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1. Úvod 

Základním principem, na kterém je založeno instinktivní a uvědomělé chování 

každého živého organismu, je princip přežít s co největším pohodlím a s co nejmenším 

výdejem energie. To samé platí i pro podniky, jejichž cílem je vytvořit svou činností takové 

podmínky, které jim umožní přežít v dnešní globální konkurenci a vysoce proměnlivých 

podmínkách na trhu. Důležitým předpokladem úspěchu podniku je tedy jeho dostatečná 

výkonnost. Tento pojem zahrnuje všechny oblasti podnikových činností, které je třeba 

skombinovat tak, aby ve výsledku vznikl prosperující a fungující podnik. Existuje široká škála 

přístupů k hodnocení výkonnosti podniku. Tradiční hodnocení výkonnosti zahrnuje měření 

finančních měřítek a s odstupem času přicházely další moderní přístupy jako Balanced 

Scorecard, ekonomická přidaná hodnota a ekonomický zisk.  

Předpokladem pro zjišťování finančního zdraví podniku, jeho samostatnosti a 

konkurenceschopnosti je dostatek informačních zdrojů, které je možné získat přímo 

z účetních výkazů daného podniku nebo z veřejných databází, kde jsou podniky povinny tato 

data vkládat. Dalším zdrojem informací jsou interní informační zdroje podniku o 

zaměstnancích, nákladech apod. Výhodou je, že k těmto podrobnějším informacím nemá 

přístup každý, čímž si podniky mohou zachovat určitou konkurenční výhodu. 

Pro kvalitní a účinnou analýzu hodnocení výkonnosti podniku je nutné tuto analýzu 

provádět pravidelně, z delšího časového hlediska a s využitím maximálního množství zdrojů 

informací a s využitím většího počtu metod než jen finanční analýzy, která je nejčastějším 

způsobem hodnocení výkonnosti podniku. 

Předmětem této bakalářské práce budou poměrové ukazatele finanční analýzy – 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity, finanční stability a zadluženosti, predikční modely, 

mezipodnikové srovnání prostřednictvím metodiky benchmarkingu a analýza makroprostředí 

a mikroprostředí. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit výkonnost podniku a určit jeho finanční 

zdraví. Zjistit, do jaké míry je zhodnocován kapitál podniku a zda je tato míra přijatelná pro 

vlastníky a věřitele, dále zjistit jaká je platební schopnost podniku, zda je schopen včas platit 

své závazky. Bude zkoumáno, zda podnik využívá cizí zdroje k financování svých potřeb a 

zda tato míra zadlužení není příliš vysoká nebo naopak nízká. Pro přesnější vyhodnocení 
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výsledků bude dále zjišťována pozice podniku na trhu prostřednictvím metodiky 

benchmarkingu, kde bude výkonnost podniku srovnávána s konkurencí a dále bude 

zjišťováno, zda se zjištěné hodnoty pohybují okolo průměrných hodnot v odvětví, ve kterém 

hodnocený podnik působí. Na základě zjištěných údajů budou navržena opatření pro další 

vývoj podnikové výkonnosti. 

První část této práce je zaměřená na teoretická východiska, která souvisí s danou 

problematikou, budou zde vysvětleny pojmy, vzorce a použité metody. V této části budou 

mimo jiné představeni uživatelé informací o hodnocení výkonnosti, možné informační zdroje 

a jejich vypovídací schopnost. 

V druhé části práce budou aplikovány teoretické znalosti do praxe na zvoleném 

podniku. Bude provedena finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů, bankrotních a 

bonitních modelů, bude proveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, 

zjišťována ekonomická přidaná hodnota a provedeno mezipodnikové srovnání a analýza 

makroprostředí.  

V třetí části budou vyhodnoceny výsledky zjištěné pomocí jednotlivých metod 

hodnocení výkonnosti a na základě těchto výsledků budou sestaveny návrhy a doporučení, 

která by mohla vést k odstranění špatných hodnot, k zlepšení ekonomické situace v podniku 

nebo případně k udržení stávající pozice.  
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2. Teoretická východiska hodnocení výkonnosti podniku 

2.1. Výkonnost podniku 

Pojem výkonnost je běžně používán v každodenním životě v různých oborech od 

sportu po světovou ekonomiku. Pro zodpovězení otázky, co je to výkonnost, můžeme najít 

celou řadu odpovědí. Jaroslav Wagner (2009, s. 17) ve své knize uvedl velmi obecnou 

definici: „Výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje způsob, respektive průběh, 

jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním 

způsobem vykonání (průběhu) této činnosti.“ 

Veškerá činnost podniku je cílově zaměřená. To znamená, že v budoucnosti vede 

k dosažení určitého cíle nebo alespoň ke snaze se k tomuto cíli přiblížit. Pro zdůraznění 

cílového zaměření činnosti se rozlišují dvě dimenze výkonnosti, které na sebe navazují. První 

dimenze „dělat správné věci“ poukazuje na volbu činnosti, která je uskutečňována a je 

označována jako efektivnost. Druhá dimenze vzniká pouhým přehozením slov, tedy „dělat 

věci správně“ a ukazuje na způsob, jakým bude vybraná činnost uskutečněna. Tato dimenze 

bývá označována jako účinnost 
[15]

.  

Na fungování a existenci podniku mají vliv tři základní subjekty – vlastníci, zákazníci 

a manažeři. A proto je při odpovídání na otázku, co je výkonnost a co má být jejím měřítkem, 

třeba rozlišit jejich rozdílné hodnocení. 

Pro vlastníky je výkonný podnik ten, který je schopen dosáhnout maximálního 

zhodnocení vloženého kapitálu v co nejkratším čase. Měřítkem jsou hodnota firmy, rentabilita 

celkového vloženého kapitálu a ekonomická přidaná hodnota. 

Zákazník považuje za výkonný ten podnik, který dokáže nabídnout kvalitní produkt a 

uspokojí jeho potřebu, za cenu odpovídající zákazníkovým představám. Jako měřítka slouží 

kvalita, dodací lhůta a cena. 

Z pohledu manažera je výkonný podnik ten, který je prosperující, udržující stabilní 

podíl na trhu, a který dokáže rychle reagovat na změny vnějšího prostředí. Měřítkem jsou 

likvidita, hospodárnost, produktivita a vývoj peněžních toků 
[18]

. 
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2.2. Měření výkonnosti 

Pro měření výkonnosti existuje celá řada měřítek výkonnosti a systémů měřítek 

výkonnosti. Liší se od sebe způsobem jejich zjišťování a vypovídací schopností. A právě na 

základě těchto odlišností se rozlišují dvě základní skupiny měřítek – syntetická a analytická. 

Dále se při měření výkonnosti používá analýza finančního zdraví podniku, predikční modely 

a důležité je mezipodnikové srovnání. 

2.2.1. Syntetická měřítka 

Syntetická měřítka popisují a hodnotí, zda se směr činnosti ubírá k stanoveným cílům. 

Neexistuje ideální měřítko, které by dokázalo dostatečně splnit požadavky na zjištění 

informace o výkonnosti nebo které by vyhovovalo potřebám všech uživatelů informací o 

výkonnosti. Můžeme najít pouze měřítka, která jsou pro uživatele informací, pro něhož 

výkonnost měříme, nejvhodnější.  

Syntetická měřítka se rozlišují na projektivní a prediktivní. Projektivní měřítka 

odvozují budoucí výkonnost z dosavadních výsledků a nejčastěji jsou založená na výsledku 

hospodaření. Tato měřítka patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější. Mezi zástupce těchto 

měřítek patří výsledek hospodaření v absolutním vyjádření (účetní zisk či ztráta), rentabilita 

výnosů a nákladů, rentabilita aktiv a kapitálu, a výsledek hospodaření snížený o náklady 

kapitálu (ekonomický zisk či ztráta). Prediktivní měřítka vycházejí z odhadu o budoucím 

vývoji. Tato měřítka se snaží vytvořit jednu agregovanou hodnotu, která bude zahrnovat 

všechny faktory působící na ekonomickou výkonnost. Do této skupiny měřítek patří tržní 

přidaná hodnota (MVA), rentabilita investic založená na peněžních tocích (CFROI), 

ekonomická přidaná hodnota (EVA) a akcionářská přidaná hodnota (SVA) 
[15]

. 

2.2.2. Analytická měřítka 

Analytická měřítka jsou součástí rozkladu vrcholových (syntetických) ukazatelů. Jsou 

tedy výsledkem podrobné analýzy celkové oblasti nebo objektu. V knize Jaroslava Wagnera 

(2009, s. 208) je uvedeno: „Smyslem analytických přístupů je kriticky zhodnotit výkonnost a 

na základě toho vyvinout příslušnou aktivitu, nikoli jen provést pasivní rozklad, který bude 

zakončen popisem plným přesně podložených konstatování.“ Mezi analytické přístupy 

k měření výkonnosti se řadí pyramidový rozklad rentabilitních ukazatelů známý též jako Du 
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Pont rozklad a dále Balanced Scorecard, který se do češtiny může přeložit jako výkaz 

vyváženého skóre. 

Analytická měřítka se získávají pomocí komponentní nebo kauzální analýzy. 

Komponentní analýza je též označována jako analýza struktury a jak již bylo zmíněno výše, 

jde o rozklad vrcholového ukazatele na dílčí složky. Mezi jednotlivými dílčími ukazateli 

mohou vznikat aditivní vazby (mezi výnosy a náklady při analýze výsledku hospodaření ve 

výkazu zisku a ztrát) nebo multiplikativní vazby (vztah prodejní ceny a prodaného množství 

při analýze tržeb z prodeje). Kauzální analýza, také nazývána jako analýza souvisejících 

příčin a následků, vychází z předpokladu, že každá akce vyvolává určitou reakci 
[15]

. 

2.3. Uživatelé informací hodnocení výkonnosti 

Podle Wagnera (2009) je uživatelem informace o výkonnosti každý, kdo má potřebu 

se něco dozvědět o podmínkách, průběhu a výsledcích zkoumané činnosti a používá tyto 

informace pro své potřeby. 

Uživatelé jsou rozděleni do dvou skupin – externí a interní uživatelé. Externí uživatelé 

vychází pouze z veřejně dostupných finančních a účetních informací, kdežto interní uživatelé 

mají k dispozici všechny údaje – finanční, manažérské a vnitropodnikové účetnictví, 

kalkulace, statistiky, plány, atd. 
[3] 

Jelikož nejčastějším způsobem hodnocení výkonnosti je finanční analýza, je vhodné 

podrobněji uvést sedm základních skupin uživatelů účetních informací a finanční analýzy, 

které byly vymezené v knize Grünwalda a Holečkové (2004) – manažeři, investoři, banky a 

věřitelé, obchodní partneři, konkurence, zaměstnanci, stát a jeho orgány. 

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím pro dlouhodobé a 

operativní řízení podniku a také proto, aby mohli správně rozhodovat při získávání finančních 

zdrojů a zajišťování majetkové struktury, se kterou souvisí i výběr vhodného způsobu 

financování. 

Investoři – hlavními uživateli finančně-účetních informací jsou akcionáři – poskytují 

kapitál podniku. Důvodem jejich zájmu jsou kontrola a investice. Investoři se na základě 

těchto informací rozhodují o budoucích investicích do cenných papírů a kontrolují stabilitu, 

likviditu a zisk podniků, od kterých akcie už vlastní. 
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Aby se banky nebo věřitelé mohli rozhodnout, zda poskytnou úvěr, v jaké výši a za 

jakých podmínek, mají zájem o co nejvíce informací o finančním stavu svého potencionálního 

zákazníka, u kterého hodnotí bonitu – analýzou finančního hospodaření. 

Do skupiny obchodních partnerů spadají dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé 

potřebují informace o svých odběratelích, aby si mohli vybírat své potencionální zákazníky či 

partnery. Soustředí se především na schopnost podniku splácet závazky. Odběratelé naopak 

potřebují informace o svých dodavatelích, aby měli jistotu, že jejich výroba bude zajištěna a 

že se jejich dodavatelé nedostanou do nepříjemných situací, kdy by nebyli schopni plnit své 

závazky nebo se dostali do bankrotu. Toto platí především u dlouhodobých kontraktů. 

Konkurence využívá informace jiných podniků či celých odvětví pro srovnání svých 

výsledků hospodaření. 

Pochopitelný zájem plyne ze strany zaměstnanců, pro které jsou informace o 

prosperitě a hospodářské situaci podniku důležité, neboť jim zajišťuje zaměstnání a s tím i 

spojený příjem a určitý životní standart. 

Zájem státu a státních orgánů o finančně-účetní informace plyne z mnoha důvodů. 

Jde především o kontrolu – plnění daňové povinnosti a kontrola hospodaření podniků se státní 

účastí. Další význam těchto informací se nachází při tvorbě statistik nebo hospodářské 

politiky státu. 

2.4. Zdroje informací pro hodnocení výkonnosti 

Pro kvalitní zhodnocení situace podniku je potřeba mít k dispozici kvalitní informace. 

Ty lze čerpat z mnoha různých informačních zdrojů, které můžeme rozdělit na tři základní 

skupiny:  

1. Zdroje finančních informací – zde patří účetní výkazy finančního a vnitropodnikového 

účetnictví a výroční zprávy. Do této skupiny se také řadí například prospekty cenných 

papírů nebo informace z burzovního zpravodajství. 

2. Kvantifikované nefinanční informace – do této skupiny patří zejména podniková a 

ekonomická statistika, cenové a nákladové kalkulace a jiné podnikové evidence 

(produkce, zaměstnanost, poptávka). 
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3. Nekvantifikované informace – zde nalezneme zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, 

odborného tisku a prognózy. 

Oblíbeným zdrojem dat se staly účetní výkazy, kterým se často říká také finanční 

účetní výkazy. Název i oblíbenost plynou z faktu, že obsahují většinu údajů potřebných pro 

finanční analýzy, které se staly nejčastějším způsobem hodnocení výkonnosti podniku. 

Finanční výkazy jsou součástí účetní závěrky, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát 

a přílohy 
[3]

. 

