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Abstrakt 

 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční řízení společnosti. Práce je rozdělena do tří 

bodů. Cílem prvního bodu je definování a zhodnocení současných metod finančního řízení 

společnosti. Další bod zahrnuje možnosti měření a vyhodnocování výkonnosti společnosti. 

Poslední bod se nazývá navržení zaměření finanční analýzy ve výrobních podnicích v době 

plně nevyužitých výrobních kapacit. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the financial management of the company. Thesis is divided into 

three points. The goal of the first points is to define and evaluate current methods of financial 

management of the company. Another point includes possibility of measuring and evaluating 

performance of the company. The last point is called the design focus of financial analysis in 

production enterprises during fully not used production capacity. 
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1 Úvod 

Finanční řízení je dnes velmi významným prvkem při řízení společnosti, neboť 

základním hodnotovým kritériem při měření výkonnosti firmy jsou finance. Každý podnik si 

stanovuje různé cíle a mezi ně nepochybně patří cíle finanční. Úkol finančního řízení vyplývá 

z finanční strategie, která je součástí celkové strategie společnosti. Pokud je strategie úspěšná, 

znamená to pro podnik trvalou prosperitu. 

Začátkem 20. století se finanční řízení osamostatňuje od ostatních podnikových činností 

řízení a stává se významnou součástí řízení společnosti. 

Finanční řízení je činnost, která se zabývá finančními parametry, které souvisejí 

s činností podnikání společnosti. Hlavním cílem finančního řízení je maximalizovat tržní 

hodnotu společnosti. Mezi hlavní úkoly finančního řízení patří plánování a rozhodování 

a rovněž analyzování veškerých činností, souvisejících s finančními operacemi ve společnosti.  

Cílem bakalářské práce je definování a zhodnocení současných metod finančního řízení 

společnosti, možnosti měření a vyhodnocování výkonnosti společnosti a navržení zaměření 

finanční analýzy ve výrobních podnicích v době plně nevyužitých výrobních kapacit. 
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2 Definování a zhodnocení současných metod finančního 

řízení společnosti 

 

 Finanční analýza 

 Nákladová analýza 

 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je systematické rozebrání získaných dat, která jsou vyčtena hlavně 

z účetních výkazů podniku. Někdy se také definuje jako analýza financí podniku, přičemž za 

finance podniku jsou považovány pohyby peněžních prostředků, vyjádřené toky peněz.  

Zahrnuje v sobě hodnocení podnikové minulosti a současnosti a předpovídá budoucí finanční 

podmínky. Zásadní je vytvořit kvalitní podklady pro rozhodování společnosti. Finanční 

analýza je nejdůležitějším nástrojem finančního řízení. Hlavním cílem finanční analýzy je 

dosažení finanční stability společnosti. Nynější podoba finanční analýzy byla rozvinuta ve 

Spojených státech amerických (financial analysis) [8], s. 9–12. 

 

2.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Hlavními úkoly finanční analýzy jsou prověření zdraví společnosti a vytvoření základu 

pro finanční plán. Pro úspěšné zpracování finanční analýzy je třeba získat dostatečné 

množství kvalitních vstupních informací. Tyto podklady se nejčastěji čerpají z účetních 

výkazů. Tyto výkazy dávají přehled o informacích jako peněžní toky, struktura majetku, 

zdroje krytí či výsledek hospodaření. V případě firem zapsaných v obchodním rejstříku jsou 

tyto informace dostupné veřejnosti, neboť každý takový podnik je povinen je alespoň jednou 

ročně zveřejnit. Podle vyhlášky se zasílají rejstříkovému soudu v elektronické podobě. 

Mezi nejdůležitější účetní výkazy patří: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz cash flow. 
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Rozvaha 

Rozvaha je hlavním zdrojem podkladů, které zobrazují stav majetku, závazků a zdrojů 

finančního krytí majetku firmy. Sestavení rozvahy probíhá zpravidla k poslednímu dni 

každého roku, nebo i v kratších pravidelných obdobích. Rozvaha je rozdělena na části aktiva 

a pasiva, přičemž obě musí mít stejnou číselnou hodnotu. 

 Aktiva vyjadřují všechen majetek vyjádřený v Kč – stálý a oběžný. 

 Pasiva vyjadřují zdroje krytí majetku – vlastní a cizí. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty představuje přehledný popis výnosů, nákladů a výsledku 

hospodaření. Tento výkaz se rovněž sestavuje pravidelně. Cílem je získat výsledek 

hospodaření, tj. zda příjmy za dané období převýšily vynaložené náklady. Zda tedy podnik 

vytvořil zisk a zvětšil tím svůj majetek, či naopak. 

 

Výkaz cash flow (CF) 

Cash flow je možno popsat jako pohyb peněžních prostředků podniku (přírůstky a 

úbytky) za určité časově ohraničené období, v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Cash 

flow udává změnu stavu peněžních prostředků za dané období a sleduje příčiny této změny. 

Výkaz vychází z kategorie peněžních příjmů a výdajů podniku. Cash flow zahrnuje i peněžní 

výdaje a příjmy, jež mají nějakou souvislost se změnami oběžného majetku, dlouhodobého 

majetku a finančního jmění a se změnami v cizím či vlastním kapitálu. 

Celkové cash flow se rozděluje se na CF z provozní činnosti, CF z investiční činnosti a 

CF z finanční činnosti. 

Vypočítá se pomocí přímé metody nebo nepřímé metody [15], s. 83–85. 
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2.1.2 Uživatelé finanční analýzy [5], s. 48–50 

 Investor: Zajímá ho hlavně výnosnost, chce se ubezpečit, že se peníze vložené do 

podniku zhodnocují. Potenciální investory zajímá finanční analýza z důvodu 

rozhodnutí, zda do podniku investovat či nikoli. 

