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1. Úvod 

 

Všechny podniky musí permanentně sledovat, analyzovat a snažit se zdokonalovat 

svou výkonnost, jinak budou mít problém obstát na trhu. Různá měřítka výkonnosti slouží 

podniku jako zpětná vazba hodnotící jím realizované kroky a umožňují upravit směr, kterým 

se podnik vydal, nejsou-li dosahované hodnoty uspokojivé. Dosahuje-li podnik žádoucích 

hodnot, může z rozborů výkonnosti zjistit, co k tomu přispělo a zda může tuto skutečnost 

využívat i nadále. 

Výstupy metod pro hodnocení výkonnosti podniku se přímo nabízí 

ke srovnání s jinými podniky, nejčastěji s těmi ve stejném odvětví, protože mají podobné 

charakteristiky a čelí podobnému riziku. Na základě získaných údajů si může podnik stanovit 

dílčí cíle, nebo i výrazně přehodnotit ty stávající. 

Srovnání ve finanční oblasti umožňuje odpovědět na otázky typu: Nejsme příliš 

zadlužení? Je naše produktivita práce uspokojivá? Využíváme svůj majetek efektivně? 

Zhodnocujeme vložené zdroje alespoň tak dobře jako konkurence? Nemusíme se obávat 

odchodu našich investorů? Používat k porovnání vypočtených údajů doporučené hodnoty ale 

mnohdy nestačí. 

Srovnání s jinými podniky je praxe vhodná i pro úspěšné podniky, protože každý 

podnik se může zlepšovat a zjištění, že v jiném podniku dokážou stejnou věc dělat 

lépe/levněji/rychleji apod. může vnést do daného podniku potřebný impuls ke změnám 

a k nastavení reálných cílů. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, první kapitolou je úvod, druhá teoreticky popisuje 

různé přístupy k definování a měření výkonnosti včetně měřítek, která budou použita ve třetí 

kapitole. Třetí kapitola kromě jednotlivých analýz obsahuje i představení vybraného podniku, 

zvoleného konkurenta a farmaceutického odvětví. Čtvrtá kapitola obsahuje návrhy 

a doporučení vycházející z rozborů a analýz, které mají sloužit vybranému podniku jako 

podklad pro budoucí rozhodování týkající se chodu podniku. Pátá kapitola shrnuje poznatky 

celé práce. 

V práci je využita tradiční finanční analýza, kromě ní je v práci čerpáno také z metody 

INFA (tj. benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů vytvořený manželi 

Neumaierovými a používaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR). INFA vychází 

z ekonomického, ne účetního, pojetí zisku, proto se její výsledky mohou od finanční analýzy 

zásadně lišit. V práci je také vypočítána (resp. odhadnuta, protože jde vždy o odhad) 
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ekonomická přidaná hodnota podniku, která informuje o tom, zda podnik tvoří hodnotu pro 

své vlastníky a už fakt, že nějaký podnik dosahuje kladné ekonomické přidané hodnoty, tedy 

že dokáže zhodnocovat své zdroje nad očekávání vlastníků při daném riziku, vypovídá 

o pozici podniku v daném odvětví. 

Cílem práce je srovnat výkonnost podniků ve farmaceutickém odvětví a to tak, aby byly 

závěry práce využitelné konkrétním podnikem. V práci je výkonnost konkrétního podniku 

hodnocena ve vztahu k celému odvětví a také k finančně nejúspěšnějšímu podniku v odvětví. 

Z těchto analýz budou při uvážení specifik a možností daného podniku vyvozeny návrhy 

a doporučení, které mu budou následně nabídnuty k realizaci. 

  



7 

 

2. Teoretická východiska výkonnosti podniku 

 

Kapitola pojednává o pohledech na výkonnost podniku a o používaných způsobech jejího 

měření. Výkonnost podniku může být pojímána různými subjekty různě, proto je nezbytné 

definovat, jak je chápana výkonnost v této práci, aby mohly být následně z tohoto pojetí 

odvozeny metody pro určování toho, zda byl podnik v daném období úspěšný či neúspěšný. 

Postupně budou rozebrány tradiční a moderní ukazatele výkonnosti. 

 

2.1 Pojetí výkonnosti podniku 

 

Wagner (2009) definuje výkonnost jako způsob, kterým hodnocený podnik provádí 

určitou aktivitu vzhledem k referenčnímu způsobu provádění této činnosti. Základem pro 

hodnocení výkonnosti je tedy srovnání zjištěných hodnot s jinými hodnotami. Je zřejmé, že 

různé skupiny mají o fungování podniku různé představy (vlastníci, zaměstnanci, dodavatelé, 

místní samospráva, zákazníci aj.), tím pádem se liší i jejich pojetí výkonnosti a výkonnost 

jako taková nemusí být vždy chápána v čistě finančním pojetí. 

Pavelková a Knápková (2009) uvádějí, že výkonnost podniku se odvíjí od rozsahu, 

v jakém je využita konkurenční výhoda podniku. 

Neumaierová a Neumaier (2002) vnímají podnik jako výkonný v případě, že vytváří 

kladnou čistou současnou hodnotu. To znamená, že hodnota firmy je při zohlednění rizika 

vyšší než investice do ní vložená. V tomto případě jde o maximalizaci hodnoty pro vlastníka 

(shareholder value) oproti přístupu zaměření se na hodnotu pro zájmové skupiny podniku 

(stakeholder value), který považuje za výkonný podnik takový, který dokáže optimálně 

uspokojovat různé na podniku zainteresované skupiny: vlastníky, zaměstnance, zákazníky, 

věřitele aj. 

Dedouchová (2001) tvrdí, že základem výkonnosti podniku jsou tržní podíl (který 

podmiňuje konkurenční pozici podniku), charakter trhu (žádoucí je rostoucí trh) a investiční 

náročnost (investice mohou zvyšovat výkonnost podniku, ale má-li podnik slabou 

konkurenční pozici, mohou investice přispět k poklesu jeho celkové výkonnosti). 

Tomek a Vávrová (2009) uvádí, že výkonnost podniku je víc, než jen finanční stránka 

a měla by být hodnocena souborem kritérií tak, aby bylo možné danou skupinou měřítek 

zároveň provést hodnocení ze strany managementu, zaměstnanců, zákazníků aj. Soubor 
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kritérií by měl být také navržen tak, aby odstraňoval rozpor mezi krátkodobými 

a dlouhodobými cíli. 

 

2.2 Metody měření výkonnosti podniku 

 

Práce čerpá data z finančních výkazů a odvětvových analýz, je tedy využíván pohled na 

výkonnost podniku z finančního hlediska. 

Metody měření finanční výkonnosti se vyvíjejí průběžně se změnami v ekonomickém 

prostředí, jak ukazuje tabulka 2.1: 

Tab. 2.1 Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku 

 1. generace 2. generace 3. generace 4. generace 5. generace 

Kritérium Zisková marže Zisk Výnosnost 

vložených zdrojů 

Tvorba hodnoty 

pro vlastníky 

Komplexní 

ukazatele 

Příklad Zisk/Tržby Maximální zisk ROA, ROE, ROI EVA,CFROI,FCF BSC, EFQM 

Zdroj: upraveno dle Pavelková a Knápková (2009) 

První tři generace ukazatelů jsou tzv. tradiční ukazatele, nezohledňují alternativní 

náklady, vycházejí hlavně z cíle maximalizovat zisk a v analýze bývá většinou používán 

soubor takovýchto ukazatelů, ne jeden ukazatel souhrnný (Pavelková a Knápková, 2009). 

Wagner (2009) popisuje, jak se postupně vyvíjely trendy v hodnocení výkonnosti 

podniku: Od poměrových ukazatelů založených na hodnotách z účetnictví se začalo přecházet 

k ukazatelům, které jsou schopné např. zachytit faktory času a rizika (tedy ukazatele 

4. generace neboli moderní ukazatele). K takovým ukazatelům patří ekonomická přidaná 

hodnota (EVA), tržní přidaná hodnota (MVA), peněžní přidaná hodnota (CVA), rentabilita 

investic založená na peněžních tocích (CFROI) a další. Požadavky na ukazatele šly ale i dále 

a dochází k čím dál většímu zdůrazňování nutnosti začlenit nefinanční ukazatele 

do hodnocení výkonnosti podniků (tzv. komplexní ukazatele, mohli bychom říct ukazatele 

5. generace). Do skupiny komplexních ukazatelů patří např. metoda Balanced Scorecard nebo 

metoda EFQM. Jde o propracované systémy hodnocení, které zahrnují některé z předchozích 

generací ukazatelů, ale neomezují se pouze na ně a obsahují také nefinanční ukazatelé. 

Nefinanční ukazatele jsou důležité kvůli tomu, že jde o předstihové ukazatele - umožňují 

odhadnout budoucí výkonnost podniku. Finanční ukazatele jsou postaveny na historických 

údajích a umožňují tedy pouze hodnotit dosaženou výkonnost. Jednou z hlavních výhod 

nefinančních ukazatelů je to, že nevycházejí z účetních údajů a neobsahují tak účetní zkreslení 

ekonomické reality. Marinič (2008) ovšem uvádí, že to je zároveň jejich velkou slabinou, 
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protože údaje získané různým způsobem a v různých časech nejsou vhodné 

pro mezipodnikové srovnávání. 

 

2.2.1 Finanční analýza 

 

Blaha a Jindřichovská (2006) tvrdí, že účelem finanční analýzy je zjistit finanční 

zdraví firmy a nalézt silné a slabé stránky zkoumaného podniku. V každém podniku dochází 

k celé řadě toků (materiálových, informačních aj.), které se nakonec odrážejí v tocích 

finančních. Dokáže-li nějaký podnik využívat dostupné zdroje a řídit toky lépe než jiné 

podniky, můžeme tuto vyšší efektivnost vystopovat ve finančních výkazech daného podniku. 

Proto je srovnání podniků po finanční (výkonnostní) stránce počátkem dalších kroků 

ke zlepšení, např. rozvinutí benchmarkingové spolupráce s konkurenčním podnikem. 

Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že finanční analýza může být prováděna 

různými subjekty: vedením podniku, vlastníky podniku, investory, obchodními partnery, 

burzovními makléři, státními institucemi, konkurenty atp. Dle autorek je nejprve nutné 

shromáždit data o zkoumané společnosti, přičemž hlavním zdrojem dat jsou účetní výkazy 

podniku. Mimo to je možné čerpat i ze zpráv auditora, zpráv vedení podniku, oficiálních 

statistik, burzovního zpravodajství, odborného tisku, nezávislých hodnocení aj. Interní 

analytik má k dispozici mnohem širší spektrum informací. Analytika zajímají nejen 

hospodářské výsledky podniku, ale i jeho popis, předmět jeho podnikání, počet zaměstnanců, 

strategie atd. 

Blaha a Jindřichovská (2006) poukazují na to, že by analýza nebyla úplná, kdyby se 

hodnotitel nezabýval i situací v odvětví, ve kterém podnik působí, protože právě přináležitost 

k určitému odvětví z velké části formuje požadavky na majetkovou vybavenost (a tím pádem 

i kapitálovou strukturu) podniku a umožňuje určit, zda jsou hodnoty zkoumaného podniku 

„normální“. Srovnávat zjištěné hodnoty zkoumaného podniku s hodnotami podniku z jiného 

odvětví je ošidné, protože podniky podléhají jinému stupni rizika, jsou na ně tudíž kladeny 

i jiné nároky týkající se výnosnosti, likvidity aj. 

Marinič (2008) upozorňuje na řadu nedostatků ukazatelů finanční analýzy, ale uzavírá 

své hodnocení tím, že těmto ukazatelům nelze upřít možnost snadno, rychle a poměrně 

nenákladně je naplnit údaji (dobrá dostupnost finančních výkazů podniků) a také fakt, 

že používané údaje vycházejí z účetní legislativy, tudíž jsou ukazatele sestavené na jejich 

základě pro mezipodnikové srovnávání velmi vhodné. O ukazatelích finanční analýzy lze 

podle Wagnera (2009) uvažovat i tak, že samy o sobě neposkytují dostatek informací 
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o výkonnosti a finančním zdraví podniku, protože v nich vesměs není zakomponována 

požadovaná hodnota. Proto je nutné získané hodnoty s něčím srovnat. 

V rámci finanční analýzy je možné provést rozbor: 

a) absolutních ukazatelů, 

b) rozdílových ukazatelů, 

c) poměrových ukazatelů. 

Lze použít i jiné postupy (např. soustavy ukazatelů či souhrnné ukazatele). 

 

Ad a) Absolutní ukazatele 

Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že u těchto ukazatelů nás zajímá jejich 

absolutní výše (např. čistý zisk). Často se pracuje s vertikální a horizontální analýzou, které 

umožňují lepší orientaci v datech. Vertikální analýza znamená procentní rozbor jednotlivých 

položek výkazu, například se může jednat o podíl položek rozvahy na sumě aktiv. 

Horizontální analýza zkoumá vývoj hodnot v čase, a to buď v relativní nebo absolutní výši. 

Nejčastěji se provádí analýza majetkové a finanční struktury podniku, výnosů, nákladů, 

přidané hodnoty, výsledku hospodaření či cash flow. 

Grünwald a Holečková (2007) upozorňují na to, že velikost absolutních ukazatelů se 

odvíjí od velikosti podniku a rozsahu jeho činností a že tyto ukazatele nejsou tudíž vhodné 

pro přímé srovnávání podniků. 

 

Ad b) Rozdílové ukazatele 

Nejpoužívanějším rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který lze podle 

Blahy a Jindřichovské (2006) vypočítat jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých cizích 

zdrojů, nebo také jako rozdíl dlouhodobých zdrojů financování (vlastní kapitál a dlouhodobé 

cizí zdroje) a stálých aktiv. Jde o část oběžných aktiv financovaných dlouhodobými zdroji. 

Tento ukazatel má uživatele informovat o krátkodobé solventnosti podniku. Pokud by došlo 

v podniku k situaci, kdy by bylo nutné splatit všechny (nebo významnou část) krátkodobých 

závazků, byl by podnik s kladným čistým pracovním kapitálem schopen nadále pokračovat 

v provozu, alespoň v určitém rozsahu. Proto bývá tento ukazatel také někdy nazýván 

„finančním polštářem“. 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu bývá často používán ve spojení s ukazateli 

likvidity, jelikož uživatele informuje o výši „finančního polštáře“, ale ne o jeho struktuře, 

proto může být klamným znakem solventnosti Problémem může být struktura zásob, jejich 
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ocenění či nedobytnost pohledávek. Čistý pracovní kapitál tedy bude kladný i v případě, že je 

tvořen neprodejnými zásobami (Blaha a Jindřichovská, 2006). 

Sedláček (2011) upozorňuje na skutečnost, že na straně krátkodobých cizích zdrojů 

existují tzv. stálá pasiva, jako je např. určitá výše závazků vůči zaměstnancům, která podnik 

využívá trvale a nehrozí tudíž okamžitým splacením. 

 

Ad c) Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele nabývají formy podílu dvou hodnot, většinou získaných 

z účetních výkazů. Jejich výhodou dle Blahy a Jindřichovské (2006) je hlavně fakt, 

že přepočítávají hodnoty na společný základ a tím pádem umožňují srovnávat i firmy 

o různých velikostech nebo údaje jedné firmy z různých časových období. Jsou vhodné i pro 

srovnávání podniku s více podniky daného odvětví. 

Mohou být rozděleny do skupin podle oblasti, kterou hodnotí: 

i. Ukazatele rentability, 

ii. Ukazatele zadluženosti, 

iii. Ukazatele aktivity, 

iv. Ukazatele likvidity, 

v. Provozní ukazatele, 

vi. Pyramidová soustava ukazatelů. 

Je možné vytvářet poměrové ukazatele i v jiných oblastech (např. ukazatele 

kapitálového trhu). 

 

Ad i) Ukazatele rentability 

Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že ukazatele rentability slouží k posouzení 

výnosnosti vloženého kapitálu, tedy k posouzení schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. 

 

Rentabilita tržeb =  EBIT / Tržby                    (2.1)  

Doporučená hodnota: 2 - 50 % (Kubíčková a Kotěšovcová, 2006) 

Dle Knápkové a Pavelkové (2010) může být do čitatele dosazen EBT nebo EAT, 

ale pro srovnání podniků se více hodí EBIT, který nezohledňuje kapitálovou strukturu. 

Grünwald a Holečková (2007) chápou ukazatel jako informaci o tom, jaké úrovně 

zisku dosahuje podnik při daných tržbách. Relativně dobrá hodnota rentability tržeb ukazuje 

na podnik, který je schopen prodávat svůj produkt za vysokou cenu nebo jej vyrábět 
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s nízkými náklady. Může indikovat i bariéry vstupu do odvětví, např. ve formě vysoké 

kapitálové náročnosti založení podniku. 

 

Rentabilita aktiv = EBIT / Aktiva                    (2.2) 

Doporučená hodnota: ROA > placený úrok (Higgins, 1997) 

Rentabilita aktiv dle Grünwalda a Holečkové (2007) měří základní produkční sílu 

podniku, schopnost vytvářet nové zdroje. 

Wagner (2009) upozorňuje na skutečnost, že do jmenovatele ukazatele jsou 

dosazována aktiva v netto hodnotách - při neinvestování jejich objem každoročně klesá, čímž 

se automaticky vylepšuje hodnota rentability aktiv. Navíc může manažera odrazovat 

od investice na stejné úrovni výnosnosti, byť by šlo o investici s kladnou čistou současnou 

hodnotou. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu = EAT / Vlastní kapitál                 (2.3) 

Doporučená hodnota: ROE > ROA (Knápková a Pavelková, 2010) 

Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že rentabilita vlastního kapitálu by měla být 

vyšší než rentabilita aktiv, jelikož vlastníci nesou vyšší riziko než věřitelé. Zároveň by neměla 

být nižší než výnosnost projektů se srovnatelným rizikem. Při výpočtu rentability vlastního 

kapitálu dochází k porovnávání tokové veličiny převzaté z výkazu zisku a ztráty a stavové 

veličiny převzaté z rozvahy. Tím může docházet k podhodnocení ziskovosti podniku. 

Higgins (1997) popisuje skutečnost, že vlastní kapitál je do jmenovatele zlomku 

přejímán z účetnictví a nejde tudíž o jeho tržní hodnotu, čímž je hodnocení výnosnosti zdrojů 

vložených vlastníky zkreslováno - jde o tzv. problém oceňování. Higgins dále popisuje 

problém časovosti a problém rizikovosti. Problém časovosti souvisí s tím, že investiční 

projekty vyžadují na začátku velké množství zdrojů (na výzkum a vývoj, zajištění 

dostatečných kapacit, atd.), v průběhu projektu se ale objem požadovaných zdrojů snižuje, 

což vylepšuje výnosnost projektu. Ke zlepšení výnosnosti tedy dochází čistě z povahy 

průběhu projektu. Problém rizikovosti je spjat s faktem, že ukazatele výnosnosti neobsahují 

informaci o riziku podstoupeném za účelem získání výnosů. Srovnání dvou podniků 

či projektů na základě výnosnosti může být zavádějící. 

Grünwald a Holečková (2007) upozorňují na skutečnost, že podniky s velmi nízkou 

hodnotou vlastního kapitálu dosahují kvůli konstrukci ukazatele extrémně vysokých hodnot 

rentability vlastního kapitálu. 
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Ad ii) Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele popisují dle Růčkové (2010) kapitálovou strukturu podniku, tedy poměr 

vlastních a cizích zdrojů. 

 

Celková zadluženost = Cizí zdroje / Aktiva celkem        (2.4) 

Doporučená hodnota: 30 - 60 % (Knápková a Pavelková, 2010) 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se dle Knápkové a Pavelkové (2010) výrazně 

liší mezi odvětvími. Obecně řečeno, celková zadluženost podniku by měla být taková, aby 

dovolovala podniku splácet úroky a využívat ziskového potenciálu finanční páky. 

Růčková (2010) radí zaměřit se také na strukturu cizích zdrojů. Krátkodobé cizí zdroje 

představují pro vlastníky firmy menší riziko, na druhou stranu jejich rozsáhlé využívání může 

ohrožovat stabilitu podniku. 

 

Míra zadlužení vlastního kapitálu = Cizí zdroje / Vlastní kapitál       (2.5) 

Doporučená hodnota: Okolo 40 % (Kislingerová, 2001) 

I zde platí upozornění Růčkové (2010), že položka cizí zdroje zahrnuje jak 

dlouhodobý, tak krátkodobý kapitál. Krátkodobé cizí zdroje jsou pro podnik rizikovější, 

protože musí být v dohledné době splaceny, dlouhodobé cizí zdroje jsou zase dražší. Je 

vhodné zkoumat strukturu cizích zdrojů, například výši podílu dlouhodobých cizích zdrojů na 

cizích zdrojích celkem. Navíc nejsou v cizích zdrojích v rozvaze zahrnuty závazky 

vyplývající z leasingových smluv. Používá se i převrácená hodnota ukazatele jako míra 

finanční samostatnosti podniku. 