2.4.1. Rozvaha 

Rozvaha patří k nejdůležitějším zdrojům informací pro zhodnocení finanční situace 

podniku. Je to stavový výkaz, který podává přehled o majetku podniku a zdrojích, ze kterých 

byl tento majetek financován (pořízen), k určitému okamžiku. Z předešlé věty vyplývá, že se 

rozvaha dívá na majetek ze dvou hledisek. Na jedné straně zobrazuje majetek podniku 

uspořádaný podle složení – AKTIVA a na straně druhé uspořádává majetek podle toho, 

z jakých finančních zdrojů byl pořízen – PASIVA.  

Rozvaha bývá často nazývána také jako bilance. Respektuje totiž tzv. bilanční 

pravidlo, které říká, že součet aktiv se vždy musí rovnat součtu pasiv. Podle okamžiku, kdy 

se rozvaha sestavuje, se rozlišují tři základní druhy rozvahy: 

1. zahajovací rozvaha – sestavuje se při založení podniku 

2. počáteční rozvaha – sestavuje se vždy na začátku účetního období 

3. konečná rozvaha – sestavuje se vždy na konci účetního období nebo při ukončení činnosti 

podniku 
[12]

. 

Aktiva 

Aktiva vyjadřují vložený majetek, který je členěný dle předpokládané likvidnosti a to 

směrem od nejméně likvidních položek k peněžním prostředkům a krátkodobému finančnímu 

majetku 
[5]

. Podle příslušné vyhlášky Ministerstva financí ČR 
[26]

 struktura aktiv obsahuje: 

A) Pohledávky za upsaný základní kapitál.  

B) Dlouhodobý majetek, který se dále dělí na dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční 

majetek. 
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C) Oběžná aktiva a dále členěná na zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

D) Časové rozlišení. 

Dlouhodobý majetek se považuje za aktiva stálá, neboť si udržuje svou původní 

podobu během několika období. Z tohoto důvodu patří z časového hlediska mezi dlouhodobá 

aktiva (využívá se po delší dobu než jeden rok). Oběžná aktiva se naopak mění několikrát 

během jednoho účetního období a z časového hlediska jsou považována za krátkodobá 

aktiva, neboť jejich spotřeba probíhá do jednoho roku. 

Pasiva 

Pasiva jsou rozdělena na dvě části – vlastní a cizí zdroje. Vlastní zdroje neboli vlastní 

kapitál jsou rozdílem mezi celkovými aktivy a celkovými dluhy. Vyjadřují tedy účetní 

hodnotu podniku. Cizí zdroje charakterizují současné závazky podniku 
[7]

. Zákonná struktura 

podle vyhlášky Ministerstva financí ČR 
[26] 

rozlišuje: 

A) Vlastní kapitál, který je dále rozdělený na základní kapitál, kapitálové fondy, 

rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření 

z minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období. 

B) Cizí zdroje, které dále obsahují rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, 

bankovní úvěry. 

C) Časové rozlišení. 

I zde jsou rozeznávána krátkodobá pasiva (závazky), která jsou charakteristická 

dobou splatností do jednoho roku a dlouhodobá pasiva (závazky) s dobou splatností delší než 

jeden rok 
[7]

. 

2.4.2. Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát, někdy také nazýván jako výsledovka, dopodrobna rozvádí 

rozvahovou položku – výsledek hospodaření, a podává informaci o finanční výkonnosti 

podniku. Podle čtvrté direktivy EU může být tento výkaz sestavován ve čtyřech vzorech (vzor 

A, B, C, D). Tyto vzory se od sebe liší svým formálním uspořádáním, kde náklady a výnosy 

jsou členěny buď druhově nebo účelově, a zároveň ve vertikální či horizontální formě 
[7]

. 
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Výnosy, které zvyšují ekonomický prospěch a projevují se přírůstkem aktiv (např. 

peněžní prostředky a pohledávky) a úbytkem pasiv, přesněji cizích zdrojů (např. prominutí 

dluhu, rozpuštění rezerv), jsou ve výsledovce označeny římskou číslicí. Náklady, které 

naopak snižují ekonomický prospěch a projevují se přírůstkem pasiv (např. závazky, tvorba 

rezerv) a úbytkem aktiv (např. peněžní prostředky, spotřeba materiálu, škoda), jsou ve 

výsledovce označovány velkým písmenem latinské abecedy. Toto označení nákladů a výnosů 

je charakteristické především pro vzor A, který je používán nejčastěji. Podmínkou pro 

zobrazení nákladů a výnosů ve výkazu zisku a ztrát za určité období je časová souvislost 

nákladů a výnosů s tímto obdobím 
[12]

. 

Cílem výsledovky je zjištění výsledku hospodaření, který je v tomto výkazu rozlišován 

na pět respektive šest druhů. 

1. Prvním druhem je provozní výsledek hospodaření, který je vyjadřován jako obchodní 

marže (rozdíl mezi tržbami za prodej zboží a náklady souvisejícími s prodejem), která je 

navýšena rozdílem provozních výnosů (aktivace, tržby z prodeje vlastních výrobků) a 

provozních nákladů (spotřeba materiálu, mzdy, odpisy). 

2. Finanční výsledek hospodaření je tvořen rozdílem finančních výnosů (tržby z prodeje 

cenných papírů, výnosy z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku) a finančních 

nákladů (nákladové a výnosové úroky). 

3. Výsledek hospodaření za běžnou činnost je tvořen součtem dvou předchozích výsledků 

hospodaření a dále je upraven (snížen) o daň z příjmů za běžnou činnost. 

4. V případě, že v daném sledovaném období došlo k vzniku mimořádné činnosti podniku, se 

zjišťuje také mimořádný výsledek hospodaření, který je rozdílem mimořádných výnosů 

(nárok na náhradu škody a manka, přebytek na majetku) a mimořádných nákladů (škody, 

náklady vyplývající ze změn ve způsobu oceňování). 

5. Výsledek hospodaření za běžné účetní období je vyjadřován součtem výsledku 

hospodaření za běžnou a mimořádnou činnost a navíc je snížen o daň z příjmů. 

Představuje tedy čistý (disponibilní) zisk / ztrátu. 

6. Ve výsledovce je na konci také uváděn výsledek hospodaření před zdaněním, který 

slouží k určení základu daně z příjmů 
[1]

. 

V souvislosti s finanční analýzou, která bude zpracována dále, je vhodné uvést další 

druhy zisku: EAT, EBT, EBIT, EBDIT.  
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 EAT = čistý zisk (po zdanění), z anglického Earnings after taxes 

 EBT = zisk před zdaněním, z anglického Earnings before taxes 

 EBIT = zisk před zdaněním a úroky, z anglického Earnings before interests and taxes 

 EBDIT = zisk před zdaněním, úroky a odpisy, z anglického Earnings before 

depreciation, interests and taxes 
[7]

. 

2.4.3. Příloha 

Důležitou součástí účetní závěrky je příloha. Na rozdíl od rozvahy a výsledovky má 

příloha zákonem stanovený pouze obsah nikoli formu. Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. je 

uvedeno pět základních bloků, které musí příloha obsahovat.  

1. Obecné údaje o účetní jednotce, 

2. informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách, 

3. doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát, 

4. přehled o změnách vlastního kapitálu, 

5. přehled o peněžních tocích (výkaz Cash flow) 
[12]

. 

Přehled o peněžních tocích – Cash flow 

Přehled o peněžních tocích informuje uživatele o platební schopnosti podniku. Podává 

informace o tom, jakým způsobem podnik vyprodukoval peněžní prostředky (příjmy) nebo na 

co byly naopak použity (výdaje). Peněžním tokem se rozumí peněžní fond, který zahrnuje 

peněžní prostředky (peníze) a peněžní ekvivalenty (ceniny, známky).  

Struktura Cash flow je rozdělena na tři základní části – Cash flow z provozní, 

investiční a finanční činnosti.  

1. Provozní činností se rozumí hlavní výdělečná činnost podniku. Je třeba zdůraznit, že 

provozní činnost sestavená pro účely přehledu o peněžních tocích není totožná s provozní 

činnosti sestavenou ve výsledovce. Za provozní příjmy jsou považovány příjmy z prodeje 

vlastních výrobku, zboží a služeb, z prodeje licencí, know-how, apod. Provozní výdaje 

vznikají v souvislosti s nákupem materiálu, zboží a služeb, s výplatou mezd, apod. Do 

provozní činnosti dále spadají přijaté a zaplacené zálohy vztahující se k výše zmíněným 
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příkladům, příjmy a výdaje z mimořádné činnosti, splatná daň z příjmů (i záloha), úroky 

(placené a přijaté) a dividendy (přijaté i placené). 

2. Peněžním tokem z investiční činnosti se rozumí pořízení či prodej dlouhodobého majetku 

(hmotného – stavby, pozemky, nehmotného – software, pořízení či prodej cenných papírů) 

a činnosti související s poskytováním půjček a úvěrů. 

3. Peněžním tokem z finanční činnosti jsou příjmy a výdaje, které zvyšují či snižují výši 

vlastního kapitálu a krátkodobých nebo dlouhodobých závazků. Za příjem je považován 

příjem z vydávání akcií a podílů, dluhopisů (s přednostním právem na výměnu dluhopisů), 

peněžních darů a dotací do kapitálu a z přijatých půjček a úvěrů. Za výdaj jsou 

považovány splátky úvěrů a půjček včetně úroků a výplaty dividend 
[10]

. 

2.5. Finanční analýza 

2.5.1. Předmět a účel finanční analýzy 

Účetnictví prostřednictvím finančních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, cash 

flow) poskytuje svým uživatelům informace o hospodaření podniku. Ovšem tyto informace 

nemají dostatečnou vypovídací schopnost, aby bylo možné na jejich základě sestavit skutečný 

obraz o finanční situaci a hospodaření podniku. Finanční analýza je prostředek, kterým je 

možné tyto informace mezi sebou vzájemně poměřovat, rozšířit tak jejich vypovídací 

schopnost a lépe se rozhodovat a řídit podnik. 

Účelem finanční analýzy je zhodnotit minulost, současnost a do budoucna stanovit 

patřičná opatření či návrhy pro lepší rozvoj a dosažení cílů podniku. Pomocí finanční analýzy 

je možné podrobněji analyzovat majetkovou a finanční strukturu podniku, přičemž je 

respektováno dvou pravidel – komplexnost a soustavnost. Jelikož všechny oblasti 

hospodaření podniku jsou mezi sebou vzájemně propojené, je třeba tyto vazby respektovat, 

nahlížet na celý proces komplexně a finanční analýzu provádět vícekrát než pouze jednou do 

roka (zpravidla na konci roku). Příkladem může být hledání optimálního bodu zadluženosti. 

Není vhodné, aby podnik nevyužíval žádné cizí zdroje, ale není také vhodné, aby byl zadlužen 

příliš 
[3]

.  

Cílem finanční analýzy je zhodnotit finanční zdraví podniku. „Finančně zdravý podnik 

je ten, který je v danou chvíli i perspektivě schopen naplňovat smysl své existence.“ (Valach, 

2003, s. 92) Finančně zdravý podnik musí respektovat dvě podmínky zároveň – rentabilitu a 

likviditu. Jinak řečeno musí dostatečně (požadováno investory) a trvale zhodnocovat vložený 
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kapitál (tvořit zisk), přitom respektovat riziko a včas hradit splatné závazky. Čím vyšší je 

rentabilita a likvidita, tím lepší je zdraví podniku 
[13]

.  

2.5.2. Metody finanční analýzy 

Při hodnocení finančních informací a ekonomických procesů jsou rozlišovány dva 

základní přístupy – fundamentální analýza a technická analýza. Fundamentální analýza 

předpokládá znalosti vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými 

procesy a vychází ze znalostí a zkušeností hodnotících pracovníků, kteří zpracovávají 

informace kvalitativní povahy a provádějí úsudky a odhady. Technická analýza zpracovává 

informace kvantitativní povahy a pro stanovení výsledků využívá spíše matematické a 

matematicko-statistické metody. Finanční analýza je kombinací těchto dvou přístupů a 

využívá dvou skupin metod – elementárních a vyšších.  

Vyšší metody nepatří k běžně užívaným metodám. Spočívají v hlubokých znalostech 

matematické statistiky, praktické a teoretické znalosti ekonomiky. Navíc k jejich aplikaci je 

třeba kvalitních softwarových vybavení a dostatečného množství údajů, které jsou někdy 

těžko dostupné. V další textu budou tedy rozebrány pouze elementární metody. 

2.5.3. Elementární metody finanční analýzy 

Pro využití elementárních metod je třeba mít k dispozici informace (data) z více 

časových období (nejméně tří). Elementární metody totiž respektují časové hledisko a pracují 

s časovými řadami. Čím delší bude doba sledování, tím vyšší bude i přesnost a vypovídací 

schopnost výsledků. Elementární metody navíc rozlišují stavové (v rozvaze) a tokové 

(výsledovka a cash flow) veličiny.  

Elementární metody pracují s různými ukazateli, které je možné rozdělit do dvou 

základních skupin – ukazatele extenzivní a intenzivní. Extenzivní ukazatele jsou 

kvantitativním zobrazením informace a vyjadřují rozsah (objem) dané položky. Mezi 

extenzivní ukazatele patří stavové veličiny, rozdílové ukazatele, tokové ukazatele a nefinanční 

ukazatele. Stavové veličiny zachycují stav majetku a zdrojů jeho krytí v daném časovém 

okamžiku. Rozdílové ukazatele zase představují rozdíl stavu jednotlivých položek aktiv a 

pasiv v daném okamžiku. Tokové ukazatele jsou zaměřeny na změnu extenzivních ukazatelů a 

nefinanční ukazatele jsou doplňujícími informacemi k finančním ukazatelům. Intenzivní 

(poměrové) ukazatele jsou zobrazením míry, do které jsou extenzivní ukazatele podnikem 
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využívány a jak rychle a silně se mění. Rozlišujeme stejnorodé intenzivní ukazatele (poměr 

dvou ukazatelů vyjádřených ve stejných jednotkách) a nestejnorodé intenzivní ukazatele 

(poměr dvou ukazatelů vyjádřených v jiných jednotkách) 
[9]

. 