 Obchodní partneři: Odběratelé si zjišťují, zda dodavatel má dostatečné zdroje pro 

výrobu v dlouhodobém horizontu. Dodavatelé sledují, zda bude firma schopna platit 

závazky, jde jim o krátkodobou situaci. 

 Banky a další věřitelé: Potřebují informace pro rozhodnutí, zda úvěr poskytnout či 

nikoli. 

 Stát: Potřebuje znát finanční situaci při zadávání veřejných zakázek, při kontrole 

hospodaření státních podniků nebo při udělování dotací. 

 Konkurence: Zajímá se o srovnání svých výsledků s finanční situací podobných 

podniků. Toto srovnání pak pomáhá stanovovat optimální cenovou politiku, kam 

směřovat investice a inovace nebo na jakou část trhu se zaměřit.  

 Zaměstnanci: Zajímají se o firmu z důvodu jistoty zaměstnání či pro zjištění možnosti 

růstu mzdy. 

 Manažeři: Potřebují finanční situaci znát pro rozhodování o budoucích plánech. 

Nutnost znát informace jak o podniku, ve kterém rozhodují, tak také o konkurenčních 

firmách. 

 

2.1.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza je nejjednodušší metoda, při které se zkoumají hodnoty z účetních výkazů. 

Aktuální data se porovnávají s daty předešlých období a zjišťují se změny veškerých údajů. 

Tato analýza se skládá z analýzy horizontální a vertikální.  

 Horizontální analýza (analýza trendů): Hodnotí vývoj jednotlivých položek účetních 

výkazů v čase (ukazuje, jak se zkoumaná položka mění v čase). Tato analýza může 

srovnávat dvě či více po sobě následujících účetních období. Zjištěné hodnoty se 

poměřují i s hodnotami plánovanými a tak lze poznat, zda jsou cílové hodnoty 

dosažitelné. Při této analýze, nazývané také analýza trendů, musíme brát zřetel na 
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různé změny na trhu, jako jsou legislativní podmínky státu, například změny daní, 

mezinárodní situace či změny cen vstupů. 

 Vertikální analýza: Pomocí této metody se zjišťuje struktura aktiv, která poskytuje 

informace o investování kapitálu. Struktura pasiv udává, z jakých zdrojů byla pořízena 

aktiva podniku. Touto analýzou se určí podíly položek výkazu zisků a ztrát na tržbách 

či podíly majetku nebo zdrojů financování na veškerých pasivech. 

Analýzu absolutních ukazatelů je vhodné doplnit tzv. zlatým bilančním pravidlem, které 

říká, že je dobré, když dlouhodobé zdroje krytí jsou vyšší než dlouhodobý majetek [9], s. 152–

161. 

 

2.1.4 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů je nejpoužívanější ze všech finančních analýz. 

Hlavním důvodem je fakt, že tato analýza vychází jen z údajů základních účetních výkazů. 

Poměrový ukazatel je možno vypočíst jako poměr jedné nebo více položek účetního výkazu 

k jiné. Tyto ukazatele jsou pro hodnocení výkonnosti nepostradatelné, ale je třeba tvořit 

analýzu po více období, neboť pokud je prováděna jen po určitou kratší dobu, nepřinese 

analýza údaje dostatečně vypovídající.  

Poměrové ukazatele je možno rozdělit do několika skupin: 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele tržní hodnoty. 

 

2.1.4.1 Ukazatele likvidity 

Likviditu můžeme vyjádřit jako schopnost firmy přeměnit svá aktiva na peněžní 

prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné 

závazky [9], s. 163. Tyto ukazatele tedy vyjadřují schopnost podniku splácet své závazky. 
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Poměrové ukazatele likvidity bývají součástí výročních zpráv a také se objevují v hospodářských 

analýzách. Obvykle se uvádějí tři stupně likvidity: okamžitá, pohotová, běžná. 

 Okamžitá likvidita: Nazývána též jako likvidita I. stupně, zahrnuje jen nejlikvidnější 

položky a je to schopnost okamžitě uhradit své závazky. Doporučená hodnota by měla být 

0,6–1,1, přičemž dolní mez podle ministerstva průmyslu a obchodu může nabývat až 

hodnot 0,2, což je označováno jako kritická mez. 

Tato likvidita se vypočítá ze vztahu: 

okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky. 

 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně, acid test): Z výpočtu vyloučíme zásoby; tento 

ukazatel by měl být v rozmezí 1,0–1,5. 

Vypočítá se ze vztahu: 

pohotová likvidita = (oběžná aktiva - zásoby) / krátkodobé závazky. 

 Běžná likvidita (likvidita III. stupně, current ratio): Platební schopnost společnosti 

v kratším období, čím vyšší hodnota, tím lépe. Nejčastěji jsou hodnoty v rozmezí 1,5–2,5. 

Vypočítá se ze vztahu: 

běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky [9], s. 163. 

 

2.1.4.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou jedny z nejsledovanějších ukazatelů. Říkají, jak podnik využívá 

zdroje svých financí. Tvoří je poměr mezi ziskem a jinými parametry pro zhodnocení 

úspěšnosti cílů společnosti [9], s. 161. 

 Ukazatel výnosnosti celkového kapitálu ROA (Roce) – je nejdůležitějším ukazatelem 

měřícím rentabilitu. Staví do poměru zisk podniku a celkově vložené prostředky, bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány, ať z cizího, nebo z vlastního kapitálu. 

Ve vzorci se mnohdy místo čistého zisku užívá EBIT, což je zisk před zdaněním: 

ROA = EBIT/aktiva. 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE – vyjadřuje ziskovost kapitálu vloženého 

majiteli, tzn., zda jejich kapitál vynáší přijatelný zisk: 

ROE = zisk / vlastní kapitál. 
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 Ukazatel rentability tržeb ROS – určuje, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. Tento 

ukazatel by měl růst: 

ROS = zisk/tržby [1]. 

 

2.1.4.3 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční složení podniku z hlediska dlouhodobého. 

