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1. ÚVOD 

České podniky v současnosti silně vnímají globalizační tlaky, po vstupu do Evropské 

unie. Využíváním ekologičtějších a úspornějších technologií, nových informačních a 

komunikačních prostředků, označují globalizaci za mikroekonomický jev, kterému podřizují 

podnikové poslání, vize a strategie. Zároveň si uvědomují, že dochází ke zvětšující se 

konkurenceschopnosti, k otevírání nových trhů, k růstu schopnosti a dovednosti lidských 

zdrojů. Podnikům se skýtají různé varianty pro řešení probíhajících změn. Otázkou je, jak se 

k tomu postaví. Přístupy malých podniků k probíhajícím globalizační procesům jsou 

ohraničené, neboť malé subjekty disponují s omezenými finančními zdroji a tudíž nejsou 

schopni rozšiřovat svojí působnost na zahraniční trhy. Jedná se o neaktivní přístup asimilace.  

Situace u velkých podniků je opačná, protože mají k dispozici velké množství finančních 

prostředků, proto vnímají globalizaci jako příležitost a aktivně se zapojují. Ať už podnik zvolí 

jakýkoliv přístup ke změně, měl by dbát na výkonnost a dlouhodobé setrvání v tomto stavu. 

V rámci rozhodování by neměly být opomenuty i nefinanční faktory.     

Nejen globalizační procesy, ale i důsledky finanční krize ovlivňují v současnosti 

výkonnost podniku a pohled na něj. Z globálního pohledu v dnešní době pohlížet na zisk již 

není dostačující. A proto podnikatelské subjekty, které chtějí být výkonné a udržet se na trhu 

musí sledovat požadavky trhu a trendy. Uplatňování lokálního pohledu není vhodná volba, 

neboť následky mohou být likvidační.       

V současnosti, aby podniky přežily náladové tržní prostředí a zároveň zvyšovali 

výkonnost podniku, měli by dohlížet na hospodárnost, flexibilitu, kvalitu, podporu inovací a 

využití dostupných zdrojů. Následně umět rozpoznávat faktory, které mohou být pro podnik 

úspěšné a vést k prosperitě a které mohou uškodit. A proto je potřeba vyhodnocovat a 

aplikovat opravná řešení pro udržení zdravého podnikového stavu. Pro hodnocení této situace 

je v praxi používáno nespočet metod a indexů, pomocí kterých se zhodnotí nejenom finanční 

zdraví podniku.  

Hlavním cílem této diplomové práce je provést zhodnocení výkonnosti podniku na 

základě získaných poznatků z odborné literatury a představit doporučení pro další vývoj 

činnosti podniku.  

Společnost si nepřeje být jmenována v diplomové práci, a proto veškeré informace o 

společnosti na finančních výkazech budou přeškrtnuty. V diplomové práci zvolím označení 

společnosti ALFA, s.r.o.   
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2. TEORETICKO METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA  

V první kapitole mé práce se zaměřím na vymezení základních pojmů a faktorů, které 

jsou bezprostředně spjaté s procesem hodnoceni výkonnosti podniku. Zaměřím se na určité 

přístupy resp. ukazatele k měření výkonnosti podniku, které budu postupně charakterizovat, 

neboť stanoví fundament hodnocení výkonnosti k provedení prorůstových opatření dané 

společnosti.   

 

2.1. Ekonomická výkonnost podniku 

Pojem výkonnost možno definovat jako schopnost podnikatelské jednotky docílit co 

nejlepšího výsledků resp. zhodnocení investic z určité podnikatelské činnosti. Z tohoto 

hlediska lze výkonnost chápat jako časově ohraničenou schopnost dosahovat kladných 

výsledků. Pro detailnější rozbor definice lze nahlížet na výkonnost z více osobních úhlů 

pohledů, tzn., pohled jednotlivých aktéru může být značně diferencován. Hodnocení 

podnikatelské výkonnosti ze strany vlastníků bude zcela jistě odlišné od hodnocení manažerů 

či zákazníků.  

Vlastníci kladou velký důraz na zhodnocení jimi vloženého kapitálu do firmy v čím 

jak nejkratším časovém horizontu a v co největší možné míře. Výkonnostní situace v podniku 

je podávaná či měřená následujícími měřítky jako jsou ekonomická přidaná hodnota (EVA – 

Economic Value Added), rentabilita investic (ROI – Return On Investment) aj.                     

 Představitelé výkonného vedení čili manažeři mají priority zaměřené na prosperitu 

firmy. Prosperity je dosahováno mj. věrností zákazníků, minimalizaci nákladů, cash – flow je 

vyrovnané, likvidní a výnosové (rentabilní).      

 Zákazníci považují firmu za výkonnou, pouze v případě, že je schopná predikovat 

jejich požadavky a přání v okamžiku jejich vzniku. Umí zvolit takovou cenovou politiku, 

která je přijímána zákazníky v rámci standardizované kvality výrobků.       

 Z pohledu Věřitelů (banky, leasingové společnosti aj.) je výkonnost firmy hodnocená 

především z pohledu dlouhodobého vývoje toku peněz a dosahování zisku firmy. Onen 

přístup hodnocení výkonnosti je z důvodů zajištění splatnosti úroků tak i půjčeného 

finančního obnosu (jistiny).   
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V závěru tohoto rozboru definice lze konstatovat fakt, že podnik vykazující dobré 

výsledky, nemusí být z pravidla vždy výkonný, poněvadž každý z ekonomických aktérů, 

pohlíží na výkonnost ze své pozice resp., zajímá se o vlastní potřeby či užitek.     

 

2.2. Činitelé ovlivňující výkonnost firem
1
 

Podniky, které chtějí být prosperující, měly by zahrnout do své politiky rozhodování i 

tyto činitele, které nabývají v současné době na významnosti, mj. zahrnuji i prvky globalizace. 

Jedná se o tyto tři základní požadavky:   

 rozvoj efektivního marketingu, 

 zajištění srovnatelnosti výrobní základny s konkurencí, 

 nalézání a tvorba konkurenčních výhod (aktivní inovační politika).   

Rozvoj efektivního marketingu  

Spotřební možnosti trhu jsou již překonány růstem produkčního potenciálů firem. 

Velký počet společnosti se v současné době pohybuje na trhu, kde již působí parciální složky 

hyperkonkurence. A tudíž smysluplné je se zaměřit na využití marketingu resp. efektivního 

marketingu. Důvodem je skutečnost, že marketing nabývá na významu a tvoří jednu ze 

základních fází strategie firmy. Tvorba strategie, která je založená na snižování cen, již není 

tak účinná, protože vždy se najde subjekt, který bude nabízet nižší cenu.  