Po vysvětlení těchto pojmů je možné přejít k samotným elementárním metodám 

finanční analýzy, které jsou znázorněny na obrázku č. 2.1 

Obr. 2.1 Elementární metody finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ (2011, s. 44) 

2.5.4. Horizontální analýza 

Horizontální analýza, známá též jako analýza vývojových trendů, zkoumá změny 

jednotlivých položek výkazů v čase. Tato změna může být vyjádřena v absolutní hodnotě, 

tedy v korunách, potom hovoříme o absolutní změně, nebo v procentech, potom hovoříme o 

procentní změně. Porovnávání jednotlivých položek výkazů je prováděno po řádcích, 

horizontálně 
[3]

.  

1. Absolutní změna: absolutní změna je dána rozdílem dvou hodnot, které po sobě v časové 

řadě následují, a vyjadřuje, o kolik korun se zvýšila či snížila sledovaná položka.  Tento 

vztah se dá vyjádřit vzorcem (1): 

Vzorec:                                                 (1)
[3] 
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2. Procentní změna: Vyjadřuje, o kolik procent se zvýšila či snížila daná položka a vypočítá 

se jako podíl absolutní hodnoty a hodnoty výchozího roku. Tento vztah je vyjádřen jako: 

Vzorec:                    
               

          
      ( )   (2)

[3] 

2.5.5. Vertikální analýza 

Vertikální analýza, často nazývána také jako procentní rozbor komponent nebo 

strukturální analýza, poměřuje jednotlivé položky z rozvahy se zvoleným základem, kterým 

bývají celková aktiva nebo pasiva. Účelem této analýzy je zjistit strukturu aktiv a pasiv a určit 

položky, které se nejvíce podílejí na tvorbě zisku. Na rozdíl od horizontální analýzy, kde 

zkoumání položek probíhá po řádcích, vertikální analýza zkoumá jednotlivé položky směrem 

shora dolů v jednotlivých letech odděleně. Je důležité říci, že identifikace těchto změn 

naznačuje pouze jejich skutečnost nikoli příčinu vzniku 
[3]

. 

2.5.6. Analýza fondů 

Základem této analýzy jsou tokové položky, které nalezneme ve výsledovce a výkazu 

o peněžních tocích. Ovšem stranou nezůstává ani rozvaha. Analýza fondů je zaměřena 

především na čistý pracovní kapitál a dále také na čisté pohotové prostředky a čisté peněžně 

pohledávkové finanční fondy
[9]

. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Vzorec:                    –                   (     )  (3)
[3] 

Čistý pracovní kapitál je charakterizován částí oběžných aktiv, která je financována 

z dlouhodobých zdrojů. Pojem „čistý“ vyjadřuje oddělení krátkodobých pasiv, která jsou 

jistým břemenem a musejí být v blízké době uhrazena. Pojem „pracovní“ vyjadřuje možnost 

s tímto kapitálem volně manipulovat a využívat ho při realizaci svých záměrů. Jeho výši tedy 

můžeme získat dosazením do vztahu (3). Využitím tohoto vztahu získáme výši relativně 

volného kapitálu, který signalizuje míru likvidity podniku. Čím vyšší je pracovní kapitál, tím 

vyšší je i schopnost podniku hradit své závazky. Tento ukazatel může být dále rozšířen o 

dohadné účty aktivní a pasivní a náklady a výnosy příštích období, čím tedy vznikají další dvě 

úrovně pracovního kapitálu
[3]

. 
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2.5.7. Poměrová analýza (analýza intenzivních ukazatelů) 

Poměrová analýza je nejpoužívanější metodou, která pracuje s šesti skupinami 

ukazatelů – rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, kapitálového trhu a cash flow. 

2.5.7.1. Ukazatele rentability 

Rentabilita, známá také jako výnosnost vloženého kapitálu, je hodnotícím měřítkem 

celkové efektivnosti podnikové činnosti. Pomocí rentability je možné měřit schopnost 

podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku prostřednictvím vloženého (investovaného) 

kapitálu. Obecně platí, že ukazatele rentability by měly mít v časové řadě rostoucí charakter 

[11]
.  

Mezi nejvíce užívané ukazatele patří: rentabilita celkového kapitálu, rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita tržeb (zisková marže nebo také ziskové rozpětí) a rentabilita 

dlouhodobých zdrojů 
[3]

. 

1. Rentabilita celkového kapitálu 

Vzorec:         
    

              
     (4)

[9] 

Rentabilita celkového kapitálu nerozlišuje provozní, investiční a finanční činnost a 

tedy ani jejich vliv na tvorbu zisku. Vyjadřuje tedy zhodnocení aktiv bez ohledu na strukturu 

zdrojů, z kterých byly financovány. Z tohoto důvodu je v čitateli zisk před zdaněním a úroky, 

který není strukturou financování nijak ovlivněn. Ve jmenovateli jsou potom celková aktiva, 

neboli celkový kapitál, který zahrnuje vlastní kapitál, krátkodobé a dlouhodobé závazky.  

Tato rentabilita je vhodná pro srovnání podniků v jiných zemích, které se liší 

daňovými podmínkami a zadlužeností. 
 

2. Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Vzorec:         
    

                     
    (5)

[24]
  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů je ukazatel, který měří do jaké míry je dlouhodobý 

kapitál, který je zapojený do výkonu předmětu činnosti, využitý. Ve vzorci je obsažen zisk 

před zdaněním a úroky, aby byl zohledněn také zisk vyplývající z cizích zdrojů pro věřitele a 
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vlastníky. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než je úroková míra úvěrů a půjček, 

které podnik využívá. Pokud bude tato hodnota nižší, bude mít toto zadlužení negativní vliv 

na výši zisku. 

3. Rentabilita vlastního kapitálu 

Vzorec:        
               

               
      (6)

[9] 

Rentabilita vlastního kapitálu je prostředkem, kterým mohou vlastníci sledovat, zdali 

je jejich vložený kapitál dostatečně zhodnocován s náležitou intenzitou odpovídající riziku 

investice. Hodnota tohoto ukazatele by měla být rostoucí a trvale vyšší než je výnosnost 

cenných papírů garantovaných státem (bezrizikové cenné papíry – obligace, státní cenné 

papíry). Pro měsíc duben 2012 je bezriziková míra u jedenáctiletých dluhopisů ve výši 3,85%, 

u patnáctiletých ve výši 4,6%
[20]

. V opačném případě podniku hrozí zánik, neboť o investice 

do takového podniku nebude mít nikdo zájem. 

4. Rentabilita tržeb 

Vzorec:      
    

                                                                
    (7)

[9]
 

Rentabilita tržeb (ziskové rozpětí, zisková marže) vyjadřuje, kolik korun zisku je 

podnik schopen vyprodukovat z jedné koruny tržeb. V čitateli ziskového rozpětí je výsledek 

hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli tržby odpovídající zvolenému druhu 

výsledku hospodaření. Pokud tedy hodnotíme provozní rentabilitu tržeb, budeme poměřovat 

provozní výsledek hospodaření a tržby vzniklé z provozní činnosti. Častější je varianta, kdy je 

používán čistý zisk (EAT) a celkové tržby (za prodej výrobků a služeb). Ale v této práci bude 

v čitateli použit zisk před zdaněním a úroky. 

Ideální hodnota tohoto ukazatele není stanovena. Opět platí pravidlo, že čím vyšší, tím 

lepší situace v podniku je. Při dlouhodobějším poklesu hodnoty rentability tržeb je vhodné se 

zaměřit na řízení nákladů. 
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2.5.7.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou měřítkem, které slouží pro zhodnocení schopnosti podniku 

využívat vložené finanční prostředky a k určení, do jaké míry jsou jednotlivé položky kapitálu 

vázané v aktivech či pasivech. Tyto ukazatele jsou zaměřené na rychlost a dobu obratu 
[9]

.  

1. Obrat celkových aktiv 

Vzorec:                          
      (      )

              
       (8)

[3] 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se vložený kapitál protočí v tržbách 

(výnosech). Jinými slovy kolikrát se za dané období přemění na peněžní prostředky. 

2. Obrat zásob 

Vzorec:                 
     

      
                    (9)

[3]
 

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát jsou zásoby za dané období přeměněny v ostatní formy 

oběžného majetku, prodány a znovu nakoupeny. Čím vyšší číslo tento ukazatel dává, tím lepší 

je platební schopnost podniku. 

3. Doba obratu zásob 

Vzorec:                     
      

     
           

   

           

    
          (10)

[3] 

Tento ukazatel vyjadřuje intenzitu využití zásob. Udává počet dní, po které jsou 

zásoby vázané v aktivech, než jsou spotřebovány nebo prodány. Čím je doba obratu nižší, tím 

je to pro podnik lepší. 

4. Obrat pohledávek 

Vzorec:                     
     

          
               (11)

[3]
 

Obrat pohledávek měří, kolikrát (jak rychle) jsou za dané období pohledávky přeměny 

na peněžní prostředky. Čím vyšší ukazatel, tím je vyšší likvidita podniku. 
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5. Doba obratu pohledávek 

Vzorec:                         
          

     
           

   

                
    (12)

[3]
 

Tento ukazatel měří dobu, po kterou jsou pohledávky vázány v majetku podniku, než 

jsou uhrazeny. Tomuto období se proto také říká inkasní období. Nejčastěji je tento ukazatel 

zaměřen na pohledávky z obchodního styku a tržby, které by měly být sníženy o prodej za 

hotové. Častěji, z důvodů nedostatku údajů, je ovšem používán základní vzorec. 

6. Doba obratu aktiv 

Vzorec:                      
      

     
                 (13)

[3]
 

Tento ukazatel měří dobu (počet dní), za kterou bude hodnota aktiv protočená 

v tržbách za dané období. Tedy za jak dlouho bude přeměněn na peněžní prostředky a znovu 

na majetek. I zde platí, že by hodnota měla být co nejmenší.  

7. Doba obratu závazků 

Vzorec:                        
       

     
                   (14)

[3]
 

Tento ukazatel je měřítkem platební morálky podniku vůči jeho dodavatelům. Měří 

tedy, za jak dlouho jsou podnikem uhrazeny závazky od doby jejich vzniku. Čím mešní je 

tento ukazatel, tím lepší je platební schopnost podniku. 

2.5.7.3. Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity jsou prostředkem pro zjišťování schopnosti podniku včas hradit 

jejich závazky a plnit jejich povinnosti vůči dodavatelům. S platební schopností přichází tři 

pojmy – likvidita, likvidnost a solventnost. Likvidita představuje schopnost podniku přeměnit 

veškerý svůj majetek na peněžní prostředky a použít je k uhrazení závazků. Likvidnost 

představuje obtížnost přeměnit daný druh majetku na peněžní prostředky (dlouhodobý 

majetek je méně, likvidnější než zásoby). Solventnost představuje schopnost podniku hradit 

své závazky v čas, v přesné výši, měně a na správném místě 
[3]

.  

 



24 

 

1. Peněžní (okamžitá) likvidita  

Vzorec:                     
                 

                 
               (15)

[3]
 

Likvidita prvního stupně ve svém výpočtu zahrnuje finanční prostředky (peníze, 

ceniny, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek), které mohou být okamžitě a 

bezproblémově přeměněny na peněžní prostředky a mohou jimi být uhrazeny závazky. 

Vyjadřuje, kolikrát mohou být závazky uhrazeny tímto finančním majetkem. Její hodnota by 

se měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1. Minimální hodnota je 0,2. 

2. Pohotová likvidita 

Vzorec:                      
                                      

                 
       (16)

[3]
 

Likvidita druhého stupně měří, kolikrát je podnik schopen uhradit své závazky 

z pohotových oběžných aktiv, která zahrnují finanční majetek a krátkodobé pohledávky (s 

velkou pravděpodobností brzkého uhrazení). Hodnota této likvidity by se měla pohybovat 

v rozmezí 1,0 – 1,5.  

3. Běžná likvidita 

Vzorec:                  
                                            

                 
             (17)

[3]
 

Likvidita třetího stupně ukazuje, kolikrát je podnik schopen z oběžných aktiv, které 

zahrnují zásoby, krátkodobé pohledávky a finanční majetek, uhradit závazky. Za optimální 

výši tohoto ukazatele je považována hodnota v intervalu 1,5 – 2,5. 

2.5.7.4. Analýza zadluženosti 
 

Zadluženost je ukazatelem, který zohledňuje skutečnost, že podnik pro svou činnost 

používá k financování i cizí zdroje. Pro život podniku je velice důležitá správná kombinace 

výše cizích a vlastníc zdrojů. Nelze využívat pouze jeden z nich. Věřitele a vlastníky proto 

bude zajímat, jaký je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu. Čím vyšší podíl, tím vyšší 

bude riziko nesplnění závazků a tím vyšší úrokovou sazbu mohou věřitelé požadovat. Pro 

akcionáře se s vyšším podílem zvyšuje rizikovost akcií 
[9]

. 
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1. Celková zadluženost 

Vzorec:                        
            

              
              (18)

[9]
 

Tento ukazatel zadluženosti, známý tako jako ukazatel věřitelského rizika, poměřuje 

cizí kapitál (celkové závazky) s celkovými aktivy. Čím je jeho hodnota vyšší, tím více roste 

riziko věřitelům. 

2. Koeficient samofinancování 

Vzorec:                              
               

              
             (19)

[9]
 

Koeficient samofinancováno (equity ratio, vybavenost vlastním kapitálem) vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku, je doplňujícím ukazatelem k celkové zadluženosti a při součtu 

těchto dvou ukazatelů by měl být výsledek roven přibližně jedné. Převrácenou hodnotou 

tohoto ukazatele je finanční páka. 