Ukazují míru financování společnosti z cizích zdrojů. Obecně platí, že čím více 

závazků podnik má, tím více se v budoucnu musí věnovat tvoření prostředků na 

splacení těchto dluhů. Čím více má firma dluhů, tím více je zadlužená.  Tyto ukazatele 

nejsou příliš často využívány [8], s. 57–59: 

celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva. 

 Úvěrové krytí: charakterizuje, kolikrát zisk převyšuje úroky k placení. Pokud ukazatel 

klesá, pak to vždy znamená klesající výkonnost společnosti. Hodnota kolem 1 značí 

krizi. Používá se vzorec: 

úrokové krytí = EBIT / úrokové náklady [1]. 

 

2.1.4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (obratu) vyjadřují, jak efektivně podnik využívá veškeré položky aktiv.  

Lepší je, když tyto ukazatele mají co nejvyšší hodnotu. Pokud se vyjadřují v časové závislosti, 

je lepší hodnota nižší [1]. 

 Doba obratu aktiv: Vyhodnocuje stav využití aktiv. Tohoto vyhodnocení se pak 

využívá při rozhodování o vývoji směru aktivit společnosti. Tento ukazatel by měl 

časově růst: 

obrat celkových aktiv = výnosy / celková aktiva, 

doba obratu celkových aktiv = 365 / obrat celkových zásob. 

 Doba obratu zásob: Pokud je hodnota vyšší, pak jsou nižší zásoby, což představuje 

úsporu prostředků vázaných v zásobách: 

doba obratu celkových zásob = 365 / (tržby/zásoby) [1]. 
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2.1.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Pokud hodnoty ukazatele přesahují hodnotu 20, je hodnota firemních akcií 

nadhodnocena. Naopak hodnoty ukazatele menší než 10 ukazují podhodnocení cen akcií dané 

společnost: 

tržní hodnota akcie k zisku = tržní cena akcie / čistý zisk připadající na 1 akcii [1]. 

 

V rámci poměrové analýzy je také důležité vymezit pojmy zisků v podniku, protože ty 

jsou velmi významným prvkem pro výpočty některých poměrových ukazatelů. V těch 

vystupuje provozní zisk, jak se do češtiny převádí z americké literatury tzv. operating profit. 

Můžeme rozlišit několik druhů zisku [14], s. 130–131: 

 EBIT: zisk před úroky a zdaněním,  

 EBT: zisk před zdaněním, 

 EAT: zisk po zdanění, 

 NOPAT (Net Operating Profit After Taxes): čistý provozní zisk po zdanění  

[14], s. 13–131, 

 EBITDA: zisk před odpisy, úroky, zdaněním [4], s. 19. 

 

2.2 Nákladová analýza 

 

2.2.1 Analýza bodu zvratu  

Při této analýze (Obr. 1) se zjišťuje, jakou úroveň výkonů musí podnik mít, aby byly 

kryty fixní i variabilní náklady. Tato úroveň produkce se označuje jako bod zvratu. Bod, 

v němž by tržby pouze pokrývaly náklady. Tím by společnost neměla žádnou ztrátu ani žádný 

zisk. Pokud jsou celkové náklady větší než tržby, společnost dosahuje záporného 

hospodářského výsledku. Při dosažení bodu zvratu je hospodářský výsledek nulový a poté se 

začíná generovat zisk, který, pokud se celkové náklady vyvíjejí lineárně, je tím vyšší, čím 

větší je objem produkce. Firma je motivována k tomu, aby produkovala co nejvíce, a je 

omezena jen maximální kapacitou [7], s. 43–45. 
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Obr. 1 Analýza bodu zvratu lineární nákladové funkce [7], s. 43 

Q(BZ) – objem výkonů, při němž podnik dosahuje bodu zvratu; v měrných jednotkách 

(kusech…), 

FN – fixní náklady (náklady, jejichž výše není přímo závislá na objemu výroby), 

VN – variabilní náklady (jejich objem roste s objemem výroby), 

CN – variabilní + fixní náklady, 

T- Tržby [7], s. 43–45. 

Při analýze bodu zvratu je nutné sledovat ještě jeden faktor, který vztah mezi 

veličinami ovlivňuje. Tímto faktorem je kapacita výkonů. Někdy se může stát, že bod zvratu 

leží až nad úrovní maximální kapacity instalovaných zařízení a jeho dosažení je současnou 

technologií nemožné. Pro vyjádření tohoto faktoru se používá ukazatel kritické využití 

výrobní kapacity, který vyjadřuje podíl využité kapacity v bodu zvratu [7], s. 46: 

KVK (%) = Q(BZ) · 11100 / Q(max) 

KVK – kritické využití kapacity, 

Q(BZ) – objem výkonů v bodu zvratu, 

Q(max) – maximální objem výkonů [7], s. 46. 
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3 Možnosti měření a vyhodnocování výkonnosti společnosti 

 

3.1 Výkonnost společnosti 

Za výkonnost podniku je označována míra schopnosti podniku zhodnotit prostředky 

vložené do společnosti. Výkonný podnik není automaticky i podnik vykazující kladné 

hospodářské výsledky. Výkonná společnost z hlediska pohledu zákazníku je ta, která je 

schopna předpovídat potřeby a nabízet hodnotné výrobky za cenu, kterou bude ochoten 

zaplatit. Naproti tomu pro vlastníka podniku je důležité, že společnost vzkvétá, je rentabilní 

[16], s. 17. 

 

3.2 Hodnocení výkonnosti a čas 

Čas se musí brát jako jeden z nezbytných proměnných parametrů při měření 

výkonnosti. Pro významnost a vypovídací schopnost měření výkonnosti společnosti může 

mnohdy znamenat mnoho komplikací. Neboť hodnota peněz se v čase mění a peníze mohou 

oproti minulosti ztratit svou hodnotu. Hodnocení podniku se provádí ve stejných časových 

periodách a stejnou metodikou, aby mohlo docházet ke srovnání, protože samotné výsledné 

hodnoty bez možnosti srovnání mají mizivou vypovídací schopnost [16], s. 81–82. 