 

Zajištění srovnatelnosti výrobní základný s konkurencí 

Při výrobě je podstatné sladit výrobní (provozní) základnu tak, aby chod výroby byl 

dostatečně ekonomicky šetrný a poskytoval bezproblémovou cenovou konkurenceschopnost u 

srovnatelných výrobků. Aspekt času by taky neměl být opomenut, firma musí v dostatečně 

rychlé době pružně reagovat na potřeby a přání zákazníků. Na celém trhu se odehrává ostrý 

boj o zákazníka, a proto je nutná pohotová a přijatelná nabídka. V rámci řízení výkonnosti 

procesu je nutností sledovat provozní ukazatelé, které se musí zjišťovat a sledovat jak se 

chovají. Zásluhou procesního řízení lze identifikovat aktivity, které nepřinášejí žádnou 

přidanou hodnotu, postupně je odstranit a následně je nahradit aktivitami, které přinesou 

určitý užitek.  

                                                           
1
 ŠULÁK, Milan a Emil VACÍK. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Eupress, 2005. 8 s. ISBN 80-86754-

33-2. 
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Nalézání a tvorba konkurenčních výhod (aktivní inovační politika)  

 Inovační politika je faktor nezastupitelný nejen v rozvoji výroby, ale celého podniku. 

Nalezení a využití tržního segmentu, u kterého lze vyvíjet hlavní kompetence, jsou základem 

pro vznik inovační atmosféry a pochopení resp. přijímání inovace jako prvek řízení 

společnosti. Inovace je v podstatě hnací motor pro vznik silné konkurenceschopnost podniku. 

Běžným ukazatelem lze přijímat poměr mezi výdaji peněžních prostředků na R&R (výzkum a 

vývoj) z celkových příjmů, a množství provedených novátorských projektů.      

   

2.3. Výkonnost podniku a zájmové skupiny 

Podnikatelský subjekt je vždy propojen s určitým množstvím zainteresovaných osob, 

ať už se jedná o externí (dodavatelé, odběratelé, kraj atd.) či interní subjekty (vlastnící, 

zaměstnanci). Jejich vztah je většinou založený na obchodních a profesních interaktivních 

vztazích. Pozornost subjektů je většinou soustředěná na výsledky hospodaření, kterých firma 

dosahuje, a to z důvodů asimilace svých postojů k dané skutečnosti podniku.  

Po přiznání odměn všem zájmovým skupinám zůstane v podniku část nerozdělené 

hodnoty, která patří vlastníkům. A tudíž z toho vyplývá, že zájmové skupiny jsou prioritně 

odměňovány a zbývající část pak náleží vlastníkům. Důležitým předpokladem pro zachování 

existence podniku je, vztah mezi výnosem rizikové investice a výnosem patřící vlastníkovi 

(povinen být větší popřípadě stejný). K základním úlohám podniku patří především 

zhodnocování vloženého kapitálu. A následně pro zabezpečení bezproblémového chodu 

podniku je důležitá spokojenost a harmonizace zájmů zainteresovaných stran.  

Pro zajištění růstu hodnoty zájmovým skupinám je nutno zabezpečit maximalizaci 

hodnoty pro vlastníky.         

   

2.4. Měření finanční výkonnosti
2
 

Měření výkonnosti patří k nelehkým činnostem, neboť jsou propojeny s časovou a 

věcnou náročností. A proto samotné měření, můžeme posuzovat z hlediska výkonnosti, tzn., 

jsou-li řešené správné věci, a zda je průběh bezchybný.  

Měření je správné za předpokladu následujících aspektů:  

                                                           
2
 WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. 

1. vyd. Praha: Grada publishing, 2009. 38 s. ISBN 978–80–247–2924-4.     
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 Návaznost jednotlivých procesu z věcného, strukturálně - organizačního a technického 

pohledu. Kladen důraz by měl být na sjednocení cílů jednotlivých procesů měření, na 

zajištění jasné a bezprostřední komunikace mezi jednotlivými fázemi (odpovědnými 

osobami). Propojení všech etap procesu pomocí informační a komunikační techniky, 

by měla zaručit bezchybnost, rychlost a spolehlivost. 

 

 Úměrná a ve stejné míře věnována pozornost jednotlivým fázím měření výkonnosti. 

Věnovat všem fázím stejnou míru času na řešení, protože v důsledku nerovnovážného 

rozdělení času může docházet ke snižování kvality měření dané fáze, anebo, 

k omezení popř. nedostatku časového prostoru pro tvorbu podkladů pro budoucí 

vývoj.  

 Srozumitelnost a jednoznačnost pravidel. Aplikace daných pravidel, umožňuje 

procesu si zachovat stabilní průběh jednotlivých fází. 

 

 Pečlivě by měla být pozorována a analyzována zpětná vazba. V průběhu celého 

procesu by se nemělo opomenout na určité názory a doporučení. Implementace tohoto 

přístupu, by měl zaručovat zlepšování jednotlivých fází do budoucna.      

                

2.4.1. Finanční analýza  

Vývoj tržního prostředí přináší podnikům neustále nové příležitosti, ale i různé 

překážky, které se mohou stát silným faktorem pro částečnou popř. i celkovou destrukci 

podniku. A proto podnik, který chce uspět v tržním prostředí je povinen neustále rozvíjet své 

dovednosti a schopnosti, umět predikovat budoucí vývoj a umět z něj profitovat. Stát se 

úspěšným v tom, v čem konkurence neuspěla. Měl by umět včas identifikovat původ faktorů 

úspěchu i neúspěchu a využit to jako cestu vedoucí k prosperitě. A proto v podnicích se 

realizují různé způsoby vyhodnocování úrovně podnikového zdraví a následně pak se 

přistupuje k „léčení“ resp. odstraňování problémových či nebezpečných stavů. V rámci 

hodnocení ekonomicko finanční situaci podniku, je v nejčastějších případech aplikována 

metoda finanční analýza.           

Finanční analýza podniku slouží ke komplexnímu zhodnocení podnikové finanční 

situace.  Pomáhá zjistit, zda podnik vykazuje zisk, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 

využívá efektivně svá aktiva, zda je schopný včas dostávat svým závazkům a jiným důležitým 
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obchodním záležitostem. Veškeré potřebné data o hospodaření podniku poskytuje účetnictví. 

Informace jsou čerpány s účetních výkazu (rozvaha, Výkaz Z/Z, cash flow), které tvoří základ 

pro rozboru finanční výkonnosti podniku.     

