důležité, aby zahrnovaly kalkulaci rizika, 

‐ umožňovat hodnocení výkonnosti, zároveň i ocenění podniků, 

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

‐ měly by podporovat řízení hodnoty.  

 

Je však velmi obtížné najít takové měřítko (ukazatele) výkonnosti, které by vyhovovalo všem 

uvedeným požadavkům. [14] 
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2.7.1  Ekonomická přidaná hodnota – EVA (Economic Value Added) 

 

Jak uvedly ve své publikaci Pavelková, Knápková (2009, s. 52) „ekonomická přidaná 

hodnota představuje ve své podstatě ekonomický (mimořádný) zisk, který podnik vytvoří po 

úhradě všech nákladů včetně všech nákladů na kapitál (cizího i vlastního v podobě nákladu 

obětované příležitosti). Tento ukazatel měří, jak společnost za dané období přispěla svými 

aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky“. 

 

Samotný výpočet ukazatele nákladů vlastního kapitálu (re) je velmi obtížný. Existuje několik 

tržních přístupů či metod a modelů k jejich stanovení. Výběr metody je však závislý na 

dostupnosti dat. Mezi základní metody, které jsou využívány pro odhad nákladů vlastního 

kapitálu patří například model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), arbitrážní model 

oceňovaní (APM), dividendový růstový model či stavebnicový model. [2] Jedním ze způsobů 

jak určit náklady vlastního kapitálu je použití stavebnicových modelů, které jsou vhodné 

v ekonomice s nedokonalým kapitálovým trhem a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky, 

což splňuje Česká republika. Taktéž jsou vhodné pro malé a stření podniky.  

Tento model stanovuje náklady celkového kapitálu (WACC) metodou přirážek za specifická 

rizika podniku, viz příloha 1, vzorec 40. Procentuální hodnoty jednotlivých rizikových 

přirážek jsou stanoveny na základě tabulky 2.6. [21] 

 

Tabulka 2.6  Stanovení procentuálních hodnot jednotlivých rizikových přirážek 

Přirážky Značení 
Podmínky a procentní hodnoty jednotlivých ukazatelů pro 

stanovení nákladů celkového kapitálu 

Bezriziková výnosová míra rf 
Procentní hodnota je stanovena jak výnos 10-ti letých státních 
dluhopisů, viz Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Riziková přirážka za finanční 

stabilitu 
rfinstab 0% 10% 

XL L1
10 · XL 1

 

Podmínka pro rfinstab 1,25 < L1 > XL L1 < 1 XL > L1 > 1 

Riziková přirážka za velikost 

podniku 
rLA 0% 5% 

3 UZ
168,2

 

Podmínka pro rLA UZ 3 mld. UZ 10 mil. 100 mil. > C > 3 mld. 
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Přirážky Značení 
Podmínky a procentní hodnoty jednotlivých ukazatelů pro 

stanovení nákladů celkového kapitálu 

Riziková přirážka za 

podnikatelské riziko 
rpod 0% 10% ·  

Podmínka pro rpod  
EBIT

A
UZ
A

· UM EBIT/A < 0 

EBIT
A

UZ
A

· UM 

a zároveň 

EBIT
A

 je kladné 

Riziková přirážka za finanční 

strukturu 
rfinstru 0% 10% re -WACC 

Podmínka pro rfinstru re = WACC re -WACC > 10% re -WACC < 10% 

Zdroj: SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (2008, s. 57), 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analytické materiály a statistiky: Finanční 

analýza podnikové sféry za rok 2010 [online]. MPO [13.2.2012]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument89407.html 

 

Podstatou je kladná hodnota ukazatele EVA. [7] EVA se využívá také jako jakýsi systém 

řízení podniku. Propojením všech činností s lidmi, kteří se účastní těchto procesů a to tak, 

že se zvýší hodnoty vložených prostředků. Tento ukazatel může být použit jako nástroj pro 

oceňování podniků a akvizicí, hodnocení investičních projektů, měření výkonnosti podniku 

či odměňování manažerů anebo přestavuje také významný komunikační nástroj uvnitř 

podniku i směrem k vnějšímu prostředí. Výhodnou ukazatele EVA je, že propojuje strategické 

a operativní rozhodování. Je zde také možnost jej využít na všech úrovních řízení. [18] 

Negativem je skutečnost, že vychází z účetních informací, kde jsou potřebné úpravy rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Taktéž je složitý i výpočet nákladů na kapitál a v neposlední řadě není 

EVA upravena o inflaci. [7] 

 

 

 

 

 



36 
 

2.7.2  Cash flow výnosnosti z investice – CFROI (Cash Flow Retur on Investment) 

 

Jak uvádí Kislingerová (2001, s. 92) ve své publikaci „ukazatel CFROI využívá konceptu 

vnitřního výnosového procenta a patří mezi nejkomplexnější měřítka výkonnosti podniku. 

Základním předpokladem ukazatele je, že společnost bude v budoucích letech dosahovat 

konstantního objemu provozního cash flow, a sice ve výši, která je shodná s cash flow za 

sledované období.“ Tento ukazatel využívá konceptu vnitřního výnosového procenta, 

viz příloha 1, vzorec 41. 

Hodnotu ukazatele lze definovat, jak tvrdí Kislingerová (2001, s. 92) jako „provozní 

výkonnost, které by společnost dosáhla v případě, že by bez dodatečných investic byla 

schopna generovat po dobu životnosti provozních aktiv provozní cash flow o stejném objemu, 

jakého dosáhla ve sledovaném období“. Provozní výkonnost (tedy hodnota CFROI) se poté 

porovnává s výnosností, kterou požadují investoři a která je vyjádřena jako vážený průměr 

cen kapitálu WACC. 

Ukazatel CFROI pracuje s reálnými hodnotami, tedy očištěnými od inflace. [18]. Jeho kladná 

hodnota rozpětí vyjadřuje tvorbu hodnoty pro akcionáře. [7] 

 

2.7.3  Výnosnost čistých aktiv – RONA (Return on Net Assets) 

 

Výnosnost čistých aktiv je další hodnotový ukazatel, který je založen na poměrové analýze. 

Kislingerová (2001, s. 91) uvádí ve své publikaci, že „finančním výstupem je provozní zisk po 

zdanění NOPAT a objemem vynaložených zdrojů, které v tomto případě představují tzv. čistá 

aktiva. Ty jsou definována jako součet dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu.“, 

viz příloha 1, vzorec 42. Porovnáním výsledné hodnoty RONA s WACC podnik zjistí závěr 

o výkonnosti podniku, tj. výnosnost celkového kapitálu za celý podnik. Firma je úspěšná 

pokud, RONA > WACC. [7] 

 

2.7.4  Diskontované cash flow – DCF (Discounted Cash Flow) 

 

Diskontované cash flow bere v úvahu čas i riziko, při kterém jsou finanční toky produkovány.  

Tento ukazatel, tvrdí dvojice Pavelková, Knápková, je „výhodným měřítkem výkonnosti 
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podniku a je předmětem zájmu investorů při hodnocení výhodnosti jejich investice pomocí 

čisté současné hodnoty (viz příloha 1, vzorec 43) nebo vnitřního výnosového procenta“ 

(viz příloha 1, vzorec 44). Je to tedy taková diskontní míra, při níž je čistá současná hodnota 

rovna nule. 

 

Dalšími moderními měřítky výkonnosti podniku jsou například tržní přidaná hodnota (MVA), 

Excess Return, Total Sharehold Return (TSR), Shareholder Value Added (SVA) či Cash 

Return on Gross Assets (CROGA). 

 

Pro to, aby bylo účinné řízení výkonnosti firmy, využívají se hodnotové ukazatele na bázi 

ekonomického zisku (EVA) či na bázi cash flow (SVA, DCF). Ukazatele podobné EVA 

ovlivňují hospodaření podniku s krátkodobým až střednědobým výhledem, protože když jsou 

zapojeni všichni pracovníci a jsou nastaveny vhodné měřítka, zvyšuje se výkonnost podniku. 

Ukazatele jako jsou CFROI, DCF či SVA jsou vhodné pro rozhodování se o investicích 

s dlouhodobou hodnotou a vývojem. [18] 

 

2.8  Kritická analýza společnosti 

 

Kritická analýza společnosti je charakteristická kompletní analýzou firmy z hlediska trhu, 

vývoje tržeb, vnitřního, vnějšího okolí podniku. 

 

2.8.1  Analýza vnějšího okolí 

 

Podnik figuruje v podnikatelském prostředí obsahující takové faktory, které mohou nejen 

vytvářet nové podnikatelské příležitosti, ale také mohou jednat o existenční hrozby. 

Proto je nutné jak uvedl Keřkovský s Vykypělem ve své publikaci (2006, s. 40) „okolí 

podniku firmy důkladně monitorovat a systematicky analyzovat“. Díky této analýze je možné 

odhalit vývojové trendy působící ve vnějším prostředí, protože to vše firmu ovlivňuje 

v budoucnosti. 
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2.8.1.1  Analýza obecného okolí 

 

Analýza obecného okolí zahrnuje SLEPTE analýzu. Touto metodou lze identifikovat 

a interpretovat potenciální trendy v prostředí firmy, které mohou znamenat příležitost 

či hrozbu. Taktéž sleduje vývoj kritických faktorů v čase. Počáteční písmena  názvu analýzy 

obecného okolí SLEPTE představují faktory, které působí na firmu. [5] 

 

Sociální faktory nejen působí na poptávku po zboží a službách, ale také silně ovlivňuje 

nabídku (podnikavost, pracovní motivaci). Důležitou roli v této oblasti hrají oblasti jako: 

‐ společensko-politický systém, klima v podniku, 

‐ postoje lidí, zdravotní stav a struktura populace, 

‐ životní styl a úroveň, 

‐ kvalifikační struktura populace. 

 

Legislativní faktory zahrnují zákony a kontrolu jejich dodržování. Jak tvrdí Keřkovský 

a Vykypěl (2006, s. 47), „stát je významným zaměstnavatelem a rovněž významným 

spotřebitelem, což se realizuje jednak ve formě poptávky státních orgánů a ze státního 

rozpočtu financovaných organizací po zboží a službách, jednak distribuci tzv. veřejných 

statků“. 

 

Ekonomické faktory působí na každý podnik jinak. Pro jeden podnik představují hrozbu, 

pro druhý příležitost. Proto je důležité analyzovat faktory jako jsou: 

‐ stadium hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky, 

‐ politickou situaci, 

‐ hospodářskou politiku vlády, 

‐ monetární a fiskální politiku státu, 

‐ stav platební bilance státu, míru zadlužení, inflace, 

‐ situace na kapitálové trhu. 

 

Politické faktory taktéž výrazně ovlivňují život firem. 
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Technologické faktory významně ovlivňují existenci podniku. Technický rozvoj může totiž 

znamenat zdroj konkurenční výhody. 

 

Ekologické faktory působí na výrobní technologie firem či způsobují zákazy určitých výrob. 

Protože se dosavadní přírodní zdroje neustále vyčerpávají, vznikl tlak na racionalizaci 

spotřeby energie a využívání přírodních zdrojů. [5] 

 

2.8.1.2  Analýza oborového okolí 

 

Podstatou určení konkurenční strategie je spojení podniku s jeho prostředím, tedy s okolím 

v němž firma soutěží. [porter] Velmi vhodným nástrojem analýzy oborového okolí firmy je 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Keřskovský a Vykypěl (2006, s. 53) 

uvedli ve své publikaci, že „model vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy 

působící v určitém odvětví, je především určována působením pěti základních činitelů 

(faktorů): 

‐ vyjednávací silou zákazníků, 

‐ vyjednávací silou dodavatelů, 

‐ hrozbou vstupu nových konkurentů, 

‐ hrozbou substitutů, 

‐ rivalitou firem působících na daném trhu.“ 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

 

Nejdůležitějším faktorem vyjednávací síly zákazníků je vyjednávací síla o ceně. Je to totiž 

zákazník, zejména ten movitější, kdo ovlivňuje cenu produktů. Proto si firma musí uvědomit, 

nakolik je jeho produkt unikátní, nakolik a v jakém množství jsou na trhu dostupné jeho 

substituty, nakolik jsou zákazníci informováni o nabídkách konkurence jak na trhu 

tuzemském, tak na zahraničním. [29] 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Síla dodavatelů taktéž výrazně ovlivňuje podnikání každé firmy. [business vize] Jsou to právě 

dodavatelé, kdo má převahu při vyjednávání nad ostatními a to tím, že zvýší ceny či sníží 

kvalitu statků a služeb. [porter] Platí tedy, že čím větší má podnik závislost na dodavatelích, 

tím vyšší je vyjednávací síla dodavatelů. [29]  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

Hrozba vstupu nových firem do odvětví je závislá na již vzniklých bariérách vstupu a také na 

reakcích stávajících účastníků, které vstupující podnik očekává. Čím více překážek a ostřejší 

reakce současných firem bude, tím hrozba vstupu nových konkurentů klesá. Porter uvedl ve 

své knize šest až sedm základních zdrojů překážek vstupu, jako jsou úspory z rozsahu (snížení 

jednotkové ceny v závislosti na zvýšení celkového objemu produkce), diferenciace produktu 

(zavedené značky, věrnost zákazníků), kapitálová náročnost (investování značné výše kapitálu 

jako podmínka konkurenceschopnosti, tj. reklama, výzkum vývoj), přechodové náklady 

(jednorázové náklady, např. na přeškolení pracovníků, otestování stroje, změnu designu 

produktů), přístup k distribučním kanálům (stávající firmy udržují dlouholeté kontakty 

s distribučními kanály založené na kvalitních službách, dlouholetých službách, exkluzivitě), 

nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu (firmy v odvětví mají nákladové výhody, jako 

jsou levnější materiály, umístění podniku blízko surovin, zákazníků, držení dokonalejší 

výrobní technologie, utajené procesy), legislativní opatření a státní zásahy (omezení vstupu 

např. udělením licencí, vyhlašováním tarifních překážek). [19] 

 

Hrozba substitutů 

 

Snad ve všech odvětví existují substituty. Proto by každý podnik měl vědět, jaké potřeby 

jejich produkty uspokojují. Firmy vyhledávají jiné produkty, které dokážou splnit téže funkce 

jako produkty určitého odvětví. Největší pozornost si zasluhují substituční produkty, které 

působí v odvětvích, kde je možno dosahovat vysokého zisku a které díky zlepšující se cenové 

pozici umožňuje  se přiblížit k produkci odvětví. Také je velice důležité, aby firma zjistila, 

jak moc jejich zákazníci inklinují k těmto substitutům. [19] 
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Rivalita firem působících na daném trhu 

 

Jestliže chce podnik analyzovat tuto sílu, musí zjistit, jak velké jsou na daném trhu 

konkurenční tlaky a kolik by ho stála reklama, aby se lidé dozvěděli o jeho produktech. 

Dále je důležité zjistit jak moc bude podnik schopen rozvinout a využít své konkurenční 

výhody v praxi. Také by měl vědět dynamiku trhu a jestli vůbec bude schopen držet krok 

s konkurenčními firmami. [29] 

 

Cílem této konkurenční strategie firmy je zjištění takového postavení v odvětví, ve kterém 

firma může nejlépe čelit konkurenčním silám, či jejich působení obrátit ve svůj prospěch. 

[porter] Aby podnik byl konkurenčně schopný bojovat na trhu, je logické snižovat 

vyjednávací sílu zákazníků a dodavatelů, zvyšovat bariéry vstupu do odvětví, snižovat hrozbu 

substitutů a samozřejmě zlepšovat pozici vůči konkurentům. [5] 

 

2.8.2  Analýza vnitřního okolí 

 

Analýza vnitřního okolí je charakteristická modelem „7S“ firmy McKinsey. Model pomáhá 

manažerům rozumět problematice, která je spojena s organizačními změnami. Ukazuje, že při 

implementování jakékoliv změny, která by vedla ke zvýšení efektivity, musí být brány 

v úvahu všechny faktorů najednou, protože jsou vzájemně provázány a pokud nebude brán 

v úvahu alespoň jeden z nich či alespoň jeden z nich bude opomenut, může to způsobit 

zhroucení ostatních faktorů. Sedm faktorů je rozděleno na „tvrdá 3S“ (strategie, struktura, 

systémy) a „měkká 4S“ (styl práce vedení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené 

hodnoty). [12] 

 

2.8.3  SWOT analýza 

 

SWOT analýza obsahuje interní a externí analýzu podniku. Upozorňuje jak na klíčové silné 

a slabé stránky, tak na příležitosti a hrozby, kterými firma čelí. Analýza ukazuje, kam by měl 

podnik upřít svou pozornost. [10] 
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Příležitosti a hrozby 

 

Úkolem této analýzy je rozpoznat hlavní příležitosti a hrozby, kterým podnik čelí a které 

přicházejí z vnějšího prostředí firmy. Ne všem hrozbám by měla být zaměřena stejná 

pozornost. Manažer by měl vyhledávat, dávat pozor na nejpravděpodobnější a potenciálně 

nejničivější z nich a poté podle významnosti vypracovat plány, jak s nimi naložit. Příležitostí 

lze nalézt tam, kde podnik díky svým silným stránkám dokáže využít změny v okolí ve svůj 

prospěch. [10]  

 

Silné a slabé stránky 

 

Tyto stránky mají největší vliv na úspěch firmy. Zahrnují ty rysy podniku, které mají vztah ke 

kritickým faktorům. Je důležité se zaměřovat nejen na silné stránky, které se musí udržovat, 

posilovat a rozvíjet, ale taktéž je nezbytné řešit slabé stránky podniku. Ty není dobré 

opomenout, protože mohou utlačovat stránky silné. [10] 

 

Všechny zmíněné analýzy a metody jsou pro podnik důležité. Finanční analýza dokáže podnik 

zhodnotit z mnoha pohledů. Díky ní totiž lze zjistit, jak má podnik slouženou majetkovou 

a kapitálovou strukturu a jak se jednotlivé složky podílí na tvorbě aktiv a pasiv. Taktéž lze 

určit z kolika procent se jednotlivé složky podílí na tržbách. Dále firma zjistí, zda je finančně 

zdravá, zda je schopna hradit své závazky, z jaké části je závislá na cizích zdrojích či zda 

dosahuje zisku popřípadě ztráty. Nejnovější systémy pro měření výkonnosti udávají trend 

dnešní společnosti. Prostřednictvím těchto systémů je podnik schopen větší 

konkurenceschopnosti na celosvětovém trhu. Další metody dokážou určit, zda podnik přináší 

vlastníkům ekonomickou přidanou hodnotu či zda budoucí investice bude zisková popřípadě 

ztrátová a jaké financování (zda z vlastních zdrojů nebo cizích zdrojů) je pro něj příznivější. 

Prostřednictvím analýzy vnějšího okolí, tj. Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil firma 

dokáže určit přicházející substituty, konkurenty, kteří ji mohou ohrožovat; dodavatele, 

odběratele či konkurenční prostředí, ve kterém se nachází. Analýza 7S faktorů zase hodnotí 

podnik z jeho vnitřního okolí. Hodnotí strategii, strukturu, systémy, styl práce vedení 

spolupracovníky,  schopnosti a sdílené hodnoty. Čím více se podnik bude zaměřovat na tyto 

faktory, tím lepší prostředí bude fungovat uvnitř podniku a tím lépe se bude prezentovat 
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vnějšímu okolí. Poslední kritickou analýzou je SWOT analýza, kterou zaměstnanci hodnotí 

firmu kompletně. Zjišťují se díky ní silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Silné stránky 

by měla společnost udržovat, slabé zlepšovat, příležitosti vyhledávat a využívat a ohrožení 

omezovat tak, aby se z nich nestaly slabé stránky. 

U všech početních analýzách, metod a modelů lze zkoumat vývoj v čase. Prostřednictvím 

těchto časových vývojů lze určit trend, kterým se podnik ubírá. Pokud firma bude znát své 

nedostatky, chyby a negativa, a pokud bude na nich pracovat a neustále je zlepšovat, 

je vysoká pravděpodobnost lepších výsledků, díky nimž se bude ubírat správným směrem 

a bude tak dosahovat vyšší konkurenceschopnosti a dalších let podnikatelské činnosti, která 

bude přinášet uspokojení a hodnoty nejen pracovníkům, vlastníkům ale také celé společnosti. 
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3  Základní charakteristiky analyzované společnosti 

 

Veškeré údaje uvedené v této kapitole byly čerpány z interních informací společnosti. 

 

3.1  Základní údaje o společnosti 

 

Fakturační adresa 

Obchodní firma:  LIPOELASTIC a.s. 

Sídlo firmy:   Praha 2, Francouzská 171/28, PSČ 120 00 

Právní forma:   akciová společnost 

Datum zápisu do OR:  19. listopad 2002 

Identifikační číslo:  267 30 804  

Stránky na Internetu:  http://www.lipoelastic.com 

 

Dodací adresa 

Pracoviště:   LIPOELASTIC a.s. 