 

3.3 Ukazatele hodnocení výkonnosti podniku 

Z výsledků finanční analýzy je možno vyčíst celkové zhodnocení finanční situace 

společnosti, odhalení slabých či silných stránek, a na základě toho lze navrhnout doporučení 

pro přípravu dalších plánů podniku. Pro celkové zhodnocení je však nutné brát v úvahu 

výsledky dílčích analýz jednotlivých oblastí hospodaření i jejich vzájemné propojení a 

možnost navzájem se ovlivňovat. Hodnocení výsledků finanční analýzy je velmi náročné, 

protože je zde mnoho ukazatelů a ne jen jeden souhrnný, který by přesně vypovídal, zda na 

tom podnik je dobře nebo špatně. Proto dnes existují souhrnné ukazatele podniku – bankrotní 

a bonitní modely. 
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Bankrotní modely mají za úkol zjistit, zda podniku v nejbližší budoucnosti nehrozí 

bankrot. Mezi nejdůležitější bankrotní modely je možno zařadit tzv. Altmanovu analýzu [6], s. 

131. 

 

 

3.3.1 Altmanova analýza (Z-skóre) 

Model byl sestaven v roce 1968 Edwardem Altmanem, který byl profesorem financí 

na univerzitě v New Yorku. Altmanova analýza je možnost, jak vyhodnotit finanční zdraví 

podniku. Altmanova formule bankrotu odhaduje blížící se bankrot společnosti velmi 

spolehlivě až na dva roky dopředu. Je složena z pěti ukazatelů – rentability, zadluženosti, 

likvidity i struktury kapitálu. Každému z ukazatelů je na základě výsledků rozsáhlých 

průzkumů přisouzena jiná váha. Někdy se pro hodnocení velkých společností používají jiné 

koeficienty, než pro podniky malé [9], s. 175–176: 

Z = 1,2 · A + 1,4 · B + 3,3 · C + 0,6 · D + E 

A – čistý pracovní kapitál, 

B – nerozdělený zisk z minulých let / aktiva, 

C – EBIT, 

D – tržní hodnota vlastního kapitálu, 

E – tržby / aktiva. 

Pokud je vypočtený index Z: 

 < 1,81  – podnik není dostatečně zdravý a je ohrožen bankrotem, 

1,81 – 2,99  – nevyhraněná finanční situace a nelze jasně říci, jak na tom podnik je, 

> 2,99  – podnik je po finanční stránce v dobré situaci a není nikterak ohrožen 

bankrotem [9], s. 175–176. 

 

Bonitní modely se zakládají na podrobném prozkoumání finančního zdraví podniku 

pomocí bodového hodnocení jednotlivých oblastí hospodaření. Podle dosaženého bodového 
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ohodnocení je možno firmu zatřídit do určité kategorie. Hlavním představitelem bonitních modelů 

je Kralickův Quick test [6], s. 131. 

 

3.3.2 Kralickův Quick test 

Quick test navrhl v roce 1990 P. Kralicek a dnes je patrně nejpoužívanějším 

zahraničním modelem. Jeho použití ukazuje rychlý výsledek s velmi vysokou vypovídací 

schopností. Skládá se ze čtyř rovnic ze čtyř základních oblastí finanční analýzy – stabilita, 

rentabilita, likvidita a výsledek hospodaření. Tímto se zajistí vyváženost analýzy jak po 

stránce finanční, tak i výnosové situace podniku. Ukazatele se vypočtou [8], s. 77–79: 

kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva, 

doba splácení dluhu z cash flow = (krátkodobé + dlouhodobé závazky) / aktuální výše CF, 

cash flow v tržbách = cash flow / tržby, 

rentabilita aktiv = EBIT / celkové aktiva. 

Podle dosažených hodnot v jednotlivých ukazatelích se v dalším kroku podniku přidělí 

bodové ohodnocení podle následující tabulky. Konečná známka je pak vypočtena 

aritmetickým průměrem všech dosažených známek. Tuto hodnotu lze porovnávat s hodnotami 

minulých období nebo s hodnotami konkurence v cílovém odvětví [8], s. 77–79.  

Ukazatel 1 - Výborně 2 - Velmi 
dobře 

3 - Dobře 4 - Špatně 5 - Velmi 
špatně 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu 
z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

Rentabilita aktiv > 15 % > 12 % > 8 %  > 0 % negativní 

      
Tab. 1 Vyhodnocení Kralickova Quick testu 

 

3.3.3 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy rozkládají jeden vrcholový ukazatel finanční analýzy. Cílem 

pyramidových soustav je popsat vzájemné závislosti mezi ukazateli a také analyzovat veškeré 

vazby v rámci ukazatelů v pyramidě. Soustava je formována do pyramidy, protože jakákoli 
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změna některého z ukazatelů se projeví v celé vazbě. Ukazatele se rozdělují do pater 

pyramidy pomocí dělení, násobení, sčítání nebo odečítání. Tyto ukazatele jsou velmi hojně 

využívány pro svou velkou přehlednost [8], s. 71–72. 

Pyramidový rozklad byl vyvinut a poprvé použit v chemické společnosti Du Pont de 

Nemours a dodnes se označuje jako Du Pontův rozklad (Obr. 2). Je typickým zástupcem 

pyramidových ukazatelů a zaměřuje se na rozklad rentability vlastního kapitálu a na určení 

různých položek, které vstupují do tohoto ukazatele [8]. s. 71–72. 