3. Finanční páka 

Vzorec:                  
      

               
                   (20)

[9]
 

Finanční páka je zastáncem pravidla, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní. Je 

tedy měřítkem vyjadřujícím míru zadluženosti. Čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je i 

zadluženost. Nízká hodnota finanční páky dává znamení, že by bylo vhodné přijmout do 

finančních zdrojů i nějaké cizí. Ovšem za předpokladu, že podnik bude schopen tyto cizí 

zdroje zhodnotit více, než je jejich úroková sazba. 

4. Ukazatel úrokového krytí 

Vzorec:                  
    

               
               (21)

[9]
 

Úrokové krytí je ukazatelem, který měří, zdali zisk nebo část zisku, která byla 

vytvořena cizím kapitálem, dostatečně pokrývá vzniklé náklady (úroky). Za uspokojivou 

hodnotu je považován trojnásobek a více (aby bylo možné zaplatit úroky a vyplatit 

akcionáře). 
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2.6. Analýza soustav ukazatelů 

Cílem soustav ukazatelů je jedním číslem vyjádřit celkovou situaci podniku a 

zhodnotit tak jeho výkonnost. Každá ze soustav je složena z více ukazatelů, čímž umožňuje 

detailnější zobrazení situace v podniku. Soustavy ukazatelů mají tři základní funkce: 

1. Pomáhají vysvětlit změny jednotlivých ukazatelů a jejich vlivy na celkovou hospodárnost 

firmy. 

2. Ulehčují a zpřehledňují provedenou analýzu. 

3. Pomáhají při rozhodování z hlediska cílů 
[9]

. 

2.6.1. Pyramidové soustavy ukazatelů 

Tyto soustavy představují rozklad vrcholového ukazatele na jednotlivé dílčí ukazatele 

a jejich cílem je zobrazení vzájemných závislostí mezi těmito ukazateli a analyzování 

vnitřních vazeb v pyramidě. Oblíbeným zobrazením těchto soustav je grafická podoba 
[9]

.  

Du Pont diagram 

Nejčastějším pyramidovým rozkladem je rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu, známý jako Du Pont diagram. Pravá strana tohoto rozkladu je tvořena finanční 

pákou. Z toho vyplývá, že při využívání většího množství cizích zdrojů, může být, za určitých 

okolností (viz finanční páka), dosaženo větší hodnoty rentability vlastního kapitálu. Levá 

strana ukazuje, že na výši rentability vlastního kapitálu má vliv výše zisku, obrat aktiv a 

tržby.  

Obr. 2.2 Du Pont rozklad 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ (2008, s. 55) 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROA aktiva celkem / vlastní kapitál   

rentabilita tržeb obrat celkových aktiv 

EBIT 

   / 

tržby    / tržby aktiva celkem    / 

daňové břemeno   
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Celková aktiva je dále možné rozdělit na jednotlivé položky aktiv (oběžná a stálá 

aktiva, zásoby, atd.). Každá změna jakéhokoli ukazatele v tomto pyramidovém rozkladu, bude 

mít vliv na ostatní ukazatele a tedy i na celkovou rentabilitu vlastního kapitálu 
[11]

. 

2.7.  Souhrnné indexy hodnocení 

Tyto indexy mají společný cíl, kterým je posouzení finančního zdraví firmy jedním 

číslem. V podniku probíhají různé změny, které naznačují jeho budoucí vývoj a tyto indexy 

z tohoto faktu vycházejí a zaměřují se na předpověď a varování před špatnou finanční situací. 

Zástupci jsou bankrotní a bonitní modely. Všechny jsou tvořeny finančními ukazateli, kterým 

jsou přidělovány body. Složitější modely pak pracují se statistickými postupy využívajícími 

historická data 
[9]

. 

2.7.1. Altmanův model  

Vzorec:           
    

      
      

     

      
     

               

               
     

                

      
 

                        
                      

      
   

                     

      
              (22)

[14]
 

Altmanův model patří k nejznámějším a nejužívanějším modelům finanční tísně. Byl 

zpracován Edwardem Altmanem v roce 1968, který sestavil soubor pěti základních ukazatelů, 

pomocí nichž je možné předpovědět bankrot podniku. S postupem času byly vyvinuty čtyři 

verze Altmanova modelu – pro akciové společnosti, pro společnosti neobchodovatelné na 

finančních trzích, pro nevýrobní společnosti a pro české společnosti. Vzhledem k tomu, že 

podnik, u kterého bude prováděno hodnocení výkonnosti, není akciovou společností a 

nevlastní cenné papíry, bude další výklad věnován poslední variantě. 

Hodnocení výsledků:  

1. Pokud je hodnota Z´cz vyšší než 2,99, znamená to, že se jedná o bonitní podnik, u kterého 

je minimální pravděpodobnost bankrotu. 

2. Vyjde-li hodnota Z´cz menší než 1,8, jedná se o podnik, kterému hrozí v blízké době 

bankrot. 

3. Jeli hodnota Z´cz  mezi hodnotami 1,8 až 2,99, jedná se o šedou zónu, kde není možné 

rozeznat, je-li podnik bonitní nebo bankrotní 
[14]

.     
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2.7.2. Index IN
 

Indexy IN jsou výsledkem práce manželů Ivana a Inky Neumaierových, jejichž snahou 

bylo vyhodnotit finanční zdraví českých podniků v českém prostředí. Celkem byly vytvořeny 

čtyři varianty: 

1. věřitelská varianta IN95 

2. vlastnická varianta IN99 

3. komplexní varianta IN01 

4. modifikovaná komplexní varianta IN05 

Vzorec:           
      

           
      

    

               
      

    

      
      

                            
      

      
      

             

                       
               (23)

[14] 

Poslední zmíněná varianta IN05 je aktualizací IN01 a pro další výklad bude 

dostačující, když bude věnována pozornost pouze tomuto indexu. 

Hodnocení výsledků: 

1. Pro bonitní podniky vychází hodnota IN05 vyšší než 1,6. 

2. Pro bankrotní podniky je hodnota IN05 nižší než 0,9. 

3. Vyjde-li hodnota IN05 v intervalu 0,9 až 1,6, znamená to šedou zónu. 

2.8. Moderní měřítka výkonnosti podniku 

Moderní měřítka byla sestavena z důvodu bariéry mezi tržním oceněním podniku a 

měřenou výkonností, kterou nedokázali překonat tradiční ukazatelé, neboť pracují s účetními 

daty, která neodpovídají ekonomickému pohledu na výkonnost. Moderní měřítka by tedy 

měla splňovat určité požadavky: 

- úzká a prokazatelná vazba na hodnotu akcií, 

- využití co nejvíce účetních informací včetně ukazatelů, které jsou na těchto 

informacích postaveny, 

- doplňovat nedostatky finančních ukazatelů, zaměření hlavně na kalkulaci rizika, 

- schopnost zhodnotit výkonnost podniku a jeho ocenění 
[8]

. 
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2.8.1. Tržní přidaná hodnota (Market Value Added) 

Vzorec:                                                    (24)
[13]

 

Tržní přidaná hodnota je měřítkem rozdílu mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou 

investovaného kapitálu. Cílem je maximalizace této hodnoty, které může být dosaženo za 

předpokladu, že výnos z investovaného kapitálu bude vyšší, než jsou jeho náklady.   

Nevýhodou tohoto ukazatele je nemožnost zjistit, zda dosažená hodnota splnila 

očekávání investorů, a může být použit pouze u veřejně obchodovatelných společností. 

Výhodou je, že zahrnuje odhady budoucího vývoje podniku a tím pádem je uznán trhem. 

2.8.2. Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) 

Vzorec:                                 (25)
[13]

 

Vzorec:              (   )               (26)
[15]

 

Vzorec:           
 

 
    

 

 
 (   )              (27)

[14]
 

Ekonomická přidaná hodnota se v posledních letech stala velmi využívanou metodou 

v ekonomické teorii a praxi. Byla vytvořena americkou poradenskou společností Stern 

Stewart & Company, která tuto metodu také podrobně zpracovala. Hlavní myšlenkou této 

metody je rozlišení ekonomického a účetního zisku 
[14]

. Ekonomický zisk (který EVA 

představuje), na rozdíl od zisku účetního, zahrnuje do svého výpočtu, kromě účetních výnosů 

a nákladů, také ekonomické (oportunitní) náklady. Oportunitní náklady představují ušlé 

příležitosti v podobě peněžních částek, které nebyly získány, protože zdroje (kapitál, práce) 

nebyly vynaloženy na nejlepší variantu. Metodu EVA lze využít nejen pro hodnocení 

výkonnosti podniku, ale také pro aplikaci strategického procesu řízení, pro propojení 

strategického a operativního rozhodování a jako komunikační nástroj uvnitř i vně podniku
[15]

. 

2.9. Benchmarking 

2.9.1. Definice benchmarkingu 

Pojem benchmarking vychází z anglického názvu „benchmark“, který by se dal 

přeložit jako porovnávací ukazatel a právě tento překlad zcela vystihuje podstatu 

benchmarkingu. Je to metoda, pomocí které je možné zvýšit výkonnost podniku na základě 
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sledování výkonnosti podniků jiných. Cílem benchmarkingu je dosažení lepších výkonů než 

konkurence prostřednictvím srovnávání a definování procesů, zjištění rozdílů a příčin, které 

konkurenci dostaly na vysokou úroveň výkonnosti, a stanovení a zavedení nápravných 

opatření. Aby byl benchmarking účinný a splnil svůj účel, je třeba jej provádět pravidelně a 

opakovaně. 

V praxi jsou využívány dva druhy benchmarkingu – porovnávání činností a 

porovnávání výsledků, které se potom dále rozdělují do dalších dvou možných způsobů 

srovnání. V případě porovnávání činností (procesů) jde o tzv. mikro-benchmarking, který je 

zaměřený na vnitřní prostředí podniku. Porovnávání výsledků vychází z hodnocení celkové 

činnosti a jde tedy o tzv. makro-benchmarking. Oba tyto druhy benchmarkingu spolu úzce 

souvisí a vzájemně se doplňují.  

Dalším způsobem, kterým je metoda benchmarkingu prováděna je srovnávání podniku 

s jinou organizací nebo s určitým standardem. Při srovnávání jednotlivých organizací mezi 

sebou jde o proces optimalizace a rozvoje, kdy si jednotlivé podniky mezi sebou předávají 

osvědčené a dobré praktické zkušenosti. V případě srovnávání se standardem je třeba stanovit 

nejlepší hodnotu. Jde tedy o určení tzv. benchmarku. Benchmarkem může být podnik, který 

v dané oblasti dosahuje nejlepších výsledků. Srovnáváním se standardem je možné definovat 

silné a slabé stránky podniku a dále je buď zlepšovat, nebo odstraňovat
[25]

. Tyto čtyři způsoby 

porovnávání a jejich vzájemné propojení jsou znázorněny v tabulce č. 2.1. 

Tab. 2.1 Formy benchmarkingu 

 Co je porovnáváno? 

Vůči čemu je organizace porovnávána? 

Jiné organizaci Standardu 

Činnosti (procesy) Nejlepší praxe Model kvality 

Výsledky Ukazatele výkonnosti Standardy výkonnosti 

Zdroj: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, K001 (str. 4) 
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2.9.3. Shrnutí benchmarkingu 

Benchmarking je prostředek pro zlepšování výkonnosti a její měření, je to metoda pro 

srovnávání výkonnosti s konkurencí a způsob pro zlepšování kvality služeb. Benchmarking 

by měla být soustavná a opakovaná činnost a její výsledky je možné využít jako inspiraci a 

využít ji pro zlepšení výkonnosti podniku
[25]

.  
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3. Charakteristika stavební firmy 

V této kapitole bude nejprve provedena makroekonomická analýza stavebního 

průmyslu, kde bude zkoumán vývoj základních ekonomických ukazatelů, které mohou 

ovlivňovat stavebnictví. Dále bude provedena analýza samotného stavebního průmyslu a 

některých základních ukazatelů a na závěr bude představen podnik, u něhož bude hodnocena 

jeho výkonnost.  

3.1. Ekonomická analýza makroprostředí 

Cíle a strategie Podniku X jsou ovlivňovány faktory vnějšího okolí podniku, které ho 

obklopuje a které je jeho neodmyslitelnou součástí. V souvislosti s makroekonomickou 

analýzou bude dále rozebíráno všeobecné prostředí jak české, tak i světové ekonomiky, mezi 

jehož faktory patří vývoj hrubého domácího produktu, spotřeba domácností a vlády, inflace a 

další. V tabulce 3.1 je znázorněn stručný vývoj nejdůležitějších makroekonomických 

indikátorů české ekonomiky. 

Tab. 3.1 Hlavní makroekonomické ukazatele 

    2009 2010 2011 2012 2013 

          Predikce   

Hrubý domácí produkt růst v % s. c. -4,7 2,7 1,8 0,2 1,6 

Spotřeba domácností růst v % s. c. -0,4 0,6 -0,4 -0,7 0,7 

Spotřeba vlády růst v % s. c. 3,8 0,6 -2,3 -2,5 0,1 

Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v % s. c. -11,5 0,1 -0,3 0,1 2,1 

Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s. c. 0,8 0,9 2,7 1 0,8 

Deflátor HDP růst v % 1,9 -1,7 -0,2 1,9 0,8 

Průměrná míra inflace % 1 1,5 1,9 3,2 1,5 

Zaměstnanost růst v % -1,4 -1 0,4 -0,3 0 

Míra nezaměstnanosti průměr v % 6,7 7,3 6,7 7 7,2 

Objem mezd a platů růst v % b. c. -2,1 -0,4 1,7 2 2,6 

Poměr BÚ k HDP % -2,4 -3,1 -1,9 -1,6 -1,7 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Z tabulky je patrné, že HDP v posledních letech rostl pomaleji a budoucí předpověď 

také není nijak optimistická. Příčinnou takového růstu může být rostoucí nedůvěra a obavy 

z následků současné dluhové krize v eurozóně. Od tohoto problému se potom dále odvíjí i 

další ekonomické veličiny. Spotřeba domácností v posledních letech klesá a nejspíš i klesat 
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bude, neboť bude docházek k snižování platů ve veřejném sektoru, poroste inflace a dojde 

k navýšení daně z přidané hodnoty.  