Adresa distribučního skladu: Vrbenská 887, 757 01  Valašské Meziříčí 

Telefon:   + 420 571 610 548 

Fax:    + 420 571 633 268 

Zákaznická linka:  800 900 207 

E-mail:   objednavky@lipoelastic.cz 

Stránky na Internetu:  http://www.lipoelastic.com 

 

Předmět podnikání 

‐ Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

‐ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Kapitál 

Základní kapitál: 50 000 000,- Kč 
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Splaceno: 100 % 

Akcie: kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000,- Kč v listinné podobě, počet akcií: 50 

Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Tomáš Hradil 

      člen představenstva:  Alena Hradilová 

Eliška Kulišťáková 

Dozorčí rada: předseda dozorčí rady:  Ing. Borek Placr 

 člen dozorčí rady:  JUDr. Naděžda Zetková 

      Alena Buriánková 

 

3.2  Vize a poslání společnosti 

 

3.2.1  Poslání společnosti 

 

Společnost nabízí širokou exkluzivní kombinaci designových a funkčních provedení svých 

výrobků, jež neustále přizpůsobuje novým trendům a potřebám dnešní plastické chirurgie, 

která vyžaduje stále kvalitnější výrobky. Tím poskytuje pacientům jistotu podpory léčebných 

procesů, ale zároveň i možnost výběru s kombinací komfortu během nošení. 

Zejména kvalitnější život firma pomáhá vést lidem, pacientům se stomií a ženám po ablaci 

prsu. 

Na odborných kongresech a výstavách pro zdravotnický personál, pořádáním vlastních 

školení a seminářů pro pacienty firma aktivně průběžně informuje své partnery o nových 

trendech a produktech. 

 

3.2.2  Vize společnosti 

 

Neustálý rozkvět a posilování firmy jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Dostávání se 

do povědomí potenciálních klientů prostřednictvím kvalitní a přímo zaměřené reklamě, je pro 

společnost klíčové. Vydobýt si prvenské postavení mezi nejlepšími firmami světa na základě 

prvotřídní kvality. 
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3.3  Podnikatelské aktivity 

 

Podnikatelské aktivity zahrnují činnosti a rozvoj podnikání, korporátní identitu, logo 

a strukturu společnosti. 

 

3.3.1  Činnost a rozvoj podnikání 

 

Společnost LIPOELASTIC a. s. byla založena v roce 2002 a již od tohoto roku je  

významným výrobcem, vývozcem, ale i dovozcem materiálů používaných v oblasti zdravotní 

péče. Firma se specializuje na oblast plastické a rekonstrukční chirurgie. 

Původní zaměření společnosti na plastickou a rekonstrukční chirurgii prsu žen byla postupně 

rozšířena na celou oblast estetické chirurgie. V této oblasti je firma v současnosti považována 

za vůdčí společnost na trhu České republiky. 

Firma také nabízí více než 80 typů bandáží. 

Od počátku roku 2010 byly rozšířeny poskytované služby také o oblast zdravotních pomůcek 

užívaných pacienty po operaci karcinomů. Především péče o pacienty se stomií a ženy po 

ablaci prsu je výzvou k naplnění předsevzetí pomáhat lidem vést kvalitnější život. 

V současné době podnik cca 60% své produkce vyváží mimo území Evropské unie. 

Společnost dbá na splnění všech náležitostí právního řádu České republiky. Všechny výrobky, 

které uvádí na trh, splňují platné direktivy Evropské unie. Dokladem kvality jsou certifikáty 

ISO 9001:2001 (viz příloha 3) a certifikát Öko-Tex Standard (viz příloha 4) , který garantuje 

absenci škodlivých látek. Výrobky LIPOELASTIC® splňují požadavky zdravotní direktivy 

93/42/EEC a nařízení vlády č. 336/2004 sb. v platném znění. Výrobky LIPOELASTIC® jsou 

opatřeny označením CE (viz příloha 5). 

Cílem společnosti LIPOELASTIC a.s. je vyrábět "nejlepší kompresivní bandáže na světě", 

neustále pracovat na svém vývoji a pomoci tak pacientům k tomu, aby vypadali skvěle a cítili 

se dokonaleji!!! 
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Společnost díky svým aktivitám neustále prodává více a více zboží a služeb, čímž zvyšuje 

hodnotu a prosperitu firmy jako celku. Jednotlivé postupy lze vidět v následujících grafech. V 

grafu 3.1 lze vidět, že závazky do i po lhůtě splatnosti faktur neustále kolísají v čase. Začátek 

podnikání je vždy těžký a proto v prvním roce činnosti firmy byli jak firma samotná, tak 

odběratelé velice opatrní. V prvních třech letech jde vidět, že pohledávky do lhůty splatnosti 

v roce 2003 jsou oproti dalším letech až zanedbatelné (52 000 Kč), což je dáno začátkem 

podnikání a neznalostí firmy. V roce 2004 a 2005 je zjevný minimální počet závazků po lhůtě 

splatnosti (2004: 59 000 Kč, 2005: 19 000 Kč). To znamená, že firmě chybělo pouze malé 

množství finanční prostředků na uhrazení svých závazků včas. Závazky do lhůty splatnosti 

jsou však oproti závazků po lhůtě splatnosti stále o několik milionů větší, což znamená, že se 

firma snaží splácet své závazky včas. Ne vždy se tento trend ale podaří udržet, jako například 

v roce 2010. Oproti tomu pohledávky stále rostou s výjimkou výkyvu v roce 2005 

a pohledávek po lhůtě splatnosti v roce 2009. Je krásně vidět růst pohledávek do lhůty 

splatnosti faktur za čímž stojí vyšší prodejnost zboží a výrobků. Protože v roce 2005 

docházelo k neustálému nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti, nasadil se obranný 

mechanismus v roce 2009 a začaly se vymáhat tyto opožděné pohledávky.  

 

Graf 3.1  Struktura pohledávek a závazků za jednotlivé roky v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Jak je vidět v grafu 3.2, základní kapitál v roce 2009 prudce vzrostl (o 25 mil. Kč). 

Zakladatelé společnosti (vedení) totiž vložili své finanční prostředky do podnikání. To mělo 

za následek pokles nerozděleného zisku. Od výše zisku či základního kapitálu se odvíjí 

zákonný rezervní fond. Ten je tvořen minimálně 5 % ze zisku až do výše 10 % ze základního 

kapitálu. Proto v roce 2010 tento fond oproti dalším rokům vzrostl. Byl totiž navýšen základní 

kapitál. 

 

Graf 3.2  Rozložení vlastního kapitálu za jednotlivé roky v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Pro graf 3.3 je specifický rostoucí vývoj jednotlivých tržeb. Jak je vidno, tržby za vlastní 

výrobky od roku 2003 stále rostly až do nynější doby, s výjimkou roku 2009. Co je však vidět 

hned na první pohled je markantní nárůst všech tržeb a zejména tržeb za prodej zboží v roce 

2010. Z tohoto grafu lze usoudit zdravý vývoj firmy a její rozkvět, který je samozřejmě 

podpořen zlepšující se reklamou. 
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Graf 3.3  Složení tržeb za jednotlivé roky v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.3.2  Korporátní identita 

 

Korporátní identita či design vyjadřuje jednotnou a ucelenou firemní grafickou podobu 

veškerých dokumentů společnosti zvýrazňující její vysokou profesionalitu. Tvoří se na 

základě loga firmy a zahrnuje grafickou podobu dokumentů. Celý takto ucelený grafický 

design se dále převádí do tzv. logo-manuálu, který se používá nejen pro interní, ale také pro 

externí použití. Podniková identita obsahuje určitou filozofii podniku, která ovlivňuje firemní 

design (logo, barevnost, grafické symboly, písmo), firemní kulturu (hodnoty a normy 

chování), firemní komunikaci (symboly, používaný jazyk, slogan, názvy) a celkový produkt. 

Tyto čtyři body tvoří celkovou image společnosti. Proto je tak důležité se na ně intenzivně 

zaměřit. [4] 

Rok 2012 je ve znamení stříbrné a růžové barvy, což dokazují veškeré propagační materiály, 

krabičky či logo. Tyto barvy symbolizují něhu, jemnost, kvalitu, hojnost, odvahu, sílu 

či naději. Všechny tyto vlastnosti lze nalézt v jednotlivých produktech a jsou charakteristické 

pro společnost. 
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3.3.3  Logo společnosti 

 

Logo společnosti se rok od roku mění s tím jak firma rozvíjí svůj potenciál. Pro letošní rok 

2012 je zobrazeno na obrázku 3.1. 

 

Obrázek 3.1 Logo společnosti 

 

Zdroj: interní informace společnosti 

 

3.3.4  Organizační struktura 

 

Společnost je členěna na pět klíčových úseků: marketingový, obchodní, výrobní, ekonomický 

úsek a úsek informačních technologií (IT). 

Výrobní útvar se zabývá samotnou výrobou produktů, tedy šitím dámských a pánských 

bandáží, dámských vest a body, prsních bandáží a prsních pásů, obličejových bandáží, 

punčoch, antitrombotických punčoch a ponožek. Základem spokojenosti zákazníků je správně 

zvolený a zejména kvalitní materiál, který musí splňovat přísné kritéria jako je ideální 

komprese ve spojení s komfortem nošení, elasticita, tažnost ve všech směrech, rovnoměrný 

tlak v operovaných partiích. Produkty jsou vyráběny pomocí strojů nejvyšší kvality. Výroba 

těchto produktů zahrnuje přes třicet výrobních kroků a užívá takové technologie šití, které 

zajišťují ploché, pevné a odolné švy. Ušité výrobky jsou poté přemísťovány k testerům, kteří 

dbají na správnost vytvořených produktů. Ty jsou dále připraveny k balení a následně 

k uložení na expediční sklad. 

Obchodníci se starají nejen se o stávající klienty a odběratelé, ale taktéž vyhledávají nové. 

V popisu práce mají samozřejmě získávat zahraniční kontakty a rozšiřovat tak klientelu. 
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Tito zaměstnanci prodávají nejen vyrobené produkty LIPOELASTIC® Kompresivní bandáže 

a DIAMOND Luxusní punčochy, ale taktéž se zabývají nákupem a prodeje zboží typu 

EUROSILICONE Prsní a tělní implantáty, TEOSYAL ® Výplňové materiály vrásek 

a speciální kosmetika, BIODERMIS Profesionální péče o jizvy a STOMOCUR Stomické 

pomůcky. 

Za vedení účetnictví a veškeré finanční transakce zodpovídá účetní oddělení podniku. 

Zaměstnanci tohoto úseku vedou mzdovou a personální agendu. Veškeré zásadní rozhodnutí 

se konzultují s vedením společnosti a taktéž s externím daňovým poradcem.  

Útvar informačních technologií dbá na funkčnost veškerých aktivit z pohledu techniky 

a softwarového vybavení. 

Marketingový úsek společnosti hraje nedůležitou podpůrnou jednotkou pro prodej. Ten ručí 

za dostatečnou reklamu, propagaci jednotlivých produktů, vytváření propagačních materiálů, 

kterými se obchodníci prezentují na workshopech, kongresech a výstavách, a rozšiřují tak 

povědomí o firmě. 

Ředitelkou společnosti je paní Alena Hradilová, která úzce spolupracuje s marketingovým 

úsekem a je hlavou veškerých reklamačních výstupů. Účastní se řad kongresů a obchodních 

schůzek. 

Hnacím motorem celé firmy je pan Tomáš Hradil, díky němuž je společnost na tak vysoké 

úrovni a figuruje na významných zahraničních trzích. Má perfektní manažerské, organizační, 

vyjednávací schopnosti a dokáže s vysokou pravděpodobností a čistým úsudkem prognózovat 

budoucnost. Neustále přichází do firmy s novinkami a inovacemi, čímž rozvíjí jak potenciál 

firmy, tak potenciál zaměstnanců. Také se dokáže dobře orientovat v obchodním 

a manažerském světě, kde sleduje nové trendy a posunuje svou firmu na vyšší úroveň. 

Je to muž na svém místě. 

Vedení společnosti řeší nejen veškeré připomínky pracovníků, ale taktéž vykonávají společně 

zásadní rozhodnutí. 
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Společnost v nynější době zaměstnává 79 zaměstnanců. Firemní zařazení jednotlivých 

pracovníků je následující: 

‐ 48 zaměstnanců ve výrobě, 

‐ 31 TH pracovníků, viz obrázek 3.2. 

 

Obrázek 3.2 Organizační struktura společnosti 

 

Zdroj: interní informace společnosti 
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Takto uspořádaná organizační struktura efektivně využívá svých zdrojů, strategicky rozhoduje 

shora a dává prostor pro rozvoj tvořivosti. 

 

3.4  Portfolio produktů 

 

‐ LIPOELASTIC Kompresivní bandáže 

‐ DIAMOND Luxusní punčochy 

‐ EUROSILICONE Prsní a tělní implantáty 

‐ TEOSYAL Výplňové materiály vrásek a speciální kosmetika 

‐ BIODERMIS Profesionální péče o jizvy 

‐ STOMOCUR Stomické pomůcky 

 

Tyto produkty jsou distribuovány do více než 48 zemí po celém světě, jimiž jsou Rakousko, 

Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Bulharsko, Maďarsko, Indonésie, Izrael, Bolívie, Velká 

Británie, Dánsko, Norsko, Jižní Afrika, Švýcarsko, Egypt, Německo, Irák, Írán, Katar, 

Libanon, Belgie, Ukrajina, Austrálie, Ekvádor, Filipíny, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko, 

Litva, Estonsko, Nový Zéland, Jordán, Mexiko, Saudská Arábie, celá Střední Amerika. 
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4  Aplikace vybraných metod hodnocení výkonnosti společnosti 

 

Praktická část diplomové práce vychází z údajů od počátku podnikatelské činnosti společnosti 

až do současnosti, tedy od roku 2003 – 2010. Jednotlivé částky jsou uvedeny v tis. Kč. 

veškeré výpočty jsou uvedeny v příloze 7, 8, 9 a 10. 

 

4.1  Analýza stavových ukazatelů 

 

Analýza stavových ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. 

 

4.1.1 Horizontální a vertikální analýza 

 

Jak bylo zmíněno v teoretické části diplomové práce, horizontální analýza se zabývá vývojem 

různých veličin v čase a vertikální zkoumá podíl jednotlivých položek na celkové sumě. 

Pro přehlednost jsou v jednotlivých analýzách sledovány pouze hlavní položky aktiv a pasiv. 

Pro úplnost jsou jednotlivé analýzy znázorněny v příloze 6.  

 

4.1.1.1  Horizontální analýza rozvahy 

 

Horizontální analýza aktiv je znázorněna v tabulce 4.1 a 4.2 Celková aktiva od vzniku 

společnosti za 7 sledovaných let neustále vzrůstala (tzn. byla vždy kladná) kromě sledovaného 

období 2005 – 2006, kdy došlo k poklesu o 13,96 %, tedy o 5 136 tis. Kč. Další roky jsou 

ve znamení růstu, kdy jeho největší gradace je značný v posledním sledovaném období, tedy 

mezi roky 2004/2005 (kdy došlo ke značnému zvýšení nakupovaného dlouhodobého majetku, 

konkrétně dlouhodobého finančního majetku o 15 mil. Kč) a 2009/2010, kde pohyb činil 

o 46,76 %, tj. o 20 924 tis. Kč, za což odpovídá zejména nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek (markantní nárůst o 23 125,58 %, o 9 747 tis. Kč), tj. pořízení a rekonstrukce budovy 

na ulici Vrbenská. Skutečnost růstu taktéž ovlivnila oběžná aktiva, která zaznamenala mezi 

roky 2009 – 2010 26,81 % nárůst (tj. 8 233 tis. Kč). Podobný vývoj jako oběžná aktiva měla 

i ostatní aktiva s tím rozdílem, že její nejvyšší nárůst panoval v předposledním období. 

Po rozebrání aktiv, je dále důležité provést i horizontální analýzu pasiv. 
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Tabulka 4.1  Horizontální analýza aktiv v % 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 
ROZVAHY 

RELATIVNÍ ZMĚNA V % 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

  AKTIVA CELKEM 22,52 220,97 -13,96 24,18 10,17 3,36 46,76

A. 
POHLEDÁVKY ZA 
UPSANÝ VK 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK -16,12 1207,27 0,04 0,60 20,61 -30,74 92,69

C.  OBĚŽNÁ AKTIVA 34,31 106,53 -25,10 50,95 2,48 31,55 26,81

D. 
OSTATNÍ AKTIVA - 
přechodné účty aktiv 

-24,14 -3,87 -19,02 -37,02 34,21 42,48 18,58

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.2 Horizontální analýza aktiv v tis. Kč 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 
ROZVAHY 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA V TIS. KČ 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

  AKTIVA CELKEM 2106 25321 -5136 7653 3998 1456 20924

A. 
POHLEDÁVKY ZA 
UPSANÝ VK 

         

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK -238 14946 6 97 3356 -6039 12610

C.  OBĚŽNÁ AKTIVA 2492 10393 -5057 7690 564 7365 8233

D. 
OSTATNÍ AKTIVA - 
přechodné účty aktiv 

-148 -18 -85 -134 78 130 81

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Horizontální analýza pasiv je složená ze tří základních položek. První položkou je vlastní 

kapitál. Jeho hodnota se neustále v průběhu působení firmy zvyšovala. To je zapříčiněno 

zejména hospodářským výsledkem minulých let a běžného účetního období jež dvakrát 

poklesl, zákonným rezervním fondem tvořeným od období 2004 – 2005 a navýšením 

základního kapitálu mezi roky 2004/2005 (o 3 mil. Kč) a 2008/2009 (o 25 mil. Kč). Položka 

cizí zdroje je tvořena proměnlivými dlouhodobými, konkrétně jinými závazky (nejvyšší 

nárůst byl způsoben mezi roky 2004 a 2005, kdy došlo ke kladné změně o 5 657 tis. Kč, 

tj. o 217,58 %, což zapříčinila krátkodobá finanční výpomoc od člena společenstva), stále 

rostoucími krátkodobými závazky a dlouhodobými bankovními úvěry, které každým rokem 

klesají, krom sledovaného období 2003/2004 a zejména 2004/2005, kdy došlo k vypůjčení si 

peněžních prostředků na rozvoj firmy. Cizí zdroje se výrazně zvýšili i mezi roky 2009 a 2010 

o 83,11 %, tj. 7 792 tis. Kč, což bylo způsobeno krátkodobými závazky, konkrétně závazky 

z obchodních vztahů, kdy se rozvíjel zejména obchod se stomickými pomůckami. 
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Tabulka 4.3  Horizontální analýza pasiv v % 

HORIZONTÁLNÍ 
ANALÝZA ROZVAHY 

RELATIVNÍ ZMĚNA V % 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

  PASIVA CELKEM 22,52 220,97 -13,96 24,18 10,17 3,36 46,76

A. VLASTNÍ KAPITÁL 175,33 414,62 29,59 49,74 30,25 8,03 37,49

B.  CIZÍ ZDROJE 5,02 167,84 -37,77 -4,51 -25,27 -11,07 83,11

C.  
OSTATNÍ PASIVA - 
přechodné účty pasiv 

100,00 37,35 7,89 -8,13 -17,70 2,15 -100,00

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.4  Horizontální analýza pasiv v tis. Kč 

HORIZONTÁLNÍ 
ANALÝZA ROZVAHY 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA V TIS. KČ 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

  PASIVA CELKEM 2106 25321 -5136 7653 3998 1456 20924

A. VLASTNÍ KAPITÁL 1599 10411 3824 8329 7584 2621 13227

B.  CIZÍ ZDROJE 424 14879 -8969 -666 -3566 -1167 7792

C.  
OSTATNÍ PASIVA - 
přechodné účty pasiv 

83 31 9 -10 -20 2 -95

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.1.1.2  Vertikální analýza rozvahy 

 

Vertikální analýza aktiv je tvořena zejména oběžnými aktivy, dlouhodobým majetkem 

a z části i ostatními aktivy, viz tabulka 4.5. Nejvyšších hodnot dosahují oběžná aktiva logicky 

v počátcích podnikání, v letech 2003 (tj. 77,66 %) a 2004 (85,14 %). Taktéž v roce 2009 se 

viditelně vyšvihly a tvořily tak 68,63% podíl celkové hodnoty aktiv. Jejich vývoj je většinou 

ve stejné úrovni. Podíly dlouhodobého majetku v jednotlivých letech jsou od roku 2005 na 

podobné úrovni a pohybují se kolem 40 – 50 %.  
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Graf 4.1  Vertikální analýza aktiv za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, dlouhodobý majetek tvoří značnou část celkových aktiv. Proto je 

dále zkoumán, viz tabulka 4.6. Lze zde vidět jak dlouhodobý finanční majetek dominuje nad 

majetkem ostatním, kdy v roce 2005, 2006, 2007 a 2008 zaznamenal výrazný růst a jejich 

podíl se pohybuje v průměru okolo 40 %. V tomto období došlo k nákupu podílů dceřiné 

společnosti Incom Trading, spol. s r. o. Druhou významnou položkou tvorby dlouhodobého 

majetku je majetek dlouhodobý hmotný. Ten graduje v roce 2010, kdy dosahuje 35,31 %, 

což je zapříčiněno nákupem pozemku a budovy pro novou provozovnu. 