 

Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky        (2.6) 

Doporučená hodnota: Minimálně 5 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Dle Knápkové a Pavelkové (2010) ukazatel vyjadřuje, kolikrát stačí hrubý zisk před 

odečtením nákladových úroků na pokrytí placených úroků. Uvádí se, že hodnota ukazatele by 

měla být alespoň 5, protože po zaplacení úroků by měly ještě zůstat disponibilní zdroje 

pro vlastníky podniku. 
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Ad iii) Ukazatele aktivity 

Dle Knápkové a Pavelkové (2010) tato skupina ukazatelů posuzuje schopnost podniku 

efektivně využívat aktiva. Existují dva typy ukazatelů aktivity: obrat položky nebo doba 

obratu položky. 

 

Obrat aktiv = Tržby / Aktiva v netto hodnotě       (2.7) 

Doporučená hodnota: Žádoucí jsou vysoké hodnoty (Knápková a Pavelková, 2010) 

Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že obrat aktiv zkoumá celkové využití aktiv 

v podniku. Snahou podniku by měla být co nejvyšší hodnota ukazatele, konkrétní hodnoty se 

ale liší mezi odvětvími. Relativně nízká hodnota poukazuje na neefektivní využití majetku 

a na jeho příliš vysoký objem. 

Grünwald a Holečková (2007) nabízejí možnost chápat obrat aktiv jako vyjádření 

schopnosti podniku zajistit investice do aktiv při daných tržbách. 

 

Obrat dlouhodobého majetku = Tržby / Dlouhodobý majetek     (2.8) 

Doporučená hodnota: Žádoucí jsou vysoké hodnoty (Knápková a Pavelková, 2010) 

Tento ukazatel (jakožto i ukazatel obratu aktiv) je dle Knápkové a Pavelkové (2010) 

ovlivněn odepsaností aktiv. Při stárnutí aktiv, tím pádem i jejich vyšší odepsanosti, dosahuje 

ukazatel lepších hodnot. Vysoká hodnota ukazatele kromě efektivního využívání fixních aktiv 

může svědčit i o podkapitalizování podniku a jeho neschopnosti pořídit další aktiva. 

Problémem je i výrazné používání leasingu jako formy pořízení aktiv, jelikož je objem aktiv 

v rozvaze nižší než objem aktiv, který je v podniku reálně používán pro generování tržeb. 

Dochází takto k nadhodnocení ukazatele. 

 

Doba obratu zásob = (Průměrný stav zásob / Tržby)·360         (2.9) 

Doporučená hodnota: Žádoucí jsou nízké hodnoty (Knápková a Pavelková, 2010) 

Doba obratu zásob dle Knápkové a Pavelkové (2010) zachycuje délku období, za které 

se peněžní prostředky vložené do různých forem zásob vrátí podniku zpět v peněžní podobě. 

 

Doba obratu pohledávek = (Průměrný stav pohledávek / Tržby)·360             (2.10) 

Doporučená hodnota: Žádoucí jsou nízké hodnoty (Knápková a Pavelková, 2010) 

Ukazatel dle Knápkové a Pavelkové (2010) udává dobu, po kterou podnik čeká 

na příliv peněz od odběratelů od okamžiku prodeje na obchodní úvěr. Výše se odvíjí 



15 

 

od odvětví, ve kterém podnik působí (a od vyjednávací síly jeho odběratelů), ale platí, 

že vyšší hodnoty znamenají větší potřebu úvěrů, tím pádem i vyšší náklady. 

Růčková (2010) tvrdí, že větší podniky jsou schopné se vyrovnat i s vyššími 

hodnotami tohoto ukazatele, pro malé podniky to ovšem může znamenat značné potíže. 

 

Doba obratu závazků = (Krátkodobé závazky / Tržby)·360                          (2.11) 

Doporučená hodnota: DOZ vyšší než DO pohledávek (Knápková a Pavelková, 2010) 

Knápková a Pavelková (2010) popisují dobu obratu závazků jako vyjádření doby 

od vzniku závazku po jeho splacení. Měla by být alespoň tak vysoká jako doba obratu 

pohledávek. Je-li doba obratu závazků větší než součet doby obratu zásob a doby obratu 

pohledávek, podnik financuje své zásoby a pohledávky prostřednictvím využívání obchodních 

úvěrů od svých dodavatelů, což je pro podnik výhodné. Tato skutečnost může ale negativně 

ovlivnit likviditu podniku. 

 

Ad iv) Ukazatele likvidity 

Růčková (2010) uvádí, že ukazatele likvidity jsou spojeny se schopností podniku 

dostát svým závazkům. Čitatel obsahuje položky, kterými je možné dluhy splatit; jmenovatel 

pak obsahuje dané dluhy. Čím šíře je čitatel pojatý, tím větší riziko je se splacením spojeno. 

 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé cizí zdroje                   (2.12) 

Doporučená hodnota: 1,5 - 2,5 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Jde o tzv. likviditu III. stupně. Dle Knápkové a Pavelkové (2010) do krátkodobých 

cizích zdrojů řadíme krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci. Běžná likvidita udává, kolikrát dokáže oběžný majetek pokrýt krátkodobé cizí 

zdroje. Je zde však problém struktury oběžného majetku (např. jsou takto v čitateli zahrnuty 

i neprodejné zásoby, pohledávky po lhůtě splatnosti či nedobytné pohledávky) a ocenění 

zásob, které nemusí být reálné. 

Blaha a Jindřichovská (2006) upozorňují na rozporuplnost vysoké hodnoty běžné 

likvidity: obecně by měla být vnímána pozitivně, může ovšem znamenat i držení nadměrné 

výše hotovosti v podniku, což prodražuje financování chodu podniku. 

Růčková (2010) upozorňuje na možnost záměrně zkreslit údaje v účetnictví před 

rozvahovým dnem a na oko tak vylepšit výkonnost podniku a na fakt, že z rozvahy nelze 

vyčíst strukturu krátkodobých cizích zdrojů podle splatnosti, což může vnášet určitý nesoulad 

mezi hodnotami v čitateli a ve jmenovateli. 
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Pohotová likvidita = (Krátkodobé pohledávky + KFM) / Krátkodobé CZ                     (2.13) 

Doporučená hodnota: 1,0 - 1,5 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Jedná se o tzv. likviditu II. stupně. Pohotová likvidita by měla dle Knápkové 

a Pavelkové (2010) dosahovat hodnot okolo 1 - 1,5. Nabývá-li hodnoty nižší než 1, musí se 

podnik spoléhat na prodej zásob. Nabývá-li hodnot vyšších než v doporučeném rozsahu, 

dochází k neproduktivnímu využívání oběžných aktiv. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

do čitatele ukazatele zahrnuje i dlouhodobé pohledávky. 

 

Okamžitá likvidita = KFM / Krátkodobé cizí zdroje               (2.14) 

Doporučená hodnota: 0,2 - 0,5 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Dle Knápkové a Pavelkové (2010) výše likvidity I. stupně nad 0,5 indikuje neefektivní 

řízení finančních zdrojů. Hodnoty nižší než doporučené rozmezí nemusí svědčit o problémech 

s likviditou, má-li podnik přístup např. k levnému kontokorentnímu úvěru. Růčková (2010) 

uvádí, že 0,2 je dolní hranice podle metodiky MPO, ale že takto nízká hodnota by už měla být 

vnímána jako kritická; americká literatura podle autorky spíše doporučuje hodnoty vyšší, 

kolem 0,9 - 1.1. Vzhledem k obtížím s určením optimální hodnoty autorka doporučuje 

sledovat spíše trend všech ukazatelů likvidity, ten by měl být stabilní, bez větších výkyvů. 

V čitateli ukazatele se vyskytují ty nejlikvidnější položky rozvahy, tedy peněžní 

prostředky v pokladně a na běžných účtech, případně peněžní ekvivalenty (Knápková 

a Pavelková, 2010). 

 

Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech = ČPK / OA                        (2.15) 

Doporučená hodnota: 0,3 - 0,5 (Knápková a Pavelková, 2010) 

Podíl ČPK na oběžných aktivech informuje o krátkodobé finanční stabilitě podniku. 

Růčková (2010) uvádí, že v některých zemích je zpracováván samostatný výkaz o tvorbě 

a použití čistého pracovního kapitálu. 

 

Ad v) Provozní ukazatele 

 Existuje mnoho ukazatelů hodnotících úspěšnost podniku v provozní oblasti, 

ale k výpočtu řady z nich jsou potřeba interní informace. Tato podkapitola obsahuje některé 

z ukazatelů, které je možné vypočítat na základě zveřejňovaných účetních výkazů. 

Podíl přidané hodnoty na tržbách = PH / Tržby                     (2.16) 

Doporučená hodnota: Žádoucí je vysoká hodnota. (Knápková a Pavelková, 2010) 
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 Knápková a Pavelková (2010) upozorňují na skutečnost, že u podniků, které využívají 

outsourcing, dochází ke snížení účetní přidané hodnoty, aniž by to signalizovalo, že existují 

problémy v provozní oblasti. 

 

Přidaná hodnota na zaměstnance = PH / Počet zaměstnanců              (2.17) 

Doporučená hodnota: Žádoucí je vysoká hodnota. (Knápková a Pavelková, 2010) 

 Jde o výpočet produktivity práce na základě přidané hodnoty (Kislingerová a Hnilica, 

2007). Hodnoty se silně různí mezi odvětvími, ale také se liší mezi podniky různé velikosti 

v rámci odvětví. Veber a kol. (2008) uvádí výši tohoto ukazatele za rok 2004 pro malé 

a střední podniky v průměrné výši 505 923 Kč, zatímco velké podniky dosahovaly průměrně 

719 450 Kč přidané hodnoty na pracovníka. 

 

Podíl tržeb na zaměstnance = Tržby / Počet zaměstnanců                         (2.18) 

Doporučená hodnota: Žádoucí je vysoká hodnota. (Knápková a Pavelková, 2010) 

 Jedná se o variantu výpočtu produktivity práce přes celkové tržby (Knápková 

a Pavelková, 2010). 

 

Podíl výkonů na zaměstnance = Výkony / Počet zaměstnanců               (2.19) 

Doporučená hodnota: Žádoucí je vysoká hodnota. (Knápková a Pavelková, 2010)  

 Výkony tvoří významnou část účetní přidané hodnoty, obzvlášť u výrobních podniků, 

proto je vhodné sledovat jejich vývoj v přepočtu na pracovníka (Knápková a Pavelková, 

2010). 

 

Osobní náklady na zaměstnance = Osobní Ná / Počet zaměstnanců             (2.20) 

Doporučená hodnota: Ukazatel by měl růst pomaleji než produktivita práce. (Knápková 

a Pavelková, 2010) 

 Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že je třeba sledovat vývoj osobních nákladů 

na zaměstnance vzhledem k vývoji produktivity práce, jelikož by osobní náklady 

na pracovníka neměly růst rychleji než přidaná hodnota na pracovníka. Je zřejmé, že podniky 

s pracovně intenzivními výrobami budou dosahovat vyšších hodnot tohoto ukazatele, proto by 

měl být používán ve spojitosti jinými ukazateli. 
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Ad vi) Pyramidová soustava ukazatelů 

Růčková (2010) popisuje pyramidovou soustavu ukazatelů jako rozklad vrcholového 

(syntetického) ukazatele na ukazatele dílčí, mezi kterými musí existovat matematický 

i ekonomický vztah. Nejčastěji rozkládanými ukazateli jsou rentabilita aktiv, rentabilita 

vlastního kapitálu či ekonomická přidaná hodnota. Rozklad umožňuje zachytit vliv dílčích 

ukazatelů přes síť vazeb na vrcholový ukazatel a jejich rozsah. Dluhošová a kol. (2010) uvádí 

jako možnosti zjištění rozsahu tohoto vlivu např. metodu funkcionální, metodu rozkladu 

se zbytkem nebo metodu logaritmickou. 

 

Nedostatky finanční analýzy 

 

Marinič (2008) varuje před tím, aby uživatel nevnímal ukazatele finanční analýzy jako 

všeobsahující - jde o zjednodušení, které nedokáže detailně popsat složitou ekonomickou 

realitu podniku. Dále řadí mezi nedostatky finanční analýzy subjektivitu hodnocení 

a omezenou vypovídací schopnost dat, ze kterých analýza vychází. Byť by byl systém 

hodnocení sebedokonalejší, jsou-li data k jeho naplnění nedostupná nebo neúplná, nebude 

výsledek hodnocení kvalitní. 

Sedláček (2011) vytýká poměrovým ukazatelům to, že jejich jednoduchá konstrukce 

předpokládá lineární závislost mezi čitatelem a jmenovatelem, která ale není v podnikové 

praxi pravidlem. 

Blaha a Jindřichovská (2006) upozorňují na fakt, že ačkoliv položky finančních 

výkazů různých podniků mají stejné názvy, jejich obsah je v podnicích různý - záleží 

na oboru podnikání, způsobu účtování a vykazování určitých položek aj. Takto může dojít 

k podhodnocení či nadhodnocení ukazatelů. Autoři odrazují od izolovaného hodnocení 

konkrétního ukazatele, jednotlivé oblasti podniku jsou vzájemně propojeny a ukazatele by 

měly být hodnoceny v souvislosti s jinými. Situace, kdy část ukazatelů podniku dosahuje 

dobrých hodnot a část špatných hodnot, je složitá na interpretaci. Některé podniky mají velmi 

různorodý výrobní program zasahující do několika oborů, potom je těžké určit, jakých hodnot 

by měly ukazatele podniku dosahovat. Dále uvádějí, že se údaje finančních výkazů týkají 

zásadně minulosti, tím pádem ukazatele z nich vypočtené informují o minulé výkonnosti 

podniku. Dojde-li v podniku k nějaké významné změně (např. výrazná změna výrobního 

programu), nejsou údaje před událostí a po události srovnatelné. Analytik by měl brát v potaz 

i sezónní vlivy působící na zkoumaný podnik - v rozvaze jsou hodnoty zachyceny k určitému 

datu a neříkají nic o vývoji těchto položek během účetního období. Hodnoty aktiv a pasiv 
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v účetnictví nejsou tržními hodnotami, neodrážejí skutečnou hodnotu položek. Odpisy podle 

autorů odrážejí stárnutí aktiv nepřesně, zvláště při použití zrychleného odepisování majetku. 

Česká účetní legislativa nepovoluje přecenění aktiv směrem nahoru (např. růst tržní hodnoty 

nemovitostí). Mezi položkami finančních výkazů chybí některé položky (a to hlavně 

nehmotné podoby), které se podílejí na tvorbě hodnoty, např. kvalifikovaná pracovní síla. 

Položky tohoto typu jsou jen velmi těžce ocenitelné, přesto informace o nich by výrazně 

přispěla k přesnějšímu zhodnocení výkonnosti podniku. Dále je citelný věcný a časový 

nesoulad mezi výnosy a náklady na jedné straně, které jsou zachyceny ve finančních 

výkazech, a příjmy a výdaji na straně druhé, které v povinně zveřejňovaných výkazech 

zachyceny nejsou (podnik může dobrovolně zveřejnit přehled o peněžních tocích). 

V neposlední řadě autoři zmiňují dopad inflace na položky výkazů a ztížení srovnání údajů 

z různých období. 

Mařík a Maříková (2005) uvádějí možnost ovlivňovat pomocí účetních postupů (tedy 

zcela legálně) výši jednotlivých účetních položek, v konečném efektu tedy i výši 

vykazovaného zisku. 

Knápková a Pavelková (2010) vidí slabinu tradiční finanční analýzy v opomenutí 

nákladů obětované příležitosti a v zanedbávání faktoru rizika. Dále zmiňují skutečnost, 

že účetní údaje nedokážou postihnout změnu technologie v čase, což může vést ke zkreslení 

hodnocení efektivnosti chodu podniku a fakt, že jelikož ukazatele vycházejí z finančních 

výkazů, které jsou zaměřeny na roční období, hodnotí tyto ukazatele podnik pouze 

z krátkodobého hlediska. Autorky doporučují nebrat při analýze v potaz mimořádné výnosy 

a náklady (mimořádný výsledek hospodaření). Jako mimořádné lze ale chápat i položky, které 

jsou oficiálně začleněny do provozní oblasti, např. tržby z prodeje dlouhodobého majetku. 

Dále by se analytik podle autorek měl snažit začlenit předměty leasingu a závazky z nich 

vyplývající do poměrových ukazatelů. 

Brealey a Myers (1991) uznávají finanční analýzu jako nástroj ke kladení těch 

správných otázek, zároveň ale uvádějí, že je finanční analýza sama o sobě nedokáže 

zodpovědět - to je vždy práce analytika. Analytik se může snažit využívat nejmodernější 

a nejsložitější dostupné nástroje, nakonec se ale bude muset spolehnout na svůj úsudek 

a rozhodnout, jaká opatření by měl podnik přijmout. Situace, kdy se analytik snaží zmenšovat 

svou nejistotu prováděním dalších a dalších rozborů se někdy nazývá „paralysis by analysis“, 

neboli paralýza analýzou. 

 

 



20 

 

2.2.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

  

Ukazatel EVA si rychle vydobyl prestižní postavení mezi novějšími měřítky 

výkonnosti podniku, vychází však z principu ekonomického zisku, který je v ekonomii 

používán dlouhá léta. Chen a Dodd  (1998) uvádějí, že se EVA liší od ukazatele reziduálního 

zisku (o kterém se zmiňuje už Alfred Marshall) pouze tím, že konkrétně definuje, jaké 

úpravy účetních dat musí být provedeny. 

Mařík a Maříková (2005) tvrdí, že ukazatel EVA odpovídá na rozvoj kapitálových 

trhů a na větší důraz na vnesení pohledu investorů, a tudíž i míry podstupovaného rizika, 

do hodnocení podniku. Cíl podniku se přeorientoval na maximalizaci akcionářské hodnoty 

(shareholder value). Dosahuje-li podnik kladných EVA, měla by růst i jeho hodnota 

na akciových trzích. Aby podnik při růstu ceny akcií získal požadované množství kapitálu, 

potřebuje emitovat nižší množství akcií, tím pádem klesají podniku náklady kapitálu. 

Klesající náklady kapitálu umožňují dosahovat vyšší EVA. Celý proces u výkonného podniku 

funguje ve smyčce.   

Metoda vychází z rozlišení účetního a ekonomického zisku: účetní zisk vzniká 

na základě dokladovaných výnosů a nákladů; ekonomický zisk (nadzisk) získáme odečtením 

nákladů veškerého kapitálu od účetního zisku. Náklady vlastního kapitálu představují náklady 

obětované příležitosti a neodečteme-li je od účetního výsledku hospodaření, nezískáme celý 

obraz výkonnosti podniku, protože absolutní výše účetního zisku nevypovídá nic o tom, jestli 

je tento zisk dostatečně vysoký vzhledem k podstoupenému riziku. 

EVA může být dle Maříka a Maříkové (2005) vypočítána následovně: 

EVA = NOPAT - C·WACC                           (2.21) 

NOPAT je zdaněný zisk z provozních operací podniku; 

C je objem vázaného kapitálu, který slouží hlavní provozní činnosti podniku; 

WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu. Předpokládá se, že náklady cizího kapitálu 

jsou rovny úrokům placeným z tohoto kapitálu a náklady vlastního kapitálu jsou pojímány 

jako náklady obětované příležitosti, a ne jako uskutečněné platby vlastníkům podniku 

(tj. neodvíjí se od výše dividend). 

Vzhledem k podobě vstupů do ukazatele je nutné vymezit provozní (operační) činnost 

podniku. Operační činnost je dle Wagnera (2009) taková činnost, která umožňuje plnit 

základní účel podniku. Provádí-li podnik více různých činností, měla by být každá z nich 

posuzována samostatně, jelikož jsou spojeny s různou mírou rizika a tím pádem i požadované 

výnosnosti. NOPAT lze více méně ztotožnit s provozním výsledkem hospodaření, ten by 
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ale pro výpočet neměl obsahovat položky nespadající do základní podnikatelské činnosti, 

např. prodej dlouhodobého majetku a materiálu. 

Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že autoři modelu EVA popsali 164 úprav 

výkazů nutných pro přechod od účetního pohledu k pohledu ekonomickému. Postup, který 

tyto úpravy obsahuje, je vlastnictvím Stern Stewart & Co. a není tedy volně dostupný, 

ale existuje řada publikací, které uvádějí kroky potřebné k převodu účetních dat. Postup dle 

Stern Stewart & Co. se ovšem vztahuje na americké účetní výkazy, které jsou sestavovány 

podle US GAAP, a ne na národní úpravy účetnictví, jakou má například Česká republika. 