Je důležité zmínit také vývoj hrubého domácího produktu v EU a jiných zemích, 

neboť jejich hospodářská situace může částečně ovlivnit i naší ekonomiku. V následující 

tabulce 3.2 je zobrazen vývoj HDP v zemích, které jsou naším největším obchodním 

partnerem. 

Tab. 3.2 Mezinárodní srovnání HDP ve vybraných zemích 

Země 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,8 

Německo 3,3 1,1 -5,1 3,7 3 

Slovensko 10,5 5,9 -4,9 4,2 3,3 

Polsko 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 

Čína 14,2 9,6 9,2 10,4 9,1 

Rusko 8,5 5,3 -7,8 4 4,3 

Francie 2,3 -0,1 -2,7 1,5 1,7 

Itálie 1,7 -1,2 -5,1 1,5 0,4 

Rakousko 3,7 1,4 -3,8 2,3 3,1 

Nizozemsko 3,9 1,8 -3,5 1,7 1,2 

Zdroj: EUROSTAT. 

Z tabulky 3.2 je patrné, že růst hrubého domácího produktu se v posledních dvou 

letech zpomaluje ve většině zemí. Celkový hospodářský růst je dosti nerovnoměrný jak 

v čase, tak i z geografického hlediska. Příčinou a zároveň důsledkem tohoto vývoje je snížená 

spotřeba domácností, investiční poptávky, nárůst zadluženosti v některých zemích nad rámec 

jejich možností a další faktory, které mohou negativně ovlivnit i samotný stavební průmysl. 

3.2. Analýza vývoje stavebního průmyslu 

Tato analýza stavebního průmyslu bude zaměřena na vývoj stavebnictví jako celku a 

zároveň bude srovnáván vývoj inženýrského a pozemního stavitelství, neboť hodnocený 

podnik spadá právě do oblasti inženýrského stavitelství. 

Rok 2009 nebyl pro stavební průmysl příliš šťastným obdobím. Ne jen u nás, ale i 

v dalších evropských zemích, se projevila ekonomická krize z roku 2008 a došlo ke 

zpomalení tempa růstu stavebního průmyslu. Výrazný pokles zaznamenalo pozemní 
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stavitelství (meziročně necelých 7%). Ovšem díky pokračující výstavbě dopravní 

infrastruktury, která byla z velké míry financována z prostředků EU nezávislých na 

hospodářském cyklu, zaznamenalo inženýrské stavitelství meziroční nárůst o více než 14 %. 

Celkový meziroční pokles stavebního průmyslu nebyl tedy tak radikální a zůstal na hodnotě 

0,9 %.  

Rok 2010 přinesl pro stavební průmysl zásadní zvrat ve vývoji vzhledem k roku 2009. 

I přes významnou produkci stavebního inženýrství, která pozitivně přispěla k tvorbě HDP, 

došlo k celkovému meziročnímu poklesu stavební výroby o 7,1 %. Výrazný pokles byl 

zaznamenán u bytové výstavby, jejíž produkce meziročně poklesla o necelých 9 miliard 

korun. Celkový pokles pozemního stavitelství byl ale zbrzděn oživením výstavby komerčních 

nemovitostí. 

V roce 2011 byl index stavební produkce roven hodnotě 96,5, což znamenalo 

zpomalení poklesu stavební produkce oproti předchozímu roku o 3, 8 %. Bohužel i v tomto 

roce dále docházelo k poklesu veřejných zakázek (důvodem byly vládní škrty a redukce 

veřejných zakázek v oblasti silnic a dálnic) a celkový počet zakázek ve stavebnictví tak klesl 

o více než 6 miliard korun vzhledem k předchozímu roku 2010. 

Vývoj veřejných zakázek měl silný dopad na zaměstnanost, která se říjnu 2011 

v meziročním srovnání snížila o 8,5% (v podnicích s 50 a více zaměstnanci). Vývoj 

zaměstnanosti měl od roku 2008 klesající průběh až do roku 2011 a předpokládá se i pokles 

v následujícím roce.  Naopak průměrná nominální mzda od roku 2008 stoupá. V roce 2011 

stoupla o 1,1 % a zastavila se na úrovni 29 851 Kč. 

3.2.1. Vývoj základních charakteristik stavebního průmyslu 

Následující graf 3.1 je shrnutím výše řečeného a zachycuje vývoj základních 

charakteristik stavebního průmyslu v letech 2008 – 2011, kterými jsou stavební produkce, 

zaměstnanost a veřejné zakázky. 

 

 

 



35 

 

Graf 3.1 Vývoj základních charakteristik stavebního průmyslu 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. 

Ze závěrů podrobnější analýzy těchto charakteristik je možné vyčíst klesající trend u 

indexů stavební produkce a zaměstnanosti. Stavební produkce ovšem klesala rychleji, neboť 

byla ovlivněna radikálním propadem indexu veřejných zakázek. Jejich index však v roce 2011 

vzrostl a index stavební produkce tento vývoj kopíroval. 

3.2.2. Stavební práce v tuzemsku 

V tabulce 3.3 je zobrazen vývoj stavebních prací v tuzemsku v letech 2008 – 2010 

zaměřený na dálnice, mosty a tunely. Tento výběr byl zvolen na základě oborového zaměření 

hodnoceného podniku. Rok 2011 chybí z důvodu, že data pro toto období ještě nebyla 

zpracována. 

Tab. 4.3 Stavební práce v tuzemsku podle 

% 2008 2009 2010 

Dálnice 8,5 10,7 10,5 

Mosty 2,9 3,9 3,4 

Tunely 2 3 3,3 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, ČSÚ 

V tabulce je vidět parabolický vývoj všech zmíněných produktů. Do roku 2009 jejich 

procentuální podíl na celkových stavebních pracích rostl. Dálnice dokonce zaujímaly v roce 

2009 nevyšší procentuální podíl ze všech stavebních prací vyjmenovaných podle klasifikace 

CZ-CC. Od roku 2009 potom docházelo ke snížení procentuálního zastoupení, což se 

projevilo i na celkové stavební produkci. 
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3.2.3. Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů stavebního inženýrství 

Tato analýza je zaměřena na vývoj ekonomických ukazatelů z období roku 2010 a 

počátku roku 2011.  

Graf 3.2 Vývoj EVA jednotlivých stavebních činností 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU – Finanční analýza MPO 

V grafu č. 3.2 je znázorněn vývoj ekonomické přidané hodnoty, která od počátku roku 

2010 klesala. Důvody byly už zmíněny v předchozích kapitolách. Opět šlo o pokles poptávky 

domácností, investorů, o vládní škrty a pokles veřejných zakázek. Třetí čtvrtletí roku 2010 

bylo ve znamení kladné hodnoty EVA, na jejíž tvorbě se podílelo především inženýrské 

stavitelství, jehož hodnota EVA dosáhla v tomto období 6 miliard korun. Celkový vývoj EVA 

stavebního inženýrství se pohyboval v kladných hodnotách na rozdíl od pozemního 

stavitelství a specializované stavební činnosti, které se pohybovaly po celé období 

v záporných hodnotách. Na počátku roku 2011 začala ekonomická přidaná hodnota 

stavebního inženýrství opět růst. 

Podíl stavebního inženýrství na obratu celého stavebního odvětví byl po celé 

sledované období největší (více než 50%). I přesto ale na přelomu roku 2010 a 2011 došlo 

k jeho poklesu. Naopak pozemní stavitelství a specializované stavebné činnosti zaznamenaly 

nárůst tohoto podílu. Vývoj čtvrtletního obratu inženýrského stavitelství je zobrazen v grafu č. 

3.3. 
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Graf 3.3 Vývoj obratu inženýrského stavitelství čtvrtletně 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU – Finanční analýza MPO 

Na tvorbě ekonomické přidané hodnoty se podílí vývoj rentability vlastního kapitálu, 

která během roku 2010 klesala, ale meziročně bylo první čtvrtletí roku 2011 lepší než v roce 

2010, kdy se hodnota ROE zvýšila o 6,21%.  

Graf 3.4. Vývoj likvidity inženýrského stavitelství 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU – Finanční analýza MPO 

Vývoj likvidity, který zobrazuje graf č. 3.4, měl na přelomu roku 2010 a 2011 rostoucí 

charakter. V roce 2010 se hodnoty běžné a pohotové likvidity inženýrského stavitelství 

pohybovaly v doporučených intervalech. Okamžitá likvidita byla těsně pod úrovní tohoto 

intervalu. Meziročně byl běžné a okamžité likvidity zaznamenán pokles a příčnou byl nejspíš 



38 

 

pokles celkového finančního majetku. Pohotová likvidita sice meziročně vzrostla, ale tento 

nárůst byl jen minimální (0,01).  

3.2.4. Mezinárodní srovnání 

Graf 3.5 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 

Stavební produkce ve vybraných zemích EU má od roku 2009 spíše klesající 

charakter. Výrazné propady se projevují v zimních měsících na přelomu roku, což je ale 

přirozené, neboť v těchto obdobích není sezóna. Dosti velký pokles pocítilo Slovensko, jehož 

produkce se od roku 2006 velice snížila. Naopak nárůst byl zaznamenán v Polsku a od roku 

2009 také v Německu.  

3.3. Představení vybraného podniku 

Pro tuto bakalářskou práci byl zvolen stavební podnik se sídlem ve Zlatých Horách, 

jehož majitel si nepřál být jmenován, a proto bude nazýván jako Podnik X. 

Podnik X započal svou existenci v roce 1994 zápisem do živnostenského rejstříku. Jde 

tedy o fyzickou osobu s živnostenským listem a čtyřmi typy živnosti – ohlašovací řemeslná, 

volná a vázaná a živnost koncesovaná. V tomto roce (1994) vzniklo živnostenské oprávnění 

na tyto oborové činnosti: 

- Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 
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- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

- Zprostředkování obchodu a služeb 

- Velkoobchod a maloobchod 

- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

- Pronájem a půjčování věcí movitých 

- Poskytování technických služeb 

V roce 1996 pan X své živnostenské podnikání rozšířil o další řemeslnou živnost – 

zednictví. V roce následujícím přibyla živnost koncesovaná, jejímž předmětem je provádění 

trhacích a ohňostrojných prací. V roce 2008 do této skupiny přibyla poslední vázaná činnost, 

která je zaměřená na provádění staveb, jejich změny a odstraňování.  

Podnik pana X se podle Českého statistického úřadu řadí mezi střední podniky, které 

zaměstnávají minimálně 20 a maximálně 99 zaměstnanců. Pan X jich v roce 2010 

zaměstnával 80 a v roce 2011 tento počet klesl na 40 zaměstnanců. Struktura podniku je 

liniová a dvoustupňová. Pan X, který má hlavní rozhodovací pravomoci, zaměstnává mimo 

jiné tři zaměstnance, kteří mu pomáhají s chodem podniku. Jde o hlavního stavbyvedoucího, 

který řídí veškerý chod a organizaci stavebních prací, dále pracovník zajišťující ubytování 

zaměstnanců, nákup pracovních a ochranných pomůcek, opravy a údržby strojů a třetí 

pracovník se stará o tzv. vozový park (opravy údržba aut, jejich využití – cílem je maximální 

využití vozidel). 

Podnik pana X je zaměřen především na hornickou činnost. Zpracovává státní zakázky 

z výběrového řízení, které ale vykonává jako subdodavatel prostřednictvím firem Subterra a.s. 

a HOCHTIEF CZ a.s. a dalších. Jako subdodavatel působí z důvodu, že jeho podnik není dost 

velký, aby byl schopen sám zpracovat tak velké zakázky. 

Podnik pana X také poskytuje služby v oblasti nájmu a půjčování strojů a výrobních 

zařízení a sám si také tyto stroje půjčuje od jiných dodavatelů. Dále prostřednictvím realitních 

služeb také poskytuje své zaměstnance (dělníky) jiným podnikům. 

Podnik X působí pouze na území České republiky a neobchoduje se zahraničním 

okolím. 
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4. Posouzení výkonnosti vybrané firmy 

4.1. Finanční analýza vybraného podniku 

Tato finanční analýza bude zaměřena na období 2008-2011 a bude provedena 

prostřednictvím analýzy poměrových ukazatelů, analýzy pracovního kapitálu, analýzy 

nákladů a výnosů, bude proveden rozklad rentability vlastního kapitálu a na závěr budou 

sestaveny bankrotní a bonitní modely. Výpočty budou vycházet ze základních účetních 

výkazů podniku, které jsou součástí příloh. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vyčíslená daň 

z příjmů za rok 2011, bude v tomto roce pracováno pouze se ziskem před zdanění. 

4.1.1. Analýza poměrových ukazatelů 

Cílem této analýzy je poměřit určité položky z výkazů mezi sebou a vytvořit tak 

určitou představu o finanční situaci podniku. Analýza bude provedena prostřednictvím 

soustav ukazatelů, kde patří ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

V souvislosti s analýzou likvidity bude provedena také analýza pracovního kapitálu. Do této 

soustavy patří i ukazatele kapitálového trhu, ale vzhledem k tomu, že podnik s akciemi 

neobchoduje, budou tyto ukazatele vynechány. Všechny výpočty jsou součástí příloh č. 1-5. 

4.1.1.1. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability podávají informace o efektu, kterého bylo dosaženo vloženým 

kapitálem. Hodnoty těchto ukazatelů, kterých podnik X ve sledovaném období dosáhl, jsou 

zobrazeny v tabulce č. 4.1. 

Tab. 4.1 Ukazatele rentability 

% 2008 2009 2010 2011 

ROA 24,84 32,22 16,02 20,54 

ROE 22,31 35,03 12,06 21,77 

ROS 13,17 31,53 13,80 51,31 

ROCE 32,15 40,87 16,89 21,72 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Výsledky jednotlivých rentabilit jsou v tabulce vyčísleny v procentech a pro snadnější 

orientaci jsou zobrazeny též v následujícím grafu č. 4.1. 
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Graf 4.1 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Při výpočtu ukazatele rentability celkových aktiv byl použit zisk před zdaněním a 

úroky, protože aktiva zahrnují jak vlastní kapitál, tak cizí kapitál. Proto bylo nutné do výpočtu 

zahrnout i úroky, které jsou výnosem cizího kapitálu (vlastníků a věřitelů) a daně, které jsou 

neodlučitelnou součástí našeho ekonomického systému. Rentabilita celkových aktiv, která by 

se měla pohybovat v rozmezí 5-10%, se ve sledovaném období vyvíjela dosti nerovnoměrně. 