 

Obr. 2 Du Pontův rozklad [8], s. 71 

  Du Pontův rozklad ukazuje, jak je rentabilita vlastního kapitálu určována, to je 

poměrem aktiv k vlastnímu kapitálu a rentabilitou tržeb či obratem aktiv. Z toho vyplývá, že 

podnik může dosáhnout rentability různými kombinacemi ziskovosti tržeb a obratovosti 

kapitálu. Podniky v různých odvětvích mají různý objem a strukturu aktiv a také různou 

strukturu finanční. Čím nižší má podnik obrátku aktiv, tím vyšší pak musí mít ziskovost tržeb. 

Podobné rozklady vrcholových ukazatelů se v praxi používají velmi často. Protože 

hlavním z cílů společnosti je dosáhnout zisku, patří rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu mezi ty nejdůležitější [8], s. 72. 

 

3.3.4 EVA (economic value added) 

Vzniklo na začátku devadesátých let ve společnosti Stern Stewart & Co. Toto měřítko 

bylo původně vytvořeno pro hodnocení výkonnosti společnosti jako celku z pohledu externích 

uživatelů. EVA vyjadřuje výkonnost, které je dosaženo za určité časové období. Podnik, který 

vykazuje kladný hospodářský výsledek, ještě nemusí dosahovat plusového ekonomického 
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zisku. Ekonomický zisk je zisk po odečtení veškerých nákladových kapitálů, a vzniká, až 

když účetní zisk převýší náklady i náklady ušlých příležitostí. Nutnost využití analýzy pomocí 

EVA (ekonomické přidané hodnoty) vyplývá z nedostatků finančních ukazatelů, jež jsou 

brány pouze z účetních výkazů. EVA rozvíjí náklady kapitálu směrem k oceňování 

ekonomické výkonnosti. Ekonomickou přidanou hodnotu lze vypočíst z rovnice [8], s. 65–67: 

EVA = NOPAT - C · WACC, 

kde NOPAT  – provozní zisk po zdanění, 

 C   – celkový zpoplatněný kapitál (většinou dlouhodobý), 

  WACC – vážené náklady na kapitál. 

Čím větší hodnota EVA ukazatele, tím je hodnocení společnosti lepší, což vychází 

z následujícího vyjádření: 

EVA > 0  hodnota podniku se zvyšuje; pokud tomu tak není, pak se 

investovaná hodnota vrací bez zhodnocení [8], s. 71–72. 

Výpočet: 

WACC = rd · (1-d) · D/C + rc · E/C, 

kde rd   – náklady na cizí kapitál (placené úroky), 

 d  – daňová sazba při dani z příjmů právnických osob, 

 D   – cizí kapitál, 

 E  – vlastní kapitál, 

 C  – celkový investovaný kapitál dlouhodobý, 

 rc  – náklady vlastního kapitálu.  

 

3.3.5 MVA (marked value added) 

Bylo navrženo společností Stern Stewart & Co společně s EVA v roce 1993. Znamená 

tržní přidanou hodnotu. MVA značí rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou 

investovaného kapitálu. Ukazuje výkonnost podniku z pohledu vlastníka a interpretuje se 

jednoduše: pokud je hodnota měřítka kladná, znamená to, že posuzovaná společnost bude (je) 

schopna využít příležitosti ke zhodnocení svého vlastního kapitálu. Existují dvě varianty 
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výpočtu, přičemž jeden z pohledů je zaměřen na současnost a druhý naopak na predikci 

budoucích výsledků [16], s. 202–203. 

 Ex ante:  

MVA = současná hodnota budoucích výsledků dle EVA (ekonomická přidaná 

hodnota). 

 Ex post:  

MVA = tržní hodnota firmy - celkový vložený kapitál. 

 

3.3.6 CFROI (cash flow return on investment) 

CFROI bylo vymyšleno firmami Holt Value Associates a Boston Consulting Group 

jako měřítko výkonnosti, založené na peněžních tocích [10], s. 137. Patří mezi nejzákladnější 

měřítka výkonnosti společnosti. Vyjadřuje vnitřní výnosovou míru za společnost jako soubor 

jednotlivých investic. Přínosem ze všech investic jsou provozní peněžní toky, v nichž nejsou 

zahrnuty úroky, také čistá hodnota neodepisovaných aktiv k době skončení investice. Podstata 

tohoto měřítka výkonnosti je v tom, že se porovnává vypočtené vnitřní výnosové procento 

s průměrnými náklady kapitálu [16], s. 202–204. 

Vnitřní výnosové procento se vypočte: 

  

kde  CF   – provozní finanční tok, 

n   – ekonomická životnost odepisovaných provozních aktiv, 

i  – náklady kapitálu, 

kapitálový výdaj – součet odepisovaných provozních aktiv v aktuálních pořizovacích 

cenách + pracovní kapitál. 

Základním předpokladem CFROI je, že podnik bude v dalších letech dosahovat 

konstantního objemu provozního cash flow, který bude stejný jako v současném sledovaném 

období. Hodnota ukazatele CFROI se může vyjádřit jako provozní výkonnost, které 

společnost dosáhne v případě, že by bez dodatečných investic byla schopna generovat po 

dobu životnosti provozních aktiv provozní cash flow o stejném objemu, jakého dosáhla 
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v současném sledovaném období. Kladná hodnota značí, že společnost za sledované období 

zvýšila svou hodnotu.  

Vypočítá se:  

čisté CFROI = CFROI - WACC, 

kde  CFROI – finanční výkonnost podniku, 

 WACC – průměrné kapitálové náklady [16], s. 202–204. 

 

3.4 Benchmarking 

Benchmarking vzniká na konci 70. let a je stálým, systematickým procesem, který se 

zaměřuje na porovnání vlastního podniku s konkurenčními firmami. Porovnávají se struktury, 

procesy, jejich efektivnost i kvalita a konkurenceschopnost produktů a služeb s cílem 

zdokonalení vlastní firmy [11], s. 83. Benchmarking umožňuje společnost neustále zlepšovat, 

měřit její výkon a porovnávat ho s jinými organizacemi. Benchmarking se může dělit na dva 

základní druhy [12], s. 155–157: 

 Procesní benchmarking sleduje použití postupů, jež používají ostatní podniky a jež 

zároveň mohou vést k zvýšení výkonnosti nebo zlepšení kvality procesů organizace. 