Mařík a Maříková (2005) uvádějí pro výpočet EVA z českých finančních výkazů tento 

postup:1. Výpočet výše kapitálu zaměstnaného v operačních aktivech (C) 

2. Výpočet zdaněného zisku z provozních operací podniku (NOPAT) 

3. Výpočet vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC) 

4. Výpočet EVA 

Ad 1.) Výpočet výše kapitálu zaměstnaného v operačních aktivech (C) 

- z objemu aktiv v rozvaze (objem na počátku období, dochází-li ve výši aktiv 

k výraznějším změnám, může se počítat i průměr aktiv na začátku a na konci období) se 

vyčlení neoperační aktiva, ta se mohou podnik od podniku lišit, obecně může jít o: 

nedokončený dlouhodobý majetek, protože ten ještě nemůže sloužit k tvorbě výstupu 

dlouhodobý finanční majetek v případě portfoliových investic (v případě strategického 

propojení v oblasti hlavních činností má finanční majetek pravděpodobně dopad na provoz 

podniku a měl by být oceněn tržní hodnotou a ponechán v aktivech) 

krátkodobé cenné papíry a podíly, protože nesouvisí s tvorbou produktu 

peněžní prostředky nad provozně nutnou úrovní (lze vypočítat přes žádoucí úroveň 

likvidity) 

aktiva nepotřebná k operační činnosti (nevyužité nemovitosti, nadbytečné zásoby aj.) 

- přičtou se položky, které v aktivech nefigurují, ale jsou používány v provozní 

činnosti, pokud možno v tržním ocenění: 

aktiva pořizovaná formou finančního leasingu (závazky z finančního leasingu musí být 

vneseny do pasiv a splátky leasingu rozčleněny na odpisy a finanční náklady - při přepočtu se 

může vycházet z Mezinárodního účetního standardu 17, současné hodnoty leasingových 

plateb či ze zůstatkové ceny aktiva) 

ekvivalenty vlastního kapitálu, jedná se o položky, které vznikají v důsledku pohledu 

na aktiva optikou vlastníka, dojde-li však ke změně v objemu aktiv, musí se tato změna 

odrazit i v objemu pasiv, a to buď v závazcích nebo přímo ve vlastním kapitálu; může jít 
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např. o rozdíly mezi tržním a účetním oceněním aktiv nebo o položky, které by v aktivech 

figurovat měly, ale účetně tam zachyceny nejsou 

mezi nehmotná aktiva jsou uznána v podobě kumulovaných nákladů náklady spojené 

se vstupem na nový trh, převážná část nákladů na marketing (propagace, budování 

odbytových cest aj.), náklady na školení a vzdělávání pracovníků či náklady 

na restrukturalizaci podniku 

goodwill by měl být zahrnut do aktiv (pokud je k dispozici jeho ocenění), a to v brutto 

hodnotě (nesnížený o oprávky, protože goodwill úspěšného podniku by neměl klesat - je 

tvořen např. kvalifikovaným personálem, synergiemi, atp.) 

- objem aktiv se sníží o výši neúročeného cizího kapitálu: 

závazky z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům, pasivní položky časového 

rozlišení aj. Stejně tak by bylo možné přičíst k NOPAT odhad implicitní úrokové míry 

neúročených závazků (obsahují odměnu za poskytnutí ve své absolutní výši), ale tento způsob 

je složitější a subjektivnější. 

Těmito kroky je možné získat výši majetku používaného v hlavní činnosti podniku 

a financovaného úplatnými zdroji (Mařík a Maříková, 2005).  

Ad 2.) Výpočet zdaněného zisku z provozních operací podniku (NOPAT) 

- Výše NOPAT se odvozuje z hlavní činnosti podniku, ve které jsou používána 

operační aktiva (tj. C vypočtené v předchozím kroku). Nemohou do něj být zařazeny výnosy 

či náklady související s provozně nepotřebnými aktivy. Za základ je možné zvolit výsledek 

hospodaření za běžnou činnost, ovšem je nutné provést určité úpravy: 

přičtou se zpět placené úroky (i ty plynoucí z leasingu); 

odečtou se všechny položky, které svou povahou nespadají do hlavní činnosti podniku 

(tj. nebudou se opakovat), např. mimořádné odpisy majetku; 

kumulované náklady aktivované v prvním kroku (marketing, výzkum a vývoj, 

vzdělávání, aj.) se odečtou z VH a přičtou se roční odpisy jednotlivých položek (doporučuje 

se všechny položky odepisovat po dobu 5 let); 

přičtou se odpisy goodwillu, nedochází-li reálně k jeho snižování; 

finální úpravou je výpočet fiktivní daně placené z NOPAT, a to buď jako NOPAT 

násobený daňovou sazbou období, nebo jako NOPAT násobený efektivní daňovou sazbou 

podniku. 

Je možné použít pro výpočet NOPAT i provozní výsledek hospodaření, který bude 

podléhat podobným úpravám (Mařík a Maříková, 2005). 

Ad 3.) Výpočet vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC) 
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WACC = re·E/C + rd·(1-t)·D/C                    (2.22) 

re označuje náklad vlastního kapitálu, 

E zastupuje objem vlastního kapitálu v celkovém objemu kapitálu C, 

rd představuje náklad cizího kapitálu (úrok), 

t značí sazbu daně z příjmu právnických osob, 

D představuje objem úplatných cizích zdrojů. 

- Pro zjištění WACC se postupuje následovně: 

 Určení vah složek kapitálu 

Kapitál by měl být dosazován v tržním ocenění. Wagner (2009) upozorňuje 

na to, že tržní hodnota vlastního kapitálu (tržní hodnota podniku) se odvíjí 

od očekávání investorů ohledně budoucí výkonnosti podniku. Výše ukazatele, 

který je takto vypočítán, ovlivňuje výši jedné ze svých komponent. 

 Určení rd 

Dle Neumaierové aj. (2005) lze náklad cizího kapitálu určit jako podíl 

nákladových úroků a úročených cizích zdrojů. 

 Určení re 

Knápková a Pavelková (2010) uvádějí, že lze použít model oceňování 

kapitálových aktiv (CAPM), model diskontovaných dividend, průměrnou 

rentabilitu vlastního kapitálu v daném odvětví či stavebnicový model, který je 

blíže popsán v kapitole věnované modelu INFA. 

 Výpočet WACC dle vzorce (2.22). 

Ad 4.) Výpočet EVA 

 EVA se vypočte dle vzorce (2.21). 

 

Kislingerová a Hnilica (2008) navrhují jiný postup výpočtu EVA, ve kterém dochází 

k vyčíslení výše NOPAT přes přidanou hodnotu: 

NOPAT = PH - osobní Ná - daně a poplatky - odpisy + Δ rezerv - DzPříjmů            (2.23) 

DzPříjmů značí daň z příjmů placenou podnikem. 

Dále je postupováno stejně jako v Mařík a Maříková (2005): od NOPAT se odečte 

součin WACC·C. 

Autoři věří, že je vhodné se dostat k výsledku hospodaření z hlavní činnosti podniku 

přes přidanou hodnotu, a ne přes úpravu provozního výsledku hospodaření z výkazu zisku 

a ztráty, který obsahuje řadu položek, které musí být vyloučeny. 
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Žádoucí je kladná EVA, protože svědčí o tvorbě hodnoty; záporná svědčí naopak 

o úbytku hodnoty. Je-li EVA = 0, výnosy podniku pokryly návratnost požadovanou vlastníky 

a věřiteli. Je-li EVA > 0, skutečná návratnost předčila tu požadovanou a došlo ke vzniku 

hodnoty, se kterou se předem nepočítalo (Mařík a Maříková, 2005). 

 

Mařík a Maříková (2005) považují za výhodu ukazatele EVA to, že hodnotí podnik jak 

na základě výsledku hospodaření, tak na základě podstupovaného rizika. Tím je kombinován 

pohled na podnik z účetního hlediska a z pozice investorů. Dále vychází ze snadno 

získatelných dat, především z podnikového účetnictví. Marinič (2008) chválí ukazatel 

za propojení hodnocení provozní efektivnosti a efektivnosti finančního řízení, ale dodává, 

že hodnota jednoho vrcholového ukazatele nedokáže uživatele dostatečně informovat 

o celkové situaci podniku. 

Problémem je určení toho, jaká by měla být výnosnost ve vztahu k podstupovanému 

riziku. Mařík a Maříková (2005) k tomu podotýkají, že vždy jde o odhad EVA, ne o její 

skutečný výpočet. Transformace účetních dat skýtá řadu možností k subjektivnímu 

rozhodování. Navíc autoři upozorňují na skutečnost, že růst EVA nemusí v každém případě 

značit tvorbu hodnoty pro akcionáře. EVA může růst i v případě, kdy nedochází k potřebné 

obnově majetku a klesá tedy objem kapitálu, nebo když je současná EVA dosahována na úkor 

budoucího ekonomických zisků. Wagner (2009) podotýká, že jelikož je EVA absolutní 

ukazatel, je jeho výše přirozeně ovlivněna velikostí podniku a rozsahem činností. 

Také je možné shrnout vše slovy Higginse: „EVA má jistě také nějaké své vlastní 

problémy a některé z jejích předností jsou spíše kosmetické než reálné povahy.“ (Higgins, 

1997, s. 310) 

 

2.2.3 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA 

 

 Tvůrci systému ukazatelů INFA (IN Finanční Analýza) jsou Inka a Ivan Neumaierovi. 

Tento model bývá také nazýván strom tvorby hodnoty, jelikož ukazuje, jakým způsobem byla 

hodnota vygenerována. Obecně lze říci, že model zkoumá 2 hlavní oblasti: 

 Produkční sílu bez ohledu na zadluženost podniku či jeho zdanění - INFA 

se ptá, zda byla hodnota vytvořena produkcí výstupu. 

 Dělení EBIT mezi věřitele, stát, vlastníky - INFA zjišťuje, zda byla hodnota 

vytvořena dělením vyprodukovaného výstupu (Neumaierová a kol., 2005). 
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 Odpověď na výše uvedené otázky úzce souvisí se strategií podniku: Tvoří podnik to, 

co trh oceňuje? Je struktura dlouhodobých finančních zdrojů optimální?  

Model je využíván Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci zveřejňovaných 

analýz a je použitelný pouze pro nefinanční podniky (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

[online]).  

Neumaierová a kol. (2005) popisují INFA jako koncept vycházející z ekonomického 

zisku (ekonomické přidané hodnoty) a čisté současné hodnoty. Podnik tvoří hodnotu jen 

tehdy, splatí-li náklad na kapitál jak věřitelům, tak vlastníkům. Přesahuje-li účetní zisk 

celkové náklady na kapitál, vzniká nadzisk - ekonomický zisk. Čistá současná hodnota 

dosahovaná podnikem je v modelu definována následovně: 

NPV = (ROE - re)·(VK/re) + PVGO = EVA/re + PVGO               (2.24) 

kde ROE představuje rentabilitu vlastního kapitálu, 

VK je výše vlastního kapitálu, 

re značí alternativní náklad investovaného vlastního kapitálu - jeho výše je zjišťována buď 

z údajů kapitálového trhu jako výnosnost projektů s obdobným rizikem nebo expertním 

odhadem; jde o výnos, který by mohl být dosažen alternativní investicí s obdobnou mírou 

rizika, 

PVGO (Present value of growth opportunities) označuje růstové příležitosti podniku, tedy 

čistou současnou hodnotu investic, které podnik provádí za účelem svého růstu. 

První část vzorce (EVA/re) představuje současnou výkonnost extrapolovanou 

do nekonečna budoucích období, jde o výpočet perpetuity ekonomické přidané hodnoty 

pomocí minimální výnosnosti, která ještě udrží kapitál v podniku a nebude motivovat 

investory přesouvat své zdroje do výnosnějších oblastí (při stejném riziku). Druhá část vzorce 

(PVGO) symbolizuje budoucí výkonnost podniku, jeho možný růstový potenciál. 

INFA je dle jejích autorů jedinečná spojením finančního controllingu a controllingu 

rizika. Finanční controlling probíhá v mezích finanční analýzy, i když dochází k odlišnému 

seskupení ukazatelů, než jak bývá zvykem, a to do pyramidových soustav. Controlling rizika 

spočívá ve využívání ratingového modelu sloužícího k odhadu rizika podniku (Neumaierová 

a kol., 2005). Minimální hodnota rizika je dána výnosností státních pokladničních poukázek 

(případně státních dluhopisů emitovaných na 10 let), maximální riziko bylo stanoveno 

odborníky z fondu rizikového kapitálu na 35 % nad minimální hodnotu rizika (MPO ČR 

[online], b.r.). Tento postup je důležitý pro odhad alternativního nákladu vlastního kapitálu re, 

který v modelu představuje podnikem podstupované riziko. Alternativní náklad vlastního 
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kapitálu se v modelu INFA vypočte jako součet bezrizikové sazby (rf) - tj. výše zmiňovaná 

minimální výnosnost - a rizikových přirážek (jde o tzv. stavebnicový model): 

 riziková přirážka za podnikatelské riziko (rPOD) - spojena s tvorbou výstupu 

podnikem, 

 riziková přirážka za finanční strukturu (rFINSTRU) - spojena s rozdělováním 

výsledku podnikání, 

 riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB) - spojena se schopností dostát 

svým závazkům, 

 riziková přirážka za velikost podniku či likvidnost akcií (rLA) - spojena s výší 

úplatných zdrojů (vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje) (MPO ČR [online], 

b.r.). 

Tedy: re = rf  + rPOD + rFINSTRU + rFINSTAB + rLA                         (2.25) 

Jednotlivé přirážky k bezrizikové sazbě (která je v modelu nastavována automaticky 

pro každé čtvrtletí) se získají dle Metodiky výpočtu MPO následovně: 

 riziková přirážka za podnikatelské riziko (rPOD): 

Hodnota přirážky vychází z premisy, že rentabilita aktiv (ROA) musí být větší 

nebo rovna nákladům placeným za úplatné zdroje. UZ značí úplatné zdroje 

(tj. vlastní kapitál, dlouhodobé dluhopisy a směnky a bankovní úvěry), A značí 

celkový objem aktiv a UM představuje odhad úrokové míry jakožto podíl 

nákladových úroků a úročených cizích zdrojů. UZ/A·UM položíme rovno X1: 

Je-li ROA > X1, rPOD je nastaveno na minimální hodnotu rPOD v odvětví (možno 

dohledat v tabulkách); 

je-li ROA < 0, rPOD = 10 %; 

je-li 0 < ROA < X1, rPOD = ((X1 - ROA)
2
 / X1

2
)·0,1              (2.26) 

 riziková přirážka za finanční strukturu (rFINSTRU): 

Nemá-li podnik žádné úplatné cizí zdroje, přirážka za finanční strukturu je 

rovna 0 %. Model INFA výpočtem nastaví minimální objem vlastního kapitálu 

v úplatných zdrojích a ten je hodnocen přirážkou ve výši 10 %. Mezi těmito 

dvěma hodnotami je přirážka propočtena kvadraticky. 

 riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB): 

Výpočet se vztahuje k běžné likviditě (v čitateli jsou dle metodiky MPO ČR 

i dlouhodobé pohledávky), v modelu je označována jako L3: 

Je-li L3 ≤ XL1, rFINSTAB = 10 %; 
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je-li L3 ≥ XL2, rFINSTAB = 0 %; 

je-li XL1 < L3 < XL2, rFINSTAB = ((XL2 - L3)
2
 / (XL2 - XL1)

2
)·0,1            (2.27)  

XL1 a XL2 jsou v rámci modelu určeny různě pro různá odvětví. Uživatel modelu by 

měl dle autorů metodiky uvažovat i o skutečnostech, které podniku umožňují držet si 

nižší běžnou likviditu (např. kapitálově silný mateřský podnik) a zahrnout je 

do výpočtu přirážky za finanční stabilitu. Potom je kvadraticky modelován koeficient, 

který omezuje konečnou výši přirážky. 

 riziková přirážka za velikost podniku či likvidnost akcií (rLA): 

Výpočet souvisí s výší úplatných zdrojů podniku (UZ), tedy se součtem výše 

vlastního kapitálu, dluhopisů, směnek a bankovních úvěrů: 

Jsou-li UZ ≤ 100 mil. Kč, rLA = 5 %; 

jsou-li UZ ≥ 3 mld. Kč, rLA = 0 %; 

je-li 100 mil. < UZ < 3 mld. Kč, rLA = (3 - UZ)
2
 / 168,2              (2.28)  

Výše UZ se musí do vzorce dosazovat v miliardách Kč. 

V modelu INFA je možné nastavit hranice přirážek ručně, na základě zvážení 

uživatele. 

Beranová, Basovníková a Martinovičová (2010) poukazují na nesrovnalost v tom, 

že alternativní náklad vlastního kapitálu re má být tržní veličina, ale vychází z přirážek, jejichž 

výše je odvozena z tradičních finančních ukazatelů čerpajících data z finančních výkazů, tedy 

data v účetním (historickém), a ne tržním, ocenění. 

MPO ČR na svých webových stránkách uvádí, že funkce rizika byla testována 

na datech z agentury Bloomberg a že hodnocení středně rizikových podniků je odpovídající 

realitě, vysoce rizikové podniky jsou poněkud znevýhodněny přísnějším hodnocením, 

zatímco málo rizikové podniky jsou hodnoceny méně přísně oproti testované skupině podniků 

(MPO ČR [online], b.r.).  

MPO ČR dále uvádí, že rating rizika používá některá zjednodušení: 

- EBIT je ve výpočtech ukazatelů ztotožněn s provozním výsledkem hospodaření, 

protože výše EBIT je známá cca 1 rok po zveřejnění ostatních údajů (ČSÚ zjišťuje nákladové 

úroky potřebné pro výpočet EBIT na jiném formuláři, než ze kterého model vychází). 

Pro odvětví ubytování, stravování, pohostinství a činnosti v oblasti nemovitostí je ztotožnění 

těchto 2 veličin problematické, provozní výsledek hospodaření dosahuje dle testování MPO 

ČR jen okolo necelých 50 % skutečné hodnoty EBIT. U ostatních odvětví se podíl provozního 

výsledku hospodaření na EBIT pohybuje od 74,1 % do 106,6 % (MPO ČR [online], b.r.). 
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- Za náklad cizího kapitálu je někdy dosazována odhadovaná úroková míra (MPO ČR 

[online], b.r.). 

- Účetní hodnota cizích úročených zdrojů je používána jako ekvivalent tržní hodnoty 

cizího kapitálu (MPO ČR [online], b.r.). 

- Model předpokládá, že průměrné vážené náklady na kapitál (WACC) se nemění 

se změnami kapitálové struktury, že pouze dochází k přerozdělení zdrojů mezi poskytovateli 

kapitálu (MPO ČR [online], b.r.). 

Ekonomická přidaná hodnota se v rámci modelu INFA počítá pomocí tzv. spreadu: 

EVA = (ROE - re)·VK                   (2.29) 

Dlouhodobá výkonnost firmy je dle metody INFA dána čtyřmi faktory: rentabilitou 

vlastního kapitálu ROE; výší alternativního nákladu vlastního kapitálu re; výší vlastního 

kapitálu VK a čistou současnou hodnotou růstových příležitostí PVGO. Tyto čtyři oblasti jsou 

v centru zájmu modelu, z nich vycházejí dílčí indikátory výkonnosti podniku. Rozdíl prvních 

dvou faktorů, tedy (ROE - re), ukazuje, nakolik je podnik schopen zhodnocovat svěřené zdroje 

lépe než podniky podstupující srovnatelné riziko. Třetí faktor, VK, informuje o rozsahu 

podnikání - autoři předpokládají, že větší podnik má větší vyjednávací sílu, a čelí tudíž 

nižšímu riziku než menší podnik. Čtvrtý faktor, PVGO, se zaměřuje na budoucí výkonnost 

(Neumaierová a kol., 2005). 

INFA je zaměřena na hledání příčiny současného stavu podniku. Předpokládá, 

že podprůměrná výkonnost je dána buď špatným řízením aktiv (podnik nevyrábí vhodný 

produkt nebo jej vyrábí nevhodně), špatným řízením pasiv (podnik nedokáže správně rozdělit 

vytvořené zdroje) nebo špatným řízením vztahu aktiv a pasiv (podnik má potíže s likviditou) 

(Neumaierová a kol., 2005). 

Autoři vidí silnou stránku modelu v propojení hodnocení tvorby a dělení výstupu 

podniku, také v propojení hodnocení rentability a rizika do jednoho systému a využití 

pyramidové soustavy ukazatelů místo paralelní. Model lze také napojit na vnitropodnikové 

(manažerské) účetnictví a tím jej zpřesnit (Neumaierová a kol., 2005).  

Benchmarkingový systém INFA je částečně dostupný na webových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Po zadání 19 vstupních údajů z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty umožňuje porovnat hodnoty zkoumaného podniku s průměrnými hodnotami odvětví 

nebo s nejlepšími podniky v odvětví (skupina podniků s kladnou ekonomickou přidanou 

hodnotou). Data v systému INFA jsou získávána statistickým šetřením Českého statistického 

úřadu, mezi podniky s více jak 50 zaměstnanci probíhá plošné šetření, mezi podniky s 20-49 

zaměstnanci výběrové šetření a mezi podniky s 0-19 zaměstnanci jsou data získávána formou 
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dopočtů. Uživatel volí oddíl OKEČ (pro data do roku 2008) nebo CZ-NACE (pro data 

od roku 2007, dřívější data nebyla přepracována), přičemž je podnik v rámci oddílu vždy 

srovnáván alespoň se 4 podniky (MPO ČR [online], b.r.). 

Vochozka (2011) uvádí, že nevýhodou modelu INFA je neschopnost pracovat 

bez chybějících dat a relativní složitost. 