Do roku 2009 měla rostoucí charakter, který byl zapříčiněn rostoucím ziskem v letech 2008 a 

2009 a dosáhla hodnoty 32,22 %. V následujícím roce 2010 výrazně klesla až na hodnotu 

16,02% což je o více než polovinu. Příčinou byl pokles zisku o více než 70% a pokles 

finančního majetku o více než 15 miliónů. V roce 2011 byl zaznamenán růst zisku a tento 

ukazatel vzrostl na hodnotu 20,54%. 

Rentabilita vlastního kapitálu má téměř totožný vývoj jako rentabilita celkových aktiv. 

Do roku 2009 její hodnota také rostla a zastavila se na 35,03%. Poté z důvodu poklesu zisku 

(čistý zisk byl použit z důvodu, že se jedná o vlastní kapitál a proto není třeba zohledňovat i 

výnosy z cizího kapitálu) o více než 75% došlo k poklesu rentability až na hodnotu 12,06%. 

V roce 2011 byl opět zaznamenán růst na hodnotu 21,77%, která se blížila k hodnotě z roku 

2008, ovšem je třeba brát v úvahu, že uváděný zisk není snížen o daň příjmů, a ve skutečnosti 

bude tedy nižší. Důležité je zmínit, že po celé sledované období se hodnota tohoto ukazatele 

pohybovala nad úrovní bezrizikové míry státních dluhopisů, což je jedním s předpokladů 

správného vývoje. 

Rentabilita tržeb se ve sledovaném období vyvíjela také nerovnoměrně. V letech 2008 

a 2010 byly zaznamenány nejnižší hodnoty okolo 19%. Tržby po celé sledované období měly 
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spíše klesající charakter, ale právě v letech 2008 a 2010 byl zaznamenán nejnižší zisk. 

Naopak v letech 2009 (36,80%) a 2011 (51,31%) rentabilita tržeb rostla díky zvyšujícímu se 

meziročnímu zisku.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů taktéž vykazovala nerovnoměrný vývoj. V roce 2009 

dosáhla nejvyšší hodnoty 40,87% a to díky snížení dlouhodobých závazků, zvýšení vlastního 

kapitálu a zvýšení zisku. Rok 2010 byl obdobím nejnižší rentability dlouhodobých zdrojů. Její 

hodnota zůstala na pouhých 16,89%. Příčinou bylo 70% snížení zisku a pokles vlastního 

kapitálu o více než 46 miliónů korun. V roce 2011 rentabilita opět vzrostla na hodnotu 

21,72% díky rostoucímu zisku a rostoucímu vlastnímu kapitálu. 

Analýza rentability poukázala na její nestabilní vývoj, který byl způsoben nestabilním 

vývojem stavební produkce v České republice a zároveň nestabilním vývojem hrubého 

domácího produktu. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit výsledky rentability je fakt, že 

podnik využívá k financování především své vlastní zdroje, což sice pro podnik znamená 

vyšší finanční samostatnost, ale také při snížení zisku, dochází i k snižování finančních 

prostředků a klesá tedy i výnosnost. 

4.1.1.2. Ukazatele aktivity 

Následující ukazatele aktivity, které byly zjištěny za sledované období, ukazují na 

schopnost podniku úspěšně využívat majetek podniku. V následující tabulce č. 4.2 jsou 

zobrazeny výsledky zjištěných dob obratů a obrátkovosti vybraných položek. 

Tab. 4.2 Ukazatele aktivity 

krát 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 1,29 0,88 0,83 0,40 

Obrat pohledávek 1,53 1,07 1,00 0,71 

počet dní 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu aktiv 279 411 435 899 

Doba obratu pohledávek 236 336 359 505 

Doba obratu závazků 64 66 22 49 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V první části tabulky je zobrazen vývoj obratu aktiv a pohledávek. Tyto ukazatele 

vyjadřují, kolikrát se daná majetková položka za jedno období přemění na peněžní prostředky. 

Obecně platí, že čím vyšší hodnota, tím je lepší likvidita podniku. U obou ukazatelů ve 
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sledovaném období 2008 až 2011 byl zaznamenán klesající průběh. Hlavní příčinou jsou 

klesající tržby. V grafu č. 4.2 je znázorněn vývoj těchto ukazatelů, který mnohem lépe 

zobrazuje jejich klesající vývoj. 

Graf 4.2 Vývoj rychlosti obratu aktiv a pohledávek 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 Obrat pohledávek měl, na rozdíl od obratu aktiv, více strmější klesající charakter, 

neboť během sledovaného období, docházelo k permanentnímu poklesu pohledávek, což je 

důsledkem poklesu celkové stavební produkce a klesající úrovní veřejných zakázek. Na 

druhou stranu se pohledávky až do roku 2010 přeměnily na peněžní prostředky ročně alespoň 

jedenkrát. Aktiva byla na peněžní prostředky alespoň jednou přeměněna pouze v roce 2008. 

V další části tabulky je představen vývoj doby obratu tří položek – aktiv, pohledávek a 

závazků. Kromě třetího zmíněného ukazatele (doba obratu závazků) měly tyto ukazatele ve 

sledovaném období rostoucí charakter, což je špatně. Tento vývoj neznamená pro podnik nic 

jiného, než že doba, za kterou se vybrané položky přemění na peněžní prostředky, se zvyšuje. 

Hodnoty ukazatele doby obratu aktiv jsou až alarmující, neboť jejich doba obratu se v roce 

2011 vyšplhala skoro až ke 2,5 rokům. Pohledávky by měly mít nižší dobu obratu než 

závazky. V tomto případe tomu tak ale není. Pohledávky za celou dobu neklesly ani pod 

úroveň půl roku a navíc v roce 2011 přesáhly doby jednoho roku, což znamená, že než byly 

podniku zaplaceny jeho pohledávky, uplynula doba delší než jeden rok. Tento vývoj je opět 

zapříčiněn poklesem tržeb, které se vyvíjejí od poklesu pohledávek a celkové stavební 

produkce. Naopak doba obratu závazků měla nepravidelný vývoj, ale vzhledem k ostatním 

ukazatelům, byl tento vývoj uspokojivý a kladně přispívá k platební schopnosti podniku. 

Maximální doba úhrady závazků nepřesáhla 66 dní. 
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Analýzou aktivity u vybraného podniku bylo zjištěno, že majetek podniku není dosti 

efektivně využíván tak, jak by měl a je třeba se zaměřit na zkrácení doby obratu výše 

zmíněných položek. 

4.1.1.3. Ukazatele likvidity 

Pomocí ukazatelů likvidity byla zjištěna platební schopnost podniku, která vyjadřuje, 

do jaké míry je podnik schopen přeměnit veškerý svůj majetek na peněžní prostředky a 

uhradit s ním své závazky. Pro výpočet byly použity závazky z obchodních vztahů. Vývoj 

těchto ukazatelů je zobrazen v tabulce č. 4.3. 

Tab. 4.3 Vývoj ukazatelů likvidity 

 
2008 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita 0,97 1,01 3,29 58,73 

Pohotová likvidita 6,98 6,16 17,54 108,69 

Běžná likvidita 6,98 6,21 22,94 139,25 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Vývoj ukazatelů likvidity je znázorněn také v grafu č. 4.3, kde je mnohem lépe 

znázorněn jejich rychlý růst v letech 2010 a 2011. 

Graf 4.3 Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Okamžitá likvidita se v prvních dvou letech pohybovala v ideálním intervalu 0,9-1,1. 

Po tomto období začala stoupat a v roce 2011 se zastavila až na velmi vysoké hodnotě 58,73, 

což znamená, že pouze s finančním majetkem, který zahrnuje peníze a účty v bankách, by byl 

podnik schopen uhradit své závazky skoro 60 krát.  
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Pohotová likvidita měla stejný průběh jako okamžitá likvidita. Jen s tím rozdílem, že 

se ani v jednom období nepohybovala v doporučeném intervalu 1,0-1,5. Navíc v roce 2011 

došlo opět k mnohonásobnému nárůstu a její hodnota se zastavila na 108,69. Jinak řečeno, 

kdyby podnik přeměnil krátkodobé pohledávky na peněžní prostředky, byl by schopen spolu 

s finančním majetkem uhradit své závazky skoro až 109 krát. 

Běžná likvidita zahrnuje celá oběžná aktiva. Její hodnoty opět nebyly ani v jednom ze 

sledovaných období v doporučeném intervalu. Nejnižší hodnoty se pohybovaly kolem 6 a 

maximální hodnota byla zaznamenána opět v roce 2011 a to 139,25. Opět to znamená, že 

podnik by byl schopen z oběžných aktiv zaplatit své závazky skoro 140 krát, za předpokladu, 

že by tato aktiva přeměnil na peněžní prostředky. 

Vývoj těchto ukazatelů je důsledkem klesajících závazků, které s výjimkou roku 2009, 

kdy vzrostly zhruba o 7,5 miliónů, velmi rychle klesaly a finanční majetek zase rostl. 

Radikální skoky v roce 2011 jsou výsledkem více než 80% poklesu závazků vůči 

předchozímu období a více než trojnásobným nárůstem finančního majetku. 

K analýze likvidity patří také analýza pracovního kapitálu, který obecně vyjadřuje 

rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Je to dlouhodobý zdroj, který může 

podnik využívat k financování běžného chodu podniku. V následující tabulce č. 4.4 je 

znázorněn vývoj tří úrovní pracovního kapitálu. První úroveň zahrnuje pouze zásoby, 

krátkodobé pohledávky a finanční majetek. Druhá úroveň zohledňuje navíc ještě 

nevyfakturované krátkodobé pohledávky a závazky podniku, tedy dohadné účty aktivní a 

pasivní a třetí úroveň zahrnuje všechny položky z druhé úrovně a navíc ještě příjmy a výdaje 

příštích období. 

Tab. 4.44 Vývoj pracovního kapitálu 

Kč 2008 2009 2010 2011 

Pracovní kapitál I. 141 835 000 162 842 077 79 989 882 90 295 127 

Pracovní kapitál II. 139 730 000 162 822 077 79 969 882 90 290 377 

Pracovní kapitál III. 139 730 000 162 628 777 79 929 728 90 295 584 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Pro lepší pochopení a znázornění vývoje pracovního kapitálu je tento ukazatel 

zobrazen také v grafu č. 4.4. 
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Graf 4.4 Vývoj pracovního kapitálu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z grafu je krásně vidět, jak se pracovní kapitál ve sledovaném období vyvíjel 

nerovnoměrně. Pokud se zaměříme na nejčastěji používanou formu, kterou je první úroveň je 

vidět pokles pracovního kapitálu mezi lety 2009 a 2010 o více než 80 miliónů korun. 

Průměrná hodnota se pohybuje kolem 118 miliónů korun, což je poměrně vysoká částka 

oběžných aktiv, která je kryta dlouhodobým kapitálem. Tento nerovnoměrný vývoj 

pracovního kapitálu není dobrým znamením pro investory ani pro věřitele. Pro podnik to sice 

znamená vyšší schopnost vyrovnat se s případnými problémy ve financování, ale také to 

znamená snížení výnosnosti kapitálu a hospodárnosti. Optimální vývoj pracovního kapitálu 

by měl být spíše rovnoměrný. 

Analýzou likvidity bylo zjištěno, že platební schopnost podniku je velmi vysoká. Příliš 

vysoká likvidita je sice pozitivní informace pro věřitele a vlastníky, ale pro podnik to 

neznamená nic jiného, než existenci peněžních prostředků, které nejsou dostatečně efektivně 

využity a nedostatečné využití kapitálu. 

4.1.1.4. Analýza zadluženosti 

Analýza zadluženosti byla zaměřená na tři ukazatele – celková zadluženost, koeficient 

samofinancování a jeho převrácenou hodnotu finanční páku. Ukazatel úrokového krytí chybí, 

protože podnik nedisponuje žádným úročeným cizím kapitálem. Výsledky analýzy jsou 

zobrazeny v následující tabulce č. 4.5. 
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Tab. 4.5 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

% 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 23,98 21,10 5,18 5,63 

Koeficient samofinancování 76,02 78,80 94,79 94,37 

Finanční páka 1,32 1,27 1,05 1,06 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování je znázorněn 

také v grafu č. 4.5, kde je vidět klesající vývoj podílu cizího kapitálu a naopak rostoucí 

tendence podílu vlastního kapitálu. 

Graf 4.5 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Celková zadluženost měla po celé sledované období klesající charakter. Podíl cizího 

kapitálu, kterým byl financován majetek podniku, se tedy snižoval. S tímto vývojem souvisí 

nárůst podílu vlastního kapitálu, z kterého byl majetek financován. Hodnota koeficientu 

samofinancování by se měla blížit k hodnotě do 100%. Podnik by neměl využívat pouze své 

vlastní zdroje k financování, neboť by to bylo příliš drahé. Ideální stav je 30% cizích zdrojů 

k 70% vlastních. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele sice říkají, že je podnik schopen plnit své 

závazky a po finanční stránce samostatný, ale na druhou stranu financování převážně vlastním 

kapitálem snižuje jeho výnosnost, což se odráží i na rentabilitě vlastního kapitálu, která 

s rostoucími hodnotami tohoto ukazatele klesala. Tento fakt dokazuje i ukazatele finanční 

páka, která je zastáncem cizího kapitálu. Její poměrně nízké a klesající hodnoty naznačují, že 

by bylo vhodné uvažovat i o cizích zdrojích. 
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4.2. Horizontální a vertikální analýza nákladů a výnosů 

Tato analýza bude zaměřena pouze na provozní náklady a výnosy, protože finanční 

náklady neexistují a finanční výnosy a mimořádná činnost jsou ve srovnání s provozní 

činností zanedbatelné. Jednotlivé výpočty jsou součásti přílohy č. 8. 