Postupná a důkladná znalost finančního stavu podniku umožňuje manažerům správně se 

rozhodovat při zajišťování peněžních prostředků, při využíváni volných finančních 

prostředků, při poskytování obchodních úvěrů a půjček, při rozdělování zisku apod. Z toho lze 

bezprostředně odvodit důležitost znalosti finančně ekonomického postavení podniku, které je 

nezbytné pro současný tak i predikovaný vývoj.  

 

Finanční analýza je nepostradatelnou součástí finančního řízení, neboť působí jako 

zpětná informace o tom, kam podnik v dílčích oblastech došel, v čem se mu jeho odhady 

podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nepředpokládal.            

Výsledky z finanční analýzy mohou sloužit k poučení se do budoucna, protože tvoří důležité 

informace pro budoucí hospodářský vývoj podniku, tím pádem pro finanční plánování, které 

vychází ze zkoumané finanční analýzy a bude formovat finančně ekonomickou budoucnost 

podniku. Výsledky z finanční analýzy nejsou určené pouze pro vlastní potřebu podniku, nýbrž 

i pro zájmové skupiny resp. zainteresované osoby, které nejsou součástí podniku, ale jsou 

s ním spjati hospodářský, finančně apod.
3
  Je velmi důležité si uvědomit, že každá zájmová 

skupina se zajímá o jiné (pro svůj vlastní užitek, profit) informace, které souvisejí s podnikem 

 

Získávání informací o finanční situaci podniku, patří k primárním zájmům a 

v některých případech i povinnostem nejen vedoucích pracovníků, ale i jiných subjektů, kteří 

se stanou určitou součásti podniku. A proto jsou oprávnění nahlížet a používat v určitých 

mezích účetní informace a informace o finanční analýze. Za oprávněné osoby lze považovat 

následující subjekty: manažeři, investoři, finanční instituce, obchodní partneři (odběratelé tj. 

zákazníci a dodavatelé), konkurence v odvětví, stát a jeho orgány, zaměstnanci.              

  

 

                                                           
3
 KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ Drahomíra a Karel ŠTEKER. Finanční analýza komplexní průvodce 

s příklady. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 17 s. ISBN 978-80-247-4456-8. 
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2.4.2. Korelační a regresní analýza
4
 

Korelace představuje vzájemný vztah (závislost) mezi dvěma či více veličinami 

(procesy). Jestliže se jedna z veličin mění, mění se i druhá a obráceně. V případě že mezi 

dvěma veličinami se objeví korelace, je to předpoklad vzájemné závislosti, ale není z toho 

možno ovšem již usuzovat, že by byly na sobě závislé, tzn., jeden by zapříčinil toho druhého. 

(příčina - následek). To korelace jako matematický nástroj neumí rozhodnout, ale je nutno 

danou záležitost logicky opodstatnit. Účelem korelačního počtu je porovnat těsnost změny 

hodnoty znaku závisle proměnné při změně hodnoty znaku nezávislé proměnné. Vytýčením 

dané těsnosti je nezbytným krokem, jenž předchází regresní analýze a formulaci této 

závislosti matematickou funkcí. Měření závislosti dvou veličin, lze změřit prostřednictvím 

korelačního koeficientu (R nebo rxy). Dle Macurové (2008, str. 149) vzorec pro výpočet 

závislosti mezi veličinami je následující:  

 

                    
                

       
                (2.1) 

    
 

 
          

                
 

 
          

                                (2.2) 

kde: 

rxy- koeficient korelace, který vyjadřuje těsnost lineární závislosti veličiny y na veličině x, 

xi- získané hodnoty nezávislé proměnné veličiny, 

yi- naměřené hodnoty závislé proměnné veličiny, 

n- počet hodnot, 

sx- výběrová směrodatná odchylka nezávisle proměnné veličiny, 

sy- výběrová směrodatná odchylka závisle proměnné veličiny. 

        

Hodnoty koeficientu rxy se pohybují v intervalu od -1 do +1. Pokud rxy=1 jedná se o 

přímou závislost, kdy přírustek nezávislé proměnné znamená i přírustek závislé proměnné. 

Jestliže rxy = -1 nepřímá závislost, kdy přírůstek nezávisle proměnné znamená úbytek závislé 

                                                           
4
 Univerzity Palackého v Olomouci. Internetový portál Přírodovědecké fakulty [online]. UPOL [12. 4. 2013]. 

Dostupné z: 

Katedrahttp://geography.upol.cz/soubory/lide/kladivo/STG/Inovovane%20materialy/9_Korelace_regrese.pdf 
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proměnné. Při rxy jdoucímu k nule neexistuje mezi x a y významná lineární závislost, může se 

jednat již o nelineární závislost. 
5
    

Aplikace korelačního koeficientu je založená na dvou podmínkách první - normální 

rozdělení obou výběrů (pokud tomu tak není, je třeba oba výběry na toto rozdělení převést), 

druhá podmínka souvisí s linearitou vztahu xi a yi, tzn., že regresní funkcí musí být přímka.  

Regresní analýza představuje souhrn statistických metod, která slouží ke zkoumání 

dvou nebo více závislé proměnných, na podstavě znalosti veličiny nezávislé. Regrese hledá 

prostředek závislosti dvou náhodných hodnot pro usnadnění předpovědi. Tvoří určitou 

regresní čáru (přímku), která sděluje, jaká hodnota znaku závisle proměnné odpovídá s 

největší pravděpodobností specifické hodnotě znaku nezávisle proměnné. Primární a 

nejjednodušší způsob, vyjádření závislostí je závislost lineární. Může mít podobu přímé anebo 

nepřímé závislosti. Stejná změna jedné proměnné vyvolá stejnou změnu druhé proměnné.  

V rámci řešení aplikační části budu používat model lineární regrese, kde grafickým 

vyjádřením regresní funkce je čára tzn. přímka.  

Vyjádření lineární závislosti pomocí funkce je:  

                (2.3) 

Je nutno najít takové bodové odhady parametru a i b, aby byla splněná podmínka metody 

nejmenších čtverců, kde:
6
 

               
                 (2.4) 

dle statistických tabulek se jedná o vzorce
7
:    

  
             

    
       

                  (2.5) 

    
 

 
          .     (2.6) 

                                                           
5
 MACUROVÁ, Pavla. Řízení jakosti B. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA Ekonomická fakulta, 2008. 149 s. 