 

2.3 Postup využitý v aplikační části  

 

Vzhledem ke struktuře práce musí být nejprve vybrán konkurent, se kterým mohou být 

srovnána data ústředního podniku. Konkurent bude vybrán jako nejúspěšnější farmaceutický 

podnik z hlediska tvorby hodnoty, výchozí bude hodnocení společností v žebříčku EVA TOP 

100, který řadí podniky podle úspěšnosti v oblasti tvorby ekonomické přidané hodnoty. 

Druhým krokem je sběr dat, jmenovitě získání výkazů hodnocené společnosti, jejího 

nejúspěšnějšího konkurenta a dat a analýz týkajících se celého farmaceutického odvětví. 

Třetím krokem je provedení finanční analýzy u dvou zmíněných podniků a odvětví a následný 

výpočet ekonomické přidané hodnoty a zhodnocení pomocí systému INFA, které zahrnují 

srovnání s odvětvím ve své konstrukci, jelikož obsahují celkový náklad kapitálu. Finálním 

krokem je zhodnocení výsledků rozborů, sestavení návrhů a doporučení podniku, který byl 

v hodnocení ústřední, a formulování závěrů celé práce.  

 

Obr. 2.1 Postup v aplikační části 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Výběr 
konkurenta 

- EVA TOP 100 

Sběr dat 

- XYZ s.r.o. 

- konkurent 

- odvětví 

Provedení 
rozborů 

- finanční 
analýza 
- EVA 
- INFA 

Doporučení 
a závěr 



30 

 

3. Aplikace metod hodnocení výkonnosti podniků 

 

V této části práce je proveden rozbor výkonnosti na základě metod zmíněných 

v předchozí části. Nejprve je ale představena společnost XYZ s.r.o., na kterou je hodnocení 

výkonnosti zaměřeno. Kvůli omezením spojeným s doporučenými hodnotami jednotlivých 

ukazatelů je podnik srovnán s nejvýkonnějším podnikem v odvětví a s hodnotami v celém 

farmaceutickém odvětví. Nejvýkonnější konkurent a odvětví jsou v této části také 

představeny. Metody využité v této části jsou klasická finanční analýza, ukazatele 

ekonomická přidaná hodnota a systém INFA. 

 

3.1 Představení společnosti XYZ s.r.o. 

 

 Podnik, ve kterém byla práce řešena, si nepřál zveřejnit svůj název, proto bude v celé 

práci používán název XYZ s.r.o. Podle počtu zaměstnanců jde o středně velký podnik, zabývá 

se výrobou farmaceutických přípravků (a v menší míře i jinými příbuznými činnostmi, např. 

výrobou doplňků stravy či želatinových tobolek sloužících jako prvotní obal léčivého 

přípravku). V klasifikaci ekonomických činnosti CZ-NACE se jedná o sekci C - 

Zpracovatelský průmysl, oddíl 21 - Výroba základních farmaceutických výrobků 

a farmaceutických přípravků. Podnik vznikl v roce 2004 jako nástupnická organizace 

společnosti, která byla založena roku 1991. Má přes 70 zaměstnanců a sídlí na jižní Moravě 

(XYZ [online]). 

 Podnik je držitelem certifikátu GMP (Správná výrobní praxe) a na trh uvádí generická 

léčiva, v roce 2004 získal licence na některé léky, svůj sortiment hodlá nákupem dalších 

licencí průběžně rozšiřovat. Mezi volně prodejná léčiva podniku patří např. přípravky 

pro prevenci a léčbu nevolnosti v dopravních prostředcích či sloužící k léčbě trávících obtíží, 

podnik vyrábí i přípravky na lékařský předpis (XYZ [online]). 

 Od roku 2005 podnik funguje v nových výrobních prostorech, do kterých byla 

pořízena zařízení nutná pro výrobu tablet, a to přímým i nepřímým lisováním, a pro balení 

tablet do dóz a blistrů. Výroba a balení tablet a kapslí jsou nabízeny i smluvním partnerům 

(XYZ [online]). 

XYZ s.r.o. se pohybuje nejen na českém trhu, ale i na některých dalších trzích střední 

a východní Evropy. Provozuje také internetový obchod se svými produkty v oblasti doplňků 

stravy a v menší míře i olejů do koupele (XYZ [online]). 
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 Farmaceutická výroba a distribuce podléhají dohledu ze strany Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv (Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]). Pro podnik je proto důležitá 

kontrola kvality, která probíhá jak v předvýrobní fázi důkladným výběrem surovin 

a dodavatelů, tak během výroby a po ní. Podnik má k dispozici vlastní laboratoř 

certifikovanou na splnění podmínek Správné výrobní praxe (XYZ [online]). 

 Podnik má jediného společníka, který složil základní kapitál ve výši 31 000 000 Kč, 

statutárním orgánem jsou 2 jednatelé, dozorčí radu podnik nemá (XYZ, 2012). Organizační 

struktura podniku XYZ s.r.o. je uvedena v Příloze č. 3. 

 Klíčové mezníky v historii společnosti jsou: 

1991: založení podniku, ze kterého se XYZ s.r.o. později vyvinul 

2003: převod 100 % podílu původního podniku na nového majitele (fyzickou osobu) 

2004: původní podnik se mění na XYZ s.r.o. (XYZ [online]). 

 Z konzultace s pracovníky podniku vyplynulo, že podnik pro své hodnocení používá 

ukazatele tradiční finanční analýzy. 

  

3.2 Představení vybraného konkurenta Zentiva k.s. 
 

 Společnost XYZ s.r.o. bude srovnána s nejlepší společností v odvětví. Ta byla zvolena 

na základě žebříčku EVA TOP 100 za rok 2010. Žebříček obsahuje 100 firem s nejvyšší 

vytvořenou ekonomickou přidanou hodnotou působících v České republice, je sestavován 

Českou kapitálovou informační agenturou, a.s. (Čekia [online]).  V žebříčku se umístily dva 

farmaceutické podniky, a to Zentiva k.s. (na 14. místě) a Teva Czech Industries s.r.o. (na 51. 

místě). Pro srovnání byla vybrána Zentiva k.s., která se umístila výše a stejně jako ústřední 

podnik této práce produkuje generická léčiva.  

Zentiva k.s. je velká farmaceutická společnost, která se orientuje na generická léčiva. 

Její původ se odvíjí od pražské lékárny u Černého orla, která vznikla v 15. století. V roce 

1930 otevřela továrnu v Dolních Měcholupech v Praze, kde sídlí dodnes. V roce 1998 tehdejší 

management skoupil akcie podniku a stal se tak jeho vlastníkem, rozhodl se jít cestou 

modernizace a racionalizace podniku. Od roku 2004 jsou akcie společnosti obchodovány 

na burzách cenných papírů v Praze a v Londýně (v letech 2000-2004 akcie byly z pražské 

burzy staženy). Od  roku 2009 je součástí skupiny Sanofi. V roce 2011 vstupuje společnost 

na trhy v západní Evropě. V současné době je Zentiva třetí největší generickou firmou 

v Evropě, své podnikatelské aktivity provozuje ve 32 zemích, v České republice jde o největší 

farmaceutickou firmu (Zentiva [online]). 
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Ve střední a východní Evropě má Zentiva 4 výrobní závody, společnost má okolo 

1100 zaměstnanců (Zentiva [online]). 

 Cílem společnosti je umožnit většímu počtu lidí přístup ke kvalitním a cenově 

přijatelným lékům. Zentiva chce v příštích pěti letech zdvojnásobit svou zákaznickou 

základnu, a to jak cestou rozšiřování sortimentu, tak cestou expanze na nové trhy. Obecně je 

snahou podniku patřit mezi trojici nejsilnějších podniků na každém trhu, na kterém rozvíjí své 

aktivity. Společnost klade důraz na pružnost a podnikavost. Důležité jsou pro ni výzkum 

a vývoj i moderní technologická zařízení (Zentiva [online]). 

 Mezi produkty společnosti patří léky sloužící k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, 

plísní, infekcí, respiračních onemocnění, onemocnění centrální nervové soustavy aj. Zentiva 

má ve svém portfoliu přes 400 výrobků, k nejznámějším patří Ibalgin, Ibuprofen, Paralen 

nebo Framykoin (Zentiva [online]). 

 Společnost Zentiva k.s. má jednoho komplementáře a jednoho komanditistu, každý 

z nich má po jednom hlasu při rozhodování. Komplementářem je Zentiva Group, a.s., která se 

zabývá manažerskou a technickou podporou podniků skupiny Zentiva, tedy obchodním 

vedením ostatních podniků ve skupině. Komanditistou je Zentiva N.V., a.s. se sídlem 

v Nizozemském království. Může nahlížet do účetních knih, hlasovat na schůzi společníků aj., 

ale na obchodním vedení se přímo nepodílí. Od roku 2009 je 75 % zisku přiděleno 

komplementáři (Zentiva Group a.s.) a 25 % zůstává ve společnosti Zentiva, k.s. Ztrátu nese 

plně komplementář. (Zentiva, 2012) 

 Je nutné upozornit na fakt, že období před rokem 2008 a období po tomto roce nejsou 

plně srovnatelná, protože došlo k rozdělení společnosti a část jmění přešla na Zentiva Group 

a.s., zatímco část zůstala předchůdci podniku Zentiva k.s. společnosti Zentiva a.s (Zentiva, 

2011). 

Zentiva k.s. se řídí zásadami GMP (Správné výrobní praxe), má definovanou politiku 

ochrany životního prostředí (je držitelem certifikátu ISO 14 001). Má také certifikován 

systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18 001 (Zentiva [online]).  

 

3.3 Představení farmaceutického odvětví 

 

 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (podle 

klasifikace ekonomických činností Českým statistickým úřadem jde o CZ-NACE 21) je 

řazena mezi high-tech odvětví. Pro farmaceutický průmysl je typický důraz na výzkum 

a vývoj, moderní technologie a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Tyto faktory se odráží 
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ve vysoké přidané hodnotě, která patří v rámci zpracovatelského průmyslu v přepočtu 

na jednoho pracovníka k těm nejvyšším. 

 V Evropské unii je farmaceutický průmysl pátým největším průmyslovým odvětvím. 

V roce 2008 směřovalo v Evropě 17 % všech soukromých investic v oblasti výzkumu 

a vývoje právě do tohoto odvětví, což je nejvyšší hodnota ze všech průmyslových oddílů. 

(MPO ČR [online], 2012c). Téměř 20 % farmaceutických pracovníků v Evropě je zaměstnáno 

v odděleních výzkumu a vývoje. Účetní přidaná hodnota přepočtená na zaměstnance je 

ve farmaceutickém odvětví nejvyšší v celé Evropě (EFPIA [online]). 

 V odvětví se vyrábí dva typy produktů: značkové, které jsou chráněné patentem, 

a generické, které mají stejné složení a účinek jako značkové produkty, kterým už ale 

vypršela patentová ochrana. Podle údajů Evropské federace farmaceutického průmyslu pouze 

třetina nových značkových produktů dokáže pokrýt vysoké náklady na výzkum, vývoj 

a schvalování léků. (MPO ČR [online], 2011b) 

 Podíl odvětví na tržbách zpracovatelského průmyslu ČR byl 0,9 % (méně než činí 

průměr EU-27); na účetní přidané hodnotě 1,3 % a na zaměstnanosti 0,9 %. Odvětví má 

vysoké negativní saldo zahraničního obchodu (44,3 miliard Kč v roce 2011), protože se v ČR 

vyrábí jen omezený sortiment léků. Kromě Slovenska, Polska a Ruska, ve kterých mělo 

odvětví kladné saldo, převažoval dovoz nad vývozem u všech ostatních obchodních partnerů 

(MPO ČR [online], 2012c).  

 Počet podniků ve farmaceutickém průmyslu byl v letech 2006-2011 následující: 

Tab. 3.1 Počet podniků farmaceutického odvětví v ČR 2006-2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet podniků 121 126 128 137 87 101 

Zdroj: MPO ČR [online], 2012c 

 V roce 2011 bylo v 53 ze 101 podniků v ČR zaměstnáno méně než 20 zaměstnanců, 

přičemž tyto podniky se zabývají převážně počátečními fázemi farmaceutické výroby 

a výzkumem a vývojem nových preparátů. Podniky se zahraniční účastí se podílí asi 85 % 

na tržbách v odvětví (MPO ČR [online], 2012c). 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se pohybovaly ve farmaceutickém odvětví 

v letech 2006-2011 stabilně mezi 26,2 a 30,3 miliard Kč. Ekonomická recese po finanční 

stránce odvětví oproti jiným zasáhla mírně, spíše než v hospodářských výsledcích se projevila 

v omezení výdajů na výzkum a vývoj, případně v ukončení započatých projektů (MPO ČR 

[online], 2012c). Kolem 80 % tržeb odvětví je v ČR hrazeno ze zdravotního pojištění. (MPO 

ČR [online], 2010) 
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 Počet osob zaměstnaných v odvětví v letech prošel v roce 2007 výkyvem směrem 

nahoru (o 2,3 %), aby se v roce 2008 vrátil více méně na předchozí úroveň. V roce 2010 

přišel pokles počtu zaměstnaných ve farmaceutickém průmyslu o 4,6 %, ale byl následován 

růstem v roce 2011: 

Tab. 3.2 Zaměstnanci farmaceutického odvětví v ČR 2006-2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zaměstnanci 9 783 10 009 9 839 9 735 9 350 9 595 

Zdroj: MPO ČR [online], 2012c 

 Účetní přidaná hodnota v odvětví v celkovém vyjádření od roku 2007 do roku 2009 

klesala, v přepočtu na pracovníka však farmaceutické podniky patří s hodnotou vyšší jak 

1 milion Kč ve zpracovatelském průmyslu ke špičce. Roky 2010 a 2011 byly ve znamení 

růstu celkové přidané hodnoty. 

Tab. 3.3 Účetní přidaná hodnota farmaceutického odvětví v ČR v tisících Kč 2006-2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Účetní PH 10 500 528 10 378 107 10 186 846 10 143 510 10 977 990 11 769 547 

Zdroj: MPO ČR [online], 2012  

 Mezi nejvýznamnější podniky v odvětví se řadí Zentiva, k.s. (patřící do francouzského 

holdingu), Teva Czech Industries, s.r.o. (patřící do izraelského holdingu), Lonza Biotec s.r.o. 

(patřící do švýcarského holdingu), Pfizer ČR spol. s r.o. (patřící do amerického holdingu) 

a Walmark, a.s. (s českými vlastníky). Z výše jmenovaných Lonza Biotec s.r.o. a Pfizer ČR 

spol. s r.o. nepatří mezi producenty generických přípravků. 

 

3.4 Zhodnocení výkonnosti pomocí finanční analýzy 

 

 V této části bude provedena finanční analýza podniku XYZ s.r.o. v letech 2007 - 2011, 

jeho hodnoty budou srovnány s hodnotami farmaceutického odvětví v daném pětiletém 

období a s hodnotami podniku Zentiva k.s., který byl vybrán jako nejlepší v odvětví. 

Hodnocené období začíná rokem 2007, protože dřívější data nejsou přepočtena dle členění 

CZ-NACE. 

Odvětvové hodnoty jsou přejímány z publikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

Finanční analýza podnikové sféry, hodnoty za podniky XYZ s.r.o. a Zentiva k.s. jsou získány 

výpočtem z jejich účetních výkazů. 
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3.4.1 Rozbor pomocí vertikální analýzy 

 

 Vertikální analýza rozvahy umožňuje zhodnotit složení majetku a zdrojů jeho krytí 

podniku XYZ s.r.o. Pokud bychom nepoužili data jiných podniků, bylo by těžké vyvozovat 

z analýzy závěry. Mohli bychom sledovat časový trend, ale stále bychom nevěděli, zda jde 

o trend žádoucí. Odvětvové hodnoty umožňují údaje posoudit z hlediska přiměřenosti. 

 Horizontální analýza není provedena, jelikož podobnou informaci zachycují i níže 

uvedené tabulky. Nejde přímo o zachycení absolutních nebo procentních změn v čase, 

ale měnící se podíl na celkové sumě poskytuje dostatečnou informaci.  

 Příloha č. 11 obsahuje vertikální analýzu rozvahy společnosti XYZ s.r.o. (údaje jsou 

do tabulek přejímány v netto vyjádření). 

 Ve sledovaných letech nedochází v poměrech jednotlivých položek v rozvaze podniku 

XYZ s.r.o. k zásadním změnám. Podíl zásob na objemu aktiv klesá o 7 procentních bodů, tato 

změna jde téměř celá na vrub snížení drženého materiálu. 

Pozoruhodný je minimální a klesající podíl dlouhodobého nehmotného majetku 

na aktivech. Důvodem může být ale i to, že účetnictví nedokáže určité položky zachytit nebo 

ocenit, a tak je vůbec nevykazuje v zájmu ochrany věřitele, který by mohl z výkazů vycházet, 

jelikož zpeněžení takových položek je problematické. Situace v podniku ale není za takových 

podmínek zachycena reálně. Podle české účetní legislativy se např. vlastní výsledky výzkumu 

a vývoje do rozvahy neaktivují, ty získané koupí nebo vytvořené s úmyslem jejich prodeje 

ano (Knápková a Pavelková, 2010). Proto je těžké posoudit z účetních výkazů inovační 

potenciál podniku, ale jelikož je XYZ s.r.o. generický podnik a výzkum a vývoj u něj tudíž 

nehrají významnou roli, můžeme se domnívat, že jej výkazy hodnotí poměrně věrně. 

 Jak bylo již uvedeno, hodnocený podnik se zabývá generickými léčivy, tedy nákupem 

licencí na léky, jimž skončila patentová ochrana, a jejich výrobou a následným prodejem 

za zlomek původní ceny. Proto by se dala očekávat významná položka Ocenitelná práva. 

Ta však od roku 2007 klesá. Odepsanost ocenitelných práv byla v daných 5 letech následující: 

41,92 %; 58,23 %; 68,18 %; 75,07 % a 100,00 %. Podnik neinvestoval do nových licencí 

a spoléhá se na ty již vlastněné. 

Porovnání vertikální analýzy majetkové a zdrojové části rozvahy umožňuje vyvodit 

závěr, že podnik je překapitalizovaný. Objem dlouhodobého majetku se pohybuje okolo 60 

%, objem dlouhodobých zdrojů však nabývá hodnot ve všech sledovaných letech přes 86 %. 

V podniku existuje kladný čistý pracovní kapitál, k financování oběžných aktiv jsou 

používány dražší dlouhodobé zdroje. Podnik nevyužívá žádné bankovní úvěry, jeho jednatelé 
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tak mohou nabýt přesvědčení, že využívají k financování provozu podniku levnější vlastní 

kapitál, opak je pravdou, protože vlastní kapitál musí pokrýt alternativní náklad.  

 Příloha č. 12 zachycuje vertikální rozbor položek rozvahy v rámci farmaceutického 

průmyslu. Ze srovnání je možné zjistit, že XYZ s.r.o. má o cca 10 procentních bodů vyšší 

podíl dlouhodobého majetku na aktivech než průměr podniků v odvětví, a to i přesto, že má 

nulový dlouhodobý finanční majetek, který se u jiných podniků v odvětví podílí v průměru  

6-13 % na aktivech. 

 Také je patrné, že hodnocený podnik má vyšší podíl zásob v aktivech, což může 

ukazovat na neefektivní skladové hospodářství, protože ostatní farmaceutické podniky takové 

množství zásob držet nepotřebují. 

 XYZ s.r.o. má mnohem nižší podíl pohledávek než je v odvětví běžné (dlouhodobé 

pohledávky nemá vůbec, stejně jako Zentiva k.s.). 

 Z dat je dále vidět skutečnost, že podnik XYZ s.r.o. má ve své rozvaze nadprůměrný 

objem dlouhodobých závazků. V odvětví se pohybují v rámci jednotek procent, 

u hodnoceného podniku podíl na pasivech nabývá zprvu kolem 20 %, poté klesá k 10 %, 

přesto je několikanásobně vyšší než průměr farmaceutického průmyslu. V podniku XYZ s.r.o. 

je položka tvořena závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení, v menší 

míře odloženým daňovým závazkem. Podnik má jen jednoho společníka, závazek podniku 

k němu tedy z jeho rozhodnutí financuje chod firmy. 