 

Graf 4.2  Vertikální analýza dlouhodobého majetku za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Nejvýznamnější částí aktiv jsou oběžná aktiva, viz tabulka 4.7. Je logické, že zásoby 

v prvních letech podnikání budu značné, dosahují téměř 50 % a výše. V dalším období je 

jejich výše stagnující a pohybuje se okolo 23 – 30 %. Krátkodobé pohledávky jsou většinou 

na stejné úrovni v průběhu činnosti podniku. Dlouhodobé pohledávky zaznamenaly pohyb 

pouze v roce 2006, kdy tvořily 3,82% podíl celkových oběžných aktiv. Podíl finančního 

majetku je proměnlivý. V roce 2009 však tvoří nejvyšší část oběžných aktiv za zkoumané 

období, tj. 26,01 %. 

 

Graf 4.3  Vertikální analýza oběžných aktiv za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Vertikální analýza pasiv se skládá z pozvolna klesajících cizích zdrojů a pozvolna rostoucího 

vlastního kapitálu. Nevýznamnou část tvoří ostatní pasiva, viz tabulka 4.8. Vlastní kapitál 

tvoří významnější část v posledních letech zkoumaného období, téměř 80 %. Naopak cizí 

zdroje hrají menší roli, než tomu bylo na začátku podnikání, protože se pořízené půjčky 

průběžně splácejí. Nyní se pohybují okolo 20% podílu.  
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Graf 4.4  Vertikální analýza pasiv za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.9 znázorňuje podíly jednotlivých složek vlastního kapitálu. Lze vidět, že VH 

běžného účetního období tvoří stabilní část tohoto kapitálu. Poměrně stabilní částí je 

i základní kapitál, který se však v roce 2009 a 2010 markantně navýšil a tvoří tak 67,04% 

a 45,68% podíl a to z toho důvodu, že společníci vložili do podnikání finanční prostředky. 

V posledních dvou letech měly záporný podíl kapitálové fondy, což je dáno přeceněním 

(snížením) hodnoty dceřiné společnosti Incom Trading, spol. s r. o. Od roku 2005 

do současnosti se tvoří zákonný rezervní fond. 

 

Graf 4.5  Vertikální analýza vlastního kapitálu za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Posledním dílem pasiv jsou cizí zdroje, viz tabulka 4.10. Logicky na začátku podnikání 

významnou část cizích zdrojů tvořily bankovní úvěry a výpomoci, které firma čerpala na 

rozjezd a rozšíření své činnosti. V roce 2009 a 2010 byly nulové. Krátkodobé a dlouhodobé 

závazky byly téměř na stejné výši, pouze v roce 2010 došlo k významnému nárůstu 

krátkodobých závazků a to díky rozvoji obchodování se stomickými pomůckami, kdy došlo 

k jejich zvýšenému nákupu za účelem dalšího prodeje a také díky obchodování s polotovary 

punčochového zboží. Rezervy se nijak nepodílely na tvorbě cizích zdrojů. 

 

Graf 4.6  Vertikální analýza cizích zdrojů za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.1.1.3  Horizontální analýza VZZ 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je patrná v tabulce 4.5 vyjádřená v % a 4.6 

vyjádřená v tis. Kč. Nejprve jsou zobrazeny jednotlivé výsledky hospodaření, které se 

podílely na tvorbě konečného výsledku hospodaření za účetní období a před zdaněním. Vývoj 

provozního výsledku hospodaření je neustále rostoucí, krom sledovaných let 2004/2005, kdy 

poklesl o 2,07 %. Největšího růstu dosáhl na začátku podnikání (2003/2004) a v období 

2005/2006. Naopak finanční výsledek hospodaření je neustále proměnlivý oproti jednotlivým 

rokům. Velice výrazného nárůstu (o 4 264,34 %, tj. o 5 501 tis. Kč) dosáhl v posledním 

zkoumaném roce 2009 a 2010, díky výnosům z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a účetních jednotkách pod podstatným vlivem, tj. převod nerozděleného zisku z minulých let 
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od dceřiné společnosti Incom Trading, spol. s r. o., které činily 5 771 tis. Kč. Mimořádný 

výsledek hospodaření nikterak významně neovlivňuje výší VH za účetní období a před 

zdaněním, pouze v období 2004 – 2005 a 2008 – 2009 se jedná o pokles. 

 

Tabulka 4.5  Horizontální analýza VZZ v % 

HORIZONTÁLNÍ 
ANALÝZA VZZ 

RELATIVNÍ ZMĚNA V % 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

*  PROVOZNÍ VH 2661,74 -2,07 93,59 53,88 10,75 30,98 16,57

*  FINANČNÍ VH -19,63 564,42 -110,42 395,62 -121,26 60,91 4264,34

**  
VH ZA BĚŽNOU 
ČINNOST 

282,09 298,23 -48,40 117,81 -12,41 34,24 73,92

*  MIMOŘÁDNÝ VH -100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00

***  VH za účetní období 256,46 363,48 -48,40 117,81 -8,94 29,13 73,92

**** VH před zdaněním 282,09 325,79 -36,14 100,51 -6,59 30,19 61,33

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.6  Horizontální analýza VZZ v tis. Kč 

HORIZONTÁLNÍ 
ANALÝZA VZZ 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA V TIS. KČ 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

*  PROVOZNÍ VH 3061 -61 2700 3009 924 2949 2066

*  FINANČNÍ VH -178 6124 -5564 2077 -1882 201 5501

**  
VH ZA BĚŽNOU 
ČINNOST 

2883 5550 -3587 4505 -1034 2498 7239

*  MIMOŘÁDNÝ VH -262 262 289 -289 

***  VH za účetní období 2621 5812 -3587 4505 -745 2209 7239

**** VH před zdaněním 2883 6063 -2864 5086 -669 2861 7567

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Lze vidět, že zejména finanční VH má výrazné změny v jednotlivých období. Proto je 

důležité se na tuto položku blíže zaměřit a do hloubky je analyzovat. 

 

Zejména ostatní finanční výnosy a náklady ovlivňují finanční VH. Tyto položky vznikly 

z důvodu obchodování se světovým trhem. Náklady rozumíme bankovní poplatky a kurzové 

ztráty, které byly nejvyšší. Za výnosy lze považovat zejména kurzové zisky. Lze vidět, jak 

změny těchto položek v jednotlivých letech vzrůstají. Je tedy viditelná zvyšující se spolupráce 

se zahraničím. Na změnách hospodářského výsledku z finanční činnosti se taktéž podílely 
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výnosové a nákladové úroky z úvěrů a běžných účtů. V letech 2004 – 2005 a 2009 – 2010 

vzrostly o 100% výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem, tj. došlo k převedení podílů na zisku z dceřiné společnosti 

Incom Trading, spol. s r. o.  

 

Tabulka 4.7  Horizontální analýza VZZ v % 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 
VZZ 

RELATIVNÍ ZMĚNA V % 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

1.  

Výnosy z podílů v 
ovládaných a řízených 
osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 

0,00 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

X.  Výnosové úroky 0,00 0,00 400,00 100,00 270,00 70,27 -93,65

N.  Nákladové úroky 45,18 -27,95 -34,80 -23,15 -68,62 -98,67 -100,00

XI.  Ostatní finanční výnosy 696,55 -77,49 740,38 542,79 -69,88 -48,23 105,02

O.  Ostatní finanční náklady 36,17 -9,62 10,81 56,71 10,70 -44,73 106,84

*  FINANČNÍ VH -19,63 564,42 -110,42 395,62 -121,26 60,91 4264,34

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.8  Horizontální analýza VZZ v % 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 
VZZ 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA V TIS. KČ 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

1.  

Výnosy z podílů v 
ovládaných a řízených 
osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 

 6055 -6055      5771

X.  Výnosové úroky   4 5 27 26 -59

N.  Nákladové úroky 206 -185 -166 -72 -164 -74 -1

XI.  Ostatní finanční výnosy 202 -179 385 2372 -1963 -408 460

O.  Ostatní finanční náklady 174 -63 64 372 110 -509 672

*  FINANČNÍ VH -178 6124 -5564 2077 -1882 201 5501

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.1.1.4  Vertikální analýza VZZ 

 

Vertikální analýza VZZ znázorňuje jak se jednotlivé položky podílejí na tržbách, viz tabulka 

4.9. Je zřetelně vidět, že to jsou položky výkony (zejména tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb) a přidaná hodnota (obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba), které tvoří 

základ tržeb. I výkonová spotřeba a osobní náklady se značně podílí na tržbách. Jestliže se 

výkonová spotřeba zvyšuje, zvyšuje to i nákladovost tržeb. 

 

Tabulka 4.9  Vertikální analýza VZZ v % 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ 
% PODÍL NA TRŽBÁCH 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 +  OBCHODNÍ MARŽE 14,55 12,86 11,72 19,99 18,27 20,27 20,26 18,41

II.  Výkony 75,35 66,88 75,19 62,14 67,58 59,70 61,16 42,41

B.  Výkonová spotřeba 57,54 41,79 44,61 41,45 36,69 31,40 28,91 21,34

 +  PŘIDANÁ HODNOTA 32,36 37,94 42,30 40,69 49,16 48,57 52,51 39,48

C.  Osobní náklady 32,43 23,13 27,47 20,87 23,52 23,19 23,09 19,09

E. Odpisy DNM a DHM 2,27 1,87 1,68 1,87 2,07 2,20 3,34 2,58

III.  Tržby z prodeje DM a materiálu 3,43 0,47 1,50 0,50 0,34 0,81 1,01 1,01

H. Ostatní provozní náklady 1,94 1,15 1,42 0,81 0,99 1,79 1,14 2,41

*  PROVOZNÍ VH -0,67 12,55 13,44 17,60 23,16 22,10 26,22 16,17

VII.  
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 

0,00 0,00 28,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42

*  FINANČNÍ VH -5,28 -4,62 23,47 -1,65 4,18 -0,77 -0,27 5,98

**  VH ZA BĚŽNOU ČINNOST -5,95 7,93 34,52 12,05 22,45 16,94 20,60 18,95

*  MIMOŘÁDNÝ VH 0,00 -1,12 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00

***  VH za účetní období -5,95 6,81 34,52 12,05 22,45 17,61 20,60 18,95

**** VH před zdaněním -5,95 7,93 36,91 15,95 27,34 22,01 25,95 22,15

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.2  Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů tvoří důležitou část finanční analýzy. Praktická část (aplikace 

vybraných metody hodnocení výkonnosti společnosti) se skládá ze čtyř ukazatelů, tedy 

ukazatele rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity, které jsou dále detailněji rozebrány. 

Teoretická část obsahuje také ukazatele kapitálového trhu, ten však v praktické části obsažen 
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není, protože firma nemá obchodovatelné akcie a nevyplácí dividendy, i když je to akciová 

společnost. 

 

4.2.1  Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability jsou jednou ze stěžejních metod jak podnik dosahuje vložením svého 

kapitálu do podnikání určité zpětné vazby. Vývoj ukazatelů rentability je patrný z tabulky 

4.10 a grafu 4.7. Jak lze vidět z grafu i tabulky, veškeré ukazatele rentability dosahují 

v prvním roce 2003 záporných hodnot. Což je způsobeno začínajícím podnikáním v oblasti 

výroby kompresivních bandáží. Rentabilita aktiv má rostoucí trend, krom roku 2006 a 2008, 

kdy mírně poklesl. Od roku 2009 až do roku 2010 lze konstatovat, že ROA dosahuje 

nejvyšších příček, za což je zodpovědný obrat aktiv a rentabilita tržeb, která vychází ze zisku 

před úroky a zdaněním (EBIT). Ukazatel značí, kolik zisku připadá na jednu korunu 

vloženého kapitálu. Hodnoty by se měly pohybovat mezi 5 – 10 %, což firmy splňuje u všech 

roků, kromě roku 2003. Rentabilita dlouhodobého kapitálu je neustále proměnlivá. 

V posledních dvou letech (2009 a 2010) postupně roste a má jedny z nejvyšších hodnot. 

Rentabilita vlastního kapitálu má taktéž proměnlivý vývoj. V letech 2009 a 2010 však roste 

a to výrazně, oproti jiným rokům. To je dáno rostoucím obratem aktiv a rostoucí finanční 

pákou. Ukazatele vyjadřuje, kolik zisku připadá na jednu korunu VK. Výsledné hodnoty by 

měly být v rozmezí 9 – 15 %, což značně převyšují. Lze tedy říci, že ROE > ROA, z čehož 

vyplývá, že VK je dražší, tudíž hodnota firmy je na velmi vysoké úrovni a dá si konstatovat, 

že je podnik silný. Rentabilita tržeb zaznamenala ve zkoumaném období tři poklesy a to 

v roce 2006, 2008 a 2010, což je dáno vyššími tržbami za prodej zboží, vlastních výrobků 

a služeb. 

 

Tabulka 4.10 Vývoj ukazatelů rentability za jednotlivé roky v % 

Ukazatele rentability 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (rentabilita aktiv) -6,05 22,02 22,84 16,97 26,43 22,06 27,57 30,31

ROCE (rentabilita dlouhodobého 
kapitálu) 

-62,06 49,36 24,77 19,10 29,81 24,85 31,20 36,93

ROE (rentabilita VK) -112,06 63,68 57,35 22,84 33,22 23,22 27,76 35,11

ROS (rentabilita tržeb) -5,95 6,81 34,52 12,05 22,45 17,61 20,60 18,95

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 4.7  Vývoj ukazatelů rentability za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů v čase kolísají, nelze tudíž říci, který rok byl nejsilnější. 

Přesto lze konstatovat, že od roku 2008 veškeré hodnoty v čase rostly, kromě ROS 

v posledním sledovaném roce. Vývoj ukazatelů se choval podobně jako vývoj VH.  

 

4.2.2  Ukazatele zadluženosti 

 

Dalším zkoumaným ukazatelem je ukazatel zadluženosti, který zkoumá vazby mezi vlastním 

kapitálem a cizími zdroji a jejich vliv na podnik, viz tabulka 4.11 a graf 4.8. 

Celková zadluženost nádherně v čase klesá, pouze v posledním zkoumaném období, v roce 

2010 došlo k nízkému nárůstu a to díky zvýšeným cizím zdrojům, konkrétně krátkodobým 

závazkům z obchodních vztahů, kdy došlo k nakoupení stomických pomůcek za účelem 

rozvíjel tohoto obchodování. Kvóta VK se též nazývá koeficient samofinancování vyjadřuje 

podíl VK k celkovým aktivům, tedy finanční nezávislost. Z tabulky lze vyčíst pozvolna 
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narůstající trend, který končí v roce 2009, protože rok poté dochází ke snížení této 

nezávislosti vlivem navýšení aktiv, zejména nedokončeného dlouhodobého hmotného 

majetku, tj. pořízení a rekonstrukce budovy na ulici Vrbenská. Vývoj koeficientu zadluženosti 

neboli zadluženosti vlastního kapitálu v čase stejně jako u celkové zadluženosti pozvolna 

klesá s výjimkou roku 2010 za což zodpovídá již zmíněný nárůst cizích zdrojů. Posledním 

zkoumaným ukazatelem je úrokové krytí, viz 4.9. Vyjadřuje kolikrát vyprodukovaný EBIT 

pokrývá nákladové úroky. Literaturou je doporučováno pokrytí 3x až 6x, což podnik splňuje 

již od roku 2003. V roce 2009 je pokrytí nejmarkantnější a to z toho důvodu, že nákladové 

úroky byly 1 000 Kč.  Protože v posledním roce žádné nákladové úroky nejsou, úrokové krytí 

je nulové. 

 

Tabulka 4.11  Vývoj ukazatelů zadluženosti za jednotlivé roky v % 

Ukazatele zadluženosti 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Debt Ratio (celková zadluženost) 90,25% 77,36% 64,56% 46,69% 35,90% 24,35% 20,95% 26,14%

Equity Ratio (kvóta VK) 9,75% 21,91% 35,13% 52,92% 63,81% 75,43% 78,84% 73,86%

Debt Equity (koeficient 
zadluženosti VK) 

925,55% 353,05% 183,75% 88,23% 56,27% 32,28% 26,58% 35,39%

Interest Coverage (úrokové krytí) -1,24 3,81 17,61 17,27 43,45 127,36 12339,00 0,00

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.8  Vývoj ukazatelů zadluženosti za jednotlivé roky v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 4.9  Vývoj ukazatele zadluženosti – úrokového krytí za jednotlivé roky v počtu obrátek 

 

* Křivky na sebe navazují 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Všechny vypočítané ukazatele zadluženosti jsou v příznivém vývoji, pouze v posledním 

zkoumaném roce 2010 se zadluženost mírně zvýšila, a kvóta VK snížila. Proto by se na tyto 

ukazatele měla více zaměřit. Naopak křivka úrokové krytí v roce 2010 klesla na hodnotu 

0 a to proto, že nákladové úroky žádné nebyly. 
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v každém roce neustále mění, což není příliš vyhovující. Nejvyšší hodnoty však dosahuje 

obrat zásob a nejnižší hodnoty doba obratu zásob v roce 2010. Obrat pohledávek má rostoucí 

charakter kromě roku 2005 a 2008, kdy došlo k poklesu. Doba inkasa pohledávek je 

v posledním roce na nejnižší hodnotě, tj. 36,90 dnech. Vývoj obratu závazků je v jednotlivých 

letech proměnlivý. Doba splatnosti závazků má taktéž proměnlivý trend. 

 

Tabulka 4.12  Vývoj ukazatelů aktivity za jednotlivé roky 

Ukazatele aktivity 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv 1,84 2,05 0,58 1,00 0,94 0,99 1,06 1,37

Obrat zásob 3,86 4,20 2,60 3,55 3,51 3,92 3,52 4,88

Obrat pohledávek 10,76 8,51 4,36 7,11 8,01 6,36 8,75 9,79

Obrat závazků 3,93 13,47 7,80 9,32 8,54 9,03 9,30 7,63

Doba obratu aktiv 195,87 175,77 616,80 359,07 381,27 361,96 338,85 263,09

Doba obratu zásob 104,42 84,84 140,58 100,98 105,13 91,53 102,96 74,08

Doba inkasa pohledávek 37,51 41,86 83,95 50,37 46,10 56,38 41,46 36,90

Doba splatnosti závazků 91,52 26,72 46,17 38,64 42,17 39,87 38,69 47,18

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.10  Vývoj obratu ukazatelů aktivity za jednotlivé roky v počtech obrátek 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 4.11  Vývoj doby obratu ukazatelů aktivity za jednotlivé roky ve dnech 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Obraty aktiv a zásob jsou jedny z nejstabilnějších ukazatelů, které nemají výrazné výkyvy. 

K nim se pozvolna přidává i obrat závazků. Od roku 2006 lze říci, že stabilních hodnot 

nabírají všechny ukazatele doby obratu. Ale do tohoto roku měly ukazatele výkyvy značné. 

Zejména doba obratu aktiv měla markantní skoky. Doba inkasa pohledávek je vždy delší než 

doba splatnosti závazků, pouze v prvním a posledním sledovaném období došlo ke snížení. 
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pohledávky ostatní. Nejnižší rozdíl mezi těmito ukazateli je patrný v roce 2009, kdy doba 

splatnosti závazků byla o 2,77 dní kratší a v roce 2007 o 3,93 dny kratší. Oproti tomu v roce 

2005 došlo k velkému nárůstu, kdy doba splatnosti byla o 37,78 dní delší.  

 

4.2.4  Ukazatele likvidity 
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likviditu, nesmí ukazatel klesnout pod hodnotu 1. Vývoj tohoto ukazatele se taktéž v čase 

mění a podmínka je jako v předchozí situaci splněna s výjimkou roku 2003. Poslední částí je 

běžná likvidita, kde pro budoucí solventnost podniku stačí hodnota 1,5 a vyšší. I zde je 

hodnota splněna a to ve všech letech. 

 

Tabulka 4.13  Vývoj ukazatele likvidity za jednotlivé roky 

Ukazatele likvidity 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 0,11 0,86 2,46 0,52 1,66 1,19 2,28 0,95 

Pohotová likvidita 0,52 2,43 4,27 1,46 2,75 2,60 3,35 1,74 

Běžná likvidita 1,66 5,60 7,32 4,43 5,24 4,90 6,01 3,31 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.12  Vývoj ukazatele likvidity za jednotlivé roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Lze tedy konstatovat, že i když hodnoty všech tří likvidit mají kolísavý trend, přesto podnik 
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4.3  Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Analýza rozdílových ukazatelů obsahuje jak čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, 

tak čistý peněžní majetek, viz tabulka 4.14 a graf 4.13. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje rozdíl 

oběžného majetku a krátkodobých závazků. Jak lze vidět v grafu, jeho vývoj má proměnlivý 

trend jako všechny ukazatele s výjimkou v roce 2006, kdy i ostatní ukazatele taktéž výrazně 

poklesly, což bylo způsobeno u čistého pracovního kapitálu výrazným poklesem oběžných 

aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek a u zbylých dvou ukazatelů poklesem finančního 

majetku a taktéž krátkodobých pohledávek. V roce 2010 došlo k výraznému poklesu oproti 

předchozím roku u čistých pohotových prostředků, což způsobil vysoký nárůst krátkodobých 

závazků, konkrétně závazků z obchodních vztahů, kdy podnik rozvíjel obchodování se 

stomickými pomůckami. Čistý pracovní kapitál dosahuje v roce 2010 nejvyšších hodnot, 

tj. 27 166 tis. Kč a čistý peněžní majetek v roce 2009, tj. 12 004 tis. Kč. 