ISBN 978-80-248-1720-0. 
6
 KUBANOVÁ, Jana. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi. 1. vyd. Bratislava: STATIS 

Bratislava, 2003. 110 s. ISBN 80-85659-31-X. 
7
LINDA, Bohdan a Jana KUBÁNOVÁ. Statistické tabulky a vzorce. 3. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 

2004. 40 s. ISBN 80-7194-657-5. 
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2.4.3. Bonitní a bankrotní modele 

Finanční analýza se uskutečňuje z jednoho, ale zato velmi důležitého důvodu. 

Analyzované podnikatelské subjekty, očekávají konkrétní výsledky o finančně-ekonomickém 

stavu podniku, o výkonnosti, a zároveň očekávají doporučení nějakého konceptu pro další 

vývoj do budoucna. A v důsledku těchto požadavků se používají souhrnné modely hodnocení, 

které jsou užitečné pro mezipodnikové srovnání popř. jako orientační základ pro následující 

hodnocení.  

Nejčastěji se pro hodnocení výkonnosti podniku používají následující dvě základní 

skupiny ukazatelů:
8
 

 bonitní modely, 

 bankrotní modely. 

Bonitní modely – se snaží předpovědět finanční zdraví podnikatelského subjektu. 

Hodnocení je uskutečňováno z důvodu zhodnocení podniku, zda je schopen uhradit své 

závazky včas a v plné výši resp. zda je spolehlivým tržním subjektem. Jednotlivé ukazatelé 

jsou určené pro akcionáře (vlastníky) a investory, kteří nedisponují podklady a údaji pro 

hodnocení firmy obvyklými metodami hodnocení.
9
 Následně se výsledek hodnocení porovná 

již s ratingovou hodnotící stupnici, která určuje věrohodnost podniků za daných podmínek.      

 

K nejpoužívanějším bonitním modelům patří:  

 index bonity,  

 Tamariho model,  

 Kralickův rychlý test (Quick Test),  

 Argentiho model,  

 a jiné. 

 

Králickův rychlý test (Quick Test) – patří mezí oblíbené bonitní metody. Jeho funkčnost 

je založena na čtyřech rovnicích, na základě kterých pak se hodnotí situace v podniku. První 

                                                           
8
 KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ Drahomíra a Karel ŠTEKER. Finanční analýza komplexní průvodce 

s příklady. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 131 s. ISBN 978-80-247-4456-8. 
9 SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman a Markéta Kubálková. Manažerské výpočty a ekonomická 

analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 184 s. ISBN 978-80-7400-154-3.   
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dvě rovnice se zaměřují na hodnocení finanční stability podniku, další dvě hodnotí výnosovou 

situaci podniku.
10

 Dle Růčkové se jedná o následující rovnice: 

 

   
               

             
         (2.7) 

   
                                

                  
       (2.8) 

   
    

             
         (2.9) 

   
                  

      
        (2.10) 

Výsledky, které získáme, ohodnotíme body podle následující tabulky  

Tab. 2.1. Bodování výsledků 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 

R2 < 3 3-5 5-12 12-30 > 30 

R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 

R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 > 0,1 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 81 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 

 

Následuje hodnocení podniku na základě jednotlivých kroků. Nejdřív je nutno se 

zaměřit na finanční stabilitu, která představuje součet bodové hodnoty (R1+ R2)/2, pak 

přistupujeme k výpočtu výnosové situace dle vzorce (R3+ R4)/2 a jako poslední krok 

hodnotíme celkovou finanční situaci podniku tj. finanční stabilita + výnosová situace. 

Podnik vykazující bodové hodnoty > 3, jedná se o bonitní firmu, hodnoty v rozmezí 1-3 

představují šedou zónu a hodnoty < 1 podnik má problémy ve finančním hospodaření.
11

    

 

Tamariho model  

Dle Tamariho rozhodující pro prosperitu podniku je finanční nezávislost (A), zisk a 

vázanost vlastního kapitálu (B). Jako sekundární považuje ukazatel běžné likvidity (C) a 

ukazatele D-F. Výstupem tohoto modelu je rizikový index, který může mít maximální 

                                                           
10

 RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 81 s. ISBN 978-80-247-3916-8.  
11

 RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 81 s. ISBN 978-80-247-3916-8.  
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hodnotu 100bodů. Hodnocené podnik, jehož index vyšel menší jak 30 bodů, mohou se stát 

insolventní.
12

    

                                                           
12

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2001.126-127 s. ISBN 

80-7226-562-8. 
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Tab. 2.2. Tamariho index rizika 

Ukazatel Charakteristika ukazatele Hraniční hodnoty Body 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 
                          

            
 

A > 0,5 25 

0,41 < A ≤ 0,5 18 

0,31 < A ≤ 0,4 15 

0,21< A ≤ 0,3 10 

0,11 < A ≤ 0,2 5 

A ≤ 0,1  0 

 

 

 

B 

 

b1= čistý zisk 

 

 

   
          

                         
 

každoročně 

b1 > 0, b2 roste 

25 

každoročně 

b1 > 0, b2 kolísá 

20 

každoročně b1>0, b2 klesá 15 

b1<0 kromě 1. roku 10 

b1<0 ve 2. roce, ale ne v 

 posledním roce 

5 

b1<0 ve více než 3 letech 

nebo poslední 2 roky 

0 

 

C 
 

                        

                       
 

 

C > 2 20 

1,5 < C ≤ 2 15 

1,1 < C ≤ 1,5 10 

0,9 < C ≤ 1,1 5 

C ≤ 0,9 0 

 

D 
 

 
                                

          
 

 

D ≥ HK 10 

Me ≤ D < HK 6 

DK ≤ D < Me 3 

D < DK 0 

 

E 
 

     

                 
 

 

E ≥ HK 10 

Me ≤ E < HK 6 

DK ≤ E < Me 3 

E < DK 0 

 

F 

 
                        

                             
 

 

F ≥ HK 10 

DK ≤ F <HK 5 

F < DK 0 

celkem   100 
Zdroj: ŠULÁK, Milan a Emil VACÍK. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Eupress, 2005. 32 s. 

ISBN 80-86754-33-2.  
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Bankrotní modely – mají za cíl zodpovědět otázku, zda čeká podnik v blízké době 

bankrot či nikoliv. Důvodem znepokojení o možném úpadku společnosti je několik 

společných příznaků jako např. komplikace s likviditou, pokles pracovního kapitálu a 

ziskovost celkového vloženého kapitálu je vykazována v minusových číslech a další. 

Představuje podnik v dané situaci, zda je schopný plnit své závazky a povinnosti. Informace a 

data získané z bankrotních indikátorů mají velký význam hlavně pro věřitele.                