 Farmaceutický průmysl je typický vysokým podílem vlastního kapitálu na pasivech. Je 

to dáno tím, že podnik má vysokou hodnotu, pokud funguje, ale dostane-li se do problémů 

a musí projít likvidací, řada položek má nehmotnou povahu a nemůže být prakticky 

zpeněžena (investice do mnohaletého výzkumu v různých fázích rozpracovanosti, 

kvalifikovaný personál, atd.). XYZ s.r.o. by si mohl dovolit i nižší objem vlastního kapitálu, 

jelikož operuje v méně rizikové části farmaceutického průmyslu, totiž v generických léčivech, 

neprovádí výzkum a vývoj nových přípravků. Podle průzkumů Evropské komise trvá podniku 

asi 12-13 let než je schopen uvést nově vyvinutý lék na trh a asi jen 0,01-0,02 % látek 

syntetizovaných v laboratořích se úspěšně dostane na trh (MPO ČR [online], 2010). Hodnoty 

uvedené v tabulkách pro odvětví zahrnují obě skupiny farmaceutických podniků, i když v ČR 

jasně převažují výrobci generik. (MPO ČR [online], 2010) Podíl vlastního kapitálu 

na pasivech může být nadhodnocen firmami s vlastními vývojovými centry podstupujícími 

jiný stupeň rizika než hodnocený podnik. Jelikož ten se nepouští do těchto vysoce rizikových 

projektů, není ani nutné využívat k chodu podniku dražší vlastní kapitál, který vyžaduje vyšší 

návratnost, kterou však nejsou méně rizikové činnosti schopny poskytovat. 
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 V hodnoceném pětiletém období je v rámci odvětví výrazný pokles objemu 

bankovních úvěrů (dlouhodobých i krátkodobých), a to o více jak 14 procentních bodů. Důraz 

se přenesl na vlastní kapitál a odvětví by mu mělo zajistit potřebnou výnosnost. 

 Příloha č. 13 obsahuje tabulky vztahující se ke společnosti Zentiva k.s, tedy 

k vybranému lídru odvětví. Co se týče ocenitelných práv, je i u firmy Zentiva k.s. jejich podíl 

na aktivech poměrně nízký, odepsanost činí v roce 2011 79,39 %. Na druhou stranu figurují 

v rozvaze společnosti i položky jiný dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek, které se u společnosti XYZ s.r.o. nevyskytují. Tyto položky 

svědčí o tom, že společnost Zentiva k.s. kromě nákupu licencí provádí vlastní výzkum a vývoj 

přípravků. 

 Zajímavou položkou je krátkodobý finanční majetek, jehož podíl je velmi nízký, 

v celém sledovaném období nedosahuje ani 1 %, na rozdíl od společnosti XYZ s.r.o. Řízení 

finančních prostředků společnosti Zentiva k.s. je blíže popsáno v kapitole věnované 

ukazatelům likvidity. 

 V roce 2008 došlo k právní transformaci společnosti Zentiva a.s. na Zentiva k.s., tím 

došlo ke snížení bilanční sumy asi o polovinu a jak je vidět v tabulce, došlo i ke změně 

některých proporcí v rámci rozvahy. Z tabulek je patrná určitá rozkolísanost, ale Zentiva je 

součástí skupiny a takový podnik dokáže zvládnout vyšší variabilitu než podnik samostatný. 

 Byl proveden i vertikální rozbor výkazu zisku a ztráty. Jako základ byly vzaty tržby 

v daném období, do tabulky byly zahrnuty jen významné položky. Příloha č. 14 obsahuje 

vertikální analýzu podniku XYZ s.r.o. Podíl jednotlivých položek na tržbách podniku je 

relativně stabilní, podnik by si měl ale dát pozor na růst ostatních provozních nákladů. Jde 

sice o menší položku, ale roste rychleji než růst tržeb. Pozitivní je ale nárůst podílu výsledku 

hospodaření před zdaněním, i když nejde o nárůst plynulý. Podíl přidané hodnoty na tržbách 

v daném období neroste, ale ani neklesá. 

Příloha č. 15 zachycuje vertikální analýzu výsledovek farmaceutického odvětví, je 

stručnější než analýza u podniku XYZ, jelikož MPO ČR zveřejňuje ve svých analýzách jen 

některé položky. Přes výrazný pokles tržeb v odvětví v letech 2007-2009 dokázaly 

farmaceutické závody řídit své aktivity takovým způsobem, že podíl přidané hodnoty rostl. 

Podíl přidané hodnoty na tržbách byl ve sledovaném podniku XYZ s.r.o. mírně lepší 

než v odvětví jako celku, což lze hodnotit kladně. Naopak osobní náklady v celém odvětví 

představovaly menší podíl na tržbách než v dané společnosti. Ostatní firmy mají možná lepší 

kapitálové vybavení, což by se mohlo odrazit v dlouhodobé konkurenceschopnosti. 
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 Podíl provozního výsledku hospodaření na tržbách je v odvětví i v dané společnosti 

srovnatelný a u obou ve sledovaném období kolísá. Farmaceutické odvětví mělo v letech 2008 

- 2010 kladný, i když nízký, finanční výsledek hospodaření. V době recese volily 

farmaceutické podniky spíše omezování započatých projektů a nepouštění se do nových 

a také omezení výdajů na výzkum a vývoj (MPO ČR [online], 2012c). Tím pádem podnikům 

nevznikla tak vysoká potřeba dlouhodobých zdrojů a nutnosti platit z nich úroky. Podnik 

XYZ s.r.o. naproti tomu vykazoval záporný finanční výsledek hospodaření v každém z pěti 

sledovaných let. Podnik má jeden dlouhodobý úvěr, v letech 2007-2011 pořizoval software, 

samostatný movitý majetek a nemovitost. Podíl výsledku hospodaření před zdaněním 

na tržbách je jak v odvětví, tak ve společnosti XYZ s.r.o. značně rozkolísaný, v údajích nelze 

vystopovat stabilní schopnost přeměnit určitou část tržeb na účetní zisk. 

 Příloha č. 16 ukazuje podíl různých položek výkazu zisku a ztráty na tržbách 

společnosti Zentiva k.s. Hodnocený podnik má vyšší podíl přidané hodnoty na tržbách 

než Zentiva k.s., což může být způsobeno outsourcingem některých aktivit společností 

Zentiva k.s. (jelikož jde o podnik ve skupině je to pravděpodobné). Na druhou stranu má 

hodnocený podnik stejně jako ve srovnání s odvětvím vyšší podíl osobních nákladů 

na tržbách. Společnost XYZ s.r.o. zaměstnává kvalifikované pracovníky, ale to platí 

pro všechny podniky v odvětví, navíc se hodnocený podnik na rozdíl od Zentivy k.s. nevěnuje 

intenzivnímu vývoji nových látek, nevynakládá tedy vysoké náklady na pracovníky výzkumu 

a vývoje. 

 Podíl nákladových úroků podniku Zentiva k.s. se díky řízení úvěrů v rámci skupiny 

v roce 2011 dostává pod setinu procenta. To je ovšem schopnost, kterou dokážou duplikovat 

jen velké podniky. S dobrým finančním řízením skupiny souvisí i vysoké ostatní finanční 

výnosy a v některých letech i kladný finanční výsledek hospodaření. 

 Kromě roku 2011 překonává Zentiva k.s. hodnocený podnik podílem hospodářského 

výsledku před zdaněním na tržbách. Záměrně nebyl vybrán čistý zisk, jelikož tyto dva 

podniky mají jinou právní firmu, jinou daňovou sazbu a u společnosti Zentiva k.s. navíc 

dochází k odlivu části zisku z podniku (ke komplementáři). 

 

3.4.2 Rozbor pomocí ukazatelů rentability 

 

 Podkapitola poskytuje hodnocení na základě ukazatelů rentability. Je žádoucí, aby 

podnik dosahoval alespoň takové úrovně zhodnocení, jaká je běžná v odvětví. 
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 Ve sledovaném období bylo dosahováno následujících hodnot (graficky zachyceno 

v Příloze č. 5; Příloha č. 17 obsahuje výpočet hodnot): 

Tab. 3.4 Ukazatele rentability XYZ s.r.o., farmaceutického odvětví a Zentiva k.s. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

XYZ s.r.o. 

ROS   [%] 9,62 6,03 14,22 20,67 13,71 

ROE   [%] 8,18 4,70 14,28 19,64 12,67 

ROA   [%] 7,52 4,96 12,85 19,29 12,35 

Farmaceutické odvětví 

ROS   [%] 15,75 16,91 9,38 15,70 13,49 

ROE   [%] 15,63 15,38 6,55 14,19 10,73 

ROA   [%] 13,75 13,88 7,87 12,92 8,81 

Zentiva k.s. 

ROS   [%] 17,98 21,88 20,17 20,16 8,23 

ROE   [%] 10,03 23,97 8,30 8,17 2,81 

ROA   [%] 10,38 21,23 20,85 23,10 8,83 

Zdroj: vlastní zpracování, MPO ČR [online], 2010, 2011a, 2012a 

 Pro ukazatele rentability společnosti XYZ s.r.o. je typická rozkolísanost, není možné 

ani v jednom z ukazatelů zachytit jednotný trend, což by se dalo hodnotit negativně. Z hodnot 

vztahujících se k celému farmaceutickému odvětví vyplývá, že situace ostatních podniků je 

obdobná. 

 Rentabilita tržeb dle Grünwalda a Holečkové (2007) informuje o účinnosti, s jakou 

dokáže podnik přeměňovat tržby na zisk. Je vidět, že podnik nemá stabilní schopnost 

přetvářet získané peníze na výsledek hospodaření. Ve výpočtu je v čitateli používán EBIT, 

není tedy rozhodující ani kapitálová struktura, ani daňová optimalizace. Podnik by se měl 

zaměřit na strukturu svých nákladů, jelikož tržby ve sledovaném období stabilně rostou. 

 Rentabilita vlastního kapitálu byla v roce 2008 nižší než rentabilita aktiv, v roce 2010 

a 2011 byl rozdíl mezi nimi nepatrný. To musíme hodnotit negativně, protože poskytovatel 

vlastního kapitálu nese vyšší riziko než poskytovatel cizího kapitálu, u něhož je návratnost 

částky jištěna smluvně, a který má přednostní právo na výplatu při likvidaci podniku 

(Higgins, 1997). Základní požadavek na úroveň rentability je, aby rentabilita vlastního 

kapitálu byla vyšší než rentabilita celkových aktiv a zároveň, aby rentabilita aktiv byla vyšší 

než bezriziková sazba (může jít o výnosnost státních pokladničních poukázek nebo 

o výnosnost dlouhodobých státních dluhopisů) (Higgins, 1997). První podmínka není vždy 

splněna. V roce 2008 se rentabilita aktiv (4,96 %) bezrizikové sazbě (4,55 %) blíží, v dalších 

letech ale nastává výrazné zlepšení. 
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 Tržby v odvětví ani v době ekonomického utlumení nijak výrazně neklesly, za to 

hrubý zisk klesl v roce 2009 poměrně výrazně. Výsledné hodnoty byly nejspíš dány 

nepříznivým vývojem nákladů v odvětví. Objem mezd se v odvětví držel přibližně na stejné 

úrovni, ale v letech 2009 a 2010 významně vzrostly ostatní osobní náklady. 

 Z údajů MPO ČR je patrný dočasný pokles obchodní marže v roce 2009, který se 

odrazil i v účetní přidané hodnotě. 

 Hodnoty dosahované společností XYZ s.r.o. jsou v letech 2007 a 2008 nižší 

než odvětvový průměr, od roku 2009 ale dosahuje ve všech třech sledovaných ukazatelích 

(s výjimkou srovnatelné rentability tržeb v roce 2011) hodnot lepších. Rok 2009 nebyl 

pro farmaceutický průmysl rokem příliš příznivým, ale zkoumaný podnik se vypořádal 

se situací na trhu velmi dobře, z hodnot pro farmaceutický průmysl je patrné, že pro jeho 

konkurenty byla situace horší. V dalších dvou letech se ale situace zlepšila i pro ně. 

 V roce 2009 bylo dosaženo společností Zentiva k.s. účetně nízké hodnoty čistého 

zisku, protože 999 621 000 Kč bylo převedeno společníkovi podniku (komplementáři Zentiva 

Group a.s.; v souladu se společenskou smlouvou zůstává v podniku 25 % zisku). Kdyby byla 

rentabilita vlastního kapitálu počítána ze zisku před převodem, dosahovala by úrovně 33,68 

%. V letech 2010 a 2011 je situace obdobná, rentabilita vlastního kapitálu před převodem 

zisku v rámci skupiny podniků by byla 38,18 % a 12,39 %. Návratnost vlastního kapitálu je 

tak kromě roku 2007 vyšší než návratnost celkových aktiv. Je možné, že kdyby byla hodnota 

vlastního kapitálu do vzorce dosazena v tržním vyjádření, a ne v nižším účetním vyjádření, 

byla by rentabilita vlastního kapitálu nižší, ale pro srovnání se používá ukazatel založený 

na účetní hodnotě. 

 Společnost Zentiva k.s. dosahuje kromě roku 2011 výrazně lepších hodnot rentability 

než hodnocený podnik i než průměr odvětví. Vysoká rentabilita tržeb ukazuje schopnost 

prodávat výrobky s vyšší přidanou hodnotou, podnik buď dokáže prodávat za vyšší cenu, 

nebo dokáže vyrábět s nižšími náklady než konkurenti v odvětví. 

 

3.4.3 Rozbor pomocí ukazatelů zadluženosti 

 

 Zadluženost je spojena s finančním rizikem a její únosná míra souvisí s typem 

podnikání, do kterého se podnik pouští. Proto je těžké hodnotit vypočítané ukazatele 

zadluženosti konkrétního podniku bez srovnání s podobnými podniky, ale jen s doporučeným 

rozpětím hodnot. 
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 Podniky vykazovaly ve sledovaném období tyto hodnoty zadluženosti (první dva 

ukazatele v každé sekci jsou vyjádřeny v procentech; graficky je tabulka 3.14 zachycena 

v Příloze č. 6; výpočet jednotlivých hodnot obsahuje Tabulka č. 18): 

Tab. 3.5 Ukazatele zadluženosti XYZ s.r.o. , farmaceutického odvětví a Zentiva k.s. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

XYZ s.r.o. 

Celková 

zadluženost 
36,81 35,38 31,87 22,91 22,22 

Zadluženost VK 58,33 55,32 47,60 30,08 29,30 

Úrokové krytí 8,24krát 4,07krát 12,37krát 23,79krát 25,47krát 

Farmaceutické odvětví 

Celková 

zadluženost 
38,25 35,48 26,14 27,46 19,25 

Zadluženost VK 62,31 55,24 35,76 38,24 24,16 

Úrokové krytí 15,75krát 13,32krát 11,95krát 38,75krát 6,20krát 

Zentiva k.s. 

Celková 

zadluženost 
21,78 33,59 38,21 41,12 29,42 

Zadluženost VK 28,16 51,43 62,77 71,25 42,55 

Úrokové krytí 22,29krát 21,76krát 84,97krát 2 154,90krát 3 781,29krát 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Cizí zdroje podniku XYZ s.r.o. jsou cca z poloviny tvořeny závazkem vůči 

společníkovi, který poskytl podniku dlouhodobou půjčku. V podstatě veškeré dlouhodobé 

zdroje podniku jsou tedy poskytovány vlastníkem podniku nebo vznikly chodem podniku. 

Podnik nemá žádné bankovní úvěry. Zbývající část cizích zdrojů je tvořena rezervami, 

krátkodobými závazky, odloženým daňovým závazkem a v minimální výši i účty časového 

rozlišení. Kapitálová struktura podniku je velmi konzervativní. 

 Vlastní kapitál hodnoceného podniku se v průběhu let zvyšoval díky tomu, že veškerý 

vyprodukovaný zisk byl ponechán v podniku. Takto vzrostl kumulovaný výsledek 

hospodaření minulých let z 59 milionů v roce 2007 na více než 120 milionů v roce 2011, 

což ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu výrazně ovlivnilo. 

 Úrokové krytí s poklesem celkové zadluženosti ve sledovaném období roste 

k pro věřitele žádoucím hodnotám. Jelikož existující úročený dlouhodobý závazek je vůči 

jedinému společníkovi, je situace podniku jakožto dlužníka jiná, než kdyby byly zdroje 

získány od banky.  
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 Celková zadluženost podniku XYZ je obdobná s tou v odvětví. V roce 2011 má 

podnik vyšší míru celkové zadluženosti, ale jak bylo uvedeno, jde o závazek vůči jedinému 

společníkovi a o krátkodobé závazky. 

 Co se týče doporučených hodnot celkové zadluženosti, uvádí Knápková a Pavelková 

(2010) široký interval 30-60 %, který není pro hodnocení příliš použitelný, proto je vhodné 

použít hodnoty daného odvětví. Např. v odvětví ubytování byla celková zadluženost v roce 

2011 téměř 80 %, zatímco ve výrobě základních kovů dosahovala 30 % (vlastní výpočet). 

 Farmaceutické odvětví směřuje k nižší zadluženosti, to se odrazilo i v nižším podílu 

dluhu na vlastním kapitálu. Cizí zdroje v odvětví klesaly současně s růstem objemu vlastního 

kapitálu, který byl dán hlavně zadržováním minulých zisků (MPO ČR [online], 2011a). 

Farmaceutický průmysl si z povahy svých dlouhodobých a rizikových projektů nemůže příliš 

vysokou zadluženost dovolit. 

 Úrokové krytí v odvětví s výjimkou roku 2010 klesalo, ale stále je na přijatelné úrovni, 

která zaručuje jak splacení úroků, tak výplatu vlastníkům. U hodnoceného podniku byl trend 

zcela opačný a ukazatel ve sledovaném období rostl, jelikož nákladové úroky od roku 2008 

klesaly a EBIT od roku 2009 výrazně vzrostl. Jak v odvětví, tak v hodnoceném podniku došlo 

v roce 2010 k výraznému nárůstu EBIT a hned v následujícím roce k jeho poklesu. Analytici 

MPO ČR se domnívají, že mírný pokles či stagnace bude ve farmaceutickém odvětví 

pokračovat i v příštích letech (MPO ČR [online], 2012b), proto jsou vyšší hodnoty XYZ s.r.o. 

vítány, zatímco jiné podniky v odvětví se mohou při splácení dostat do potíží. 

 Společnost Zentiva k.s. šla do roku 2011 přesně opačnou cestou než odvětví, totiž 

cestou růstu zadlužení. Celkové zadlužení překonává od roku 2009 hodnoty podniku XYZ 

s.r.o. o několik procentních bodů. Zentiva k.s. je součástí silné zahraniční skupiny a může 

si vyšší zadlužení dovolit, protože dochází k tokům zdrojů mezi podniky ve skupině. V roce 

2011 ale došlo k poklesu zadlužení a přesunu důrazu na vlastní, tedy nákladnější, kapitál, 

 Hodnoty úrokového krytí dosahují u Zentivy k.s. závratných výšek, jelikož od roku 

2009 snižuje objem nákladových úroků, např. v roce 2010 společnost zaplatila na úrocích 

728 000 Kč, ale na výnosových úrocích vydělala 10 156 000 Kč. Všechny společnosti 

skupiny Sanofi jsou součásti jednotného řízení volných peněžních prostředků, který umožňuje 

podnikům získat úvěr za smluvený úrok nebo vydělávat na své hotovosti úroky (Zentiva, 

2011).  

 Asi polovina cizích zdrojů společnosti Zentiva k.s. (od roku 2009 téměř všechny) 

pochází z krátkodobých závazků, velká část pak také z krátkodobých bankovních úvěrů 

(kontokorentní účet v rámci skupiny podniků). Podnik nemá dlouhodobé bankovní úvěry. 
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3.4.4 Rozbor pomocí ukazatelů aktivity 

 

 Tyto ukazatele naznačují, jak dokáže podnik nakládat se svým majetkem. Ukazatele 

aktivity jsou obsaženy v tabulce 3.6 (graficky jsou zachyceny v Příloze č. 7; výpočty obsahuje 

Příloha č. 19): 

Tab. 3.6 Ukazatele aktivity XYZ s.r.o., farmaceutického odvětví a Zentiva k.s.  2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

XYZ s.r.o. 

Obrat aktiv 0,78krát 0,82krát 0,90krát 0,93krát 0,90krát 

Obrat DM 1,28krát 1,47krát 1,79krát 1,74krát 1,51krát 

DO zásob     [dny] 120,25 95,42 84,04 80,55 76,53 

DO pohled.  [dny] 47,84 74,31 63,38 56,14 55,61 

DO závazků [dny] 52,91 31,06 39,55 37,89 42,58 

Farmaceutické odvětví 

Obrat aktiv 0,87krát 0,82krát 0,84krát 0,82krát 0,75krát 

Obrat DM 1,75krát 1,81krát 1,79krát 1,77krát 1,52krát 

DO zásob     [dny] 74,43 75,60 70,70 71,13 75,18 

DO pohled.  [dny] 114,23 132,93 123,48 105,78 102,92 

DO závazků [dny] 128,99 132,34 81,05 100,97 70,18 

Zentiva k.s. 

Obrat aktiv 0,58krát 0,97krát 1,03krát 1,15krát 1,07krát 

Obrat DM 0,84krát 2,79krát 2,55krát 3,29krát 2,65krát 

DO zásob     [dny] 39,62 34,72 26,46 22,18 26,23 

DO pohled.  [dny] 145,90 200,25 176,73 180,70 158,78 

DO závazků [dny] 130,86 153,42 123,32 120,39 83,28 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Obrat aktiv podniku XYZ s.r.o. do roku 2010 roste, což je pozitivní, v roce 2011 

klesne jen mírně. Podniku po celých 5 let stabilně rostou tržby, což ukazatele aktivity 

zlepšuje. 