 

Tabulka 4.14  Vývoj rozdílových ukazatelů za jednotlivé roky v tis. Kč 

Rozdílové ukazatele 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál 2894 8014 17396 10479 18436 18577 25601 27166 

Čisté pohotové 
prostředky 

-3883 -246 4007 -1651 2848 885 6529 -538 

Čistý peněžní majetek -2092 2483 9013 2788 7600 7629 12004 8673 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.13  Vývoj rozdílových ukazatelů za jednotlivé roky v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Čistý pracovník kapitál vyjadřuje částku volných prostředků, která zůstane podniku po úhradě 

všech krátkodobých závazků. Tento ukazatel se sice zvyšuje, ale s meziročními poklesy. 

Pro podnik není ale na druhou stranu výhodné jejich velké množství. Ve stavu, v kterém se 

nyní nachází hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou považovány za příznivé.  Čisté 

pohotové prostředky jsou na podobné bázi jako okamžitá likvidita. Podnik tedy poctivě splácí 

své závazky. Čistý peněžní majetek je modifikací dvou předcházejících ukazatelů. 

 

4.4  Analýza soustav ukazatelů 

 

Celkovou finanční situaci firmy posuzují souhrnné ukazatele. Tento oddíl obsahuje hodnocení 

firmy pomocí Kralickova rychlého testu, Altmanovy formule bankrotu, modelu IN, Tafflerova 

bankrotního modelu, Tamariho modelu, Grünwaldova indexu bonity, Beaverova modelu 

a pyramidovou soustavu ukazatelů, který se zabývá rozkladem ROE. 

 

4.4.1  Kralickův rychlý test 

 

Kralickův rychlý test obsahuje čtyři poměrové ukazatele, viz tabulka 4.15, graf 4.14 a 4.15. 

První dva ukazatelé, tedy kvóta vlastního kapitálu a ROA, již byly rozebrány v oddílu 

poměrových ukazatelů. Proto bude dále zkoumána doba splácení z CF a CF v tržbách. 

Doba splácení dluhu z CF vyjadřuje za jak dlouho firma může splatit své dluhy díky CF. 

Nejnižších hodnot firma dosahuje v posledních dvou letech, kdy v roce 2009 doba splácení 

dluhu klesla na 0,82 roky a v roce 2010 činila 0,88 roky. Naopak nejvyšších příček dosahuje 

na začátku podnikání, kdy došlo k navýšení krátkodobých jiných závazků a bankovních 

dlouhodobých úvěrů. CF v % tržeb charakterizuje výnosovou situaci podniku. V roce 2005, 

2004 a v posledních dvou zkoumaných letech. Výsledky jednotlivých ukazatelů byly dále 

obodovány, podle tabulky 2.1 v teoretické části. Body se následně prostě aritmeticky 

zprůměrovaly nejen za jednotlivá období, ale taktéž za jednotlivé ukazatele. I kvóta VK 

vyjadřuje dobré hodnoty. Lze vidět, že podnik má velmi dobrou finanční stabilitu. 

Ani ukazatel rentability aktiv a CF v % tržeb nedosahuje špatných hodnot. Proto je lze 

považovat za přijatelné a výnosová situace firmy je v pořádku. Nejvyšších hodnot dosahuje 

podnik v roce 2004 a 2005.  
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Tabulka 4.15  Vývoj výpočtů a známek ukazatelů Kralickova testu za jednotlivé roky 

Kralickův rychlý test 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

Kvóta VK 9,75% 21,91% 35,13% 52,92% 63,81% 75,43% 78,84% 73,86% 

Doba splácení dluhu z CF -13,36 4,35 3,06 3,34 1,55 1,23 0,82 0,88 

CF v % tržeb -3,68% 8,69% 36,20% 13,93% 24,52% 19,84% 23,92% 21,76% 

ROA -6,05% 22,02% 22,84% 16,97% 26,43% 22,06% 27,57% 30,31% 
 

Udělené body 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ** 

Kvóta VK 3 2 1 1 1 1 1 1 1,38

Doba splácení z CF 1 2 2 1 1 1 1 1 1,25

CF v % tržeb 5 2 1 1 1 1 1 1 1,63

ROA 5 1 1 1 1 1 1 1 1,50

* 3,50 1,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,44

* Prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé roky 

** Prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé ukazatele 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.14  Detailní vývoj známek ukazatelů Kraclickova rychlého testu za jednotlivé roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 4.15  Vývoj průměrných známek ukazatelů Kralickova rychlého testu za jednotlivé roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z výsledných průměrů za jednotlivé roky lze vyčíst, že od roku 2006 do posledního 

sledovaného období, roku 2010,  bylo dosaženo nejlepších výsledků. Co se týká hodnocení 

jednotlivých ukazatelů, doba splácení z CF vyjadřuje nejnižších hodnot, tudíž patří mezi 

nejlepší výsledky. 

 

4.4.2  Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

 

Dalším hodnotitelem situace v podniku je Altmanovo Z-skóre, který se skládá z pěti 

poměrových ukazatelů, viz tabulka 4.16 a graf 4.16. Tyto ukazatele se sčítají každém roku 

zvlášť a výsledné hodnoty se porovnávají s tabulkou 2.2, která se nachází v teoretické části 

diplomové práce. Vývoj výsledných hodnot Z faktoru je neustále rostoucí a může předvídat 

uspokojivou finanční situaci, kromě roku 2003 a 2005, kdy byly nízké hodnoty tržeb za 

prodej zboží, což znamená, že je firma v „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. 
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Tabulka 4.16  Vývoj výsledného Z faktoru Altmanova Z-score za jednotlivé roky 

Altmanovo Z-score Váha 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČPK /A 0,717 0,2219 0,1552 0,0734 0,0243 0,0114 0,0049 0,0028 0,0012

Nerozdělený zisk / A 0,847 -0,0985 0,0378 0,1778 0,2991 0,4163 0,5262 0,2357 0,3740

EBI /A 3,107 -0,1880 0,6841 0,7097 0,5274 0,8211 0,6855 0,8567 0,9417

VK /CK 0,42 0,0454 0,1190 0,2286 0,4760 0,7464 1,3010 1,5804 1,1867

T/A 0,998 1,8342 2,0440 0,5825 1,0006 0,9423 0,9926 1,0603 1,3656

Výsledná hodnota Z x 1,8149 3,0400 1,7720 2,3274 2,9375 3,5102 3,7358 3,8691

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.16  Vývoj výsledného Z faktoru Altmanova Z-score za jednotlivé roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z výsledků Altmanova Z-score je patrné, že každý rok lze předpovídat uspokojivou finanční 

situaci. Pouze v roce 2005 došlo k propadu. 
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se skládá z pěti poměrových ukazatelů. Postup výpočtu výsledných hodnot jsou na stejném 

principu jako u Altmanova formule bankrotu. Jednotlivé hodnoty se porovnávají s tabulkou 

2.3 v teoretické části. Od roku 2004 jsou výsledné hodnoty na takové úrovni, že lze předvídat 

uspokojivou finanční situaci. Tento příznivý stav ovlivňuje zejména úrokové krytí 

vynásobené váhou. V roce 2009 je ukazatel na tak vysoké úrovni, protože nákladové úroky 

jsou minimální a v roce 2010 jsou nulové. 

 

Tabulka 4.17  Vývoj IN faktoru Indexu IN05 za jednotlivé roky 

Index IN05  Váha 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKT / CZ 0,13 0,1440 0,1680 0,2014 0,2784 0,3621 0,5338 0,6205 0,4973

EBIT / úroky 0,4 -0,4965 1,5245 7,0449 6,9080 17,3808 50,9440 4935,6000 0,0000

EBIT / AKT 3,92 -0,2372 0,8631 0,8954 0,6653 1,0359 0,8649 1,0808 1,1881

Výnosy / AKT 0,21 0,4479 0,4333 0,1617 0,2135 0,2199 0,2148 0,2308 0,3148

OA / kr. záv. a úvěry  0,09 0,1496 0,5040 0,6587 0,3989 0,4718 0,4406 0,5409 0,2976

Výsledná hodnota x 0,0078 3,4929 8,9620 8,4642 19,4704 52,9981 4938,0730 2,2978

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.17  Vývoj IN faktoru Indexu IN05 za jednotlivé roky 

 

* Křivky na sebe navazují 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Vývoj výsledného IN faktoru Indexu IN05 značí od roku 2004 výsledné hodnoty na takové 

úrovni, že lze předvídat uspokojivou finanční situaci. Zejména úrokové krytí vynásobené 

váhou ovlivňuje tento příznivý stav. Na velmi vysoké úrovni je ukazatel v roce 2009 a to 

z důvodu minimálních nákladových úroků. A protože v roce 2010 jsou tyto úroky nulové, 

křivka IN faktoru padá směrem dolů na hodnotu 2,2978. 

 

4.4.4  Tafflerův bankrotní model 

 

Vývoj výsledných hodnot T faktoru jsou uvedeny v tabulce 4.18 a grafu 4.18, kde lze vidět 

proměnlivý trend, který však nikdy neklesne pod stanovenou hranici 0,3, což značí malou 

pravděpodobnost bankrotu. Pouze v prvním roce podnikání hrozil bankrot s vyšší 

pravděpodobností, což logicky provádí každou firmu na začátku podnikatelské činnosti. 

 

Tabulka 4.18  Vývoj výsledného T faktoru Tafflerova modelu za jednotlivé roky 

Tafflerův model Váha 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EBT / krátkodobé dluhy 0,53 -0,1239 0,5662 1,5255 0,7876 1,2373 1,0532 1,2797 0,8957

OA / CZ 0,13 0,1119 0,1431 0,1103 0,1328 0,2099 0,2879 0,4258 0,2949

Krátkodobé dluhy / aktiva 0,18 0,0841 0,0274 0,0135 0,0194 0,0199 0,0198 0,0206 0,0323

(Fin.majetek-kr.dluhy) / 
provozní náklady 

0,16 -0,6134 -0,0400 0,6081
-

0,2203
0,2877 0,0744 0,4921 

-
0,0239

Výsledná hodnota x -0,5414 0,6966 2,2574 0,7195 1,7548 1,4353 2,2181 1,1990

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 4.18  Vývoj výsledného T faktoru Tafflerova modelu za jednotlivé roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Taflerův bankrotní model vyjadřuje od roku 2004 nízkou pravděpodobnost bankrotu.  

 

4.4.5  Tamariho model 

 

Výsledné hodnoty a udělané body Tamariho modelu jsou znázorněné v tabulce 4.19 a grafu 

4.19. Z grafu lze vyčíst, že již od roku 2005 firma dosahuje výsledné hodnoty T faktoru 

65 bodů, což značí malou pravděpodobnost bankrotu. V roce 2006 trend výrazně vzrost, 

tj. až na 93 bodů, což zapříčinil zejména ukazatel T6. V tomto období se zvýšila výkonová 

spotřeba a čistý pracovní kapitál se snížil, protože došlo k poklesu oběžných aktiv, zejména 

finanční majetek, kdy došlo ke splacení úvěru. V dalších dvou letech 2007 a 2008 docházelo 

k mírnému poklesu. V roce 2009 a 2010 však trend zase pozvolna roste. To svědčí o dobrém 

zdraví firmy, protože čím vyšší je hodnota, tím vyšší je i bonita podniku. 
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Tabulka 4.19  Vývoj výpočtů a výsledných známek Tamariho modelu za jednotlivé roky 

Tamariho model 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VK / CK 0,11 0,28 0,54 1,13 1,78 3,10 3,76 2,83

EAT / aktiva -0,11 0,14 0,20 0,12 0,21 0,18 0,22 0,26

OA / krátkodobé dluhy 1,66 5,60 7,32 4,43 5,24 4,90 6,01 3,31

Výrobní spotřeba / prům. stav nedokončené 
výroby (T4) 

0,00 0,00 46,95 35,73 19,42 23,31 32,50 28,45

Tržby / průměrný stav pohledávek (T5) 9,93 8,64 4,35 7,18 7,84 6,44 8,77 9,86

Výrobní spotřeba / pracovní kapitál (T6) 3,42 1,22 0,55 1,25 0,74 0,73 0,54 0,71

Udělené body 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VK / CK 5 10 25 25 25 25 25 25

EAT / aktiva 0 0 10 25 25 25 25 25

OA / krátkodobé dluhy 15 20 20 20 20 20 20 20

Výrobní spotřeba / prům. stav nedokončené 
výroby (T4) 

0 0 10 10 3 3 6 6

Tržby / průměrný stav pohledávek (T5) 10 6 0 3 3 0 6 10

Výrobní spotřeba / pracovní kapitál (T6) 10 6 0 10 6 3 0 3

Výsledná hodnota 40 42 65 93 82 76 82 89

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.19  Vývoj výsledného T faktoru Tamariho modelu za jednotlivé roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Křivka Tamariho modelu vyjadřuje malou pravděpodobnost bankrotu firmy. Tohoto stavu 

dosahuje již v roce 2005, kdy přesáhl hranici nízké pravděpodobnosti bankrotu, tj. 60 bodů. 

Nejvyšších hodnot model dosáhl v roce 2006, což zapříčinila zvyšující se výkonová spotřeba. 

V dalších dvou letech došlo k mírnému poklesu, což je logické (protože byl předtím 

markantní nárůst). V posledních letech zkoumaného období však trend pozvolna rostl, což 

svědčí o dobrém zdraví podniku, protože čím vyšší je hodnota, tím vyšší je i bonita firmy. 

 

4.4.6  Grünwaldův index bonity 

 

Grünwaldův index bonity je založen na šesti poměrových ukazatelích vztažených k přijatelné 

hodnotě. Veškeré výpočty jsou uvedeny v příloze 11. Tyto ukazatele reprezentují tři oblasti 

a to rentabilitu, likviditu a finanční stabilitu. Poté se vypočítají přijatelné hodnoty pro každého 

ukazatele. Z těchto dvou základních částí výpočtů se vytvoří jejich podílem hodnoty. 

Tyto hodnoty se pro každý rok sečtou a vynásobí 1/6 z čehož vzniknou výsledné hodnoty, 

viz tabulka 4.20. Hodnocení finančního zdraví firmy se provede podle tabulky 2.4, uvedené 

v teoretické části. Lze tedy konstatovat, že podnik v prvním a posledním roku sledovaného 

období dosahuje slabšího zdraví. V roce 2010 je výsledná hodnota zařazena do slabšího 

zdraví pouze kvůli nedosažené míry úrokového krytí, které činilo nulovou hodnotu a to 

z důvodu nulového nákladového úroku. V ostatních letech jde o dobré zdraví. 

 
Tabulka 4.20  Vývoj výpočtů jednotlivých sledovaných hodnot Grünwaldova indexu bonity 
za jednotlivé roky 

Hodnoty 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 0 2,32734 2,09606 0,83457 1,21397 0,8487 1,01448 1,28327

ROA (EBIT/A) 0 0,57938 0,60105 0,44664 0,6954 0,58056 0,72555 0,79754

Provozní pohotová likvidita 0,4344 2,0211 3 1,22 2,2906 2,1664 3 1,447

Krytí zásob pracovním 
kapitálem 

0,8292 2,0699 2,9645 1,8761 2,4305 2,4241 2,6898 2,0986

Doba splácení dluhu 0 3 3 3 0,4431 0,3531 0,2354 0,2535

Úrokové krytí 0 3 3 3 3 3 3 0

Výsledná hodnota 0,21 2,17 2,44 1,73 1,68 1,56 1,78 0,98

Zdroj: vlastní zpracování. 

  pevné zdraví   slabší zdraví 

  dobré zdraví  churavění 
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Z vývoje jednotlivých sledovaných hodnot Grünwaldova indexu bonity za jednotlivé roky je 

zřetelně vidět, že podnik v prvním a posledním roce zkoumaného období disponuje slabším 

zdravím. V roce 2010 je však výsledná hodnota zařazena do slabšího zdraví pouze kvůli 

nedosažené míry úrokového krytí. V ostatních letech je však zdraví podniku hodnocena na 

dobré úrovni. 

 

4.4.7  Beaverův model 

 

Předposlední model se skládá z pěti poměrových ukazatelů. Tento model je zásadním 

pomocníkem při zjišťování finančních problémů firmy. Jediný ukazatel B1 má po celou dobu 

analyzovaného období rostoucí charakter, krom posledního roku 2010. Taktéž ukazatel B2 je 

od roku 2007 rostoucí. Rostoucí trend je i u ukazatele B4, který je zakončen propadem v roce 

2010. Ukazatel B5 má vzrůstající křivku s každoročními propady. Ukazatel B3 má klesající 

vývoj od roku 2005. Lze tedy konstatovat, že firma nespadá do ohroženého pásma podniků. 

I když propady nejsou u ukazatele B4 a B5 tak výrazné, přesto by na ně měla firma myslet 

a sledovat jejich další vývoj. 

 

Tabulka 4.21 Vývoj ukazatelů Beaverova modelu za jednotlivé roky 

Beaverův model 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

B1 0,10 0,22 0,35 0,53 0,64 0,75 0,79 0,74 

B2 0,27 0,26 0,07 0,20 0,17 0,20 0,22 0,25 

B3 0,48 0,51 0,54 0,39 0,29 0,03 0,00 0,00 

B4 0,06 0,17 0,28 0,12 0,51 0,54 1,24 0,65 

B5 0,78 0,85 0,55 0,48 0,58 0,54 0,69 0,59 

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 4.20  Vývoj ukazatelů Beaverova modelu za jednotlivé roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Přesto, že jednotlivé ukazatele Beaverůva modelu disponují propady rostoucích křivek, přesto 

lze konstatovat, že firma nespadá do ohroženého pásma podniků. Firma by však měla 

existující propady hlídat a sledovat jejich další vývoj. 

 

4.1.8  Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

Jak bylo poznamenáno v teoretické části diplomové práce, pomocí rozkladu rentability 

vlastního kapitálu lze zjistit, jak se na změně vrcholového ukazatele podílí jednotlivé dílčí 

ukazatele. Dílčím ukazatelem je myšleno daňové břemeno, rentabilita aktiv a složená finanční 

páka.  

 

4.1.8.1  Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu znázorňuje tabulka 4.22. Lze vidět, že na 

změně vrcholového ukazatele se velmi významně podílí rentabilita aktiv. Složená finanční 

páka ROE taktéž výrazně ovlivňuje. Nejmenší vliv má však daňové břemeno. V prvním roce 

na začátku podnikatelské činnosti je relativní změna rentability vlastního kapitálu záporná. 
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Proto nelze vypočítat změnu ROE logaritmickou metodou (logaritmus záporného čísla 

neexistuje). Největší změny dosáhlo ROE v roce 2005 – 2006, což způsobily velice výrazně 

dva ukazatele, a to rentabilita aktiv a složená finanční páka z větší části. Taktéž daňové 

břemeno mělo negativní vliv. Změny ROE v jednotlivých letech se neustále měnily. 

Pouze v období 2008 – 2009 a 2009 – 2010 byla změna ukazatele rostoucího charakteru. 

Mezi posledními roky byly všechny ukazatele kladné, proto měly pozitivní vliv na rostoucí 

změnu vrcholového ukazatele. Veškeré výpočty jsou uvedeny v příloze 12. 

 

Tabulka 4.22  Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu v % 

Rozklad 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

Daňové břemeno 0,000 5,127 -7,989 2,292 -0,712 -0,208 2,351

Rentabilita aktiv 0,000 2,220 -11,129 12,265 -5,040 5,668 2,960

Složená finanční páka 0,000 -13,676 -15,398 -4,176 -4,243 -0,923 2,043

Změna ROE 0,000 -6,328 -34,516 10,381 -9,995 4,536 7,355

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.1.8.2  Rozklad ukazatele rentability aktiv 

 

Protože ukazatel rentability aktiv velmi výrazně ovlivňoval změnu vrcholového ukazatel, 

je detailněji rozebrán, viz tabulka 4.23. Změna tohoto ukazatele se skládá ze ziskové marže 

a obratu aktiv. Lze s jistotou určit, že zisková marže se výrazně podílela na změně ROA. 

Pouze v posledním zkoumaném roku je situace opačná. I zde v na začátku podnikání nelze 

změnu ROA vypočítat (logaritmus záporného čísla neexistuje). Nejvyššího negativního 

propadu se zaznamenalo mezi roky 2005 – 2006, tj. -5,868 % a rok na to nejvyššího kladného 

růstu, tj. 9,454 %. Za obě změny zodpovídá zisková marže. Podobně jako v předchozím 

rozkladu ukazatele, v posledních dvou obdobích, tj. 2008 – 2009 a 2009 – 2010 panuje 

pozitivní růst změny ROA. Pouze v roce 2009 – 2010 je zisková marže záporná. tuto situaci 

zapříčinila nízká zisková marže, která vznikla vysokým nárůstem dlouhodobého 

nedokončeného hmotného majetku, tedy novou budovou provozovny firmy. 
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Tabulka 4.23  Rozklad ukazatele rentability aktiv v % 

Rozklad 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

Zisková marže 0,000 28,977 -16,560 10,735 -5,621 3,879 -4,582

Obrat aktiv 0,000 -28,153 10,692 -1,281 1,256 1,631 7,318

Změna rentability aktiv 0,000 0,824 -5,868 9,454 -4,364 5,510 2,736

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.1.8.3  Rozklad ukazatele složná finanční páka 

 

Druhým významně ovlivňujícím ukazatelem ROE je složená finanční páka, proto je důležité 

se na ni taktéž zaměřit, viz tabulka 4.24. Tento ukazatel se skládá z úrokového břemena 

a finanční páky. Negativním vlivem je finanční páka, která je ve všech obdobích záporná, 

kromě roků 2008 – 2009 a 2009 – 2010. Největší pokles byl v prvních letech podnikání, 

což je logické. Kladná změna nastala až v posledním zkoumaném období, tj. 2009 – 2010, 

kdy obě veličiny byly kladné. 