 

K nejznámějším bankrotním modelům patří: 

 Z – score model (Altmanův model),  

 Tafflerův model,  

 indexy IN (důvěryhodnosti),  

 a další. 

 

Altmanův model finančního zdraví (Z-score model) představuje součet hodnot pěti 

běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazená váha, z nichž největší váhu má rentabilita 

celkového (vloženého) kapitálu. K předpovědi podnikatelského rizika je použitá 

diskriminační metoda, což je přímá statistická metoda spočívající v třídění sledovaných 

objektů do dvou nebo více formulovaných skupin podle určitých znaků.
13

 Kromě 

kvantitativních indikátorů metodika rovněž obsahuje i tzv. finanční filozofii, tj. postoje, 

přístupy a soulad chování vedení podniku s jeho finančními možnostmi. Výsledkem analýzy 

je tzv. rovnice důvěryhodnosti neboli Z-skóre
14

 (Mrkvička, Kolář ….):  

    

                                            (2.11) 

kde: 

                                             (2.12) 

                                        (2.13) 

                                                       (2.14)  

                                                           (2.15) 

                              (2.16) 

 

                                                           
13

 RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 73 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
14

 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2. Vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2006. 145-147 

s. 80-7357-219-2. 
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Výsledné skóre Z je výsledkem diskriminantní funkce (celkovým indexem). Úspěšnost 

podniku v hodnocení finančního zdraví je založena na stanoveném Altmanovu kritériu, kde 

empiricky zjistil, že podniky s hodnotou indexu Z větší jak 2,99 jsou finančně silné a ani 

v budoucnu se neprojevují žádné finanční problémy. Kdežto u podniků s hodnotou pod 1,81 

lze očekávat s větší pravděpodobností bankrot. Podniky, které se pohybují v rozmezí hodnot 

indexu Z od 1,81 do 2,99, nelze průkazně stanovit žádný statistický odhad vývoje.     

  

Pokud společnost není obchodovatelná na burze (s.r.o.), má Altmanův index tvar podobný 

tomu, který měly společnosti veřejně obchodovatelné, a odlišují se jenom částečně.
 15

   

Výpočet ukazatele dle Růčkové (2011, str. 73) je:  

Z = 0,717. x1+ 0,847. x2 + 3,107. x3 + 0,42. x4+ 0,998. x5,  (2.17) 

kde:       

 

   č   ý        í      á                     (2.18) 

         ě   ý                         (2.19) 

          ř       ě í                                  (2.20) 

         í      á    í               (2.21) 

     ž                        (2.22) 

Interpretace výsledných hodnot ukazatele Z: 

 hodnota Z větší než 2,9  podnik vykazuje finančně zdravý stav a v  

     nejbližší době není v ohrožení úpadku. 

 hodnota Z, je v rozmezí 1,2 až 2,89 pásmo tzv. „šedé zóny“, o finanční situaci  

     nelze jasně rozhodnout.  

 hodnota Z menší než 1, 2  firma není na tom finančně dobře a je v  

     ohrožení úpadku. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 73 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
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Tab. 2.3. Vstupní data (zdroj rozvaha, výkaz Z/Z) pro výpočet jednotlivých ukazatelů 

v Altmanově modelu   

Ukazatel Vstup z rozvahy (R) nebo výkazu Z/Z (V) 

EBIT Výsledek hospodaření za účetní období (V) + 

Daň z příjmů (V) + Nákladové úroky (V) 

Aktiva Aktiva celkem (R) 

Tržby (výnosy) Tržby za prodej zboží (V) + Výkony (V) + 

Tržby z prodeje DHM a materiálu (V) + 

Ostatní provozní a finanční výnosy (V) + 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

(V) + Výnosové úroky (V) + Mimořádné 

výnosy (V) + Převod provozních a 

finančních výnosů (V) 

Tržní hodnota vlastního kapitálu 5. [(VH za účetní období (V) + Odpisy DNM 

a DHM (V))] 

Účetní hodnota dluhu Cizí zdroje (R) – Rezervy (R) 

Zadržené výdělky Fondy ze zisku (R) + VH minulých let (R) + 

VH běžného účetního období (R) 

Čistý pracovní kapitál Oběžná aktiva (R) – Dlouhodobé pohledávky 

(R) – Krátkodobé závazky (R) – Krátkodobé 

bankovní úvěry (R) – Krátkodobé finanční 

výpomoci (R) 

Zdroj: Mrkvička, Josef a Pavel Kolář. Finanční analýza. 2. Vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2006. 

147 s. 80-7357-219-2. 

 

Úspěšná aplikace v tuzemském prostředí není zaručená u všech velikostí podniku, 

neboť chybí vzorek reprezentantů zbankrotovaných velkých podniků, v tomto případě při 

aplikaci této metody by mohl být výsledek diskutabilní. Tudíž úspěch realizace lze 

zaznamenat u středně velkých podniků, protože malé firmy nejsou sdílné o informace, 

potřebné k uskutečnění analýzy. Růčková (2011) doporučuje pro podniky v našich 

podmínkách zvolit verzi pro vývojové trhy, protože není kladen takový důraz na kapitálové 

trhy. Představuje ona určitou modifikaci primárního Altmanova Z-skóre. Vzorec pro výpočet 

upraveného indexu Z-skóre dle Růčkové, (2011, 74) je následující: 

 

                                 ,    (2.23) 

kde: 
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                            (2.24) 

        ž  ý                          (2.25) 

                á                (2.26)  

    č   í            č   í          á    ů      (2.27) 

 

 hodnota Z větší než 2,6    finanční situace podniku je přijatelná,  

podnik není v ohrožení bankrotu.     

 hodnota Z v rozmezí 1,1 až 2,6  „šedá zóna“ pásmo s nejasným  

výsledkem.   

 hodnota Z menší než 1,1   podnik nachází se v pásmu bankrotu.  

 

Tafflerův model
16

 

Model sloužící k zjišťování výskytu rizika bankrotu v podniku. Lze se setkat se 

základní verzí a s verzí upravenou tzn., interpretace vzorců a zároveň celkové bodové 

ohodnocení bude se lišit. Oba dva tvary pracují s poměrovými ukazateli. Dle Růčkové (2011, 

str. 76) vzorec pro výpočet elementárního tvaru Tafflerova modelu je následující:  

           
   

  
      

  

  
      

  

  
      

       

  
     (2.28) 

kde: 

EBT – zisk před daní 

KD – krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé finanční 

výpomoci) 

OA – oběžná aktiva 

CZ – cizí zdroje 

CA – celková aktiva 

FM – finanční majetek 

PN – provozní náklady 

                                                           
16

 RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 76-77 s. ISBN 978-80-247-3916-8 
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Výsledná hodnota modelu, informuje o tom, jaká je pravděpodobnost bankrotu, tzn.,  

 hodnota výsledku < 0, lze předpokládat vysokou pravděpodobnost bankrotu, 

 hodnota výsledku > 0, lze očekávat nízkou pravděpodobnost bankrotu.           