 Obrat dlouhodobého majetku počítaného z netto hodnot od roku 2009 klesal, ale při 

přepočtu s použitím brutto hodnot zjišťujeme, že rostl i v roce 2010 a v roce 2011 sice klesl, 

ale poměrně málo. Ukazatele aktivity jsou citlivé na netto a brutto hodnoty, kvůli tomu může 

podnik s odepsaným majetkem vykazovat lepší hodnoty než podnik nově vybavený. 

 Doba obratu zásob klesala, což je pozitivní. 

 Doba obratu pohledávek v roce 2008 výrazně vzrostla, poté sice klesala, ale nedostala 

se pod úroveň roku 2007. Tato situace vede v podniku k vyšší potřebě zdrojů (např. úvěrů) 

a prodražuje to chod podniku. Doba obratu pohledávek je sice vyšší než doba obratu závazků, 
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ale obratový cyklus peněz se průběžně zkracuje (graficky viz Příloha č. 7, výpočet viz Příloha 

č. 19): 

Tab. 3.7 Obratový cyklus peněz XYZ s.r.o., farmaceutického odvětví a Zentiva k.s. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

XYZ s.r.o. 

OCP 115,18 138,67 107,87 98,80 89,56 

Farmaceutické odvětví 

OCP 59,67 76,19 113,13 75,94 107,92 

Zentiva k.s. 

OCP 54,66 81,55 79,87 82,49 102,73 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tržby v odvětví rostly až od roku 2010, ale v tomto a následujícím období vzrostl 

objem aktiv v odvětví, což negativně ovlivnilo obrat aktiv. Obrat aktiv sledovaného podniku 

dosahuje lepších hodnot než odvětví, pravděpodobně dokáže využívat svůj majetek 

efektivněji než průměrný konkurent v odvětví. 

Hodnoty obratu dlouhodobého majetku jsou v souladu s hodnotami odvětví a můžeme 

se domnívat, že podnik nemá nepotřebný dlouhodobý majetek. Ve výkazu zisku a ztráty se 

objevuje položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ve čtyřech z pěti hodnocených let, 

podnik se tedy snaží zpeněžit nevyužívaný majetek, což je vzhledem k tomu, že je v něm 

držen dražší dlouhodobý kapitál vhodný postup, k ohrožení provozu podniku vzhledem 

k růstu tržeb nedochází. 

MPO ČR eviduje objem krátkodobých a dlouhodobých pohledávek v jedné položce, 

proto nelze počítat jen obrat krátkodobých pohledávek a výsledné hodnoty jsou poměrně 

vysoké. XYZ s.r.o. žádné dlouhodobé pohledávky ve sledovaném období nemá.  

Doba obratu závazků, jakožto i doba obratu pohledávek v odvětví značně kolísá, 

a s nimi i délka obratového cyklu peněz. U podniku XYZ s.r.o. můžeme na rozdíl od hodnot 

celého odvětví sledovat jednotný trend, a to klesající, což je pozitivní signál. 

 Obrat aktiv společnosti Zentiva k.s. od roku 2007 roste a od roku 2008 se dostává 

nad průměr odvětví i nad hodnoty hodnoceného podniku, což ukazuje na velmi efektivní 

nakládání s majetkem. 

 To platí i pro obrat dlouhodobého majetku, který je silně nad průměrem odvětví i nad 

výsledky hodnoceného podniku, a to i při srovnatelné míře odepsanosti aktiv obou podniků. 

 Zentiva k.s. má výborný systém řízení zásob, protože dosahuje zlomku hodnot 

dosahovaných v průměru konkurenčními podniky v odvětví. Ve sledovaném období klesá 

objem zásob v absolutním vyjádření a výrazně klesá podíl hotových výrobků na zásobách. 
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Podnik dokáže vyrábět správné produkty ve správný čas. Naopak v podniku XYZ s.r.o. 

vzrostl podíl hotových výrobků na zásobách dvojnásobně, vzrostl také objem zásob 

v absolutním vyjádření. 

 Doba obratu pohledávek a doba obratu závazků Zentivy k.s. jsou naproti tomu vyšší, 

než kolik činí průměr odvětví. Podnik dokáže takto vysoké hodnoty doby obratu závazků 

zajistit nejspíše díky své velikosti a tudíž silné vyjednávací pozicí vůči dodavatelům, zároveň 

si může dovolit prodloužení obchodního úvěru svým odběratelům, jelikož je součástí skupiny 

podniku a potřebnou likviditu může načerpat ze sdílených zdrojů. Délka obratového cyklu 

peněz je přesto díky nízkým hodnotám doby obratu zásob v některých obdobích nižší 

než průměr odvětví a ve zbývajících období s průměrem odvětví srovnatelná. 

 

3.4.5 Rozbor pomocí ukazatelů likvidity 

 

 Ukazatele likvidity hodnotí, v jakém rozsahu bude podnik pravděpodobně schopen 

plnit své závazky včas a v dané výši. 

 Hodnoty ukazatelů uvádí tabulka 3.8 (první tři ukazatele jsou bezrozměrné, poslední 

ukazatel v každé sekci je uveden v procentech):  

Tab. 3.8 Ukazatele likvidity XYZ s.r.o., farmaceutického odvětví a Zentiva k.s.  2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

XYZ s.r.o. 

L3 3,38 6,18 4,96 4,71 3,77 

L2 1,11 3,11 2,84 2,59 1,98 

L1 0,21 0,72 1,24 1,11 0,67 

ČPK na OA 70,45 83,83 79,86 78,78 73,50 

Farmaceutické odvětví 

L3 1,58 1,79 2,77 2,25 3,34 

L2 1,01 1,22 1,89 1,55 2,27 

L1 0,12 0,22 0,37 0,50 0,80 

ČPK na OA 36,80 44,27 63,84 55,63 70,07 

Zentiva k.s. 

L3 1,44 2,02 1,66 1,69 2,23 

L2 1,14 1,75 1,45 1,50 1,92 

L1 0,02 0,01 0,02 0,002 0,01 

ČPK na OA 30,65 50,57 39,92 40,72 55,14 

Zdroj: vlastní zpracování, MPO ČR [online], 2010, 2011a, 2012a 
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 Podnik XYZ s.r.o. dosahuje vysokých hodnot běžné likvidity, která sice od roku 2008 

klesá, přesto je stále vysoká (grafické zachycení tabulky 3.17 viz Příloha č. 8; výpočet hodnot 

viz Příloha č. 20). 

 Pohotová likvidita je také vysoká, značí neefektivní alokaci peněz v oběžných 

aktivech. 

 Hodnoty okamžité likvidity mají rozkolísaný charakter, který může poukazovat 

na nesystematický přístup k řízení hotovosti v pokladně a na bankovních účtech. 

 Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech je v celém sledovaném období 

velmi vysoký, neklesá pod 70 %, přičemž Knápková a Pavelková (2010) doporučují hodnoty 

v rozmezí 30-50 %. 70-83 % krátkodobých aktiv je financováno dlouhodobými zdroji. To je 

výraz překapitalizování a velmi konzervativního přístupu ke kapitálové struktuře. Nevýhodou 

tohoto přístupu je nulová výnosnost oběžných aktiv během jejich držení, zatímco v nich 

vázané dlouhodobé zdroje si vyžadují odměnu neustále. 

 Z tabulky je patrné, že hodnoty běžné a pohotové likvidity farmaceutického průmyslu 

jsou opravdu vysoké, a to i vzhledem ke konkurenčním podnikům (i když se hodnotám 

odvětví podnik v roce 2011 začíná blížit). Obzvláště je to patrné u běžné likvidity, můžeme 

usuzovat na vyšší než nutný objem zásob hodnoceného podniku. 

 Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech v odvětví značně kolísá, 

v roce 2011 dosahuje hodnoty srovnatelné s hodnoceným podnikem, ale je těžké odhadnout, 

jak se ukazatel bude vyvíjet v dalších letech. Z dat odvětví nelze jednoznačně určit, 

zda k rozkolísanosti ukazatele přispěly více změny v oběžných aktivech či krátkodobých 

závazcích. 

 Společnost Zentiva k.s. v daných letech využívala operativní či finanční leasing, 

závazky z nich ale nejsou součástí rozvahy, což může ukazatel poněkud zkreslovat, nešlo 

ale o významné položky. 

 Hodnoty okamžité likvidity společnosti Zentiva k.s. působí na první pohled 

překvapivě. Jak uvádí výroční zpráva společnosti z roku 2010, do 30.6.2010 byla využívána 

cash-poolingová struktura v rámci skupiny Zentiva, od 1.7.2010 je součástí systému řízení 

hotovosti v rámci skupiny Sanofi, který byl už v textu nastíněn: podniky posílají své volné 

peněžní prostředky společnosti Sanofi, která má vytvořený účet pro každou ze svých 

dceřiných společností. Společnostem se za uložené zdroje připisují úroky podle předem 

sjednané metodiky (odvíjí se od sazby LIBOR), za zapůjčené zdroje potom společnosti úroky 

platí, také podle dané metodiky vycházející ze sazby LIBOR. Zentiva k.s. má v podstatě 

kdykoliv přístup k peněžním prostředkům a úrok za ně placený se odvíjí čistě ze sazby 
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LIBOR, ne ze zadlužení podniku, rizikovosti projektu aj. Podnik má tedy horší hodnoty 

okamžité likvidity jen účetně, ale k prostředkům má neustálý přístup. 

 Společnost Zentiva k.s. celkově dosahuje díky efektivnímu řízení oběžných aktiv 

hodnot likvidity nižších než je průměr v odvětví a může si dovolit převést dlouhodobé, tedy 

dražší, zdroje z oblasti krátkodobých aktiv k aktivům dlouhodobým, jejichž zapojení slibuje 

přiměřenou návratnost. Přitom má stále dostatečně vysoký finanční polštář ve formě cca 50 % 

oběžných aktiv. 

 

3.4.6 Rozbor pomocí provozních ukazatelů 

 

 Tato kapitola obsahuje některé z ukazatelů týkající se provozní oblasti, které lze 

spočítat na základě účetních výkazů (příp. údajů z výročních zpráv, jako je počet 

zaměstnanců). Hodnoty shrnuje tabulka 3.9 (grafické zachycení viz Příloha č. 9; výpočet viz 

Příloha č. 21): 

Tab. 3.9 Provozní ukazatele XYZ s.r.o., farmaceutického odvětví a Zentiva k.s. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

XYZ s.r.o. 

PH/Tržby 0,42 0,39 0,41 0,44 0,41 

PH/Zam.            [tisíce Kč] 881,57 837,44 988,52 1 188,67 1 099,12 

Tržby/Zam.       [tisíce Kč] 2 094,90 2 140,78 2 428,87 2 704,26 2 695,08 

Výkony/Zam.    [tisíce Kč] 2 023,45 1 973,14 2 360,28 2 724,39 2 687,09 

Osobní Ná/Zam.[tisíce Kč] 412,47 426,83 449,30 453,06 459,99 

Farmaceutické odvětví 

PH/Tržby 0,37 0,38 0,34 0,34 0,37 

PH/Zam.            [tisíce Kč] 1 383,61 1 322,84 1 220,31 1 378,10 1 421,63 

Tržby/Zam.       [tisíce Kč] 3 696,75 3 498,72 3 639,44 4 042,51 3 880,31 

Výkony/Zam.    [tisíce Kč] 3 311,00 3 145,39 3 228,50 3 761,67 3 742,13 

Osobní Ná/Zam.[tisíce Kč] 469,68 480,41 503,00 501,01 500,36 

Zentiva k.s. 

PH/Tržby 0,37 0,38 0,33 0,38 0,29 

PH/Zam.            [tisíce Kč] 2 139,75 2 243,55 1 949,21 2 585,24 1 700,11 

Tržby/Zam.       [tisíce Kč] 5 777,49 5 960,15 5 828,29 6 885,04 5 780,94 

Výkony/Zam.    [tisíce Kč] 5 539,22 5 940,37 5 744,67 6 902,90 5 720,92 

Osobní Ná/Zam.[tisíce Kč] 865,69 721,74 708,82 760,53 772,96 

Zdroj: vlastní zpracování, MPO ČR [online] 2010, 2011a, 2012a 

 Produktivita práce počítaná přes přidanou hodnotu hodnoceného podniku 

ve sledovaném období rostla, stejně jako tržby a výkony přepočítané na jednoho zaměstnance. 
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Rostly také osobní náklady, ale pomalejším tempem než produktivita práce, což může být 

vnímáno pozitivně. Od roku 2010 se přidaná hodnota na pracovníka dostává nad 1 milion Kč, 

což je úroveň, kterou by podnik v high-tech oboru měl dosahovat. 

 Ve srovnání s průměrem odvětví má hodnocený podnik nižší produktivitu práce (nižší 

přidanou hodnotu na zaměstnance), rozdíl je poměrně veliký, i přesto, že produktivita práce 

v podniku XYZ s.r.o. rostla. Hodnocený podnik dosahoval nižších hodnot tržeb a výkonů 

na zaměstnance, přestože jím vynaložené osobní náklady se blíží těm v odvětví. To je třeba 

hodnotit negativně. 

 Jak je z tabulky patrné, společnost Zentiva k.s. je v oblasti produktivity velmi úspěšná, 

ve třech ze sledovaných pěti let dosahuje přidaná hodnota na zaměstnance přes 2 miliony Kč. 

Podnik se zaměřuje na výrobu generických léčiv a doplňků stravy, stejně jako XYZ s.r.o., 

ale dokázal vytvořit takové portfolio produktů, za které jsou zákazníci ochotni platit částky 

značně převyšující součet výrobních nákladů, osobních nákladů, odpisů a nákladových úroků. 

Zentiva k.s. má také mnohem vyšší podíl tržeb a výkonů v přepočtu na pracovníka než je 

typické pro odvětví. Osobní náklady připadající na pracovníka jsou mnohem vyšší než ty 

hodnoceného podniku nebo průměr odvětví, přesto patří Zentiva k.s. s takto vysokými 

osobními náklady k nejvýdělečnějším podnikům ve farmaceutickém průmyslu ČR. Vyšší 

osobní náklady mohou být odrazem zapojení kvalifikovanější pracovní síly. 

 Následující tabulka zachycuje podíl osobních nákladů, odpisů a nákladových úroků 

jakožto vyjádření zapojených výrobních faktorů na přidané hodnotě, zbývající část přidané 

hodnoty je tvořena ziskem a v menší míře jinými položkami (hodnoty jsou uvedeny 

v procentech): 

Tab. 3.10 Podíl nákladů na výrobní faktory na přidané hodnotě XYZ s.r.o. a Zentiva k.s. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

XYZ s.r.o. 70,32 77,28 66,34 56,78 58,51 

Zentiva k.s. 54,53 44,01 49,46 39,49 59,43 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Je vidět, že podíl zisku na přidané hodnotě podniku Zentiva k.s. se do roku 2011 

zvyšuje, zvyšuje se i u hodnoceného podniku, ale v roce 2010 je při vzájemném srovnání cca 

o 17 procentních bodů nižší. Hodnocený podnik má ve svém sortimentu pravděpodobně 

produkty, které jsou snáze nahraditelné jinými, a tomu odpovídá i jejich cena. Rok 2011 nebyl 

pro společnost Zentiva k.s. příliš úspěšný (vzhledem k minulým výkonům, ne vzhledem 

k odvětví jako celku), což se podepsalo na poklesu podílu zisku na přidané hodnotě. 
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V minulých letech ale podnik prokázal, že zisk (a případné další položky) se mohou 

na přidané hodnotě farmaceutické firmy podílet až 60 %. 

Graf 3.1 Skladba přidané hodnoty XYZ s.r.o. 2007-2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.2 Skladba přidané hodnoty Zentiva k.s. 2007-2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Hodnocení benchmarkingovým diagnostickým systémem finančních 

indikátorů INFA 

 

 INFA je metoda umožňující posouzení tvorby hodnoty podnikem a srovnání podniku 

s nejlepšími podniky v odvětví nebo s celým odvětvím. Je částečně dostupná na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

 INFA dělí podniky do 4 kategorií, přičemž ta nejlepší je tvořena podniky, které 

generují ekonomickou přidanou hodnotu (EVA). Tvoří-li tedy podnik EVA, automaticky je 

do této skupiny zařazen. Cílem této kapitoly je zjistit, zda podnik podle metodiky INFA tvoří 

EVA a jak si tedy stojí v rámci odvětví. 

 Jak bylo uvedeno v teoretických východiscích, metodika INFA používá pro výpočet 

EVA vzorec EVA = (ROE - re)·VK, přičemž část vzorce v závorce se nazývá spread. Podle 

tohoto vzorce budeme postupovat v této kapitole, zatímco v kapitole další bude EVA 

vypočtena „klasickým“ způsobem (tj. tím, který propaguje společnost Stern Stewart & Co.). 

 Hodnoty bezrizikové sazby (rf; získáno z modelu INFA), alternativního nákladu 

vlastního kapitálu (re; získáno z modelu INFA) a rentability vlastních aktiv (ROE; získáno 

vlastním výpočtem) podniku XYZ s.r.o. jsou zachyceny v grafu 3.3: 

Graf 3.3 Bezriziková sazba, alternativní náklad vlastního kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu XYZ s.r.o. 2007-

2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování údajů z INFA 

 Jak je patrné, ROE převyšuje re v rámci sledovaného období jen v roce 2010, podle 

metodiky INFA podnik tvoří hodnotu pro vlastníka jen v tomto roce. Alternativní náklad 
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vlastního kapitálu (re) je vysoký hlavně kvůli vysoké přirážce za riziko plynoucí z velikosti 

podniku. V roce 2008 se výnosnost vlastního kapitálu blíží výnosnosti bezrizikových státních 

dluhopisů emitovaných na 10 let, což musí být hodnoceno velmi negativně, 

ale ve sledovaném období šlo o výjimku. 

 Farmaceutický průmysl si při tvorbě hodnoty vedl v průměru lépe: 

Graf 3.4 Bezriziková sazba, alternativní náklad vlastního kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu farmaceutického 

odvětví 2007-2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování údajů z INFA 

 Vyjma roku 2009 bylo odvětví pro vlastníky podniku vhodnou investicí, podniky 

dokázaly v průměru zhodnotit své zdroje nad očekávání investorů. Situace v odvětvích je 

různá, jak vyplývá z publikací Finanční analýza podnikové sféry z let 2007 až 2011, v daném 

období existovala odvětví jako výroba potravinářských výrobků, výroba textilií nebo pozemní 

a potrubní doprava, která hodnotu netvořila, ale naopak ničila. To je špatná zpráva pro ty, kdo 

do podniků investovali, ale ekonomická teorie předpokládá, že na konkurenčních trzích by se 

ekonomický zisk (EVA) měl pohybovat okolo 0 (Biddle, Bowen a Wallace, 1999). Jak bylo 

uvedeno, farmaceutický průmysl je high-tech odvětví s vysokou přidanou hodnotou, navíc 

jsou v České republice zastoupeny hlavně podniky zaměřené na produkci generických léčiv, 

tedy podniky méně rizikové než ty, které vkládají zdroje do vývoje nových léčiv, proto není 

kladná EVA v odvětví tolik překvapující. 
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 Lídr odvětví Zentiva k.s. dosahoval podle metodiky INFA těchto hodnot: 

Graf 3.5 Bezriziková sazba, alternativní náklad vlastního kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu Zentiva k.s. 2007-

2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování údajů z INFA 

 Od roku 2008 má podnik kladný spread (tj. rozdíl mezi rentabilitou vlastního kapitálu 

a alternativním nákladem vlastního kapitálu) a vytváří pro vlastníky hodnotu (nadzisk), ten se 

navíc zvyšuje, dokonce i v obecně ekonomicky nepříliš příznivých letech 2008-2009. V roce 

2011 se sice situace společnosti zhoršuje, ale stále dochází k tvorbě hodnoty. Situace 

farmaceutického průmyslu je specifická, jak uvádí publikace Panorama zpracovatelského 

průmyslu ČR 2009, tržby jsou z 80 % hrazeny státem skrze zdravotní pojišťovny, což 

poskytuje odvětví určitou stabilitu. Navíc oba podniky produkují generická léčiva, a ne vlastní 

přípravky, tudíž čelí výrazně nižšímu riziku. EFPIA [European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations] uvádí, že v roce 2009 bylo v ČR dostupných 32 nových 

(inovativních) léků, ale ujalo se jich jen 9. Podle EFPIA je tato skutečnost silně ovlivněna 

životní úrovní obyvatel státu (EFPIA [online]). Z uvedeného údaje můžeme usuzovat 

na vysokou rizikovost prvotního vývoje léčiv, která se mohla odrazit i ve vyšších 

alternativních nákladech vlastního kapitálu. Hodnoty ROE byly přepočítány před rozdělením 

zisku mezi komplementáře a komanditistu. 