 

Tabulka 4.24  Rozklad ukazatele složená finanční páka 

Rozklad 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

Úrokové břemeno -7,956 0,741 -0,003 0,060 0,022 0,010 0,000

Finanční páka -7,196 -1,422 -0,902 -0,309 -0,238 -0,057 0,085

Změna sl. finanční páky -15,152 -0,681 -0,904 -0,249 -0,216 -0,047 0,086

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Během důkladného rozkladu bylo zjištěno, že většinou záporný vliv má složená finanční 

páka. Daňové břemeno se nejméně podílí na změně ROE. Nejčetněji se na změnách podílí 

rentabilita aktiv, která byla proto dále rozebrána. Na tomto ukazateli má největší podíl zisková 

marže. Rozklad ukazatele složená finanční páka byl taktéž proveden, protože je druhým 

významně ovlivňujícím ukazatelem ROE. Zde má největší podíl finanční páka, která se 

negativně podílí na změně ukazatele. Je patrné, že nejdůležitějšími ukazateli, podílejícími se 

na změně vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu, jsou rentabilita aktiv a zisková 

marže. A protože mají za jednotlivá sledovaná období neustále kolísající trend, měl by se na 

ně podnik blíže zaměřit. 
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4.2  Nejnovější systémy pro měření výkonnosti 

 

Prostřednictvím těchto systémů lze najít cestu k budoucím vynikajícím výsledkům, které 

firmě pomohou přežít v ostrém konkurenčním prostředí.  Mezi takovéto systémy patří 

i EFQM Model Excelence. 

 

4.2.1  EFQM Model Excelence 

 

EFQM Model Excelence lze považovat za přístup vedoucí ke zlepšování firemní situace na 

trhu. Je to nejpropracovanější nástroj řízení podniků, který je používán v 30 000 evropských 

společnostech. Díky tomuto modelu může podnik přežít v ostrém konkurenčním prostředí. 

Model spočívá v sebehodnocení podniku, podle určitých pravidel. Prostřednictvím nich lze 

zjistit, v jakých oblastech se firmě daří a na jaké oblasti by se měla zaměřit více.  

Tento model byl zkoumán pomocí dotazníkového šetření, které bylo vytvořeno a upraveno na 

základě teoretických poznatků z odborné publikace Měření v systémech managementu jakosti 

od autora Jaroslava Nenadála. Dotazník se skládá z devíti hlavních kritérií zahrnující Vedení, 

Politiku a strategii, Lidi, Partnerství a zdroje, Procesy, Výsledky vzhledem k zákazníkům, 

Výsledky vzhledem k zaměstnancům, Výsledky vzhledem ke společnosti a Klíčové výsledky 

výkonnosti. Obsahuje 42 otázek. Prvních 23 otázek se týkají předpokladů pro dosažení 

výsledků a zbylých 19 otázek představuje dosažené výsledky, viz příloha 13. Nejprve se 

vypočte hodnota faktoru a to tak, že počet zvolených odpovědí se vynásobí hodnotou 

možností v %. Dále se provede součin počtu lidí, kteří dotazník vyplňovali s počtem otázek 

v jednotlivých kritériích. Každé kritérium má přidělenou váhu (body), což vypočítá jako 

poměr sumy hodnoty faktoru s vypočteným součinem. Pokud by se tento výsledek vynásobil 

ještě stanovenými procenty jednotlivých kritérií, dosáhlo by se výsledného procenta úspěchu. 

Podle toho kolika bodů podnik dosáhne, může získat značnou prestiž a tím i získat na soutěži 

národní cenu ČR za jakost, tedy Cenu EFQM za excelenci. U jednotlivých otázek se zaškrtává 

pouze jedna odpověď. Vybírá se vždy z těchto čtyř možností: 

‐ A – zcela dosaženo (přístup či výsledek je vynikající, je řešen v plném rozsahu, další 

zlepšování je velice obtížné; hodnota 100%), 

‐ B – podstatný pokrok (oblast dobře řešena, pravidelná zlepšování, avšak oblast není 

řešena v plném rozsahu; hodnota 67%), 
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‐ C – určitý pokrok (děje se něco pozitivního, náhodná zlepšování, izolovaná míst 

a úspěšné realizace či úspěšných výsledků; hodnota 33%), 

‐ D – dosud nezahájeno (skoro nic se neděje, existují dobré myšlenky, které však 

zůstaly pouhým přáním; hodnota 0%) 

 

Dotazníkové šetření vyplnilo 5 vedoucích pracovníků kteří působí v oblasti technicko-

hospodářské, tj. vedoucí účetního úseku, marketing manager, export manager, vedoucí 

exportu a obchodní ředitel. Výsledky dotazníků jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Veškerá kritéria jsou hodnocena z pohledu procenta úspěchu jednotlivých a taktéž je 

přihlédnuto k procentuálním hodnotám jednotlivých odpovědí.  

 

1. kritérium – vedení 

Kritérium vedení dosáhlo nejlepšího možného hodnocení. Procento úspěchu se vyšplhalo až 

na 9,84, tj. 98,4 bodů z možných 100 bodů, viz tabulka 4.25. Všichni vedoucí pracovníci 

velice kladně hodnotili tuto oblast. Pouze jeden z nich uvedl podstatný pokrok ve 3. otázce, 

zda je vrcholové vedení angažováno do vztahů se zákazníky, partnery a zástupci společnosti. 

 

Tabulka 4.25  Kritérium vedení 

Vedení A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 19 1 0 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 1900 67 0 0 1967

Procento úspěchu         9,84

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

2. kritérium – politika a strategie 

Druhé kritérium je založeno na politice a strategii, viz tabulka 4.26. Dá se říci, že podnik 

zcela dosahuje politiky a strategie postavených na bázi současných i budoucích potřeba 

a očekávání zákazníků, zaměstnanců a partnerů. Podstatným pokrokem podle vedoucích 

pracovníků je pro podnik fakt, že jsou politika i strategie založeny na informacích získaných 

z průzkumů, předchozích zkušenostech, využívání myšlenek zainteresovaných stran 

či analyzování konkurence, porozumění vlivů a dopadů nových technologií. Taktéž, že jsou 
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přezkoumávány, rozvíjeny a inovovány. Nejslabšího hodnocení dosáhla otázka o komunikaci 

a zavádění do chodu podniku vytvořenou politiku a strategie. Nejsou zase tak promyšlené, 

že by se díky nim plánovaly aktivity a definovaly jednotlivé cíle. 

 

Tabulka 4.26  Kritérium politika a strategie 

Politika a strategie A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 10 9 1 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 1000 603 33 0 1636

Procento úspěchu         8,18

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3. kritérium – lidé 

Kritérium lidé, tedy pracovníci se umístilo na prostřední příčce, viz tabulka 4.27. 

Oblast lidských zdrojů je plánování, řízena, rozvíjena. Zaměstnanci jsou uznáváni 

a angažováni do dění situace v podniku a vzájemně spolu komunikují. 

 

Tabulka 4.27  Kritérium lidé 

Lidé A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 15 10 0 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 1500 670 0 0 2170

Procento úspěchu         8,68

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4. kritérium – partnerství a zdroje 

Druhého perfektního stavu dosáhlo kritérium partnerství a zdroje, viz tabulka 4.28. Významná 

většina otázek byla hodnocena tak, že je této situace dosaženo, popřípadě se jedná o podstatný 

pokrok. Toto kritérium dosáhlo 94,7 bodů, tj. 9,47% úspěšnosti z možných 10-ti %. Existují 

rozsáhlé dokumenty o jednotlivých odběratelských a dodavatelských partnerství. Plně se 

využívá zařízení, strojů a techniky. Probíhá neustálá inovace nejen chodu podniku, ale také 

výroby a výrobků. Firma samozřejmě klade důraz na využívání jednotlivých zdrojů 

způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. 
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Tabulka 4.28  Kritérium partnerství a zdroje 

Partnerství a zdroje A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 21 4 0 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 2100 268 0 0 2368

Procento úspěchu         9,47

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

5. kritérium – procesy 

Další kritérium se týká procesů, viz tabulka 4.29. I zde převládají jako v předchozím kritérium 

pozitiva na té nejvyšší možné úrovni. Patří mezi třetí nejlepší stav a to díky certifikacím dle 

norem ISO. Jednotlivé procesy jsou navrhovány a řízeny systematicky. Jsou zdokonalovány, 

inovovány podle potřeb plného uspokojování a zvyšování hodnoty pro zákazníka a jiné 

zúčastněné strany. 

 

Tabulka 4.29  Kritérium procesy 

Procesy A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 19 6 0 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 1900 402 0 0 2302

Procento úspěchu         9,21

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

6. kritérium – výsledky vzhledem k zákazníkům 

Další kritérium, výsledky vzhledem k zákazníkům, dopadlo hodně negativně, viz tabulka 

4.30. Toto kritérium se řadí na druhou nejhorší pozici v pořadí. Nejslabším místem je 

nedostatečné porovnávání spokojenosti zákazníků s informacemi od přímých konkurentů 

či excelentních firem. Také podnik nepřezkoumává řízení vztahů se zákazníky, které 

předpovídají trendy. Nevede si počty stížností, reklamací. Nezískala žádnou cenu 

či významnou pochvalu od veřejnosti, pouze od zákazníků. 
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Tabulka 4.30  Kritérium výsledky vzhledem k zákazníkům 

Výsledky vzhledem k zákazníkům A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 9 8 3 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 900 536 99 0 1535

Procento úspěchu         11,51

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

7. kritérium – výsledky vzhledem k zaměstnancům 

Ani toto kritérium nedopadlo nejlépe, viz tabulka 4.31. A to díky tomu, že zaměstnanci 

neznají výsledky průzkumu spokojenosti. Podnik sice vlastní informace o nemocnosti, 

fluktuaci, povýšení, ale tyto informace nejsou zveřejňovány. Také se tyto informace 

neporovnávají s výsledky jiných firem.  

 

Tabulka 4.31  Kritérium výsledky vzhledem k zaměstnancům 

Výsledky vzhledem k zaměstnancům A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 7 19 4 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 700 1273 132 0 2105

Procento úspěchu         7,02

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

8. kritérium – výsledky vzhledem ke společnosti 

Nejlépe z kritérií týkajících se výsledků dopadlo právě toho kritérium výsledky vzhledem ke 

společnosti, viz tabulka 4.32. Je na tom stejně jako kritérium lidé. Dosáhlo 8,86 % úspěšnosti 

z 10 % a to díky tomu, že firma snižuje škody na životním prostředí, usilovně snižuje 

odpadovou, účastní se zdravotnických, společenských či vzdělávacích akcí. Snaží se všechny 

tyto prvky zlepšovat proto, aby měla ještě lepší jméno na trhu a zejména na trhu zahraničním. 
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Tabulka 4.32  Kritérium výsledky vzhledem ke společnosti 

Výsledky vzhledem ke společnosti A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 12 8 0 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 1200 536 0 0 1736

Procento úspěchu         8,68

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

9. kritérium – klíčové výsledky výkonnosti 

Poslední kritérium dopadlo podle procenta úspěchu nejhůře, protože dosáhlo pouhých 76,2 

bodů z možných 150 bodů, tj. 11,44 % úspěchu z 15 %, viz tabulka 4.33. Toho kritérium patří 

mezi nejdůležitější, mělo by tudíž dosahovat nejvyšších možných hodnot. Firmě se významně 

daří v oblasti zisku a podílů na trhu. Zná výkonnost všech činností, které se podílejí na 

výrobku, plní stanovené cíle a zlepšuje trend výrobků. Podle počtu jednotlivých odpovědí, 

však byla možnost B zvolena vedoucími pracovníky s největší četností. Z čehož vyplývá, 

že těchto výsledků není zcela dosaženo. Proto by se na ně měla firma intenzivněji zaměřit. 

 

Tabulka 4.33  Výsledky vzhledem k výkonnosti 

Klíčové výsledky výkonnosti A B C D Celkem

Počet zvolených odpovědí 7 18 0 0 x

Hodnota možností v % 100 67 33 0 x

Hodnota faktoru 700 1206 0 0 1906

Procento úspěchu         11,44

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Zhodnocení výsledků jednotlivých kritérií 

 

Zhodnocení výsledků jednotlivých kritérií lze vidět na grafu 4.21. Je zřetelné, že nejhůře na 

tom ze všech kritérií jsou tři kritéria zaměřená na dosažené výsledky, tj. výsledky vzhledem 

k zákazníkům, výsledky vzhledem k zaměstnancům, klíčové výsledky výkonnosti a výsledky 

a kritérium politika a strategie. Všechny tyto hodnoty dosahují nejnižších hodnot. 
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Graf 4.21  Výsledná procenta úspěchu jednotlivých kritérií v porovnání se zbývajícími 

hodnotami do stanovených výší podle modelu EFQM v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Celkové procentuální hodnocení úspěšnosti 

 

Díky provedené metodě EFQM Modelu Excelence dosáhla firma celkové procentuální 

hodnocení úspěšnosti 84,02 % z možných 100 %, tj. 763,7 bodů z 1 000 bodů, viz tabulka 

4.34 a obrázek 4.1. Je zřejmé, že skupina předpoklady (vedení, politika a strategie, lidé, 

partnerství a zdroje, procesy) je podle výsledných hodnot na tom lépe jak skupina výsledky 

(výsledky vzhledem k zaměstnancům, zákazníkům, společnosti, výkonnosti), protože skupina 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

P
ro

ce
n

to
 ú

sp
ěc

h
u

Jednotlivá kritéria

Výsledná procenta úspěchu jednotlivých kritérií v porování se 
zbývajícími hodnotami do stanovených výší podle modelu EFQM v 

procentuálním vyjádření

Zjištěná hodnota dotazníkovým šetřením podle EFQM v %

Hodnota zbývající do stanovené výše podle EFQM v %



92 
 

předpoklady dosahuje 453,8 bodů z možných 500 bodů, tj. 45,38 % z 50 %, zatím co skupina 

výsledky jen 310 bodů z 500 bodů, tj. 38,65 % z 50 %. Prostřednictvím tohoto modelu byla 

identifikována slabá místa podniku, zejména ve skupině výsledky, na která by se měla firma 

zaměřit, pracovat s nimi, pokusit se je eliminovat či trvale odstranit, aby dosahovala ještě 

kvalitnějších výsledků. I přesto lze tedy konstatovat, že podnik si vede dobře.  

 

Tabulka 4.34  Zjištěné hodnoty dotazníkovým šetřením a modelem EFQM 

Kritéria  

Počet bodů 
zjištěných 

dotazníkovým 
šetřením 

Počet bodů 
zbývajících do 
stanovené výše 
podle EFQM 

Zjištěná 
hodnota 
procenta 
úspěchu 

podle 
EFQM v % 

Hodnota 
zbývající do 
stanovené 
výše podle 
EFQM v % 

Pořadí 

Jednotlivé zvolené 
odpovědi v % 

A B C D 

Vedení 98,4 1,6 9,84 0,16 1 9,34 0,49 0,00 0,00

Politika a strategie 81,8 18,2 8,18 1,82 6 4,09 3,68 0,41 0,00

Lidé 86,8 13,2 8,68 1,32 4.5 5,21 3,47 0,00 0,00

Partnerství a zdroje 94,7 5,3 9,47 0,53 2 7,96 1,52 0,00 0,00

Procesy 92,1 7,9 9,21 0,79 3 7,00 2,21 0,00 0,00

Výsledky vzhledem 
k zákazníkům 

76,8 73,3 11,51 3,49 8 5,18 4,61 1,73 0,00

Výsledky vzhledem 
k zaměstnancům 

70,2 29,8 7,02 2,98 7 1,64 4,44 0,94 0,00

Výsledky vzhledem 
ke společnosti 

86,8 13,2 8,68 1,32 4.5 5,21 3,47 0,00 0,00

Klíčové výsledky 
výkonnosti 

76,2 73,8 11,44 3,56 9 3,20 8,23 0,00 0,00

Celkem 763,7 236,3 84,02 15,98 x x x x x 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Obrázek 4.1  EFQM Model Excelence 

Předpoklady Výsledky 

Vedení 
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Partnerství a zdroje 
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Společnost - výsledky 
86,8 bodů            
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Inovace a učení se

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.3  Moderní měřítka výkonnosti 

 

Zvyšovat výkonnost podniku lze prostřednictvím jak tradičních, tak moderních měřítek 

výkonnosti. Metody typu ekonomická přidaná hodnota, výnosnost čistých aktiv 

či diskontované CF patří v dnešní době mezi nejrozšířenější a nejoblíbenějšími měřítky pro 

zhodnocení výkonnosti podniku. Taktéž CF výnosnosti z investic patří mezi moderní měřítka 

výkonnosti, což je popsáno v teoretické části. Výpočet je však velice složitý a podnik nemá 

dostatek informací k jeho tvorbě. Proto není v praktické části diplomové práce uveden. 

 

4.3.1  Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 

Výpočet nákladů vlastního kapitálu je stanoven na základě stavebnicového modelu, který se 

opírá o poznatky z dokumentu Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejprve byly stanoveny 

jednotlivé přirážky a bezriziková výnosové míra na základě informací z teoretické části 

diplomové práce. Součet jednotlivých položek tvoří nezadlužené náklady celkového kapitálu 

(WACC), viz tabulka 4.35. Bezriziková výnosová míra je dána Ministerstvem průmyslu 

a obchodu, protože výnosy ze státních dluhopisů v době kolísaly a mohly by tak negativně 

ovlivnit přesnost výpočtů. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v příloze 14. 

 

Tabulka 4.35  Výpočet přirážek a nákladů vlastního kapitálu za jednotlivé roky v % 

Přirážky Značení 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bezriziková výnosová míra rf 4,12 4,80 5,35 3,77 4,28 4,55 4,67 3,71

Riziková přirážka za 
finanční stabilitu 

rfinstab 0 0 0 0 0 0 0 0

Riziková přirážka za 
velikost podniku 

rLA 5 5 5 5 5 5 5 5

Riziková přirážka za 
podnikatelské riziko 

rpod 10 3 3 3 3 3 3 3

Náklady celkového kapitálu WACC 19,12 12,80 13,35 11,77 12,28 12,55 12,67 11,71

Náklady vlastního kapitálu re 54,47 13,20 23,05 14,47 13,50 12,49 12,67 11,71

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Riziková přirážka za finanční strukturu vyjadřuje rozdíl mezi náklady vlastního kapitálu 

a náklady kapitálu nezadlužené firmy. Aby se zamezilo extrémních případů, doporučuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodnotu rizikové přirážky za finanční strukturu omezit 
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podmínkami, které jsou stanoveny v teoretické části. Náklady vlastního kapitálu jsou pak 

upravené o tuto přirážku, viz tabulka 4.36. 

 

Tabulka 4.36  Upravené náklady vlastního kapitálu re za jednotlivé roky v %  

Ukazatel Značení 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Riziková přirážka za finanční 
strukturu 

rfinstru 35,35 0,40 9,70 2,70 1,22 0,00 0,00 0,00

Riziková přirážka za finanční 
strukturu (upravená) 

rfinstru 

(upravená) 
10,00 0,40 9,70 2,70 1,22 0,00 0,00 0,00

Náklady vlastního kapitálu 
(upravené) 

re (upravená) 64,47 13,60 32,75 17,17 14,72 12,49 12,67 11,71

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Vzorcem ROE r · VK  dochází k výpočtu ekonomické přidané hodnoty, viz tabulka 4.37 

a graf 4.21. Lze názorně vidět, jak EVA v čase roste, kromě propadu v roce 2006 (pokles VH 

za účetní období) a mírného poklesu v roce 2008 (pokles VH za účetní období), kdy 

docházelo k mírnému vytváření hodnoty pro vlastníky. Na vývoji EVA se negativně podílel 

spread (ROE – re) a to tak, že rentabilita vlastního kapitálu v těchto letech klesla. Nejhorších 

hodnot firma dosahuje v prvním zkoumaném roce 2003, kdy byla teprve v začátcích své 

podnikatelské činnosti. V tomto období EVA nevytvářela hodnotu pro vlastníky. To je 

způsobeno zápornou rentabilitou VK z důvodu záporného VH za účetní období. Nejvyšší 

hodnotu pro vlastníky EVA přináší v posledním zkoumaném roce 2010 a to zejména díky 

značnému zvýšení vlastního kapitálu. Taktéž k tomuto kladnému vysokému číslu přispěly 

snížené náklady na vlastní kapitál, kdy dosahovaly v tomto roce nejnižších hodnot. 

Celkově lze tedy ukazatele ekonomické přidané hodnoty hodnotit jako velmi příznivý. 