V rámci modifikované verze došlo pouze k jedné změně, která se týká poslední položky 

ve vzorci. Tato varianta je založená na čerpání podrobnějších údajů. Vzorec pro výpočet je 

formulován Růčkovou (2011, str. 77) následovně: 

 

           
   

  
      

  

  
      

  

  
      

 

  
            (2.29) 

Modifikovaná verze má následující ohodnocení: 

 hodnota výsledku < 0,2, lze očekávat vysokou pravděpodobnost bankrotu, 

 hodnota výsledku > 0,3, lze očekávat nízkou pravděpodobnost bankrotu.  

Index IN95
17

- Model byl sestaven manžely Neumaierovými a jeho principem je 

vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Vznikl na základě matematicko-

statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz českých firem.   

Model je stejně jako Altmanův model vyjádřen rovnici, v níž jsou zahrnutý poměrové 

ukazatelé zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Pro každého z ukazatelů je přiřazená 

váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Z toho lze odvodit, že 

daný model (více než předchozí Altmanův model) přihlíží ke specifikům jednotlivých 

odvětví. Ukazatel lze vypočítat podle vzorce Knapkové, Pavelkové a Štekera (2013, str. 133), 

který má následující podobu:      

                                                            (2.30) 

kde: 

            í                (2.31) 

         ř       ě í                á      é           (2.32) 

         ř       ě í                      á            (2.33) 

     ž        á               (2.34) 

                                                                 (2.35) 

    á            ě             ž         (2.36) 

 

                                                           
17

 RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 74 - 75 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
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 Koeficienty V1 až V6 představují váhy jednotlivých ukazatelů. Představuji ony 

velikosti vah u jednotlivých odvětví ekonomiky. Výjimku představuji ukazatele V2 = 0,11 a 

V5 = 0,10, protože jsou u všech odvětví stejná. Tyto váhy patří k ukazatelům úrokového krytí 

a běžné likvidity. Váhy jsou sestavené jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální 

hodnotě ukazatele. Hodnoty vah ukazatelů pro jednotlivá odvětví V1, V3, V4, V6 viz 

Mrkvička a Kolář (2006).
18

        

 Pohybuje-li se výsledná hodnota indexu nad hodnotou 2, tzn. finanční zdraví 

podniku je uspokojující. Je-li výsledná hodnota IN 95 v rozmezí 1 a 2, podnik se nachází 

v šedé zóně (vykazuje průměrné výsledky). Podnik s výslednou hodnotou IN 95 nižší než 1, 

potýká s finančními problémy a je pravděpodobně před bankrotem.  

 

 Index IN99 – představuje model z pohledu vlastníka. Zaměřuje se hlavně na to, jak 

podnik nakládá se svěřenými peněžními prostředky. Váhy v něm jsou u všech oborů 

podnikání stejně velké. Vzorec pro tento model popisuje Šulák a Vacík následovně:   

                                       ,                  (2.37) 

kde: 

                                     ,              (2.38) 

                                                  ,                   (2.39) 

                               ,                     (2.40) 

                
                                               

                    
        (2.41) 

Jestliže výsledná hodnota ukazatele IN99 je větší než 2,07, podnik je finančně zdravý. 

V případě kdy hodnota indexu se pohybuje pod dolní hranicí tj. 0,684, podnik není ve 

finanční kondici a je v potenciálním ohrožení. A jestliže index se pohybuje v rozmezí hodnoty 

0,648 do 2,07, nachází se v šedé zóně a existují určité komplikace.  

 

Tab. 2.4. Varianty kombinací výsledků obou ukazatelů: 

 IN95 věřitelský IN99 vlastnický 

1. dobrý dobrý  

                                                           
18 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2. Vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 

2006. 149 s. 80-7357-219-2. 
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2. dobrý špatný 

3. špatný dobrý 

4. špatný špatný 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 75 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 

 

První možnost je optimální, protože naznačuje, že podnik dobře nakládá s vloženými 

prostředky jak z pohledu věřitele, kterému nepřináší zvýšené riziko, tak z pohledu investora, 

který má zhodnocené finanční prostředky. Druhá varianta je nevýhodná pro investora, neboť 

management nevhodně nakládá s finančními prostředky, ale z věřitelského pohledu podnik 

nepřináší riziko, což může představovat, pozitivní impuls pro potencionální věřitelé. Třetí 

možnost je tentokrát výhodná pro vlastníka a nevýhodná pro věřitele. V českém modelu může 

tato situace potencionálně ohrozit i vlastnickou pozici, neboť s růstem rizikovosti podniku se 

bude snižovat rentabilita vlastního kapitálu při zvyšování zadluženosti, a tím se bude snižovat 

možnost čerpání z cizích zdrojů. Čtvrtá možnost představuje nejhorší situaci, protože ani 

jedna z cílových skupin není spokojená, neboť nejsou plněné jejich požadavky.
19

         

 

Index IN01 spojuje východiska indexů IN 95 a IN 99 a zároveň byl v roce 2005 

aktualizován. Tudíž došlo ke změně hodnocení výsledků. 
20

 

                                                                 (2.42) 

kde: 

            í                     (2.43) 

        á      é ú                 (2.44) 

                            (2.45) 

    ý                         (2.46) 

                                                                   (2.47) 

 hodnota IN větší než 1,6   podnik je finančně zdravý.  

                                                           
19 RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 75-76 s. ISBN 978-80-247-3916-8 
20

 KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ Drahomíra a Karel ŠTEKER. Finanční analýza komplexní průvodce 

s příklady. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 133 s. ISBN 978-80-247-4456-8. 
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 hodnota IN je v rozmezí 0,9-1,6   nachází se v pásmu „šedé zóny“, jsou tam 

určitá potencionální rizika.  

 hodnota IN menší než 0,9   podnik nevytvářející žádnou hodnotu. 