 Hodnoty EVA pro podnik XYZ s.r.o. počítáno pomocí spreadu jsou následující 

(hodnoty jsou v tisících Kč; výpočet viz Příloha č. 22): 
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Tab. 3.11 Hodnoty EVA equity XYZ s.r.o. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

EVA equity -6 186,99 -10 110,66 -5 438,21 11 557,42 -1 928,49 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z INFA 

 Tabulka uvádí absolutní výši EVA hodnoceného podniku, která, jak bylo uvedeno, je 

kladná jen v roce 2010, ve zbývajících letech podnik hodnotu spotřebovává. Tato situace je 

pro vlastníka podniku negativní, tím více, že se podnik pohybuje v jinak perspektivním 

odvětví s celkově kladnou EVA. Rentabilita vlastního kapitálu je přitom v celém sledovaném 

období kladná a rentabilita aktiv je v letech 2009 až 2011 dokonce vyšší než odvětvový 

průměr. Finanční analýza poměrovými ukazateli tak byla k podniku pravděpodobně příliš 

mírná a jeho výdělečná schopnost je slabší, než se dalo předpokládat z ukazatelů rentability. 

 Někteří odborníci upozorňují na to, že výše alternativního nákladu kapitálu je 

nadsazená a proto vycházejí hodnoty EVA tak nízké až záporné (Biddle, Bowen a Wallace, 

1999). To může být i případ hodnoceného podniku, jelikož během sledovaného období nebyl 

společníkovi podniku vyplacen žádný podíl na zisku, zisk v řádech milionů korun byl 

kumulován ve firmě. Můžeme předpokládat, že požadavky vlastníka na výnosnost podniku 

jsou značně nižší, než kolik odhaduje model INFA, jelikož by si vlastník mohl každoročně 

odčerpat část peněz, což nedělá. Damodaran tvrdí, že pro smysluplný výpočet rizikové 

přirážky v rámci určitého státu je třeba dat shromážděných alespoň v průběhu 40-50 let 

(Damodaran [online]), což není případ České republiky.  

 Za poznámku stojí i konstrukce EVA v modelu INFA: Rentabilita vlastního kapitálu je 

vypočítána z hodnot převzatých z účetních výkazů, není pro výpočet nijak upravena 

(oproti „klasickému“ způsobu výpočtu EVA, tzv. EVA entity), alternativní náklad vlastního 

kapitál je naproti tomu odhad tržní charakteristiky (vždy jde o odhad, nikoliv o výpočet, ten 

může být tedy vzdálen od skutečnosti), třetí prvek - tedy vlastní kapitál - je opět plně převzat 

z účetních výkazů (bez ohledu na ekvivalenty vlastního kapitálu, se kterými počítá EVA 

entity, jelikož různé úpravy účetních dat mají právě těmto datům propůjčit ekonomický 

smysl; ekvivalenty vlastního kapitálu mohou účetní vlastní kapitál jak zvyšovat, tak snižovat, 

převzetí hodnoty z účetnictví je tedy poměrně nepřesné). Když to shrneme, vzorec vypadá 

tak, že údaj z účetnictví vynásobíme rozdílem mezi účetní a tržní hodnotou a předpokládáme, 

že tímto způsobem došlo k vyrušení účetních úprav ekonomické reality (např. investice 

do výzkumu a vývoje, do školení zaměstnanců aj., na které je kladen v metodice EVA entity 

takový důraz, nemají v EVA equity žádný odraz). Nehledě na to, že právě účetní hodnota 
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vlastního kapitálu bývá velmi často kritizována jako vzdálená od své skutečné tržní hodnoty. 

Metodě lze tedy důvěřovat jen omezeně. 

 Pro srovnání jsou uvedeny hodnoty podniku Zentiva k.s. vypočítané metodou INFA 

(EVA equity) a vypočítané společností Čekia (EVA entity) (hodnoty jsou v tisících Kč; 

výpočet EVA equity viz Příloha č. 23): 

Tab. 3.12 Porovnání hodnota EVA equity a EVA entity společnosti Zentiva k.s. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

EVA equity -7 762 780 851 863 555 1 195 507 160 592 

EVA entity n/a 499 510 613 188 982 793 74 069 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z INFA a údaje z Čekia [online] 

 Výpočet EVA pomocí spreadu je snazší díky dostupnosti dat, která shromažďuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - EVA equity je součástí zveřejňovaných analýz 

odvětví. Je ale těžké soudit, nakolik je tato jednoduchost na úkor přesnosti. 

 Hodnocení podnikové výkonnosti je komplexní záležitost a EVA se snaží svou 

konstrukcí jít proti krátkozrakým opatřením, klade důraz na investice do výzkumu a vývoje, 

inovací, zvyšování kvalifikace pracovníků apod. Tyto položky jsou v EVA entity vyňaty 

z nákladů, aktivovány a odepisovány jako jiné investice podniku. Faktem zůstává, že i tento 

postup je pouze odhadem dopadu těchto kroků na budoucí výkonnost podniku a výpočet 

na základě EVA entity nemusí být nutně přesnější než jiná varianta výpočtu EVA. Nikdo 

nemůže například s určitostí tvrdit, že investice do proškolení pracovníka, který posléze 

z podniku odejde a odnese s sebou know-how, pomáhá podniku tvořit hodnotu; konstrukce 

ukazatele ale umožňuje zaměřit pozornost správným směrem. 

 Na základě vypočtených hodnot EVA metodikou INFA musíme podnik XYZ s.r.o. 

hodnotit negativně, finanční analýza ukázala zdravý podnik, ale při bližším pohledu je 

pravděpodobné, že podnik není lepší investicí než vložení peněz do jiného farmaceutického 

podniku s podobně rizikovými projekty. 

 

3.6 Hodnocení pomocí ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

 

 V této části bude vypočítána EVA podniku XYZ s.r.o. na základě postupu EVA entity 

a bude proveden pyramidový rozklad hodnot dosažených v posledních dvou sledovaných 

obdobích, aby mohla být situace zhodnocena v širších souvislostech. 

 Marinič (2008) uvádí, že EVA je nejen odměna vlastníkům podniku, ale jde i o zdroje, 

které mohou být investovány do zvýšení budoucí výkonnosti podniku. Proto jsou podniky 
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tvořící nadzisk ve výhodě oproti podnikům, které jej nejsou schopny tvořit a ohrožují tím 

svou budoucí konkurenceschopnost. 

 Výpočet bude proveden ve 4 základních krocích, přičemž každý z nich obsahuje další 

výpočty: 

1. Výpočet výše kapitálu zaměstnaného v operačních aktivech (C): 

Tab. 3.13 Výpočet výše kapitálu XYZ s.r.o. 2007-2011 (v tisících Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva (počátek roku) 153 097 160 697 166 424 185 450 202 830 

Nedokončený DHNM -395 -4 486 -1 340 0 -18 899 

Poskytnuté zálohy 

DHNM 
-368 0 0 -131 0 

Nadbytečné peněžní 

prostředky 
0 -5 913 -15 955 -12 052 -3 226 

Cizí zdroje krátkodobé -18 588 -12 944 -20 596 -21 762 -29 444 

Odložený daňový 

závazek 
-2 048 -2 723 -3 884 -4 799 -5 072 

Čistá operační aktiva C 131 698 134 631 124 649 146 706 146 189 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Aktiva jsou pro výpočet přejímána ze začátku účetního období, aby šlo opravdu 

o aktiva, která se mohla podílet na tvorbě výstupu. 

 Nedokončený majetek a zálohy na něj poskytnuté sice figurují v dlouhodobých 

aktivech, ale aktiva, ke kterým se vážou, nejsou ve výrobním procesu ještě používána, proto 

jsou částky odečteny. 

Nadbytečné peněžní prostředky představují peněžní prostředky držené nad rámec 

potřeb typických pro dané odvětví, jsou tedy stanovené na základě hodnot okamžité likvidity 

dosahované odvětvím, kromě roku 2007, kdy byly odvětvové hodnoty nižší než 0,2, což je 

dolní mez doporučovaná MPO ČR, a hodnota dosahovaná podnikem XYZ s.r.o. byla 0,21, 

tedy uspokojivá. 

Cílem je získat objem aktiv financovaných zpoplatněnými zdroji, tedy aktiv, které 

musí vydělat nejen na sebe, ale i na úrok či odměnu vlastníkovi za poskytnutí zdrojů. Proto 

dochází k odečtení krátkodobých závazků a odloženého daňového závazku. 

 Z informací v přílohách k jednotlivým účetním závěrkám vyplývá, že podnik za celé 

sledované období nevložil žádné peníze do výzkumu a vývoje ani nepořídil či nepronajímal 

žádná aktiva v rámci leasingových smluv, proto již nedochází k jiným úpravám objemu aktiv. 
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 Položky by měly být pro výpočet EVA přeceněny na tržní hodnotu, ale jak uvádí 

Beranová, Basovníková a Martinovičová (2010), jde o velmi nákladnou proceduru a zdroje 

na ni vynaložené by mohly převýšit přínosy plynoucí ze zjištění EVA. 

 V příloze účetní závěrky figuruje i dlouhodobý majetek nevykázaný v rozvaze (drobný 

dlouhodobý majetek). Jelikož nevíme, o jaká aktiva se jedná, zda jsou používána ve výrobním 

procesu či ne, nebereme tyto částky při výpočtu v úvahu. Worthington a West (2001) 

se odvolávají na jednoho z autorů modelu EVA, Stewarta, který doporučuje provádět úpravy 

účetních dat jen v případech, když jde o významnou položku; když je možné získat potřebné 

údaje k transformaci dat relativně jednoduše a když jde o položku, která může být ovlivněna 

managementem podniku. V tomto případě se o významnou položku nejedná, proto nedochází 

ke změně objemu aktiv. 

 Na první pohled je z tabulky patrná jedna věc - ačkoliv objem aktiv v rozvaze 

hodnoceného podniku každoročně narůstá, o objemu čistých operačních aktiv, které jsou 

kryty dlouhodobými, placenými zdroji a mají plnit funkci, kvůli které byl podnik založen, 

se to říci nedá. 

2. Výpočet zdaněného zisku z provozních operací podniku (NOPAT) 

 V tomto kroku se bude vycházet z provozního výsledku hospodaření a jeho cílem bude 

ponechat ve výsledku hospodaření jen takové položky, které mají přímý vztah k hlavní 

činnosti podniku, tj. vznikly na základě používání čistých operačních aktiv C vypočtených 

v bodě 1. 

Tab. 3.14 Vypočet NOPAT XYZ s.r.o. 2007-2011 (v tisících Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Provozní VH 10 624 8 719 23 256 39 615 28 556 

Výnosové úroky +124 +82 +21 +10 +3 

Tržby z prodeje 

DM a materiálu 
-131 -383 -339 -3 688 -546 

Zůstatková cena 

prodaného DM a 

materiálu 

+250 +124 +286 +919 +2 534 

Upravený VH 10 867 8 542 23 224 36 856 30 547 

Sazba daně 9,65 % 8,88 % 13,75 % 16,59 % 18,04 % 

Fiktivní daň -1 048 -758 -3 193 -6 114 -5 510 

NOPAT 9 819 7 784 20 031 30 742 25 037 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jednou z úprav je i přičtení výnosových úroků připadající na provozně nezbytnou část 

peněžních prostředků, jelikož část, která není provozně nutná, byla vyčleněna při výpočtu C. 
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Sazba daně vychází z doporučení Maříka a Maříkové (2005) nepočítat se skutečnou 

daňovou sazbou, jelikož ta se váže k daňovému základu, ale s podílem splatné daně 

a účetního výsledku hospodaření. 

3. Výpočet vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC) 

 Výpočet je realizován podle vzorce (2.22). 

Tab. 3.15 Výpočet WACC XYZ s.r.o. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

VK/C 0,730 0,716 0,738 0,852 0,850 

re 14,28 % 14,20 % 13,94 % 12,16 % 13,76 % 

re·VK/C 10,42 % 10,16 % 10,29 % 10,36 % 11,70 % 

CZ/C 0,270 0,284 0,262 0,148 0,150 

rd·(1-t) 3,80 % 3,95 % 4,00 % 4,05 % 4,05 % 

rd·(1-t)·CZ/C 1,03 % 1,12 % 1,05 % 0,60 % 0,61 % 

WACC 11,45 % 11,28 % 11,34 % 10,96 % 12,31 % 

Zdroj: vlastní zpracování, údaje z INFA 

 Objem vlastního a cizího kapitálu by měl být v tržním ocenění, to ale není k dispozici. 

Výpočet vah složek kapitálu vychází z upravené rozvahy, ve které se bilanční suma rovná 

objemu čistých operačních aktiv C: 

Tab. 3.16 Výše čistých operačních aktiv XYZ s.r.o. 2007-2011 (v tisících Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

VK 96 083 96 343 92 018 124 948 124 280 

Základní C 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 

Rez. fond 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

VH min. let 59 028 67 326 72 328 90 060 120 411 

VH BÚO 8 298 5 002 17 732 30 351 22 415 

Ekvivalenty VK -5 343 -10 085 -32 142 -29 563 -52 646 

Cizí zdroje 35 615 38 288 32 631 21 758 21 909 

C 131 698 134 631 124 649 146 706 146 189 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklad vlastního kapitálu re je převzat z výstupů metody INFA. Náklad cizího 

kapitálu (úrok) je převzat z přílohy k účetní závěrce podniku XYZ s.r.o. Podnik má jeden 

dlouhodobý úročený závazek, a to vůči vlastníkovi podniku. Úroková míra je 5 %. Nemá 

žádný bankovní úvěr. Úrok je ve vzorci daněn, aby byl zachycen daňový štít plynoucí 

ze zapojení úročených cizích zdrojů. 
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4. Výpočet EVA 

 Absolutní výše EVA je stanovena dle vzorce (2.21). Grafické zachycení viz Příloha 

č. 10. 

Tab. 3.17 Hodnota EVA společnosti XYZ s.r.o. 2007-2011 (v tisících Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

NOPAT 9 819 7 784 20 031 30 742 25 037 

WACC·C 15 079 15 186 14 135 16 079 17 996 

EVA -5 260 -7 402 5 896 14 663 7 041 

Zdroj: vlastní zpracování 

 EVA entity hodnotí podnik XYZ s.r.o. zásadně lépe než EVA equity dle metodiky 

INFA, podnik v letech 2009-2011 vytváří hodnotu pro vlastníka, je výdělečnější, než vlastník 

očekával. A to i přesto, že byla použita v obou postupech stejná výše nákladu vlastního 

kapitálu re.  Důvodem je pravděpodobně nepoměr mezi účetní hodnotou vlastního kapitálu, 

která je používána v rámci INFA, a upravenou hodnotou vlastního kapitálu, která je 

používána v EVA entity. Hodnota vlastního kapitálu je v EVA entity snižována zápornými 

ekvivalenty vlastního kapitálu, tím pádem dochází k mírnému přesunu váhy směrem 

k levnějšímu cizímu kapitálu. Ekvivalenty vlastního kapitálu vznikají z úprav účetních dat 

na pohled vlastníků podniku. Mařík a Maříková (2005) uvádějí, že jsou ekvivalenty vesměs 

kladné, to ale není případ tohoto podniku, jelikož nedošlo k aktivaci žádné z položek typu 

vzdělávání pracovníků, investice do výzkumu a vývoje, budování značky, budování nových 

distribučních cest aj. Kladné ekvivalenty VK by zvyšovaly váhu VK v kapitálu a zvyšovaly 

by výsledný WACC, což by byl odraz rizikovějších aktivit typu výzkum a vývoj, 

marketingová kampaň, atd., které mají nejistý výsledek. Hodnocený podnik se do takovýchto 

akcí nepouští, pravděpodobně díky zohlednění těchto skutečností dosáhl vzhledem ke své 

velikosti a rizikovosti svých aktivit lepších výsledků při výpočtu EVA entity než EVA equity, 

jelikož ta tyto aspekty nezohlednila. Naopak, jak uvádí tabulka 3.21, Zentiva k.s. dopadla 

při hodnocení EVA equity na základě účetních měřítek lépe než v hodnocení dle EVA entity, 

kde byly vzaty v úvahu jednotlivé činnosti podniku a její projekty - a to i přesto, že jde 

o součást silné skupiny podniků, což snižuje finanční, a tedy i celkové, riziko podniku. 

 Kladná EVA ve třech z pěti hodnocených let řadí podnik k těm lepším v odvětví, 

i když ne k těm nejúspěšnějším, protože docházelo i k ničení hodnoty, a to v odvětví, které 

celkově vytváří kladnou EVA. 
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Graf 3.6 Rozklad EVA společnosti XYZ s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování dat dle Knápková a Pavelková (2010)  

 Pyramidový rozbor ukazuje vývoj vybraných ukazatelů a jejich vliv na změnu EVA 

v posledních dvou letech hodnoceného období. EVA klesla mezi roky 2010 a 2011 o 7 622 

tisíc Kč, přičemž byla zjištěna absolutní výše, jakou se na tomto poklesu podílely dané 

ukazatele. Největší podíl měl pokles rentability tržeb počítáno přes NOPAT, který byl buď 
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nárůst využívání cizích zdrojů a lepší využití operačních aktiv. Problém je možné hledat 

v nákladech, podnik by se měl zaměřit na analýzu jednotlivých nákladových položek. 

 Je třeba ale také zmínit fakt, že postup výpočtu EVA entity je náchylný 

k subjektivnímu rozhodování (Jaké položky vyloučit z výnosů a nákladů? Jak dlouho 

odepisovat nově aktivovaná aktiva? Jak postupovat při zohlednění leasingu? Jaké částky jsou 

pro výpočet významné a co už je možné vynechat? Jsou rezervy tvořeny v přiměřené výši, 

nebo je máme ve výpočtu „rozpustit“? aj.) a je silně závislý na dostupných informacích. EVA 

je absolutní ukazatel vycházející z účetních dat, De Villiers (1997) ukazuje, že je EVA 

v průběhu let zkreslována inflací. 

 EVA a její kladná či záporná výše umožňuje podniku zhodnotit přiměřenost zapojení 

zdrojů ve svém podnikání a jejich zhodnocení. Předpokládáme-li, že podnik XYZ s.r.o. 

v letech 2007 a 2008 vykazoval zápornou EVA, můžeme tvrdit, že své dlouhodobé zdroje 

vkládal do aktiv a činností, které nedokázaly být natolik výdělečné, nakolik vkladatelé 

kapitálu očekávali. V tom případě by se podnik měl snažit kapitál přesunout do jiných aktiv 

a činností (např. XYZ s.r.o. má nadměrnou výši čistého pracovního kapitálu, oběžný majetek 

ale nedokáže uspokojit nároky poskytovatelů zdrojů; na druhou stranu nemá žádný 

dlouhodobý finanční majetek a v posledním roce hodnoceného období má v rozvaze 

ocenitelná práva ve výši 1 000 Kč, a to i přesto, že jde o firmu vyrábějící generická léčiva, 

která neprovádí žádný výzkum a vývoj vlastních přípravků.). Stern, Shiely a Ross (2001) 

uvádějí, že EVA bývá kritizována za tlak na snižování používaného kapitálu, a bývá proto 

nazývána „protirůstovou“, kvůli předpokládanému negativnímu dopadu těchto úspor 

na inovace v podniku a možnému odmítnutí investic s čistou současnou hodnotou, které 

ale mají delší dobu návratnosti; autoři konceptu s tímto názorem nesouhlasí. Biddle, Bowen 

a Wallace (1999) se odkazují na průzkumy, dle kterých obrat aktiv v podnicích, které zavedly 

nějakou formu hodnotové managementu blízkého EVA, vzrostl o 14 % oproti podnikům, 

které takové nástroje nezavedly.  
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4. Návrhy, doporučení 

 

Tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení vyplývající z provedených rozborů. 