 

Tabulka 4.37  Výpočet ukazatele EVA za jednotlivé roky 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita VK -112,06% 63,68% 57,35% 22,84% 33,22% 23,22% 27,76% 35,11%

VK 912 2511 12922 16746 25075 32659 35280 48507

Náklady na vlastní kapitál 64,47% 13,60% 32,75% 17,17% 14,72% 12,49% 12,67% 11,71%

Ekonomická přidaná hodnota -1609,95 1257,40 3178,61 949,34 4638,80 3503,77 5323,02 11351,83

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.21  Vývoj ukazatele EVA za jednotlivé roky v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Aplikovanou metodou ekonomická přidaná hodnota bylo zjištěno, že v každém zkoumaném 

roce EVA vytvářela hodnotu pro vlastníky, kromě roku 2003, kdy byl podnik v začátcích své 

podnikatelské činnosti. Růstový trend stále rostl, pouze v roce 2006 a 2008 došlo k mírným 

poklesům. Nejvyšší hodnotu pro vlastníky EVA přináší v posledním zkoumaném roce 2010 

a to zejména díky značnému zvýšení vlastního kapitálu. Taktéž k tomuto kladnému vysokému 

číslu přispěly snížené náklady na vlastní kapitál, kdy dosahovaly v tomto roce nejnižších 

hodnot. Celkově lze tedy ukazatele ekonomické přidané hodnoty hodnotit jako velmi 

příznivý. 

 

4.3.2  Výnosnost čistých aktiv (RONA) 

 

Výpočet výnosnosti čistých aktiv je založen na teoretických poznatků zmíněné v diplomové 

práci, tj. poměr NOPAT a NA, kdy čistá aktiva se vypočítají jako součet dlouhodobého 

majetku a čistého pracovního kapitálu. Porovnáním výsledné hodnoty RONA s WACC 

podnik zjistí závěr o výkonnosti podniku, tj. výnosnost celkového kapitálu za celý podnik, viz 

tabulka 4.38 a graf 4.32. Firma je úspěšná, pokud RONA > WACC. Tuto podmínku 

společnost splňuje ve všech zkoumaných období, kromě roku 2003 (záporný provozní VH, 

podnikání v začátcích) a 2005 (nárůst finančního majetku, zejména účtů v bankách). Největší 
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výnosnost přinesl celkový kapitál v roce 2009, kdy RONA převyšuje WACC  o 12,77 %. 

Od roku 2006 může být podnik hodnocen jako úspěšný. 

  

Tabulka 4.38  Výpočet ukazatele RONA v porovnání s WACC 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

NOPAT -79,35 2121,12 2134,90 4244,60 6531,44 7519,22 9973,60 11771,73

Daň z příjmů PO 31% 28% 26% 24% 24% 21% 20% 19%

NA 4370 9252 33580 26669 34723 38220 39205 53380

RONA -1,82% 22,93% 6,36% 15,92% 18,81% 19,67% 25,44% 22,05%

WACC 19,12% 12,80% 13,35% 11,77% 12,28% 12,55% 12,67% 11,71%

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 4.22  Porovnání ukazatele RONA s WACC 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.3.3  Diskontované CF (DCF) 

 

Společnost po přestěhování do nových prostor rozšířila produkci jak v provozovně Valašské 

Meziříčí, tak zřídila i novou provozovnu v Třebíči. V současné době cca 60 % objemu své 

produkce vyváží mimo území EU. Firmě se podařilo za stávajících podmínek zvýšit produkci 

o 75% během roku 2011, k čemuž nepochybně přispěl i již realizovaný projekt marketingu. 
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Během roku 2011 došlo k navýšení počtu zaměstnanců a stávající kapacita strojního parku je 

již nedostačující. Pro zajištění produkce a vývoje nových produktů je třeba zajistit rozšíření 

strojního vybavení o nové technologie. Rozvoj bude orientován na oblasti pletacích, šicích 

a formovacích strojů s nezbytnou podpůrnou technologií. 

Starší stroje nebyly konstruovány na zpracování nových materiálů (elastan apd.), jejich 

použití na tuto výrobu je neefektivní a ztrátové. Z důvodů zvýšení konkurenceschopnosti 

produktů na světových trzích je nezbytné používat nové materiály a nové technologie s cílem 

zajistit vyšší komfort pro konečného spotřebitele.  U některých operací již kapacita stávajícího 

strojového vybavení nestačí poptávce po zboží. Vývoj v oblasti podpůrných punčoch vede 

k zavedení úplně nových technologií, které jsou z části směřovány do nové provozovny 

v Třebíči. 

Pro rozšíření produkce zboží o nové druhy v nové provozovně Třebíč je potřeba rozšíření 

kapacity pletárny a následné zajištění stroje pro finální úpravu - sešití špic u ponožkového 

zboží. 

Po rozšíření produkce podpůrných zdravotních punčoch o nové druhy s větším sortimentem 

velikosti podpůrných punčoch a pro zavedení produkce podkolenkového zboží je nutné 

zajistit finální úpravu, což umožní externí zdroje TUV, které zajistí zrychlení a zefektivnění 

procesu barvení. 

Proto podnik zvažuje realizaci investice do nového výrobního zařízení. 

Investice bude realizována během jednoho roku a předpokládá se, že celkové investiční 

náklady budou 12 430 000 Kč. Zařízení bude v následujícím roce uvedeno do užívání a bude 

využíváno po dobu 10-ti let.  

Plán výroby a odbytu předpokládá náběh výroby v prvním roce užívání a předpokládá se, že 

bude vyskladněno a prodáno celkem 120 000 párů výrobků, přitom vzhledem k rostoucímu 

zájmu o výrobek se očekává, že se meziroční objem výroby bude zvyšovat o 30 000 párů 

výrobků. Cena jednoho páru výrobku byla stanovena na 125 Kč a předpokládá se meziroční 

10% nárůst cen.  

V souvislosti s výrobou bylo propočteno, že provozní náklady (bez odpisů) dosahují přibližně 

25 % objemu tržeb daného roku. V případě odpisů se předpokládá, že účetní roční odpisy 

budou rovny odpisům daňovým a budou 1367,3 tis. Kč v prvním roce a dále 

27656,675 tis. Kč. 
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V souvislosti s uvedením investice do provozu se očekává, že dojde k nárůstu objemu 

oběžných aktiv i krátkodobých závazků. Meziroční tempo růstu objemu oběžných aktiv je 

28,06 %, u krátkodobých závazků pak 30,14 %. Objem oběžných aktiv před uvedením 

investice do užívání je 49 375 tis. Kč, objem krátkodobých závazků 15 236 tis. Kč. 

Daň z příjmu se předpokládá 19 %. Náklady kapitálu (vlastního a cizího) firmy byly 

odhadnuty ve výši 12,72 %. 

Financování investice je zkoumáno z těchto pohledů: 

‐ plně z vlastních zdrojů, 

‐ plně z cizích zdrojů, tj. úvěru, který činí 12 430 000 Kč, úroková sazba 4,02 %, 

splatnost 10 let, způsob splácení polhůtní, rovnoměrný, 1x za rok, 

‐ plně z cizích zdrojů, tj. úvěru, který činí 12 430 000 Kč, úroková sazba 4,02 %, 

splatnost 4 roky, způsob splácení polhůtní, rovnoměrný, 1x za rok, 

‐ částečně z cizích zdrojů, tj. úvěru, kdy úvěr činí 10 mil. Kč, úroková sazba 4,02 %, 

splatnost 4 roky, způsob splácení polhůtní, rovnoměrný, 1x za rok a zbytek z vlastních 

zdrojů, tj. 2 430 000 Kč, kdy bude zařízení využíváno po dobu 10-ti let. 

 

Prostřednictvím metody diskontovaného CF byl zjištěn nevhodnější typ financování budoucí 

investice. Varianta financování pouze z cizích zdrojů (úvěru) je pro firmu výhodnější, protože 

NPV je vyšší než NPV u jiných typů financování. Tento fakt taktéž potvrdila výše daní. 

U zadlužené investice na 4 roky podnik totiž zaplatí nejméně na daních, viz tabulka 4.39. 

Jediným problémem může být výše splátek, která každý rok činí 3 107 500 Kč. Podle již 

provedených analýz však firma je schopna tyto splátky po 4 roky hradit. Veškeré výpočty jsou 

uvedeny v příloze 15. 

 

Tabulka 4.39  Vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu financování budoucí investice v Kč 

Typ financování investice 
Způsob hodnocení v Kč 

NPV Daně 

Financování jen z vlastních zdrojů 10 let 17896,18 1877,71 
Financování jen z cizích zdrojů 10 let 18465,73 1782,77 
Financování jen z cizích zdrojů 4 roky 23057,00 1782,77 

Financování částečně z cizích a vlastních zdrojů 9538,65 3938,83 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.4  Kritická analýza společnosti 

 

Podle poznatků z teoretické části diplomové práce byla kritická analýza společnosti rozdělena 

na analýzu vnějšího a vnitřního okolí. Taktéž  je v této části charakterizován podnik pomocí 

SWOT analýzy. Tyto analýzy jsou tvořeny na základě současných informací s ohledem na 

stávající situaci na trhu. 

 

4.4.1  Analýza vnějšího okolí 

 

Analýza vnějšího okolí zahrnuje veškeré aspekty, které firmu obklopují zvnějšku. Analyzovat 

je možno jak obecné, tak oborové okolí. Proto byla zvolena do diplomové práce metoda 

SLEPTE a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. 

 

4.4.1.1  Analýza obecného okolí 

 

Touto analýzou lze identifikovat a interpretovat potenciální trendy v prostředí firmy. Název 

analýzy obecného okolí SLEPTE se skládá z počátečních písmen slov sociální, legislativní, 

ekonomické, politické, technologické a ekologické. 

 

Sociální a společenské podmínky 

 

Analýza sociálních a společenských podmínek byla vytvořena pro Zlínský kraj a pro Prahu, 

jelikož ve Valašském Meziříčí je provozovna a v Praze je sídlo společnosti. Tyto faktory jsou 

velice důležité pro analyzované podniky, protože to jsou lidé, kteří kupují jejich výrobky 

a zboží, přičemž vyžadují určitý stupeň kvality. Aby mohli uspokojovat své potřeby, musí 

vlastnit peněžní prostředky, musí pracovat a pobírat mzdu. Podle Českého statistického úřadu 

ve Zlínském kraji k 13. 3. 2012 bylo 588 990 obyvatel (pokles o 0,2 % oproti minulému roku) 

a průměrná mzda k 9. 3. 2012 činila 21 486 Kč (nárůst o 3,2 % oproti minulému roku). [31] 

V Praze, hlavním městě, k 13. 3. 2012 bylo 1 241 273 obyvatel (0,6% nárůst oproti minulému 

roku) a průměrná mzda se k 9. 3. 2012 zvýšila o 0,1 % na 31 109 Kč. [30] 
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V rámci celé ČR k 4. čtvrtletí roku 2011 vzrostl hrubý domácí produkt o 0,6 %. Hrubá mzda 

v tomto témž období činila 26 067 Kč. Naproti tomu stav obyvatelstva klesl na 10 504 203. 

Veškeré pohyby jsou myšleny oproti loňskému roku. [30] 

 

Legislativní faktory 

 

Firma je obchodní akciovou společností, tudíž se musí řídit podle obchodního zákoníku 

č. 513/1991 Sb. Ten koriguje veškeré činnosti firmy, její práva a povinnosti. Taktéž stanovuje 

uzavírání obchodních smluv a transakcí. Každý podnik musí dodržovat zákony týkající se 

bezpečnosti práce, zákoník práce, daňové zákony. Musí mít přehled o veškerých změnách. 

Proto jsou vybraní zaměstnanci i několikrát do roka odborně školeni. Protože podnik 

obchoduje zejména se zahraničím, musí znát zákony v jednotlivých zemích, se kterými 

uzavírá obchody. Proto musí taktéž znát problematiku mýtného a proclívání svých výrobků 

a zboží. 

 

Ekonomické faktory 

 

Mezi ekonomické faktory patří i daně. Sazba daně z příjmů právnických osob je již třetím 

rokem na 19-ti procentech. Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 %, neměnící se od 

roku 2008. Základní sazba DHP pro rok 2012 je 20 %. Tato sazba se uplatňuje na naprostou 

většinu zboží a služeb. Snížená sazba DPH v roce 2012 činí 14% (4% nárůst oproti roku 

2011). Výhledově v roce 2013 se má sazba DHP zase zvýšit na 17,5 % a sjednotit se tak se 

základní sazbou DPH. [34] 

Taktéž míra inflace se již od roku 2010 zvyšuje. Stav k únoru 2012 znamená zvýšení o 2,2%. 

Hrubý domácí produkt vzrost o 0,6 % ve 4. čtvrtletí roku 2011 a míra nezaměstnanosti 

k poslednímu únoru roku 2012 vzrostla oproti loňskému roku na 9,2 %. [32] 

 

Politické faktory 

Nynější situace v ČR je velmi nestabilní a panuje zde napětí ze všech stran. To z důvodu 

nadcházejících voleb. Pravděpodobné uskutečnění krajských voleb 2012 se plánuje na 

podzim. V témž roce se budou konat volby do Senátu a v roce 2013 budou občasné ČR volit 
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Prezidenta ČR. Uvidí se, zda na trůn usedne pravice či levice a kdo bude hlavou státu. 

Každopádně náš stát, zejména poslanci musí myslet na razantní snížení schodku státního 

rozpočtu. 

 

Technologické faktory 

 

Tyto faktory velmi významně ovlivňují existenci samotného podniku. Jak bylo řečeno 

v teoretické části, technický rozvoj může totiž znamenat zdroj konkurenční výhody. 

A analyzovaná firma, tuto konkurenční výhodu má. Může se pyšnit novou budovou, která je 

vybavená nejkvalitnějšími stroji, na nichž se vytváří vysoce jakostní produkty. Samozřejmě 

nové a více vyhovující materiály, doplňky se neustále vyhledávají a zkoumají. Tvorba 

čárových kódů, používané čtečky těchto kódů jsou na nižší úrovni. IT technologie v podniku 

je také na nižší úrovni. Společnost zná tyto nedostatky, proto se snaží o dotace na vytvoření 

nových a rychlejších sítí komunikace. V neposlední řadě i design a nové nápady, programy na 

tvorbu propagační materiálů patří taktéž to této kategorie. Díky všem těmto faktorům se 

zvyšuje nejen kvalita a funkčnost samotných výrobků, ale zvyšuje se tím taktéž jméno na trhu 

a povědomí o firmě.  

 

Ekologické faktory 

 

Firma nikterak zásadně neznečišťuje životní prostředí, protože spolupracuje s místními 

vodovody a kanalizacemi, recyklačními podniky. Jejich výrobky nejsou závadné a jsou 

slučitelné s normami, na kterém má firma certifikáty. Taktéž vytápění všech prostor budovy je 

realizováno s myšlenkou na snižování nákladů a emisí. 

 

4.4.1.2  Analýza oborového okolí 

 

Analýza oborového okolí je vyjádřena Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil, zahrnující 

zákazníky, dodavatelé, konkurenci, substituty a rivalitu na daném trhu, tedy konkurenční 

prostředí. Tato analýza je uvažována z hlediska nejen tuzemska, ale zejména zahraničí.  
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Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky společnosti jsou jak doktoři, kteří produkt implantují konečnému spotřebiteli, tak 

to jsou samotní koneční spotřebitelé v případě kompresivních bandáží, luxusních punčoch, 

profesionální péče o jizvy a stomických pomůcek. Firma nedisponuje žádnými prodejními 

místy, protože většina zboží jde přímo k doktorům, kteří doporučují i další produkty. Existuje 

však perfektní spolupráce obchodníků s klienty. Obchodníci excelentně disponují 

informacemi o samotných produktech a dokážou tak konečným klientům poradit 

a zodpovědět jakékoliv dotazy. Firma spolupracuje se 48 zeměmi světa. Velkým 

a dominantním odběratelem je Saudská Arábie, Irán, Německo, ale i Česká republika. 

V současné situaci na trhu je velmi těžké udržet a neztratit své zákazníky. Ti jsou velice citliví 

na jakýkoliv pohyb cen. Konkurence je ve světě veliká a jejich prodejní ceny nižší, což se ale 

odráží v kvalitě zboží a výrobků. Je možné říci, že vyjednávací síla zákazníků v tomto případě 

není markantní, protože cena zboží a výrobků má reálnou hodnotu a je konkurenceschopná. 

Rozhodujícím faktorem je zde dobré jméno společnosti, individuální přístup, ochota 

a zejména kvalita. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Společnost má logicky několik stěžejních dodavatelů od kterých nakupuje materiál a zboží. 

Není tudíž extrémně závislá a pokud by některý z dodavatelů odešel z obchodního vztahu, na 

firmu to nebude mít tak markantní dopad. S některými dodavatelskými firmami má podnik 

dlouholeté a dobré vztahy, což se odráží v ceně, termínech dodání i v platbách. Společnost 

však nespí na vavřínech a hledá stále nové dodavatele, kteří vlastní cenově výhodné, nové 

a kvalitnější materiály. Cena se samozřejmě odvíjí od nákupních cen materiálu a zboží 

jednotlivých dodavatelů a ochoty zákazníků. Protože má podnik více dodavatelské síly, 

vyjednávací síla dodavatelů je zde nízká. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

Firma se pohybuje na trhu již od roku 2002 a má vytvořenou silnou pozici jak v tuzemsku, tak 

zahraničí. Hrozba vstupu nových konkurentů je různorodá. Jiná je u výrobků, jiná u zboží. 

Co se týká výrobků kompresivních bandáží, existuje velice málo konkurenčních podniků. 
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Lze počítat do 2 firem v ČR. Zahraničních konkurentů je zhruba 10. Hůře je na tom zboží 

výplňových materiálů vrásek a speciální kosmetiky. Nejen, že v tomto odvětví je konkurence 

vysoká, ale odehrává se zde agresivní cenová válka a to na celém světě. V obchodování 

s prsními a tělními implantáty, vzhledem k novým konkurentům, jsou větší boje. V České 

republice je cca 6 podniků. A na světových trzích 8 firem. Obecně hrozba vstupu nových 

konkurentů není příliš velká, avšak není nemožná. 

 

Hrozba substitutů 

 

Substituty ve výrobcích  kompresivních bandáží nejsou závažným problémem , protože jen 

malé množství podniků vyrábí tento typ výrobků. Ty jsou totiž specifické svými výrobními 

postupy a je potřeba na jejich tvorbu vysoce kvalitních strojů ze zahraničí. Hrozba substitutů u 

výrobků punčoch u zboží je veliká. Na trhu totiž působí mnoho firem s podobným zbožím 

či jeho náhražkami. Odlišit je lze nejen cenou odvíjející se od kvality, ale také od dobrého 

jména společnosti, jejích zkušenostech, preciznosti a kvalifikovaných zaměstnanců. Hrozba 

substitutů záleží od typu produktů či zboží. I přes zjištěné informace se firma nemusí obávat 

substitutů, protože má na trhu své místo, které chce posunovat stále výše. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

 

V současné situaci, která zmítá celým trhem se v žádném případě nepředpokládá prudký růst 

podnikatelské činnosti. Proto je nutné, aby si firma udržela svou tržní pozici jak v tuzemsku, 

tak zejména v zahraničí. V odvětví, ve kterém firma působí, nejsou tak veliké výkyvy 

v poptávce vlivem ceny. Ne všichni zákazníci se orientují hlavně podle ceny. To však neplatí 

u všech klientů. U výrobků a zboží by měla být přednější kvalita materiálu, zpracování, 

uchovávání výrobků a zboží, tedy kvalita spojená s celým procesem. Procesem je také 

chápána ochota obchodníků, jejich kvalifikace, zkušenosti, vstřícnost. V neposlední řadě již 

několikrát zmíněné dobré jméno celé firmy na trhu. Vzhledem k rivalitě firem působících na 

trhu by se měla firma snažit o udržení svého celosvětového postavení a i nadále se držet své 

zdravé strategie. 
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4.4.2  Analýza vnitřního okolí 

 

Podle faktů opírající se o teoretickou část mé diplomové práce, bylo sedm faktorů taktéž 

rozděleno na „tvrdá 3S“ (strategie, struktura, systémy) a „měkká 4S“ (styl práce vedení, 

spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty). 

 

4.4.2.1  Tvrdá 3S 

 

Strategie 

 

Strategie firmy je založena na kvalitních výrobcích, službách a odvedené práci 

prostřednictvím vysoce kvalifikované pracovní síly na všech úsecích její činnosti. Samotné 

výrobky by však neměly tu potřebnou jakost bez kvalitních zařízeních, na kterých se produkty 

tvoří. Dobrým jménem v této oblasti působení, neustálým inovováním a hledáním 

perspektivnějších  materiálů si chce nejen udržovat spokojenost a kvantitu klientů, ale logicky 

získávat nové a nové zákazníky. Jedině díky statisícům spokojených odběratelů se bude 

zvyšovat i pozitivní dopad na společnost jako takovou.  