2.4.4. Ukazatel EVA
21

  

 

Podstatou ukazatele EVA je rozdíl mezi ziskem z běžné činnosti podniku po zdanění a 

kapitálovými náklady. Základní pojetí ukazatele EVA zahrnuje to, že cílem jakéhokoliv 

podniku je maximalizace zisku a proto by se měl podnik snažit produkovat ekonomickou 

přidanou hodnotu. Ekonomická přidaná hodnota ukazuje nám, jak za dané období podnik 

svou činností přispěl ke zvýšení nebo naopak snížení hodnoty pro vlastníky. Investovaný 

kapitál pro majitele, akcionáře musí být přínosem než vynaložené náklady. Základní vzorec 

ukazatele se vyjadřuje takto: 

 

EVA = NOPAT – WACC . Capital,    (2.48) 

kde:   

NOPAT -  zisk z hlavní provozní (operativní) činnosti po zdanění (NOPAT = EBIT . (1- 

t)), (Net Operating Profit After Taxes), 

Capital -  souhrnný dlouhodobě investovaný kapitál potřebný v provozu podniku,  

WACC -  průměrné vážené náklady kapitálu.(Weighted Average Costs of Capital). 

 

Ekonomickou přidanou hodnotu lze vyjádřit i jiným způsobem, tzn. EVA založena na 

rentabilitě vlastního kapitálu (ROE). 

 

EVA = (ROE – re). VK,     (2.49) 

kde: 

re -  náklady na vlastní kapitál, 

VK - vlastní kapitál.     

 

Před zahájením výpočtu ekonomické přidané hodnoty, je důležité nejdřív upravit 

vstupní účetní údaje, které by následně odrážely odpovídající ekonomickou realitu 

společnosti. Potřebná data a ukazatele naznačují reálné a klíčové informace o správnosti 

                                                           
21

Business vize: Online časopis, článek ze dne 15. srpna 2011 [online]. Business vize [15. 8. 2011]. Dostupné 

z: http://www.businessvize.cz/financni-analyza/kdyz-se-rekne-wacc-aneb-kolik-musite-nejmene-vydelat 
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rozhodnutí manažerů. A proto je nezbytné přijmout řadu účetních úprav, aby údaje sloužili k 

přiblížení reálného pohledu na ekonomickou situaci společnosti. Tak vzniknou podklady 

ukazující směr pro manažerská rozhodnutí k finanční stabilitě a k růstu výkonnosti 

společnosti. Nezbytné je soustředit svou pozornost na úpravu položek v rozvaze čili čisté 

operativní aktiva a ve výsledku hospodaření na operativní zisk. Účelem těchto úprav je 

dosáhnout souměrnosti mezi upravenou rozvahou a výkazem zisku a ztráty.  

Následující kroky v úpravě aktiv jsou vhodné pro definování čistých operativních 

aktiv (NOA). Mezi kroky na úpravu rozvahy patří připojení hodnoty aktiv, které se neuvádějí 

v bilanci, ale tvoří potřebný majetek k podnikání a na vytváření produkce (operativní zisk). 

Následující úpravou je redukce o hodnotu aktiv, která je v bilanci zaznamenána, ale není 

součástí operativního zisku. Korektura aktiva není úplná je zapotřebí dále zredukovat aktiva o 

pasiva nosící náklad např., krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky a rezervy mající známku 

konkrétních závazků. 

 

Čistý operativní zisk (NOPAT), který vychází z úpravy výkazu zisku a ztráty, jeho 

výši hodnoty můžeme vzít z upraveného výsledku hospodaření běžné činnosti a jsou vyřazené 

výnosy a náklady z mimořádné činnosti zkreslující finanční výkonnost podnikatelských 

subjektů.   

 

Propočet nákladů na kapitál 

Součástí výpočtu ekonomické přidané hodnoty, je potřebný propočet nákladů na 

kapitál, důvodem je, že při výpočtech EVA vycházíme z vážených průměrných nákladů na 

kapitál, čili WACC. Základní vzorec ukazatele vyjádříme takto: 

 

             
 

       
    

  

       
      (2.50) 

 

kde: 

WACC - vážené průměrné náklady na kapitál, 

rd -  náklady na cizí kapitál, 

t -  daňová sazba, 

D -   cizí kapitál (Debt), 

C -  celkový používaný kapitál, 

re -   náklady na vlastní (používaný) kapitál 
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VK -   vlastní kapitál (Equity). 

 

Podnikatelské subjekty, aby byly schopné dlouhodobě se udržet na trhu, využívají 

ukazatele WACC, který signalizuje, kolik by měly podnikatelské subjekty minimálně vydělat. 

Procentuální výsledek představuje podnikům, kolik v průměru vynaloží peněžních prostředků 

na cizí kapitál věřitelům, bankovním společnostem nebo vlastníkům. Při určení hodnot 

WACC se používají vstupy, které za určité období se rychle mění. Součástí vstupů nejsou 

pouze úroky z cizího kapitálu bankovních společností (věřitelů) a úroky z vloženého kapitálu 

vlastníků, ale také i úroveň cizího úročeného kapitálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

České republiky opracovalo pro malé a střední podnikatelské subjekty Stavebnicový Model 

s koeficienty ke stanovení WACC. Model určuje WACC na bázi založené na přesnosti 

určených přirážek za odlišná rizika, kterými je obtížený kapitál.                       

2.5. Klíčové indikátory pro měření výkonnosti
22

 

 

Hodně organizací používá a pracuje s nesprávnými měřítky, a značná část z nich je 

chybně nazývána klíčovými ukazateli výkonnosti KPI (Key performance indicator). V 

současnosti mnoho organizací zanedbává monitoring svých řádných klíčových ukazatelů 

výkonnosti. Příčinou je, že organizace, manažeři, odpovědné osoby a odborníci z poradenství 

bádají a kladou si otázku, co to je ten klíčový ukazatel výkonnosti. Rozlišujeme tři druhy 

měřítek výkonnosti: 

 

- Klíčové ukazatele výsledků KRI (Key result indicator) – prezentuje, jak je úspěšný 

podnik. 

- Ukazatel výkonnosti PI (Performance indicator) – prezentuje, co je zapotřebí učinit 

v podniku. 

- Klíčové ukazatele výkonnosti KPI (Key performance indicator) – prezentuje, co je 

zapotřebí učinit pro dramatické zesílení výkonnosti. 

 

Měřítka výkonnosti využívané v podnicích jsou nesprávnou kombinací právě výše 

jmenovaných tři druhů.    

                                                           
22 PARMENTER, David. Klíčové ukazatele výkonnosti. 1.vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. 242s. 

ISBN 978-80-02-02083-7. 
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Pro vylíčení spojitosti výše jmenovaných tří měřítek lze aplikovat analogii s cibulí. 