Výnosy i náklady po celé sledované období v letech 2008 až 2011 rovnoměrně 

klesaly. Náklady zcela kopírovaly vývoj výnosů. Z vertikální analýzy je evidentní, že 

podstatnou část (v průměru 96%) celkových provozních výnosů po celé období tvoří tržby za 

prodej výrobků a služeb. Ostatní provozní výnosy byly minimální. Totéž platí pro provozní 

náklady, ovšem zde byla průměrná hodnota nižší (84%). Nejvyšší podíl na provozních 

nákladech byl zaznamenán u spotřeby služeb, který se průměrně pohyboval okolo 67%. Mzdy 

tvořily pouze 12% část z provozních nákladů, jen o pár desetin více než byla spotřeba 

materiálu a energie, která sice meziročně klesala, ale v podílu na provozních nákladech 

meziročně rostla zhruba o tři procenta. Zbytek zabíraly ostatní provozní náklady. Finanční 

náklady (neexistují žádné) a výnosy byly vzhledem k provoznímu zisku zanedbatelné 

Touto analýzou bylo zjištěno, že největší podíl na celkových provozních výnosech 

nesou tržby za prodané výrobky a služby, provozní náklady jsou nejvíce zatíženy spotřebou 

služeb od jiných dodavatelů a z časového hlediska měly výnosy, náklady, tržby, spotřeba 

služeb i spotřeba materiálu a energie klesající vývoj. 

4.3. Rozklad rentability vlastního kapitálu 

Rozklad rentability vlastního kapitálu byl zaměřen na období 2009-2010. Z důvodu 

nevyčíslené daně ze zisku v roce 2011 nebyla vybrána poslední dvě hodnocená období. 

Podrobný rozklad ROE je zobrazen v příloze č. 6. 

Tímto rozkladem byly zjištěny dílčí vlivy jednotlivých ukazatelů na rentabilitu 

vlastního kapitálu, která se meziročně snížila o 23,01%. Na tomto poklesu se nejvíce podílel 

meziroční pokles rentability celkových aktiv, která se snížila o 16,20% a na výnosnost 

vlastního kapitálu měla vliv z 15,03%. Vliv daňového břemene, které bylo zjištěno jako podíl 

čistého zisku a zisku před zdaněním a úroky, byl ve výši 3,93%. O něco větší podíl na změně 

ROE měla finanční páka (4,09%). Na poklesu ROA se ve výši 14,91% podílela především 

rentabilita tržeb, která meziročně klesla o 17,46% a obrat aktiv na tento ukazatel zapůsobil 

pouze z 1,36%. 
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4.4. Bankrotní a bonitní modely 

4.4.1. Altmanův model 

Výsledky Altmanova modelu jsou velmi uspokojující. V celé časové řadě jsou nad 

limitovanou hodnotou 2,99, což znamená, že podnik je po celou dobu vysoce bonitní a pro 

věřitele a vlastníky bezpečný. Navíc po celé sledované období měl rostoucí tendence, 

s výjimkou posledního roku, kdy klesl o několik desetin. Ukazatele s nerozděleným ziskem a 

závazky po splatnosti chybí, protože jsou nulové. Výpočty a výsledky jsou zobrazeny 

v tabulkách č. 4.6 a 4.7. Podrobné výpočty jsou součástí přílohy č. 7. 

Tab. 4.6 Výpočet Altmanova modelu 

Ukazatel Váha 2008 2009 2010 2011 

EBIT/aktiva 3,30 0,25 0,32 0,16 0,21 

Tržby/aktiva 0,99 1,29 0,88 0,83 0,40 

VK/celkové závazky 0,60 3,17 4,94 18,31 16,75 

ČPK/aktiva 6,56 0,84 0,88 0,70 0,75 

Altmanův index Z´cz  
9,51 10,64 16,90 16,05 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tab. 4.7 Interpretace výsledků Altmanova modelu 

Výsledky hodnota závěr 

2008 9,51  > 2,99 bonitní 

2009 10,64 > 2,99 bonitní 

2010 16,90 > 2,99 bonitní 

2011 16,05 > 2,99 bonitní 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

4.4.2. Index IN 

Index IN05 také potvrdil vysokou bonitu hodnoceného podniku, která se po celé 

období pohybovala nad limitem 1,6 a měla rostoucí charakter, především v posledním roce. 

Výpočty a výsledky jsou zobrazeny v tabulkách č. 4.8 a 4.9. Podrobné výpočty jsou součástí 

přílohy č. 7. 
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Tab. 4.8 Výpočet indexu IN05 

Ukazatel váha 2008 2009 2010 2011 

Aktiva/cizí zdroje 0,13 4,17 4,74 19,31 17,75 

EBIT/aktiva 3,97 0,25 0,32 0,16 0,21 

Výnosy/aktiva 0,21 1,30 0,89 0,89 0,42 

OA/Krátkodobé CZ 0,09 6,98 6,21 22,94 139,25 

Index IN05 
 

2,43 2,64 5,40 15,75 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tab. 4.9 Interpretace výsledků indexu IN05 

Výsledky hodnota závěr 

2008 2,43  > 1,6 bonitní 

2009 2,64  > 1,6 bonitní 

2010 5,40  > 1,6 bonitní 

2011 15,75 > 1,6 bonitní 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

4.5. Výpočet ukazatele EVA 

Pro výpočet ukazatele EVA byla využita data z finanční analýzy Ministerstva průmysl 

a obchodu pro roky 2008-2011
[21]

, která představovala vývoj vlastního kapitálu a čistého 

zisku v odvětví stavebního inženýrství. Pro stanovení nákladů kapitálu byla zvolena metoda 

odvození pomocí průměrné rentability vlastního kapitálu, pro jejíž výpočet byla použita výše 

zmíněná data. Hodnota ROE pro rok 2011 byla vypočtena jako průměr rentabilit 

z předchozích let, neboť dosud nebyly zveřejněny celkové výsledky za toto období a 

vzhledem k tomu, že se rentabilita pololetně vyvíjela podobně, bylo možné použít metodu 

váženého aritmetického průměru. V následujících grafech č. 4.6 a 4.7 je zobrazen vývoj 

samotného ukazatele EVA a jeho ovlivňujících ukazatelů WACC a NOPAT. Podrobné 

výpočty jsou součástí přílohy č. 9. 
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Graf 4.6 Vývoj ukazatele EVA a NOPAT 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Graf 4.7 Vývoj ukazatele WACC 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

EVA po sledované období měla velice nerovnoměrný vývoj. Do roku 2009 měla 

rostoucí charakter a pohybovala se v kladných hodnotách. Stejně tak byl zaznamenán růst 

ukazatelů průměrných nákladů na kapitál a čistého provozního zisku. V roce 2010 došlo 

k hlubokému propadu ekonomické přidané hodnoty o více než 13 miliónů korun. Důsledkem 

tohoto poklesu je meziroční pokles čistého zisku v odvětví o více než 200 miliónů korun, což 

snížilo hodnotu rentability v odvětví, která se dále projevila na výši průměrných nákladů na 

kapitál, které se meziročně snížily o necelé 4%. Dále došlo k meziročnímu poklesu zisku 

(EBIT) v podniku X o 71%, což se projevilo na výši čistého provozního zisku, který 

meziročně poklesl o více než 38 miliónů korun (71%). V roce 2011 se ekonomická přidaná 

hodnota pohybovala stále v záporných hodnotách, ale i přesto vykázala nárůst o 42% vůči 
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předchozímu roku. Příčinou byl nárůst ukazatelů WACC a NOPAT a byl zaznamenán také 

růst zisku před zdaněním o 34%. 

4.6. Benchmarkingová studie 

Pro tento benchmarking byl vybrán výkonový přístup, kde budou s konkurencí 

srovnávány některé výkonnostní ukazatele. Za zkoumané období byl zvolen rok 2010, protože 

vybrané podniky dosud nezveřejnily výroční zprávy za rok 2011 a také z důvodu nevyměřené 

daně z příjmu hodnoceného podniku za tento rok. Vstupní data pro benchmarking jsou 

součástí přílohy č. 10. 

4.6.1. Výběr podniků 

Pro tuto studii bylo vybráno pět podniků, které se zabývají inženýrským stavitelstvím, 

jejich předmětem podnikání je hornická činnost – především výstavba tunelů a mostů. Data 

byla čerpána z obchodního rejstříku
[22]

 a justice
[23]

. V následující tabulce č. 4.10 jsou 

zobrazeny vybrané podniky včetně zvoleného podniku X. 

Tab. 4.10 Vybrané podniky pro benchmarking 

Název podniku Název podniku 

Bögel a Krýsl, kom. spol. Skanska, a.s. 

EUROVIA CS, a.s. EREBOS, s.r.o. 

K-BUILDING CB, a.s. Podnik X 

Zdroj: Vlastní tvorba 

4.6.2. Výběr ukazatelů včetně klíčového 

U podniků z tabulky č. 4.10 budou srovnávány ukazatele všech tří úrovní likvidity, 

rentabilita vlastního kapitálu, spreed (rozdíl ROE a nákladů na vlastní kapitál), provozní 

oblast a za klíčový ukazatel byla zvolena ekonomická přidaná hodnota. Ukazatele likvidity, 

rentabilita vlastního kapitálu a provozní oblast budou vypočítány podle vtahů uvedených 

v teoretické části. Náklady vlastního kapitálu budou opět ve výši průměrné rentability 

vlastního kapitálu v odvětví. Ekonomická přidaná hodnota bude z důvodu obtížného 

zjišťování dat počítána podle modelu metodiky MPO ČR, který vyjadřuje vzorec č. 28: 

Vzorec:        (      )                   (28)
[6] 



53 

 

4.6.3. Výpočet ukazatelů finanční výkonnosti vybraných podniků 

V tabulce č. 4.11 jsou zobrazeny výsledky tří stupňů likvidity u jednotlivých podniků.  

Nejlepších výsledků dosáhl Podnik X, jehož likvidita je velmi vysoká ve všech třech stupních. 

Výše bylo řečeno, že likvidita by se měla spíše pohybovat v doporučených intervalech. Tyto 

podmínky byly splněny u pohotové likvidity pouze společností Skanska a.s. V doporučeném 

limitu okamžité likvidity se nepohyboval žádný podnik. Nejlepší výsledky byly zaznamenány 

u běžné likvidity, kde se v doporučených intervalech pohybovaly všechny podniky kromě 

Podniku X a EUROVIA CS a.s. 

Tab. 4.11 Srovnání ukazatelů likvidity 

Podnik Běžná Pohotová Okamžita 

Bögel a Krýsl, kom. spol. 1,63 1,57 0,56 

EUROVIA CS, a.s. 0,14 0,13 0,05 

K-BUILDING CB, a.s. 2,18 2,11 1,35 

Skanska, a.s. 1,68 1,28 0,18 

EREBOS, s.r.o. 2,35 2,30 0,31 

Podnik X 14,31 14,31 2,68 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Další tabulka č. 4.12 zobrazuje výsledky srovnání provozní oblasti jednotlivých 

podniků. Z provozní oblasti byly vybrány ukazatele rentability aktiv a tržeb, které jsou 

v tabulce zobrazeny v procentech, a z ukazatelů aktivity byl vybrán obrat aktiv, který 

vyjadřuje počet dní, za které se aktiva přemění na peněžní prostředky a zpět na formu 

majetku. Podnik X zaujal z pohledu srovnání ROA třetí pozici. Výsledky rentability tržeb 

odhalily nadprůměrnou výši této výnosnosti u společnosti Skanska a.s., která v tomto roce 

dosáhla nejen nejvyšších tržeb, ale také zisku. Podnik X zaujal v tomto vzorku druhé místo, 

které přispívá k dobrému hodnocení jeho výkonnosti v oboru. Nejrychlejší obrat aktiv byl 

opět zaznamenán u Podniku X, který trval necelý jeden den. Naopak nejhorší výsledek 

vykázala společnost EREBOS s.r.o., u které byla doba obratu 21 dní. 
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Tab. 4.12 Srovnání provozní oblasti 

Podnik ROA ROS Obrat aktiv 

Bögel a Krýsl, kom. spol. 8,13% 2,84% 2,9 

EUROVIA CS, a.s. 6,36% 4,61% 1,4 

K-BUILDING CB, a.s. 24,01% 7,57% 3,2 

Skanska, a.s. 47,26% 50,05% 0,9 

EREBOS, s.r.o. -12,19% -0,60% 20,5 

Podnik X 16,02% 19,34% 0,8 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V tabulce č. 4.13 je zobrazen výpočet a srovnání ekonomické přidané hodnoty a 

jednotlivých ukazatelů, ze kterých se tento ukazatel skládá. Podniky byly dále srovnány podle 

tvorby hodnoty od nejvyšší k nejnižší. Ukazatele ROE, náklady vlastního kapitálu a spreed 

jsou vyjádřeny v procentech. Vlastní kapitál a ekonomická přidaná hodnota jsou vyjádřeny 

v tisících korunách. 

Tab. 4.13 Srovnání ekonomické přidané hodnoty 

Podnik ROE re VK EVA Spreed 

Podnik X 58,34% 19,06% 108 975,00 42 809,03 39,28% 

K.BUILDING, a.s. 53,31% 19,06% 29 344,00 10 049,21 34,25% 

EUROVIA CS,a.s. 19,15% 19,06% 3 619 771,00 3 162,85 0,09% 

EREBOS, s.r.o. -27,79% 19,06% 14 161,00 -6 634,00 -46,85% 

Bögel a Krýsl, kom. spol. 5,32% 19,06% 646 299,00 -88 772,62 -13,74% 

Skanska, a.s. 8,57% 19,06% 8 908 897,00 -934 241,11 -10,49% 

Zdroj: Vlastní tvorba 

První tři podniky (EUROVIA CS a.s., Podnik X, K-BUILDING a.s.) tvoří kladnou 

hodnotu EVA a jejich rentabilita vlastního kapitálu je vyšší než bezriziková úroková míra. 