Strategií společnosti je taktéž neustálý rozkvět a posilování firmy jak na tuzemském, tak na 

zahraničním trhu. Dostávání se do povědomí potenciálních klientů prostřednictvím kvalitní 

a přímo zaměřené reklamě, je pro společnost klíčové. Vydobýt si prvenské postavení mezi 

nejlepšími firmami světa na základě prvotřídní kvality. 

 

Struktura 

 

Struktura firmy je dána organizační strukturou společnosti, viz kapitola 3.5.2. 

 

Systémy řízení 

 

Celou společnost řídí vedení podniku. Má na starosti veškeré rozhodovací procesy. 

Komunikuje s vedoucími jednotlivých oddělení. Systém řízení jde shora dolů, tzn. vedení 

firmy uděluje příkazy svým podřízením a taktéž na ně deleguje některé ze svých činností. 

Vyžaduje ochotu, maximální nasazení, úplnost a správnost řešení. Tyto systémy tak pomáhají 

posunovat podnik daným směrem. 
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4.4.2.2  Měkká 4S 

 

Styl práce vedení 

 

Typický je pro společnost autoritativní styl řízení. Veškeré nápady jdou zásadně skrz vedení 

firmy, které se podílí na řízení všech činností. Taktéž provádí zásadní rozhodnutí. 

Tyto informace podporuje funkcionální organizační struktura a přímé řízení vedení 

společnosti. Pravidelně každý týden se svolává firemní porada, kde spolu vedoucí 

jednotlivých oddělení a vedení podniku konzultují problémy a připomínky. 

 

Spolupracovníci 

 

Všechny úseky mají své vedoucí pracovníky. Ti jsou řízeni a závislí na vedení. Vydávají ze 

sebe to nejlepší a snaží se neustále maximalizovat svůj užitek. To je podmíněno mnoha 

faktory jak finančními, tak nefinančními. Společnost podporuje výkony svých zaměstnanců 

mzdovou složkou, odměnami. Zajímá se o jejich potřeby, přání a zejména o rozvoj, tedy 

zvyšování kvalifikace prostřednictvím výuky anglického jazyka. Pro větší spjatost celého 

podniku a lepší pracovní vztahy je vždy na konci každého roku uspořádán firemní večírek. 

Tyto všechny aspekty zvyšují morálku, utvrzují pevný pozitivní postoj ke společnosti 

a zaměstnanci jsou loajálnější vůči firmě. Ne všichni pracovníci jsou však správě zvoleni na 

svých pozicích. Na některých úsecích by bylo velice vhodné ubrat zaměstnanců, protože 

nejsou plně vytíženi a některé úseky by na druhou stranu potřebovaly posílit, protože je na ně 

vyvíjen přílišný tlak. Díky tomu totiž budou lépe využity pracovní síly, což bude přinášet 

podniku větší hodnotu. 

  

Schopnosti 

 

Zaměstnanci působící v jednotlivých útvarech splňují potřebné vzdělání opravňující je k jejich 

práci. Taktéž dlouholetá praxe hraje svou roli. Největší výhodu mají pro firmu však 

odbornost, zkušenosti, přehled a manažerské schopnosti vedení společnosti. Vytvořené know-

how, vysoce kvalifikovaní pracovníci, nejmodernější stroje, nejkvalitnější materiály a zboží,  

kontakty se zákazníky, dodavateli a úřady a vzájemná vstřícnost posouvá firmu na vyšší 

příčky na trhu nejen tuzemském, ale zejména zahraničním. Všechny tyto schopnosti tvoří 

vysokou profesionální zdatnost pracovního kolektivu podniku jako celku. 
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Sdílené hodnoty 

 

Nejdůležitější součástí podniku je firemní kultura. Ta přispívá k výkonnosti celého podniku. 

Odráží se od ní další aktivity firmy. Podnik buduje svou firemní kulturu prostřednictvím 

morálních podpor, pochval, finančních ohodnocení. 

 

4.4.3  SWOT analýza 

 

Pro přehlednost a úplnost byla vytvořena v diplomové práci SWOT analýza z hlediska: 

‐ firmy jako celku (viz tabulka 4.40), 

‐ jednotlivých produktů (viz tabulka 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46). 

 

Veškeré informace jsou založeny na subjektivních poznatcích autora práce a současně byly 

konzultovány a schválena pracovníky podniku. 

 

Provedenou SWOT analýzou z hlediska firmy jako celku bylo zjištěno, že podnik dominuje 

silnými stránkami. Přesto by měl brát na zřetel zjištěná ohrožení, která množstvím převyšují 

počet příležitostí. 

 

Tabulka 4.40  SWOT analýza z hlediska firmy jako celku 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
- nově zrekonstruovaná a modernizovaná 

budova připravená na další rozšiřování 
- vysoce profesionální vedení 
- neustálý rozvoj firmy 
- stávající kvalifikovaní zaměstnanci 

v oblasti účetnictví a marketingu 
- zaměstnanci pro zahraniční obchod 

s vysokou kvalifikací, obchodními 
schopnostmi a jazykovými dovednostmi 

- nové a kvalitní stroje 
- kvalitní materiály 
- systematické ukládání produktů do 

skladových prostor 
- spolehliví dodavatelé 

- nízká úroveň reklamy 
- nízká úroveň internetových stránek 
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Vnější faktory 

Příležitosti Ohrožení 
- rozšíření povědomí o firmě a jejich 

výrobcích související s budováním 
nových poboček 

- rozšíření povědomí o firmě a jejich 
výrobcích související tvorbou 
kvalitních internetových stránek a 
reklamy 

- počáteční investice na začátku 
budování nových poboček 

- ztráta spolehlivých a kvalitních 
dodavatelů 

- ztráta klíčových a dlouhodobě 
působících zaměstnanců 

- pohyby inflace a růst cen materiálů 
- nová konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

SWOT analýza LIPOELASTIC Kompresivních bandáží má podobné složení jako předchozí 

analýza. Taktéž převažují silné stránky podniku a ohrožení. 

 

Tabulka 4.41  SWOT analýza LIPOELASTIC Kompresivních bandáží 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
- kvalita zpracování 
- používání nejkvalitnějších materiálů 

příjemných k pokožce 
- široký výběr typů bandáží a barev 
- možnost výroby na míru 
- šetrnost k pokožce 
- zaměstnanci na vysoce profesionální 

úrovni v oboru své činnosti 

- jsou určeny pouze po pooperační 
léčbu po plasticko-estetických 
zákrocích, tudíž nemají širší použití 
např. ve zdravotnictví pro léčbu 
cévních onemocnění či poruch 
lymfatického systému 

Vnější faktory 

Příležitosti Ohrožení 
- nové kvalitnější materiály 
- rozšíření povědomí o firmě (noví 

zákazníci) 

- ztráta spolehlivých a kvalitních 
dodavatelů 

- ztráta dlouhodobě působících 
zaměstnanců v oblasti výroby a 
prodeje 

- nová konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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I u této SWOT analýzy DIAMOND Luxusních punčoch převyšuje počet silných stránek. 

Počet slabých stránek, příležitostí a ohrožení je ve stejném poměru. 

 

Tabulka 4.42  SWOT analýza DIAMOND Luxusních punčoch 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
- micro vlákna zaručují transportní cestu 

vlhkosti od těla a tím pomáhá udržet 
přirozené prostředí na pokožce 

- hedvábný měkký omak 
- potlačuje vznik otoků, tiší bolest a 

pomáhá cirkulaci krve v nohou 
- kvalitní materiál (kombinace bavlny, 

mikro vlákna, lycry) 
- zaměstnanci na vysoce profesionální 

úrovni v oboru své činnosti 

- povědomí o produktu v ČR 
- omezené barevné provedení produktů 

Vnější faktory 

Příležitosti Ohrožení 
- inovace v oblasti rozšíření škály 

punčoch 
- rozšíření povědomí o firmě (noví 

zákazníci) 

- ztráta vysoce profesionálních 
zaměstnanců v oboru své činnosti 

- nová konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Prostřednictvím SWOT analýzy  EUROSILICONE Prsních a tělních implantátů se zjistilo, 

že zde dominují silné stránky a ohrožení. 

 

Tabulka 4.43  SWOT analýza EUROSILICONE Prsních a tělních implantátů 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
- příznivá konkurenční cena 
- nadstandardní servis v dodávkách 
- kvalitní produkty s široká škálou 

výběru různých druhů implantátů 
- zaměstnanci na vysoce profesionální 

úrovni v oboru své činnosti 

- díky rozšíření nabídky o širokou škálu 
implantátů nebyla včas vyvinuta stejná 
řada vnitřních plnitelích sizerů, které 
jsou potřebné pro určení velikosti 
samotných implantátů při operacích 
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Vnější faktory 

Příležitosti Ohrožení 
- rozšíření povědomí o firmě (noví 

zákazníci) 
- pojišťovny již nebudou v budoucnu 

proplácet zákazníkům úhrady za 
produkty 

- změna cen produktů v důsledku 
neproplácení úhrad pojišťovnami 

- ztráta vysoce profesionálních 
zaměstnanců v oboru své činnosti 

- nová konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

SWOT analýza TEOSYAL Výplňových materiálů vrásek a speciální kosmetiky 

je charakteristická větším počtem silných stránek. Slabou stránkou je neznalost produktů ze 

strany lékařů, protože je tento produkt novinkou na trhu. Proto firma koná workshopy 

a účastní se různých světových kongresů. 

 

Tabulka 4.44  SWOT analýza TEOSYAL Výplňových materiálů vrásek a speciální kosmetiky 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
- široká škála výběru 
- zaměstnanci na vysoce profesionální 

úrovni v oboru své činnosti 

- neznalost produktu ze strany lékařů 
(neznalost poměru cena a kvalita) 

Vnější faktory 

Příležitosti Ohrožení 
- rozšíření povědomí o firmě díky 

workshopům (noví zákazníci) 
- vysoká konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Díky SWOT analýze BIODERMIS Profesionální péče o jizvy bylo zjištěno, že i zde 

převyšuje počet silných stránek. Stejného počtu dosáhly i slabé stránky. Problémem je nízký 

zájem o produkty a slabá propagace. Tento stav se však firma snaží zlepšit prostřednictvím 

workshopům a působením na různých kongresech ve světě.  

 

Tabulka 4.45  SWOT analýza BIODERMIS Profesionální péče o jizvy 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
- kvalitní produkty s širokou škálou 

výběru 
- zaměstnanci na vysoce profesionální 

úrovni v oboru své činnosti 

- nízký zájem o produkty 
- slabá propagace 

 

Vnější faktory 

Příležitosti Ohrožení 
- rozšíření povědomí o firmě díky 

workshopům (noví zákazníci) 
- u některých druhů produktů dražší 

cena než konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

SWOT analýza STOMOCUR Stomických pomůcek je charakteristická stejným počtem 

silných stránek a ohrožení. 

 

Tabulka 4.46  SWOT analýza STOMOCUR Stomických pomůcek 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
- kvalitní produkty s širokou škálou 

výběru 
- zaměstnanci na vysoce profesionální 

úrovni v oboru své činnosti  

 

Vnější faktory 

Příležitosti Ohrožení 
- rozšíření povědomí o firmě (noví 

zákazníci) 
- pojišťovny již nebudou v budoucnu 

proplácet zákazníkům úhrady za 
produkty 

- změna cen produktů v důsledku 
neproplácení úhrad pojišťovnami 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Dá se říci, že je firma z pohledu SWOT analýzy zdravá, což je patrné ze širokého výčtu 

silných stránek nacházející se v prvním kvadrantu vnitřních faktorů, týkajících se zejména 

kompresivních bandáží, prsních a tělních implantátů a luxusních ponožek. Ty dosahují silných 

efektů, proto by je měla firma podporovat a posilovat. Díky tomu podnik může na nich stavět 

svou základní strategii. Ve druhém kvadrantu se nachází slabé stránky, kterých však podnik 

a jeho výrobky a zboží mnoho nemá. I přesto by na ně firma neměla zapomínat a měla by 

pracovat na posilování účinnosti těchto faktorů, protože hrají velkou roli ve své důležitosti. 

Třetí kvadrantem jsou příležitosti. Z hlediska podnikání sice nejsou tak klíčové, ale neměly by 

oslabovat, protože mohou v určitých situacích představovat jistou konkurenční výhodu. 

V posledním kvadrantu se nachází ohrožení plynoucí z vnějšího okolí podniku. Jejich počet 

převyšuje příležitosti o ½. Mají také podobnou míru důležitosti jako příležitosti. Podnik by je 

měl však kontrolovat, neboť se z nich mohou stát slabé stránky.  
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5  Vyhodnocení analýz a formulace doporučení 

 

Společnost je vyhodnocena na základě metod a výpočtů provedených v aplikační části 

diplomové práce. Zhotovena byla analýza stavových ukazatelů, která zahrnuje horizontální 

a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát; analýza poměrových ukazatelů obsahující 

ukazatele rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity; analýza rozdílových ukazatelů tvořená 

z čistého pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku; 

analýza soustav ukazatelů zahrnující Kralickův rychlý test, Altmanovu formuli 

bankrotu     (Z-skóre), Model IN – Indexy důvěryhodnosti, Tafflerův bankrotní model, 

Tamariho model, Grünwaldův index bonity, Beaverův model a Rozklad ROE. Dále byl 

zkoumán nejnovější systém pro měření výkonnosti EFQM Model Excelence a moderní 

měřítka výkonnosti, jako jsou ekonomická přidaná hodnota, výnosnost čistých aktiv 

a diskontované cash flow, kde byla použita čistá současná hodnota, index ziskovosti, doba 

návratnosti a vnitřní výnosové procento. Také byla vyhodnocena kritická analýza společnosti, 

zahrnující analýzu vnějšího okolí, tvořená z analýzy obecného (analýza SLEPTE) 

a oborového okolí (Porterův pětifaktorový model); vnitřního okolí (model 7S) a SWOT 

analýzu. Veškeré početní metody, modely a analýzy byly zkoumány za 8 období, tj. od roku 

2003, kdy byla firma v začátcích své podnikatelské činnosti až do roku 2010. 

Horizontální analýzou rozvahy se zjistilo, že celková aktiva byla vždy kladná kromě 

sledovaného období 2005 – 2006, kdy došlo k poklesu (protože v letech před tím došlo 

k velkému nárůstu). Největší nárůst byl zaznamenán  mezi roky 2004 – 2005 

(což zapříčinilo značné zvýšení nakupovaného dlouhodobého majetku, konkrétně 

dlouhodobého finančního majetku o 15 mil. Kč, tj. nákup podílů dceřiné společnosti 

Incom Trading, spol. s r. o.) a taktéž v posledním sledovaném období 2009 – 2010 (za což 

odpovídá zejména nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, tj. pořízení a rekonstrukce 

budovy na ulici Vrbenská). Na změnách v jednotlivých letech se podílely nejčetněji oběžná 

aktiva, kdy v během let 2005 – 2006 došlo k jedinému poklesu (a to díky krátkodobým 

pohledávkám a finančnímu majetku – účty v bankách, kdy došlo ke splacení úvěru) 

a v období na to k nejvyššímu nárůstu (zvýšení finančního majetku – účty v bankách). 

V posledních letech, od období 2007 – 2008 to byly však ostatní aktiva, která měla největší 

vliv na změnách (nárůst nákladů příštích období, tj. autopojištění nových osobních 

automobilů) a mezi roky 2009 –2010 ve změnách dominovala položka dlouhodobý majetek 

(kdy byla pořízena a rekonstruována budova na ulici Vrbenská). Celková pasiva byla taktéž 
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ve všech sledovaných obdobích kladná, pouze v letech 2005 – 2006 byla hodnota v záporných 

číslech (díky získanému bankovnímu úvěru na rozšiřování podnikatelské činnosti). Největší 

nárůst pasiv byl zaznamenán v období 2004 – 2005 (nárůst vlastního kapitálu, kdy došlo 

k navýšení základního kapitálu) a 2009 – 2010 (nárůst cizích zdrojů, což bylo způsobeno 

krátkodobými závazky, konkrétně závazky z obchodních vztahů, kdy se rozvíjel zejména 

obchod se stomickými pomůckami). Pro horizontální analýzu je charakteristické ponechávání 

výsledku hospodaření účetního období v podniku pro další potřeby jeho činnosti. 

Ve vertikální analýze je podíl oběžných aktiv na celkových aktivech je značný v každém roce, 

mimo roku 2006. Vertikální analýza pasiv je složena z pozvolna klesajících cizích zdrojů 

a pozvolna rostoucího vlastního kapitálu v čase. V posledních třech letech se vlastní kapitál 

podílí téměř 80 % na celkových pasivech a cizí zdroje kolem 20 %.  

Trend výsledku hospodaření za účetní období v horizontální analýze výkazu zisku a ztráty je 

nestabilní a kolísavý. Prostřednictvím provedené analýzy ve čtvrté kapitole, lze říci, že na 

zmíněném výsledku hospodaření se procentuálními změnami nejvíce podílí proměnlivý 

finanční výsledek hospodaření, tudíž ho i nejvíce ovlivňuje. Největšího nárůstu bylo 

zaznamenáno v posledním zkoumaném období, tj. 2009 – 2010 a to díky výnosům z podílů 

v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem, kdy došlo 

k převedení nerozděleného zisku dceřiné společnosti Incom Trading, spol. s r. o. VH za účetní 

období také značně ovlivňuje provozní VH, ve kterém má velký vliv přidaná hodnota. 

Vertikální analýza znázorňuje procentuální podíl na tržbách. Největší mírou se na tržbách 

podílejí výkony (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) a přidaná hodnota (obchodní 

marže + výkony – výkonová spotřeba). 

Analýza poměrových ukazatelů byla další zkoumanou oblastí. Hodnoty jednotlivých 

ukazatelů v čase kolísají, nelze tudíž říci, který rok byl nejsilnější. Ukázalo se, že ukazatele 

rentability za jednotlivé roky v procentech mají tendenci od roku 2008 mírně stoupat, kromě 

rentability tržeb (ROS) v posledním sledovaném roce. V předešlých letech šlo o kolísavý 

trend.Vývoj ukazatelů se choval podobně jako vývoj VH. Všechny vypočítané ukazatele 

zadluženosti jsou v příznivém vývoji, pouze v posledním zkoumaném roce 2010 se 

zadluženost mírně zvýšila (mírný nárůst cizích zdrojů), a kvóta VK se snížila. Proto by se na 

tyto ukazatele měla více zaměřit. Naopak křivka úrokového krytí v roce 2010 klesla na 

hodnotu 0 a to proto, že nákladové úroky žádné nebyly. Ukazatele aktivity popisují doby 

obratu a obraty jednotlivých položek. Obraty aktiv a zásob jsou jedny z nejstabilnějších 

ukazatelů, které nemají výrazné výkyvy. K nim se pozvolna přidává i obrat závazků. Od roku 
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2006 lze říci, že stabilních hodnot nabírají všechny ukazatele doby obratu. Ale do tohoto roku 

měly ukazatele výkyvy značné. Zejména doba obratu aktiv měla markantní skoky. 

Doba inkasa pohledávek je vždy delší než doba splatnosti závazků, pouze v prvním 

a posledním sledovaném období došlo ke snížení. Z tohoto faktu lze usoudit, že podnik vždy 

splatí své závazky a až poté jemu splatí pohledávky ostatní. Nejnižší rozdíl mezi těmito 

ukazateli je patrný v roce 2009, kdy doba splatnosti závazků byla o 2,77 dní kratší a v roce 

2007 o 3,93 dny kratší. Oproti tomu v roce 2005 došlo k velkému nárůstu, kdy doba splatnosti 

byla o 37,78 dní delší. V případě ukazatelů likvidity lze konstatovat, že i když hodnoty všech 

tří likvidit mají kolísavý trend, přesto podnik splňuje všech stanovených minimálních hodnot, 

tudíž firma je schopna splácet své závazky. Ukazatele likvidity by měly zvyšovat postupně 

hodnotu jednotlivých druhů likvidity a to tak, že u okamžité likvidity bude narůstat hodnota 

finančního majetku a snižovat krátkodobé závazky z obchodních vztahů, u běžné likvidity 

výše oběžných aktiv se bude postupně zvyšovat.Všechny složky finanční rovnováhy ovlivňují 

rentabilitu podniku, ať už pozitivně či negativně. Dominantním vlivem disponuje 

management aktiv, protože ten určuje způsob hospodaření podniku s aktivy, udává dobu 

života aktiv, délku obratového cyklu peněž, kde probíhá nákup zásob, výroba, prodej a také 

inkaso tržeb. 

Poté byla rozebrána analýza rozdílových ukazatelů. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje částku 

volných prostředků, která zůstane podniku po úhradě všech krátkodobých závazků. 

Tento ukazatel se sice zvyšuje, ale s mírnými meziročními poklesy. Rostoucí trend tedy není 

pozvolna rostoucí.  Pro podnik není ale na druhou stranu výhodné jejich velké množství. Ve 

stavu, v kterém se nyní nachází hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou považovány za 

příznivé. Čisté pohotové prostředky jsou na podobné bázi jako okamžitá likvidita. Podnik 

tedy poctivě splácí své závazky. Čistý peněžní majetek je modifikací dvou předcházejících 

ukazatelů. 