Doporučení jsou zaměřena na několik oblastí: 

a) Poměr krátkodobých a dlouhodobých zdrojů 

Z analýz vyplývá, že je hodnocený podnik překapitalizovaný, má vysoký objem 

čistého pracovního kapitálu, což zvyšuje objem zdrojů, u kterých musí být hrazena odměna 

za jejich používání, a zhoršuje to pozici podniku při hodnocení pomocí metody EVA. Podnik 

by měl začít ve větší míře využívat pro financování oběžných aktiv krátkodobé cizí zdroje 

a dlouhodobé zdroje by měl vložit do stálých aktiv, například do dlouhodobého finančního 

majetku, který nevlastní vůbec, nebo část dlouhodobých zdrojů z podniků odčerpat. Podnik 

v celém období zisk kumuloval, nevyplácel žádné podíly, proto můžeme předpokládat, že jde 

o strategickou rezervu, která si může dovolit být investována dlouhodobě (ať už do hmotné, 

nehmotné či finanční formy majetku), a nemusí být uložena v oběžných aktivech jako 

krátkodobá rezerva. Podnik by měl uvažovat o snížení podílu čistého pracovního kapitálu 

na oběžných aktivech ze současných více jak 70 % na cca 50 %. Vyšší využití krátkodobých 

neúročených cizích zdrojů (v rámci přiměřené likvidity) umožňuje zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku díky nižším prodejním cenám produkce nebo zvýšení nákladů 

ve vhodných oblastech. Snížení čistého pracovního kapitálu může jít cestou přesunu 

dlouhodobých zdrojů do dlouhodobých aktiv, která jsou díky působení operační páky 

výnosnější, nebo cestou snížení celkového objemu dlouhodobých zdrojů nutných pro chod 

podniku. V tom případě by při WACC podniku XYZ s.r.o. cca 11-12 % došlo k úspoře 11-12 

haléřů z každé koruny z podniku vyňatého kapitálu. Kdyby podnik v roce 2011 snížil objem 

dlouhodobých zdrojů ve prospěch krátkodobých cizích zdrojů tak, aby podíl čistého 

pracovního kapitálu na oběžných aktivech klesl na 50 %, šlo by o úsporu na celkových 

nákladech kapitálu (tj. je zahrnut i náklad vlastního kapitálu) orientačně 5,42 milionů Kč; 

při nezahrnutí nákladu vlastního kapitálu by došlo k úspoře okolo 2,20 milionů Kč (výpočet 

viz Příloha  č. 4).  

b) Počet vlastněných licencí 

Podniku by pravděpodobně prospělo, kdyby nadbytečný kapitál vložil do nákupu 

nových licencí na generická léčiva, jelikož má ve svém sortimentu jenom sedm léků: tři volně 

prodejné (dva z nich jsou léky na trávicí obtíže, jeden na prevenci a léčbu nevolnosti) a čtyři 

na předpis (dva z nich jsou léky na rakovinu prsu, jeden na prevenci a léčbu nevolnosti 
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a jeden na cévní onemocnění). Složení produktového portfolia může vést k úvahám 

o tzv. erozi (kanibalismu) v portfoliu - jde o situaci, kdy jeden produkt přetahuje zákazníky 

od jiného produktu téhož podniku. XYZ s.r.o. by měl přemýšlet o diverzifikaci produktového 

portfolia o léky, kterými by na trhu nekonkuroval sám sobě. To ale není jediný problém 

sortimentu firmy: na tři ze čtyř léků na předpis vlastní licenci na výrobu i jiný podnik 

(Pharmagen CZ s.r.o.), možnost vyrábět tyto tři léky končí podniku XYZ s.r.o. 15.9.2013, 

28.10.2014 a 30.9.2015. Podnik nejenom že na trhu konkuruje svým výrobkům jinými svými 

výrobky podobného zaměření, ale zároveň je vystaven konkurenci zcela totožného léčiva 

vyráběného a prodávaného jinou firmou. 

c) Možnosti podniku v oblasti výzkumu a vývoje 

Hodnocený podnik nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Naproti tomu 

Zentiva k.s. má okolo 1 000 zaměstnanců, z toho 200 v oddělení výzkumu a vývoje (Zentiva 

[online]). Tyto podniky mají diametrálně odlišnou velikost, ale stejné zaměření - generická 

léčiva. Zentiva k.s. se výzkumem snaží přizpůsobovat léky různým skupinám pacientů 

a zvyšovat tak pro ně jejich hodnotu, tedy i cenu. Podnik XYZ s.r.o. by také mohl jít tímto 

směrem, a to například formou spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, která sídlí v blízkosti 

podniku, a nabízí studijní programy zaměřené na chemii a technologii potravin, materiálů, 

procesní inženýrství apod. Stáže v podniku by tedy mohly být přínosné pro obě strany. Podnik 

by musel vynaložit úsilí na zkontaktování univerzity, navržení projektů, do kterých by se 

studenti zapojili a vyčlenit určitý čas z pracovní doby, který by vedoucí týmů studentů 

věnovali projektům. Podnik vlastní vybavenou mikrobiologickou a fyzikálně-chemickou 

laboratoř a také laboratoř pro instrumentální analýzy (XYZ [online]), které by měly být pro 

daný účel vhodné.  

d) Řízení oběžných aktiv 

Podnik neefektivně řídí oběžná aktiva. Co se týče nakládání s materiálem, v každém 

účetním období, které bylo v práci hodnoceno, se ve výkazu zisku a ztráty objevuje položka 

tržby z prodeje materiálu. To svědčí o špatném plánování výrobního cyklu. Pohledávky splácí 

podnik rychleji, než jak jsou mu spláceny závazky, čímž vlastně financuje svým odběratelům 

část provozního cyklu. Má také zbytečně vysoké hodnoty likvidity, přitom nemá žádné 

krátkodobé cenné papíry, které by mu umožnily alespoň mírně lepší výnos než běžný účet, 

nehledě na hotovost drženou v pokladně. Podnik by měl zvážit využití krátkodobých cenných 

papíru při vylaďování svých peněžních toků, ale začít by měl odpovědí na otázku, kolik 

pohotových peněžních prostředků pro svůj provoz potřebuje. Na tuto otázku by mělo 

odpověď poskytnout krátkodobé finanční plánování, například týdenní, a volba způsobu 
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řízení peněžních prostředků - jaký objem bude nově držen v pokladně a na běžném účtu 

a jaký objem může být ve formě operativní rezervy vložen do krátkodobých cenných papírů. 

Toto rozhodnutí s sebou přináší náklady ve formě času stráveného vypracováváním 

finančních plánů, zjištěním a volbou investic a poplatky plynoucími z nových finančních 

transakcí. 

e) Nutnost dalších rozborů nákladových položek 

Z hodnocení rentability vyplývá, že XYZ s.r.o. má výrazně nižší rentabilitu tržeb než 

Zentiva k.s. Jelikož tržby podniku v celém sledovaném období rostou, problém bude na straně 

nákladů, jejichž výše mezi obdobími kolísá a s tím i návratnost vložených zdrojů. Podnik by 

měl provést hlubší analýzu jednotlivých nákladových položek a vytipovat objekty pro 

racionalizaci. Markantní nárůst se objevuje v položce Ostatní provozní náklady, mezi lety 

2007 a 2011 jde o nárůst o více jak 320 %. Další významnou změnou je téměř sedminásobný 

pokles výnosových úroků ve sledovaném období, přestože objem peněžních prostředků 

držených podnikem mezi roky 2007 a 2011 vzrostl více než čtyřnásobně. Z řady signálů 

odhalených v účetních výkazech jsou vidět přetrvávající problémy s řízením oběžných aktiv. 

f) Doporučení v oblasti zadlužení podniku 

 V kapitole věnované finanční analýze došlo ke srovnání XYZ s.r.o. s podnikem 

Zentiva k.s. V případě zadluženosti šly oba podniky zcela jiným směrem: XYZ snižoval podíl 

cizích zdrojů ve svých pasivech, zatímco Zentiva k.s. se zadlužovala (aniž by při tom 

dosahovala špatného hodnocení finančního zdraví). Zadlužení je pro podnik přínosné do té 

míry, dokud podnik svými rozšířenými aktivitami dokáže vydělat více, než kolik platí 

na úrocích věřiteli. Pro hodnocení stupně využití ziskového účinku finanční páky se používá 

multiplikátor vlastního kapitálu: 

(EBT/EBIT)·(Aktiva/VK)>1          (3.1) 

Multiplikátor vlastního kapitálu vyšší než jedna podle Knápkové a Pavelkové (2010) 

značí, že další zvyšování objemu cizích zdrojů v pasivech podniku má pozitivní vliv na růst 

rentability vlastního kapitálu (jde o tzv. ziskový účinek finanční páky). 

Tabulka 3.18 obsahuje hodnoty vypočtené pro XYZ s.r.o.: 

Tab. 3.18 Výše multiplikátoru vlastního kapitálu XYZ s.r.o. 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Multiplikátor VK 1,39 1,18 1,37 1,26 1,27 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výnosnost vlastního kapitálu je dle Knápkové a Pavelkové (2010) ovlivňována: 

- výnosností celkových aktiv 

Od roku 2009 je v podniku vyšší ROA než je průměrná výnosnost konkurenčních 

podniků, je o několik procentních bodů vyšší než úroková míra 5 % požadovaná 

poskytovatelem jediného úročeného dluhu podniku, možnost vydělat více rozšířením aktivit 

je takto podnikem ignorována. 

- úrovní zadlužení (stupněm finanční páky) 

 Zadlužení podniku je nízké, jediný dlouhodobý úročený dluh má podnik vůči svému 

společníkovi, nemá žádné krátkodobé ani dlouhodobé bankovní úvěry.  

- daňovým zatížením 

 Sazba daně z příjmů právnických osob je na relativně nízké úrovni a její růst se 

neočekává. 

- výší úrokové míry 

 Vzhledem k nízkému stupni a povaze zadlužení podniku je možné očekávat poměrně 

nízkou úrokovou míru. 

- podílem úplatných cizích zdrojů na cizích zdrojích a úplatných pasivech 

 Jak již bylo uvedeno, jediným úplatným závazkem podniku je ten vůči společníkovi 

podniku. 

Je patrné, že podnik by mohl zvýšit své zadlužení a mohl by vložit peníze např. 

do rozšíření výrobkového portfolia nebo do výzkumu a vývoje v oblasti vylepšení 

(kustomizace) prodávaných generik. 

 Teorie financí uvádí, že při vyšším zadlužení roste i cena vlastního kapitálu, tím 

pádem i WACC a některé projekty by bylo nutné zamítnout, ale i při daných zdrojích má 

podnik vyšší výnosnost než činí průměr farmaceutického odvětví. Navíc má podnik jediného 

společníka a můžeme očekávat, že ten výrazně nezmění své požadavky na výnosnost jím 

vloženého kapitálu, jelikož za celé sledované období nebylo z vytvořeného zisku vyplaceno 

vlastníkovi nic a veškerý zisk je kumulován v podniku. 

g) Nedostatečná úroveň produktivity práce 

 Velkým problémem podniku je ve srovnání s průměrem odvětví nízká produktivita 

práce. Zmiňované zaměření se na strukturu nákladů a nákup nových licencí by měly vést 

k růstu přidané hodnoty na pracovníka, obzvlášť zakoupí-li by podnik licenci na lék s vyšší 

vnímanou hodnotou uživatelem. Sortiment doplňků stravy se neliší od jiných firem, je zřejmé, 

že tato část portfolia podniku vyšší tržby nepřinese. Výběr investic by měl podnik řídit 

na základě čisté současné hodnoty (nebo jiného ukazatele pracujícího s WACC), jelikož 
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zahrnuje na rozdíl od tradičních ukazatelů i náklad vlastního kapitálu. Projekty s kladnou 

čistou současnou hodnotou vedou k růstu ekonomické přidané hodnoty a k růstu hodnoty 

vlastního kapitálu podniku, ve kterém je nadzisk kumulován, tím pádem dochází k růstu tržní 

hodnoty podniku, což je hlavním cílem podnikání.  

h) Chybějící vize a cíl podniku 

 V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že podnik nemá definovanou vizi ani cíl. Je to 

pravděpodobně dáno tím, že podnik má jediného společníka, a ten nepokládal za důležité své 

záměry explicitně zformulovat, ale podnik je veden dvěma jednateli, kteří se při řízení 

podniku rozhodují podle svého vědomí, a jelikož nemají vytyčený cíl, neusilují o jeho 

dosažení (nehledě na to, že pokud nemá podnik jasně definovanou strategii a cíle, neví ani, 

co by se mělo při hodnocení výkonnosti měřit). Samozřejmostí je, že jednatelé podniku chtějí 

generovat co možná nejvyšší zisk a udržovat podnik v dobrém finančním zdraví, ale to 

nemůže zastoupit jasně formulovanou vizi a cíl. 
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5. Závěr 

 

Výkonnost podniku je důležité sledovat pro zhodnocení toho, jak úspěšné byly již 

realizované kroky podniku, v jakém stavu se podnik nachází a také toho, jaké má vyhlídky 

do budoucna. 

Cílem práce bylo zhodnotit výkonnost farmaceutického podniku a na základě analýz 

vyvodit kroky, které by podnik mohl provést. Srovnáním daného podniku s nejúspěšnějším 

konkurentem a celým farmaceutickým odvětvím byl vyřešen problém, s jakými hodnotami 

porovnávat vypočtené údaje, ze kterých odvozujeme, zda je podnik finančně zdravý. 

V práci bylo provedeno srovnání a rozbor finančních a některých provozních ukazatelů 

podniku XYZ s.r.o., Zentiva k.s. a farmaceutického odvětví. V práci byla použita finanční 

analýza, výpočet ekonomické přidané hodnoty a benchmarkingový diagnostický systém 

finančních indikátorů INFA. Na základě zjištěných informací byla podniku XYZ s.r.o. 

odhalena jeho slabá místa a navržena doporučení. Účelem práce nebylo zkopírovat 

nejvýkonnější podnik ani kapitálovou a majetkovou strukturu průměrné firmy v odvětví, 

ale nalézt ve srovnáních s nimi inspiraci pro individuální doporučení hodnocenému podniku. 

Veřejně dostupné údaje ve formě výkazů z obchodního rejstříku či analýz Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR umožňují provést srovnání konkrétního podniku s jinými podniky 

nebo s celým odvětvím. Tento postup zhodnotí finančního zdraví podniku mnohem 

spolehlivěji než prosté srovnávání s doporučenými hodnotami. Pokud bychom každou 

vypočtenou hodnotu ukazatele podniku srovnali s doporučenou hodnotou a na základě toho 

podnik na závěr zhodnotili, mohlo by být takové hodnocení značně zkreslené, protože 

bychom jej vlastně srovnávali s fiktivním podnikem, který neexistuje a ani existovat nemůže 

(např. nemůže zároveň dosahovat vysoké rentability, nízké zadluženost, nízkého rizika 

a přiměřené likvidity). Vypočtené hodnoty je ale nutné s něčím srovnat, jinak by 

neposkytovaly prakticky žádnou informaci. 

Z rozborů a srovnání vyplynulo mimo jiné to, že hodnocený podnik nemá žádný 

dlouhodobý finanční majetek, přestože má v celém sledovaném období vysokou likviditu 

a tudíž volné peněžní prostředky. Podnik má také vyšší podíl zásob vzhledem k celkovým 

aktivům, než kolik činí průměr odvětví. Konkurenční podniky dokážou v průměru provádět 

své operace s nižším množstvím držených zásob. Podnik má vyšší podíl osobních nákladů 

na tržbách než je v odvětví běžné. V letech 2009 - 2011 dosahuje podnik v oblasti rentability 

hodnot lepších než průměr odvětví. Zadluženost podniku je srovnatelná s tou, která je 
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pro farmaceutické odvětví typická. Obrat aktiv podniku dosahuje lepších hodnot než odvětví, 

ale nižších hodnot než nejvýkonnější konkurent. Celkově jsou ukazatele aktivity podniku 

a odvětví víceméně srovnatelné, naopak hodnoty, kterých dosahuje vybraný konkurent 

v oblasti doby obratu zásob, jsou pro podnik i odvětví zatím nedosažitelné. Naproti tomu 

hodnocený podnik dosahuje lepších hodnot obratového cyklu peněz než vybraný konkurent 

i průměr odvětví. Ve všech vypočtených ukazatelích likvidity dosahuje podnik hodnot vyšších 

než průměr odvětví a než vybraný konkurent, i než doporučené hodnoty, což poukazuje 

na neefektivní umístění zdrojů. Přidaná hodnota, tržby a výkony v přepočtu na pracovníka 

jsou slabým místem hodnoceného podniku, který nedosahuje ani průměrných hodnot odvětví. 

Podle metody INFA podnik tvoří hodnotu v rámci sledovaného období jen v jednom roce 

a nemůžeme jej proto řadit k úspěšným podnikům. Na základě metody EVA ale podnik 

v letech 2009 - 2011 hodnotu tvoří, a tím se řadí k velmi výkonné části farmaceutických 

podniků. 

Práce hodnotí finanční zdraví podniku, jednak kvůli snáze dostupným údajům, ale také 

kvůli jejich srovnatelnosti (např. převedením na společný základ pomocí poměrových 

ukazatelů). Pro hodnocení podniků se stále více prosazují i nefinanční ukazatele, u nichž je 

ale jejich sběr, vyhodnocení a srovnatelnost problematičtější. Celkově vzato je ale stále větší 

důraz kladen na hodnotu pro vlastníky (shareholder value) než na hodnotu pro zainteresované 

strany (stakeholder value). Summit OSN v Rio de Janeiro v roce 2012 jako jeden z bodů své 

závěrečné zprávy obsahuje i prohlášení, že bude podporováno rozšíření finančních výkazů 

podniků o výkazy popisující udržitelnost jejich podnikání v environmentální a sociální 

oblasti. To by výrazně rozšířilo možnosti mezipodnikového srovnávání výkonnosti a odhad 

jejich budoucí konkurenceschopnosti (Rio +20 summit: Green business [online]). 

V práci použité metody hodnotily podnik poměrně různě. Finanční analýza je častým 

terčem kritiky a je nutné uznat, že ve srovnání s metodou INFA a EVA, které zahrnují 

i podstupované riziko a alternativní náklad vlastního kapitálu, hodnotila podnik příznivěji 

(finanční ukazatele hodnotily podnik v daném pětiletém období kladně (obzvlášť v oblasti 

rentability), metoda INFA hodnotila podnik příznivě jen v jednom roce a metoda EVA entity 

pak ve třech letech). To je dáno neschopností účetních výkazů zachytit některé položky, které 

mají vliv na současnou a budoucí výkonnost podniku. Stewart (2003), jeden z autorů modelu 

EVA entity, uvádí, že i když je odhad nákladu vlastního kapitálu složitý, dosazení hodnoty 

získané prakticky jakoukoliv z modernějších metod podnikových financí, je lepší, 

než předpokládat, že vlastní kapitál má nulový náklad. Výše ekonomické přidané hodnoty 

vypočítané na základě EVA equity a EVA entity se poměrně výrazně lišily. Tyto metody 
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podle mého názoru nedosahují totožných výsledků, jelikož v prvním případě nedochází 

k odstranění účetních zkreslení dat. 

Doporučení předložená v této práci se týkala upravení poměru krátkodobých 

a dlouhodobých zdrojů, kvůli překapitalizování podniku; možnosti investování strategické 

rezervy podniku do nákupu nových licencí; rozšíření stávajících aktivit podniku o oblast větší 

individualizace léčiv pro jednotlivé skupiny zákazníků; nutnosti podrobnějšího finančního 

plánování, které by přispělo také k efektivnějšímu řízení oběžných aktiv či potřeby zaměřit 

se na nepříznivý vývoj produktivity práce a některých nákladových položek. 

Tato doporučení by měla pomoci firmě zefektivnit toky oběžného majetku a peněz 

ve firmě, snížit náklady na financování, zlepšit příjmovou pozici a v neposlední řadě zaměřit 

pozornost na existenci alternativních nákladů, obzvláště alternativního nákladu vlastního 

kapitálu, který tvoří podstatnou část vážených nákladů kapitálu podniku, ale byl dosavadním 

způsobem hodnocení výkonnosti ignorován. Uvědomí-li si podnik, že vlastní kapitál není 

zadarmo, naopak - že je ještě dražší než cizí úročený kapitál - může tomu uzpůsobit své 

rozhodování o struktuře aktiv a činností, do kterých se bude nadále pouštět. 
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Seznam zkratek 

 

A   = Objem aktiv 

C   = Kapitál 

CFROI  = Rentabilita investic založená na peněžních tocích 

CP   = Cenné papíry 

CVA   = Peněžní přidaná hodnota 

ČPK   = Čistý pracovní kapitál 

ČSÚ   = Český statistický úřad 

D   = Úplatné cizí zdroje 

DFM   = Dlouhodobý finanční majetek 

DHM   = Dlouhodobý hmotný majetek 

DLD  = Dlouhodobý 

DM   = Dlouhodobý majetek 

DNM  = Dlouhodobý nehmotný majetek 

DO   = Doba obratu 

E   = Vlastní kapitál 

EAT   = Čistý zisk 

EBIT   = Zisk před odečtením daní a úroků 

EBT   = Zisk před zdaněním 

EFPIA  = European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 

EVA   = Ekonomická přidaná hodnota 

FCF   = Volné peněžní toky 

KFM   = Krátkodobý finanční majetek 

KRK  = Krátkodobý 

L3   = Běžná likvidita 

L2   = Pohotová likvidita 

L1   = Okamžitá likvidita 

MPO ČR  = Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MVA   = Tržní přidaná hodnota 

NÁ  = Náklady 

NOPAT  = Zdaněný zisk z provozních operací podniku 

OA   = Oběžná aktiva 

OCP   = Obratový cyklus peněz 



74 

 

PH   = Přidaná hodnota 

PVGO  = Růstové příležitosti podniku 

rd   = Náklad cizího kapitálu 

re   = Náklad vlastního kapitálu 

rf   = Bezriziková sazba 

rFINSTAB   = Riziková přirážka za finanční stabilitu 

rFINSTRU   = Riziková přirážka za finanční strukturu 

rLA   = Riziková přirážka za velikost podniku 

rPOD   = Riziková přirážka za podnikatelské riziko 

ROA   = Rentabilita aktiv  

ROE   = Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI   = Rentabilita investic 

RONA  = Rentabilita čistých aktiv 

ROS   = Rentabilita tržeb 

t   = Daň z příjmu právnických osob 

UM   = Úroková míra 

UZ   = Úplatné zdroje 

VH   = Výsledek hospodaření 

VH BÚO  = Výsledek hospodaření běžného účetního období 

VK  = Vlastní kapitál 

VÝ  = Výnosy 

WACC  = Průměrné vážené náklady kapitálu 

ZAM  = Zaměstnanci 
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