Další tři podniky tvoří zápornou hodnotu EVA a jejich rentabilita vlastního kapitálu je nižší 

než bezriziková míra. Společnost EREBOS s.r.o. navíc vykazuje zápornou hodnotu ROE a 

stala se nejméně výkonnou z této skupiny, neboť hodnota tzv. spreadu (ROE – re) byla 

nejnižší (-46,85%). Podnik X zaujal v této hodnocené skupině podniků první místo. Jeho 

ekonomická přidaná hodnota byla v roce 2010 nejvyšší (42,8 miliónů korun) a hodnota 

spreadu, podle které se určuje nejvýkonnější podnik, byla 39,28%.  
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Jako benchmark byl z této skupiny podniků zvolen právě podnik X. Hodnotícím 

kritériem byla nejvyšší hodnota spreadu, která vyjadřuje rozdíl mezi rentabilitou vlastního 

kapitálu a bezrizikovou úrokovou mírou. Ekonomická přidaná hodnota Podniku X byla taktéž 

nejvyšší a to díky nejvyšším naměřeným hodnotám ukazatelů ROE a spread, které výši tohoto 

ukazatele ovlivňují. V následujícím grafu č. 4.8 je zobrazen vývoj výkonnosti Podniku X, 

který se stal v roce 2010 benchmarkem, vůči další dvěma podnikům, které tvoří kladnou 

hodnotu EVA. 

Graf 4.8 Srovnání s benchmarkem v čase 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z tohoto grafu je vidět velký meziroční nárůst ekonomické hodnoty podniku X. 

Společnost K-BUILDING a.s. zaznamenala jen nepatrný nárůst a společnost EUROVIA CS 

a.s. naopak vykázala nižší hodnoty a zvýšila tak hodnotovou rezervu od benchmarku. 

4.6.4. Závěr benchmarkingu 

Nejvýkonnějším podnikem z vybrané skupiny podniků se stal Podnik X, který je 

zároveň hodnoceným předmětem této práce, a který dosáhl hodnoty spreadu 39,28%. 

Z hlediska likvidity se vybrané podniky pohybují většinou v doporučených intervalech nebo 

je překračují, což je sice lepší, než kdyby jejich hodnoty byly nižší až mínusové, ale na 

druhou stranu to znamená, že podniky disponují s majetkem, který není do patřičné míry 

zhodnocen. Ukazatele rentability aktiv a tržeb byly u všech společností (až na společnost 

EREBOS s.r.o., která vykázala také zápornou ekonomickou přidanou hodnotu) kladné, 

především společnost Skanska a.s. vykázala nadprůměrné hodnoty obou těchto rentabilit, což 

je dobré znamení pro vlastníky a věřitele. Ekonomickou přidanou hodnotu za rok 2010 tvořily 

pouze tři podniky z této skupiny. Nejhůře na tom byla společnost EREBOS s.r.o., která 
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vykazovala záporné všechny tři hodnoty – ROE, EVA, spread. Důvodem těchto výsledků 

byla ztráta, kterou podnik v tomto období vykázal a nejnižší vlastní kapitál. 



57 

 

5. Návrhy a doporučení 

Ukazatele rentability se všechny ve sledovaném období pohybovaly v nadprůměrných 

hodnotách. V posledním roce docházelo k jejich nárůstu, čímž se vyrovnal pokles  z minulých 

let. Tyto výsledky jsou dobrou známkou pro věřitele i vlastníky, neboť vložený kapitál do 

podniku je dostatečně zhodnocován. Proto není třeba zavádět nějaká opatření, protože se 

podnik jeví jako dostatečně výnosný. 

Rozklad rentability vlastního kapitálu odhalil, že největší vliv na její vývoj mají 

ukazatele obrat aktiv a obrat tržeb. Procentuálně největší část aktiv po celé období zabírala 

oběžná aktiva a z nich především krátkodobé pohledávky a finanční majetek, které v čase 

klesaly. Pokles pohledávek měl negativní vliv na peněžní prostředky a nakonec i na tržby. 

Doporučení, která z tohoto plynou, jsou uvedena v odstavci následujícím a dále v odstavci o 

ukazatelích likvidity a aktivity. 

 Doporučení pro oblast tržeb: bylo by vhodné, aby se podnik zaměřil na oblast tržeb, 

které v posledních letech klesaly, například prostřednictvím využití nové technologie, čímž by 

mohly být poskytovány i jiné, možná i nadstandartní, služby. Dalším možným řešením je 

nábor nových zaměstnanců případně dalších pracovních zařízení, čímž podnik rozšíří své 

možnosti a kapacity a bude schopen plnit i větší zakázky a nebude je muset zpracovávat jako 

subdodavatel. 

Další z možností, jak zvýšit zisk, je zaměřit se na náklady. V tomto podniku byl 

zjištěný nejvyšší podíl nákladů vynaložených na služby, které podnik využívá od jiných 

dodavatelů. Tento podíl se po celé období pohyboval okolo 70%. Doporučení pro oblast 

nákladů: podnik by se tedy měl zaměřit na vyhledání dodavatelů, kteří jsou ochotni tyto 

služby poskytnout za nižší ceny. 

Ukazatele likvidity opět všechny vykázaly nadlimitní hodnoty, především v posledním 

roce přesáhly doporučené intervaly několikanásobně. Tyto výsledky vypovídají o vynikající 

platební schopnosti podniku. Také to ale znamená, že podnik disponuje větším množství 

finančního majetku, který není dostatečně využit. Doporučení pro oblast likvidity: bylo by 

vhodné tyto prostředky využít například na nákup nemovitostí, které mohou být dále 

pronajímány, nebo nákupem akcií v jiné společnosti případně pořízení nových zařízení, které 

by mohlo vést k nárůstu tržeb a zisku, jak bylo zmíněno v předešlém odstavci. 
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Ukazatele aktivity už tak pozitivní výsledky nepřinesly. Doba obratu aktiv i závazků 

se po celé sledované období zvyšovala. Příčinou ale byly klesající tržby, pro které už bylo 

doporučení řečeno. Dalším ukazatelem, který dosti rychle rostl, byl obrat pohledávek. Tento 

ukazatel dosáhl v posledním roce dosti vysokého čísla, což vypovídá o platební schopnosti 

dlužníků vůči tomuto podniku, která se viditelně zhoršovala. Doporučení pro oblast ukazatelů 

aktivity: bylo by vhodné, aby se podnik zaměřil na tyto odběratele a snížil počet dlužníků, 

kteří nejsou schopni platit své závazky včas. 

Další pěkné hodnoty vykázal ukazatel pracovního kapitálu, který sice v celé časové 

řadě nebyl rostoucí, ale v posledním roce byl zaznamenán nárůst a i přesto po celou dobu byly 

tyto hodnoty ve vysokých číslech, řádově v miliónech korun. Vypovídá to o vysoké finanční 

samostatnosti podniku, který je schopen veškerý svůj provoz hradit ze svých zdrojů. Na 

druhou stranu, z čehož se nabízí i doporučení pro tuto oblast, by nebylo na škodu pozastavit 

se nad tím, zda by nebylo z finančního hlediska výhodnější nechat si některé služby, nebo 

potřeby podniku, dodávat externími dodavateli. Ovšem opět by bylo nutné v souvislosti 

s řízením nákladů projednat, které služby vykonávat svými zdroji a které externími, aby 

nedošlo k dalšímu nárůstu nákladů. 

Výsledky Altmanova modelu a indexu důvěryhodnosti ukázaly, že podnik je 

dlouhodobě bonitní a v nejbližší době mu nehrozí bankrot ani jiná horší finanční situace. 

Především v posledních letech se hodnoty těchto testů pohybovaly poměrně daleko od 

nejnižší hranice, která rozděluji bonitu od šedé zóny. Znamená to tedy, že všeobecně je 

hospodaření podniku dobře nastavené a proto není třeba stanovovat nějaká opatření. 

Benchmarkingovou studií bylo zjištěno, že Podnik X je velice výkonný ve svém oboru 

při srovnání s jinými podniky v různých oblastech. Zkoumán byl rok 2010 a v rámci další 

podrobnější analýzy, také rok 2009. Nejlepších výsledků dosáhl podnik při srovnání 

ekonomické přidané hodnoty, která měla také v čase rostoucí charakter, a která je jedním 

z nejlepších měřítek výkonnosti, protože má vysokou vypovídací schopnost. Tento ukazatele 

tedy jen potvrdil podnikovou samostatnost a vyspělost.
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6. Závěr 

V této práci byla zhodnocena a popsána výkonnost Podniku X. Jako prostředky pro 

hodnocení byly vybrány finanční analýzy podniku, moderní metody hodnocení výkonnosti, 

predikční modely a benchmarking. 

Finanční analýza byla zaměřena na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a 

zadluženosti. Součástí této analýzy byl také propočet čistého pracovního kapitálu a finanční 

páky a nakonec byl proveden rozklad rentability vlastního kapitálu.  

Ukazatele rentability měly všechny stejný průběh. Hlavní příčinou tohoto kopírování 

byl vývoj tržeb, které ovlivňovaly výši zisku, s kterým ukazatele rentability pracují. Vliv tržeb 

a obratu aktiv také potvrdil rozklad rentability vlastního kapitálu. V letech 2008 až 2009 tyto 

ukazatele rostly a rok 2009 by mohl být považován, za symbolický a vzorový, neboť v něm 

hodnoty dosáhly nejvyšších hodnot, do kterých se po roce 2010, kdy došlo k hlubokému 

poklesu tržeb a tedy i zisku, už nedokázaly vrátit. I přesto jsou tyto hodnoty stále dosti 

vysoké.  

Ukazatele likvidity se rovněž pohybovaly ve vysokých číslech, především v případě 

pohotové a běžné likvidity bylo dosaženo nadprůměrných hodnot. Bylo tedy zjištěno, že 

podnik je ve velmi dobré finanční situaci, kdy je schopen v maximální míře platit své 

závazky. Stejně tak obstál i při srovnání s jinými podniky v oboru, kde vždy byly jeho 

hodnoty likvidity více než o polovinu vyšší.  

Ukazatele aktivity upozornily na dosti vysokou dobu obratu pohledávek, která v roce 

2011 trvala více než rok (505 dní). Stejně tak doba obratu vloženého kapitálu byla dokonce 

větší než dva roky. Doba obratu závazků se celkové od roku 2008 do roku 2011 snížila, ale 

meziročně (2010-2011) mírně stoupla (49 dní). Ovšem ve srovnání s dobrou obratu 

pohledávek a aktiv tento nárůst byl zanedbatelný.  

Analýzou čistého pracovního kapitálu bylo zjištěno, že podnik za sledované období 

disponoval v průměru s více než 118 milióny korun volným kapitálem, který může využívat 

k financování svých vlastních potřeb. Tato částka je důkazem velké samostatnosti podniku. 
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Vertikální a horizontální analýzou bylo zjištěno, že podnik se zaobírá především 

výrobní činností, kde tržby z prodeje služeb a vlastních výrobků tvořily po celé sledované 

období více než 90% podíl na celkových výnosech. Největším „nákladovým břemenem“ se 

staly náklady na využívané služby, které tvořily v průměru 67% podíl na celkových 

provozních nákladech. Finanční náklady v tomto podniku neexistují žádné a výnosy jsou 

zanedbatelné. 

Predikční modely potvrdily finanční samostatnost a stabilitu podniku. Od roku 2008 – 

2011 měly rostoucí charakter a vždy bylo potvrzeno, že podnik se nenachází v kritické zóně a 

těší se dobrému zdraví.  

Po celkovém zhodnocení výkonnosti podniku byla provedena benchmarkingová 

studie, která ukázala, že podnik X se stal v roce 2009 a 2010 samotným benchmarkem, tedy 

podnikem, který v daném oboru nejvíce prosperuje a tvoří největší kladnou ekonomickou 

přidanou hodnotu.  

Celkově je tedy možné Podnik X hodnotit jako velice výkonný, finančně samostatný a 

stabilní. Podnik je schopen v čas a v dostatečné míře platit své závazky, výnosnost vloženého 

kapitálu je dostatečně vysoká, což je dobrou známkou podniku pro potencionální investory a 

věřitele. Dále podnik disponuje s větším množstvím finančního majetku, který není 

dostatečně využitý a k financování svých potřeb nevyužívá, žádné cizí zdroje jako jsou 

bankovní úvěry, leasing apod. Rostoucí hodnoty ukazatelů v roce 2011 značí další pozitivní 

vývoj podniku do budoucna. 
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Seznam zkratek: 

apod.  A podobně 

atd.  A tak dále 

b.c.  Běžné ceny 

BSC  Balanced Scorecard 

BÚ  Bankovní účet 

C   Celkový investovaný kapitál (E+D)  

CFROI Cash Flow Return On Investment 

CFROI Rentabilita investic založená na peněžních tocích 

CZ  Cizí zdroje 

č.  Číslo 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

D  Cizí, explicitně úročený kapitál 

E  Vlastní kapitál 

EAT  Čistý zisk (po zdanění) 

EBDIT  Zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EBIT  Zisk před zdaněním a úroky 

EBT  Zisk před zdaněním 

EU  Evropská unie 

EVA  Economic Value Added 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IN  Index důvěryhodnosti českého podniku 

K  Hodnota Kralickova rychlého testu 

Kč  Korun českých 

MFČR  Ministerstvo financí České republiky 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVA  Market Value Added 

např.  Na příklad 

NOPAT Čistý provozní zisk (Net Operating Profit After Taxes) 

OA  Oběžná aktiva 

Obr.  Obrázek 
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p.b.  Procentní body 

rD  Náklad na cizí kapitál 

re   Náklad na vlastní kapitál 

ROA  Rentabilita celkového kapitálu 

ROCE  Rentabilita dlouhodobého kapitálu 
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s.c.  Stálé ceny 

s.  Strana 
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t  Sazba daně z příjmů
 

Tab.   Tabulka 

tzv.  Tak zvaný 

VK  Vlastní kapitál 

VCVSČR Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR 

WACC Průměrné náklady kapitálu  

Z´cz  Altmanův index 
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