Následovala analýza soustav ukazatelů. Kralickův rychlý test prokázal z výsledných průměrů 

za jednotlivé roky, že od roku 2006 do posledního sledovaného období, roku 2010,  bylo 

dosaženo nejlepších výsledků. Co se týká hodnocení jednotlivých ukazatelů, doba splácení 

z CF vyjadřuje nejnižší hodnoty, tudíž patří mezi nejlepší výsledky. Prostřednictvím výsledků 

Altmanova Z-score je patrné, že každý rok lze předpovídat uspokojivou finanční situaci. 

Pouze v roce 2003 a 2005 byly hodnoty nízké, což zapříčinily nízké hodnoty tržeb za prodej 

zboží. Od roku 2004 jsou výsledné hodnoty IN05 faktoru na takové úrovni, že lze předvídat 

uspokojivou finanční situaci. Tento příznivý stav ovlivňuje zejména úrokové krytí násobené 
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váhou. Na velmi vysoké úrovni je ukazatel v roce 2009 a to z důvodu minimálních 

nákladových úroků. A protože v roce 2010 jsou tyto úroky nulové, křivka IN faktoru padá 

směrem dolů na hodnotu 2,2978. Vývoj Tafflerova bankrotního modelu vyjadřuje proměnlivý 

trend, který však nikdy neklesne pod stanovenou hranici 0,3, což značí malou 

pravděpodobnost bankrotu. Pouze v prvním roce podnikání hrozil bankrot s vyšší 

pravděpodobností, což logicky provádí každou firmu na začátku podnikatelské činnosti. 

Křivka Tamariho modelu vyjadřuje malou pravděpodobnost bankrotu firmy. Tohoto stavu 

dosahuje již v roce 2005, kdy přesáhl hranici nízké pravděpodobnosti bankrotu, tj. 60 bodů. 

Nejvyšších hodnot model dosáhl v roce 2006, což zapříčinila zvyšující se výkonová spotřeba. 

V dalších dvou letech došlo k mírnému poklesu, což je logické (protože byl předtím 

markantní nárůst). V posledních letech zkoumaného období však trend pozvolna rostl, což 

svědčí o dobrém zdraví podniku, protože čím vyšší je hodnota, tím vyšší je i bonita firmy. 

Analýzou Grünwaldova modelu lze konstatovat, že podnik v prvním a posledním roku 

sledovaného období dosahuje slabšího zdraví. V roce 2010 je však výsledná hodnota zařazena 

do slabšího zdraví pouze kvůli nedosažené míry úrokového krytí, která disponovala nulovou 

hodnotu a to z důvodu nulového nákladového úroku. V ostatních letech je však zdraví 

podniku hodnoceno na dobré úrovni. Přestože jednotlivé ukazatele Beaverůva modelu 

disponují propady rostoucích křivek, lze konstatovat, že firma nespadá do ohroženého pásma 

podniků. Firma by však měla existující propady hlídat a sledovat jejich další vývoj. 

Dále byl proveden rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE). Během důkladného 

rozkladu bylo zjištěno, že většinou záporný vliv má složená finanční páka. Daňové břemeno 

se nejméně podílí na změně ROE. Nejčetněji se na změnách podílí rentabilita aktiv, která byla 

proto dále rozebrána. Na tomto ukazateli má největší podíl zisková marže. Rozklad ukazatele 

složená finanční páka byl taktéž proveden, protože je druhým významně ovlivňujícím 

ukazatelem ROE. Zde má největší podíl finanční páka, která se negativně podílí na změně 

ukazatele. Je patrné, že nejdůležitějšími ukazateli, podílejícími se na změně vrcholového 

ukazatele rentability vlastního kapitálu, jsou rentabilita aktiv a zisková marže. A protože mají 

za jednotlivá sledovaná období neustále kolísající trend, měl by se na ně podnik blíže zaměřit. 

Díky provedené metodě EFQM Modelu Excelence dosáhla firma celkové procentuální 

hodnocení úspěšnosti 84,02 % z možných 100 %, tj. 763,7 bodů z 1 000 bodů. Je zřejmé, 

že skupina předpoklady (vedení, politika a strategie, lidé, partnerství a zdroje, procesy) je 

podle výsledných hodnot na tom lépe jak skupina výsledky (výsledky vzhledem k 

zaměstnancům, zákazníkům, společnosti, výkonnosti), protože skupina předpoklady dosahuje 
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453,8 bodů z možných 500 bodů, tj. 45,38 % z 50 %, zatím co skupina výsledky jen 310 bodů 

z 500 bodů, tj. 38,65 % z 50 %. Prostřednictvím tohoto modelu byla identifikována slabá 

místa podniku, zejména ve skupině výsledky, na která by se měla firma zaměřit, pracovat 

s nimi, pokusit se je eliminovat či trvale odstranit, aby dosahovala ještě kvalitnějších 

výsledků. I přesto lze tedy konstatovat, že podnik si vede dobře.  

Aplikovanou metodou ekonomická přidaná hodnota bylo zjištěno, že v každém zkoumaném 

roce EVA vytvářela hodnotu pro vlastníky, kromě roku 2003, kdy byl podnik v začátcích své 

podnikatelské činnosti. Růstový trend stále rostl, pouze v roce 2006 a 2008 došlo k mírným 

poklesům. Nejvyšší hodnotu pro vlastníky EVA přináší v posledním zkoumaném roce 2010 

a to zejména díky značnému zvýšení vlastního kapitálu. Taktéž k tomuto kladnému vysokému 

číslu přispěly snížené náklady na vlastní kapitál, kdy dosahovaly v již zmíněném roce 

nejnižších hodnot. Celkově lze tedy ukazatele ekonomické přidané hodnoty hodnotit jako 

velmi příznivý. 

Výnosnost čistých aktiv vyjadřuje úspěšnost podniku, pokud RONA > WACC. 

Tuto podmínku společnost splňuje ve všech zkoumaných období, kromě roku 2003 (záporný 

provozní VH, podnikání v začátcích) a 2005 (nárůst finančního majetku, zejména účtů 

v bankách). Největší výnosnost přinesl celkový kapitál v roce 2009, kdy RONA převyšuje 

WACC  o 12,77 %. Od roku 2006 může být podnik hodnocen jako úspěšný. 

Prostřednictvím metody diskontovaného CF byl zjištěn nevhodnější typ financování budoucí 

investice. Varianta financování pouze z cizích zdrojů (úvěru) je pro firmu výhodnější, protože 

NPV je vyšší než NPV u jiných typů financování. Tento fakt taktéž potvrdila výše daní. 

U zadlužené investice na 4 roky podnik totiž zaplatí nejméně na daních, viz tabulka 4.39. 

Jediným problémem může být výše splátek, která každý rok činí 3 107 500 Kč. Podle již 

provedených analýz však firma je schopna tyto splátky po 4 roky hradit.  

Analýza obecného okolí hodnotí podnik z pohledu mnoha faktorů. Většinu faktorů podnik 

nemůže přímo ovlivňovat. Spíš se jim musí přizpůsobovat, postupovat podle jejich podmínek 

či se jimi řídit. To však na podnik může působit jak negativně, tak pozitivně. Kladně na 

podnik působí technologické faktory. Firma má novou budovu, která je vybavená 

nejkvalitnějšími stroji, na nichž se vytváří vysoce jakostní produkty. Tvorba čárových kódů, 

používané čtečky těchto kódů jsou na nižší úrovni. IT technologie v podniku je také na nižší 

úrovni. Společnost zná tyto nedostatky, proto se snaží o dotace na vytvoření nových 

a rychlejších sítí komunikace. Pozitivní vliv mají ekologické faktory na společnost. 

Firma nikterak zásadně neznečišťuje životní prostředí, protože spolupracuje s místními 
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vodovody a kanalizacemi, recyklačními podniky. Jejich výrobky nejsou závadné a jsou 

slučitelné s normami, na kterém má firma certifikáty. 

Prostřednictvím Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil je možné říci, že vyjednávací síla 

zákazníků v tomto případě není markantní, protože cena zboží a výrobků má reálnou hodnotu 

a je konkurenceschopná. Rozhodujícím faktorem je zde dobré jméno společnosti, individuální 

přístup, ochota a zejména kvalita, čehož by se měla firma držet a neustále se rozvíjet.  

Společnost má logicky několik stěžejních dodavatelů od kterých nakupuje materiál a zboží. 

Není tudíž extrémně závislá a pokud by některý z dodavatelů odešel z obchodního vztahu, 

na firmu to nebude mít tak markantní dopad. Hrozba vstupu nových konkurentů je různorodá. 

Nejlépe je na tom z hlediska konkurence trh s kompresivními bandážemi a obchod s prsními 

a tělními implantáty. Naopak vysoká konkurence existuje co se týká obchodování 

s výplňovými materiály vrásek a speciální kosmetika. Obecně hrozba vstupu nových 

konkurentů není příliš velká, avšak není nemožná. Substituty ve výrobcích kompresivních 

bandáží nejsou závažným problémem, protože jen malé množství podniků vyrábí tento typ 

výrobků. Hrozba substitutů u výrobků punčoch u zboží je veliká. Na trhu totiž působí mnoho 

firem s podobným zbožím či jeho náhražkami. Hrozba substitutů záleží od typu produktů 

či zboží. I přes zjištěné informace se firma nemusí obávat substitutů, protože má na trhu své 

místo, které chce posunovat stále výše. Vzhledem k rivalitě firem působících na trhu by se 

měla firma snažit o udržení svého celosvětového postavení a i nadále se držet své zdravé 

strategie, což je doporučením k celé Porterově analýze. 

Analýzou vnitřního okolí (analýzou 7S) bylo zjištěno, že podnik sází na svou zdravou 

strategii. Neustále hledá nové trendy a posunuje se směrem kupředu. Většina zaměstnanců 

jsou dosazeni na svých pozicích správně. Na některých úsecích by bylo velice vhodné ubrat 

zaměstnanců, protože nejsou plně vytíženi a některé úseky by na druhou stranu potřebovaly 

posílit, protože je na ně vyvíjen přílišný tlak. Proto by bylo velice vhodné, aby se vedení 

společnosti zaměřilo na tento problém. Díky tomu totiž budou lépe využity pracovní síly 

v podniku, což bude podniku přinášet větší hodnotu. Na jednotlivé zaměstnance je dohlíženo 

vedoucími pracovníky. Společnost je řízena vedením podniku, přes které jdou veškeré zásadní 

rozhodnutí. Podnik buduje svou firemní kulturu prostřednictvím morálních podpor, pochval, 

finančních ohodnocení. 

Dá se říci, že je firma z pohledu SWOT analýzy zdravá, což je patrné ze širokého výčtu 

silných stránek nacházející se v prvním kvadrantu vnitřních faktorů, týkajících se zejména 

kompresivních bandáží, prsních a tělních implantátů a luxusních ponožek. Ty dosahují silných 
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efektů, proto by je měla firma podporovat a posilovat. Díky tomu podnik může na nich stavět 

svou základní strategii. Ve druhém kvadrantu se nachází slabé stránky, kterých však podnik 

a jeho výrobky a zboží mnoho nemá. I přesto by na ně firma neměla zapomínat a měla by 

pracovat na posilování účinnosti těchto faktorů, protože hrají velkou roli ve své důležitosti. 

Třetí kvadrantem jsou příležitosti. Z hlediska podnikání sice nejsou tak klíčové, ale neměly by 

oslabovat, protože mohou v určitých situacích představovat jistou konkurenční výhodu. 

V posledním kvadrantu se nachází ohrožení plynoucí z vnějšího okolí podniku. Jejich počet 

převyšuje příležitosti o ½. Mají také podobnou míru důležitosti jako příležitosti. Podnik by je 

měl však kontrolovat, neboť se z nich mohou stát slabé stránky. 
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6  Závěr 

 

V diplomové práci byly aplikovány metody, měřítka, analýzy, propočty a přístupy ke zjištění 

a zhodnocení současné situace podniku, jejího finančního zdraví a navrženy vhodné varianty, 

které by nynější stav, pokud bylo potřeba, ještě zlepšily. 

Analýzou rozvahy se zjistilo, že celková aktiva byla vždy kladná kromě sledovaného období 

2005 – 2006, kdy došlo k poklesu a to z důvodu vysokého nárůstu v letech 2004 –  2005, 

což zapříčinil nákup podílů dceřiné společnosti Incom Trading, spol. s r. o. Mezi roky 2009 

a 2010 byl zaznamenán největší nárůst oběžných aktiv, za což odpovídání zejména 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, tj. pořízení a rekonstrukce budovy na ulici 

Vrbenská. Celková pasiva byla taktéž ve všech sledovaných obdobích kladná, jen v letech 

2005 – 2006 byla hodnota v záporných číslech a to díky získanému bankovnímu úvěru na 

rozšiřování podnikatelské činnosti. I pasiva mezi roky 2009 – 2010 dominují nárůstem a to 

z důvodu nárůstu krátkodobých závazků, konkrétně závazků z obchodních vztahů, kdy se 

rozvíjel zejména obchod se stomickými pomůckami. Od roku 2008 do konce zkoumaného 

období, tj. do roku 2010 tvoří vlastní kapitál dvě třetiny svého majetku, což znamená, že je 

podnik finančně stabilní. Firma postupně navyšuje svůj kapitál, tudíž nemá problémy se 

splácením svých závazků. Jestliže bude chtít pokračovat v rozvoji svého podnikání, 

tj. plánovat a realizovat budoucí projekty a investice, je schopna si ji hradit ze svých vlastních 

zdrojů či si na ni vypůjčit finanční prostředky. 

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že největších změn ve sledovaném 

období dosahoval výsledek hospodaření z finanční činnosti. Nejvíce však ovlivňuje výsledek 

hospodaření provozní výsledek hospodaření, tj. výkony (tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb) a přidaná hodnota (obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba). Proto by 

podnik měl vývoj těchto položek neustále sledovat a snažit se, aby nikdy neklesly. Pozitivní 

je, že přidaná hodnota neustále v čase roste, což má za důsledek kladný výsledek hospodaření 

v celém sledovaném období, s výjimkou roku 2003, kdy byla firma v začátcích svého 

podnikatelského života. 

U analýzy poměrových ukazatelů vyšlo najevo, že nelze určit, který rok byl nejsilnější a to 

z toho proto, že hodnoty jednotlivých ukazatelů v čase kolísají. Od roku 2008 se ukázalo, 

že ukazatele rentability mají tendenci mírně stoupat. Nemusí tudíž pozorně sledovat vývoj 

výsledku hospodaření. Avšak rentabilita tržeb rostoucí trend nesplňuje. Proto je důležité právě 

průběh tohoto ukazatele zkoumat. Všechny vypočítané ukazatele zadluženosti jsou v příznivé 
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vývoji, pouze v posledním zkoumaném roce 2010 se kvóta vlastního kapitálu snížila 

a  zadluženost mírně zvýšila s nárůstem cizích zdrojů, tj. krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů z důvodu nákupu stomických pomůcek za účelem rozvíjel tohoto obchodování. 

Stav těchto ukazatelů byl v pořádku, ale od roku 2010 není pozitivní. Proto by se měla 

společnost zaměřit na jejich budoucí vývoj. Na druhé straně se křivka úrokového krytí 

zvyšuje, což je žádoucí stav. V roce 2010 ale křivka klesla na hodnotu nula a to proto, že 

nákladové úroky žádné nebyly. Sice se navyšuje vlastní kapitál podniku, navyšují se však 

i jeho cizí zdroje. Jedny z nejstabilnějších ukazatelů od roku 2006 jsou ukazatele obratu aktiv, 

zásob a závazků. Doba inkasa pohledávek je vždy delší než doba splatnosti závazků, kromě 

prvního a posledního sledovaného období, kdy došlo ke snížení. Rozdíl mezi těmito ukazateli 

však není nijak markantní, pouze v roce 2005 došlo k velkému nárůstu, kdy doba splatnosti 

byla o 37,78 dní delší. I přes kolísavý trend ukazatelů likvidity lze konstatovat, že podnik 

splňuje všechny stanovené minimální hodnoty. Firma je tedy schopna splácet své závazky. 

Pomocí analýzy rozdílových ukazatelů bylo zjištěno, že čistý pracovní kapitál, že  se sice 

zvyšuje, ale s meziročními poklesy, tj. rostoucí trend není tedy pozvolna rostoucí. Firma kryje 

oběžný majetek jak krátkodobými, tak dlouhodobými zdroji a stálá aktiva jsou kryta jen 

dlouhodobými zdroji. Takto by to mělo vypadat podle zlatého pravidla financování. Toto 

pravidlo však v každém roce není splněno, je tedy důležité se na jednotlivé výkyvy zaměřit. 

Kralickův rychlý test prokázal, že již od roku 2006 do posledního sledovaného období roku 

2010, bylo dosaženo nejlepších výsledků. Výsledky Altranova Z-score potvrdily uspokojivou 

finanční situaci po celou dobu zkoumaného období, pouze v roce 2003 a 2005 byly hodnoty 

nízké, což zapříčinily nízké hodnoty tržeb za prodej zboží. I ukazatel IN05 je na velmi vysoké 

úrovni od roku 2004. Vývoj Tafflerova bankrotního modelu vyjadřuje proměnlivý trend, který 

však nikdy neklesne pod stanovenou hranici 0,3, což značí malou pravděpodobnost bankrotu. 

Již od roku 2005 křivka Tamariho modelu vyjadřuje malou pravděpodobnost bankrotu firmy. 

Analýzou Grünwaldova modelu lze konstatovat, že podnik v prvním a posledním roku 

sledovaného období dosahuje slabšího zdraví. V roce 2010 je výsledná hodnota zde zařazena 

z důvodu nulového nákladového úroku. Ostatní roky podniku jsou však hodnoceny na dobré 

úrovni. Beaverovým modelem bylo zjištěno, že firma nespadá do ohroženého pásma podniků 

i přes propady rostoucích křivek. Firma by však tyto existující propady měla hlídat a sledovat 

jejich další vývoj. 

Rozkladem rentability vlastního kapitálu se došlo ke skutečnosti, že pozitivní vliv na 

vrcholový ukazatel má rentabilita aktiv. Po důkladném rozboru tohoto ukazatele se zjistilo, 
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že největší podíl má na tomto ukazateli zisková marže. Záporný vliv na vrcholového 

ukazatele má však složená finanční páka, což je důležité sledovat. Sledovat by se měly 

všechny položky tvořící rentabilitu vlastního kapitálu, protože ty neustále v čase kolísají. 

Provedenou metodou EFQM Modelu Excelence dosáhla firma celkové procentuální 

hodnocení úspěšnosti 84,02 % z možných 100 %, tj. 763,7 bodů z 1 000 bodů. 

Prostřednictvím tohoto modelu byla identifikována slabá místa podniku, zejména ve skupině 

výsledky, na které by se měla firma zaměřit, pracovat s nimi, pokusit se je eliminovat či trvale 

odstranit, aby dosahovala ještě kvalitnějších výsledků. I přes tyto skutečnosti lze ale 

konstatovat, že si podnik vede poměrně dobře. 

U metody ekonomická přidaná hodnota vyšlo najevo, že v každém zkoumaném roce EVA 

vytvářela hodnotu pro vlastníky, kromě roku 2003, kdy byl podnik v začátcích své 

podnikatelské činnosti. Tohoto ukazatele lze tedy hodnotit jako velmi příznivý. 

Prostřednictvím metody diskontovaného CF byl zjištěn nejvhodnější typ financování budoucí 

investice, tj. pouze z cizích zdrojů (úvěru) po 4 roky. Pro firmu bude tato varianta výhodnější 

a to z pohledu čisté současné hodnoty i daní. V rámci analýzy výnosnosti čistých aktiv se 

zjistilo, že od roku 2006 může být společnost hodnocena jako úspěšná. 

Analýza obecného okolí hodnotí podnik z pohledu mnoha faktorů, kde se celkově podnik jeví 

jako kladný článek. Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil bylo důkladně analyzováno 

pět oblastí, ve kterých se taktéž celkově podnik jeví pozitivně. V kladném duchu vyšla 

i zkoumaná analýza 7S a analýza SWOT. Toho hodnocení je myšleno za podnik jako celek. 

Samozřejmě jednotlivé části každých analýz byly dále zkoumány a u některých se zjistily 

nedostatky, negativa, na které by se měla společnost zaměřit. Za tyto čtyři analýzy však 

podnik vzešel z těchto analýz kladně. 

Celkově finanční situaci analyzované společnosti lze považovat za dobrou. Firma se totiž 

i přes současnou situaci, která není nikterak příznivá pro rozkvět firem, drží na trhu, a to nejen 

tuzemském, ale také zahraničním. Neustále se snaží hledat nové nápady a tím se posouvat ke 

stále lepším výsledkům. Z tohoto pak vychází stále rostoucí kladný hospodářský výsledek. 

Je schopna splácet své závazky a přesto investovat do stále nových a nových věcí. Zjištěním 

těchto skutečností, firma žádné zásadní změny dělat nemusí. Pouze se doporučuje zaměřit se 

na negativně působící rentabilitu tržeb, budoucí vývoj zadluženosti a složení rentability 

vlastního kapitálu. Prostřednictvím modelu EFQM Modelu Excelence a analýzou 7S by se 

podnik měl blíže zaměřit na své zákazníky a zaměstnance. SWOT analýzou bylo zjištěno, 

že by měl podnik posílit svou reklamní činnost, zejména internetovými stránkami.  
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