 Produktový benchmarking se zaměřuje na porovnání vlastností služeb či výrobků. 

Toto srovnání se provádí s konkurencí, ale i interně mezi vlastními výrobky postupně 

zlepšovanými. 

Proces benchmarkingu může být rozdělen také z hlediska, zda se porovnávají služby či 

výrobky vlastní s konkurenčními nebo jen uvnitř podniku [13], s. 202–203: 

 Interní benchmarking: Provádí se v rámci jedné firmy mezi jednotlivými 

organizačními jednotkami či organizačními složkami společnosti. Cílem interního 

benchmarkingu je nalezení a postupné vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými 

jednotkami podniku a tím zlepšení výkonnosti celé společnosti. Mnohdy dochází 

k rychlému zlepšení, ale obvykle zlepšení není moc razantní. 

 Externí benchmarking: Objekt pozorování je jiná společnost, většinou ze stejného 

odvětví. Výběr typu organizace záleží na tom, co z ní bude při benchmarkingu 

podrobeno srovnávání. Vlivem externího benchmarkingu dochází k postupnému 
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zlepšování společnosti a konečný efekt bývá většinou výraznější než při 

benchmarkingu interním. 

Benchmarking napomáhá v aplikaci postupů používaných v podobných podnicích a tím 

nepřímo přispívá k použití firemních programů, které jsou zaměřeny na zvyšování výkonnosti 

podniku. Správně použitý benchmarking může kladně ovlivnit výkonnost procesů a kvalitu 

jejich výstupů. Použití této metody má více výhod: 

 Vytváří návrhy ideálních procesních toků a vhodných měřítek výkonnosti či kvality. 

 Podporuje neustálé zlepšování a dopomáhá k nastavení realistických cílů. 

 Posuzuje rozdíly mezi postupy konkurenčních firem a podniku vlastního. 

Moderní přístup ukazuje, že obrovský přínos přináší pochopení rozdílů v používaných 

procesech, vedoucích k rozdílným výkonnostem různých podniků. Pokud je porozuměno 

těmto procesům, můžeme výkonnost společnosti zlepšit a minimalizovat rozdíl mezi 

konkurencí a vlastní firmou [12], s. 155–157.  

Užití benchmarkingu se člení do několika etap, běžně nazývaných benchmarkingový 

cyklus (Obr. 3): 

1. Výběr činností či oblastí pro benchmarking: Je třeba vybrat činnost nebo službu, 

kterou budeme měřit. 

2. Vypracování profilů činností: Vypracování vhodných ukazatelů výkonu, které 

poukážou na hlavní důležité informace. 

3. Sběr a analýza dat: Krok dosti časově náročný. Sběr dat, jenž vychází ze stanovených 

ukazatelů, a jejich následná analýza. 

4. Stanovení pásma výkonů: Stanoví se pásmo přijatelných výkonů a zjišťuje se, kdo sem 

spadá a kdo tyto výkony nepodává. 

5. Identifikace nejlepších postupů: Výběr nejlepších postupů hodnocené činnosti. 

6. Vypracování strategie pro porovnání: Podrobné prostudování nejlepšího postupu 

a jeho modifikace, aby co nejlépe vyhovoval potřebám našeho podniku. 

7. Vyhodnocení výsledků: Pozorování nového postupu a zhodnocení, zda se výkonnost 

zlepšila či nikoli. Tento proces může trvat delší dobu, než se postupy ,,zaběhnou“. 
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Obr. 3 Benchmarkingový cyklus 

 

3.5 Balanced scorecard (BSC) 

Balanced scorecard (Obr. 2), nazývaná také metoda vyváženého skóre, je jedna 

z nejpropracovanějších metod v oblasti výkonnosti. Snaží se nejen měřit výkonnost, ale i řídit 

celý systém firemní výkonnosti. Tato metoda byla vytvořena začátkem 90. let americkým 

profesorem Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem. Jejich přístup odkazuje na 

statistiky ze sportu, tzv. scorecard, a všímá si faktu, že výkonnost mužstva nelze hodnotit jen 

podle konečného skóre, ale projevuje se i v dalších parametrech jako počet střel, počet 

vstřelených gólů nebo střel chycených brankářem. BSC je v podstatě analogií sportovních 

statistik, přičemž sleduje data o výkonnosti společnosti, která mají větší vypovídací 

schopnost, než samotná souhrnná hodnota rentability. Zaměřuje se na čtyři hlavní oblasti, 

které nejvíce ovlivňují fungování podniku po dobu celé jeho existence [16], s. 230–234. 

 Finančně hodnotová oblast: Udává základní výstupní kritéria, je schopna změřit 

souhrnnou efektivitu metody v penězích. Používají se zde ukazatele, jako jsou 

výnosnost kapitálu, náklady, výnosy či zisk.   

 Zákaznická oblast: Zákazníci jsou při prodeji zásadním faktorem, protože pokud jsou 

ochotni zaplatit za výrobek, má podnik šanci přežít na trhu dlouhodobě. V této oblasti 

klade BSC důraz hlavně na loajalitu zákazníků, získávání nových zákazníků či 

celkovou spokojenost zákazníků s  výrobky či službami podniku.  
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 Procesní oblast: Zabývá se efektivitou firemních procesů, vyřazuje procesy 

neproduktivní, které nepřinášejí velkou hodnotu, a podporuje takové, které jsou 

produktivní. Snaží se, aby společnost dlouhodobě fungovala kvalitně, rychle 

a flexibilně za současné podmínky minimalizace použitých nákladů. Za hlavní jsou 

v procesní efektivitě považovány schopnosti zaměstnanců a jejich motivace. 

 Zaměstnanecká oblast: Zaměstnanci jsou ve značné míře považováni za základní zdroj 

růstu podniku, přičemž zároveň ovlivňují ostatní oblasti. Čím více jsou zaměstnanci 

vůči firmě loajální a stabilní, tím přinášejí z dlouhodobého hlediska větší přidanou 

hodnotu [16], s. 230–234. 

BSC lze kombinovat s dalšími metodami, jako například metodou ABC či EVA. Sděluje 

manažerům, zda je způsob jejich jednání efektivní, a v okamžiku, kdy je třeba výkonnost 

zlepšit, nabízí způsoby řešení. Na začátku všeho však musí stát vize podniku, kterou určí 

management. Vize by měla být přesně určená, pevně stanovená, a mělo by z ní být jasně 

patrné, jak má firma fungovat v ideálním případě. Metoda BSC je implementovat know-how 

podniku do celkového systému řízení, ale lze ji také využít pouze pro řízení samostatných 

organizačních celků [16], s. 230–234. 

 

Obr. 4 Balanced scorecard 
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3.6 Management by objectives (MBO) 

MBO, management by objectives, česky nazýváno též řízení podle cílů, bylo 

definováno P. Druckerem roku 1954 v jeho knize The Practise of Management [3], s. 151. 

Drucker poukázal na nedokonalost přístupů založených pouze na finanční efektivnosti, 

výkonnosti či ekonomickém zisku jako hlavních hodnoticích kritériích. Podle něj by se měly 

sladit cíle manažerů s celofiremními a vnitropodnikovými cíli, protože pokud nejsou 

v souladu, vede to k neefektivnímu řízení celé společnosti. Všechny manažerské pozice, ať 

podřízení nebo nadřízení, se ztotožní s celkovými cíli podniku. Tento systém je založen na 

tom, že se zaměstnancům zadá konečný úkol a stanoví se výsledky, kterých má být dosaženo. 

Zaměstnanci, podřízení i nadřízení, pak společně zvolí konkrétní strategie, jak nejlépe 

stanovených cílů dosáhnout. Výkon se poté měří podle výsledku, tj. splnění úkolů, ne podle 

toho, jak byla práce prováděna. MBO by se mělo používat na všech úrovních zaměstnanecké 

hierarchie, protože aktivně zapojí i manažery na nižších stupních řízení. V různých 

organizacích může mít tento styl různé podoby a lze ho popsat jako systém či styl manažerský 

[2], s. 75–79. 

Pro úspěch MBO musí platit [2], s. 75–79: 

 angažování a aktivní podpora ze strany top managementu, 

 dohlížení odborníka na provoz systému a naprosté pochopení všech zaměstnanců, 

 skutečná účast zaměstnanců na schválení cílů, které by měly být pro společnost 

výnosné, reálně dosažitelné a měřitelné. 

Výhody systému MBO: 

 Pomáhá delegování, koordinaci a plánování. 

 Zjišťuje, kde je třeba něco změnit, a tím to zlepšuje průběžně. 

 Zaměřuje pozornost na zóny, v nichž je zlepšování efektivity podniku nejdůležitější. 

 Zlepšuje komunikaci a vztahy mezi pracovníky. 

Nevýhody MBO: 

 Nutný soulad mezi cíli podniku a cíli jednotlivců. 
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4 Navržení zaměření finanční analýzy ve výrobních 

podnicích v době plně nevyužitých výrobních kapacit 

 

Pojem výrobní kapacita bývá používán jako maximální možný objem produkce, kterého 

může podnik dosáhnout za určitý časový úsek (většinou hodina, den, rok). 

Při podělení skutečného objemu výroby výrobní kapacitou dostaneme využití výrobní 

kapacity. Hodnota tohoto koeficientu se pohybuje od 0 do 1, pokud se vynásobí 100, získáme 

využití výrobní kapacity v procentech. Vypočítá se ze vzorce: 

kc = Qs  / Qp, 

kde  kc   – koeficient celkového využití výrobní kapacity, 

 Qs   – skutečný objem výroby, 

 Qp   – výrobní kapacita (kapacitní objem výroby). 

 

Stupeň využití výrobní kapacity je ovlivněn řadou činitelů, především plán výroby 

určuje její plánované využití. 

Stanovení velikosti výrobní kapacity se řadí do dlouhodobého plánování a musí 

vycházet z důkladných analýz. Výrobní kapacity totiž představují velkou část nákladů, a to 

bez ohledu na to, jak moc jsou využity – tvoří fixní náklady. Náklady, které odpovídají 

nevyužitým výrobním kapacitám, se označují jako nevyužité (volné) fixní náklady. Vyšším 

využitím výrobních kapacit dochází ke snižování fixních nákladů, a tím k vyšší 

hospodárnosti. 

Rozdíl mezi výrobní kapacitou a skutečným objemem výroby se označuje jako 

kapacitní rezerva. Jde o objem výroby, který by mohl být naplněn, pokud by využití výrobní 

kapacity bylo maximální.   

Pokud dochází ke stavu ne plně využitým výrobních kapacit, je nutno využití výrobních 

kapacit zvyšovat. Zvýšení je možno dosáhnout několika způsoby: 
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 změna ve směnnosti: zvýšení počtu směn, zvýšení počtu pracovníků v druhé a třetí 

směně, mimořádné směny, přesčasy, soboty, neděle, větší počet pracovníků na 

směnách, 

 zdokonalení organizace práce: rychlejší provádění oprav, odstranění prostojů tím, že 

se lépe zkoordinuje přísun materiálu a přípravků, 

 výstavba nových kapacit: investiční výstavba, 

 změny v technologických postupech, 

 lepší využívání pracovní doby: dodržování přestávek, odchod z práce na čas, 

 využívání výkonnosti: využití všech technických parametrů strojů, snížení pracnosti 

výrobků, zvýšení kvalifikace zaměstnanců, zkracování časů jednotlivých operací. 

Časový fond: plánovaný počet dnů či hodin činnosti výrobní jednotky za časovou 

jednotku (rok, den, směnu). 

 Kalendářní časový fond: počet dní v roce. 

 Nominální časový fond: kalendářní časový fond minus veškeré nepracovní dny včetně 

dovolené. 

 Využitelný časový fond: nominální časový fond minus prostoje (čas, který je určen na 

opravy, údržbu, …). 

Ke zvýšení využití výrobních kapacit dochází vyšším využíváním časového fondu 

výrobních jednotek. Tento způsob se nazývá extenzivní a má určité meze, a to horní mez, za 

kterou se bere kalendářní časový fond. Zvýšení využití kapacit lze také dosáhnout lepším 

využíváním výkonnosti výrobních jednotek, tento způsob se označuje jako intenzivní. 

Intenzivní využívání výrobní kapacity je dáno využitím technických parametrů strojů a 

výrobních zařízení. Je to dokonalejší způsob zvyšování výrobní kapacity a má mnohem větší 

možnosti. 

Dalším způsobem, jak zvýšit výrobní kapacitu, je outsourcing. Outsourcing je kooperace 

s jinými podniky, firma může nakupovat některé činností od externích dodavatelů. Podnik tak 

dokáže využít toho, v čem je dodavatel lepší, a soustředí se na ostatní činnosti, což je 

nesporné pozitivum tohoto způsobu zvyšování výrobní kapacity. Někdy společnost poskytuje 

externímu dodavateli vlastní výrobní prostory (vyskytuje se např. v automobilovém 

průmyslu), což se nazývá fraktálová výroba. 
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Efektivnost celého podniku z velké části závisí na využití výrobních kapacit. Mnoho 

podniků výrobní kapacity nevyhodnocuje v dostatečné míře, a následné neúplné využití 

výrobních kapacit tak má nepříznivý vliv na efektivitu výroby. Využití výrobní kapacity by 

tedy mělo být v podnicích řešeno co nejzodpovědněji, neboť pak firma zbytečně ztrácí na 

efektivitě výroby. 

Celkové využití výrobních kapacit se projeví i ve finanční analýze. Pokud nejsou výrobní 

kapacity plně využity, může to zásadně ovlivnit některé z poměrových ukazatelů. Jedním 

z těchto ukazatelů je obrat celkových aktiv, který lze vypočíst:  

obrat celkových aktiv = tržby / aktiva celkem. 

Pokud je vypočtená hodnota tohoto ukazatele nižší, než je průměr hodnot vypočtených 

z ukazatelů konkurenčních podniků, měl by se podnik zabývat prostředky k navýšení využití 

výrobních kapacit. Obrat celkových aktiv výrazně ovlivní i další ukazatele, jako rentabilitu 

vlastního kapitálu či rentabilitu aktiv. To se dá znázornit rozkladem finančního ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. 

 

Obr. 5 Du Pontův rozklad [8], s. 71 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu ukazuje, že jakákoli změna obratu 

celkových aktiv má vliv na změnu ukazatele ROA a také na rentabilitu vlastního kapitálu.  



24 

 

5 Závěr 

Předmětem bakalářské práce je finanční řízení společnosti. V práci jsou řešeny tři cíle, a 

to definování a zhodnocení současných metod finančního řízení společnosti, možnosti měření 

a vyhodnocování výkonnosti společnosti a navržení zaměření finanční analýzy ve výrobních 

podnicích v době plně nevyužitých výrobních kapacit. 

V první části jsem definoval a zhodnotil současné metody finančního řízení společnosti. 

Zde jsem popsal nákladovou analýzu a především finanční analýzu. U finanční analýzy 

popisuji zdroje informací, potřebné ke zpracování analýzy, a definuji uživatele, kteří s touto 

analýzou pracují. Následně jsem se zabýval absolutními ukazateli (vertikální a horizontální 

analýzou) a poměrovými ukazateli – ukazateli rentability likvidity, zadluženosti, aktivity a 

tržní hodnoty. Poměrové ukazatele patří mezi nejdůležitější ukazatele finanční analýzy.  

V druhé části jsem popsal možnosti měření a vyhodnocování výkonnosti společnosti. 

Definoval jsem pojem výkonnost podniku a vliv času na celkovou výkonnost. Jako možnosti 

měření a hodnocení společnosti jsem použil ukazatele hodnotící výkonnost podniku. Mezi ně 

jsem zařadil bankrotní a bonitní modely, do kterých patří Altmanova analýza a Kralickův 

Quick test. Dalším ukazatelem je pyramidový rozklad ukazatelů, ukazatele EVA, MVA 

a CFROI. Dále jsem pro měření a hodnocení výkonnosti společnosti popsal benchmarking, 

který se zabývá soustavným porovnáváním výrobků či služeb společnosti s konkurencí. 

Metody balanced scorecard a managemant by objectives jsem popsal jako poslední zástupce 

možností měření a hodnocení výkonnosti společnosti. 

Poslední část se nazývá navržení finanční analýzy ve výrobních podnicích v době plně 

nevyužitých výrobních kapacit. Zde jsem uvedl vliv, kterým se projeví ne plně využité 

výrobní kapacity na finanční analýze. Pokud se při výpočtech finančních ukazatelů zjistí, že 

kapacity nejsou plně využity, je nutno přistoupit k opatřením, která využití výrobních kapacit 

pomohou zvýšit. Zvýšení využití výrobních kapacit je dosahováno vyšším využíváním 

časového fondu výrobních jednotek nebo vyšším využíváním výkonnosti výrobních jednotek. 

Využití výrobních kapacit je nesmírně důležité a nesmí se na něj ve finanční analýze 

zapomínat, protože pokud nejsou výrobní kapacity zcela využity, vznikají nevyužité fixní 

náklady, které se negativně projeví na celkovém hospodaření a prosperitě podniku. 
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