Zevnější slupka zobrazuje souhrnný stav cibule, objem slunce, vody a výživné substance, 

které zelenina, přijala a jak bylo s ní manipulováno od sklizení úrody až po položení do regálů 

v obchodě. Když sloupneme jednotlivé vrstvy cibule tak, odhalíme další zajímavé informace. 

Jednotlivé vrstvy prezentují různorodé ukazatele výkonnosti, jádro cibule prezentuje klíčové 

ukazatele výkonnosti. 

 

Obr. 2.1. Tři druhy měřítek výkonnosti 

 

Zdroj: PARMENTER, David. Klíčové ukazatele výkonnosti. 1.vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 

2008. 242s. ISBN 978-80-02-02083-7. 

 

2.5.1. Klíčové ukazatele výsledků KRI 

 

Často měřítka KRI jsou chybně zařazovány a implementovány jako klíčové ukazatele 

výkonnosti zařazující: 

 

- spokojenost klienta, 

- čistý zisk před zdaněním, 

- výnosnost klienta, 

- spokojenost pracovníků podniku, 

- rentabilita z vložených investic. 

 

Jednotnou vlastností těchto měřítek je, že jsou efektem mnoha aktivit. Ukazují očividný 

obraz o tom, zda se pohybujete vyhovující cestou, ale na druhou stranu nevypovídají o tom, 

co jste povinni učinit, abyste zdokonalili svůj výsledek. Klíčové ukazatele výsledku prezentují 
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informace, které jsou ideální pro představenstvo a nejsou pro ty, kteří jsou součástí denního 

managementu. 

 

2.5.2. Klíčový ukazatel výkonnosti KPI 

Klíčové ukazatele výkonnosti prezentují souhrn měřítek orientovaných na stránku 

výkonnosti organizace, která jsou nejdůležitější pro současný a budoucí kladný výsledek a 

úspěch organizace. Základní charakteristika KPI: 

 

- měřítka nevyjadřující se v peněžních jednotkách, 

- měření se provádí opakovaně (denně), 

- zaobírá se tím generální ředitel a vrcholový management, 

-  zaměstnanci jsou povinni porozumět měřítka a následně použití na opatření 

k nápravě, 

- odpovědnost zavazuje jednotlivce nebo tým pracovníků, 

- vážný dopad mající vliv na důležité kritické činitele úspěchu,   

- kladný dopad mající vliv na jiná měřítka výkonnosti. 

 

Když k vybranému měřítku připojíte dolar, změníte jej na ukazatele výsledku. Klíčový 

ukazatel výkonnosti spočívá daleko hlouběji (střed cibule). Příkladem zde může být 

domluvené schůzky u klientů (potřebné k získání kontaktů a informací), kteří vytvářejí a 

přinášejí zisk. 

 

2.6. Celkový vztah k měření výkonnosti podniku 

2.6.1. Balanced Scorecard 

Model určený pro strategické hodnocení finanční i nefinanční výkonnosti podniku. Slouží 

k zavádění strategie společnosti s využitím finančních a nefinančních strategických cílů, 

ukazatelů výkonnosti a příslušných indikátorů. Snaží se charakterizovat představu o 

budoucnosti podniku a způsob jejího naplňování s využitím konkrétních rozhodnutí. Tento 

koncept hodnocení výkonnosti vymezili Robert S. Kaplan a David P. Norton, jako důsledek 

omezenosti finančních ukazatelů pro tvorbu dlouhodobé strategie podniku. Cílem BSC je 

tvorba podmínek pro jasné vymezení strategie a její totožné vnímání v celém podniku, 

nastavit dlouhodobé strategické cíle tak, aby se staly neoddělitelnou součásti podnikatelského 
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plánu. Tento postoj, poskytuje jak vedoucím pracovníkům tak i zaměstnancům objevit svůj 

účel pro tvorbu hodnoty podniku a identifikovat kladné hodnoty pro společnost dosažením 

dílčích cílů, které souvisejí s výkonností. Prostřednictvím BSC se realizují změny, které 

přinášejí a podporují vznik přidané hodnoty vnitřních procesů. K hodnocení slouží 

výkonnostní ukazatelé KPI, které pomáhají k dosahování strategie při zachování základního 

vztahu příčina- následek.
23

  

Celý koncept BSC není pouze obyčejný systém měřítek, ale je tvořen tak aby bylo možné 

ho využívat i dlouhodobě jako strategický řídicí systém. Měřítka slouží k převedení vize a 

strategie do konkrétních cílu podniku.
24

 Metoda zahrnuje všechny podstatné měřítka, které 

inklinují ke strategii podniku. Tyto měřítka výkonnosti jsou zakomponovány do 4 základních 

kategorií resp. perspektiv, kterými jsou:  

 finanční, 

 zákaznická, 

 interních procesů, 

 potenciálu (prvotně jako učení se a růstu).  

 Ve finanční perspektivě je nutno se zaměřit na plnění zájmů vlastníku tzn. zhodnocování 

vložených finančních prostředků. Finanční strana BSC slouží k hodnocení ekonomického 

dopadu na realizované akce. Ostatní perspektivy by měly být v určité rovnováze v plnění cílu 

resp. měla by existovat určitá spojitost cílů finanční perspektivy s ostáními cíly perspektiv. 

Tudíž lze konstatovat, že tato spojitost s finančními cíly přímo generuje dlouhodobý cíl 

podniku jako je třeba tvorba hodnoty a uspokojování vlastníků. (ROE, EVA)
25

       

Zákaznická perspektiva se orientuje na zákazníka. Pozornost je zaměřená především na 

měřítka, jako jsou spokojenost zákazníka, loajalita zákazníka, podíl v odvětví, získáváni 

nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků aj. Jsou vzájemně provázané, tzn., že tato 

perspektiva pracuje s trhem. 

Cílem perspektivy interních procesů je především zjistit a přesně popsat podnikatelské 

procesy, v nichž by podnik měl excelovat, aby si zajistil konkurenční výhodu a tím i uspokojil 

zájmové skupiny. Tím, že management stanoví ukazatele v této perspektivě, je mu umožněno 

                                                           
23

 ŠULÁK, Milan a Emil VACÍK. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: Eupress, 2005. 62 s. ISBN 80-86754-

33-2. 
24

 PAVELKOVÁ Drahomíra a Adriana KNAPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 

Praha: Linde, 2005. 189 s. ISBN 80-86131-63-7.  
25

 PAVELKOVÁ Drahomíra a Adriana KNAPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 

Praha: Linde, 2005. 189-190 s. ISBN 80-86131-63-7.  
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zhodnocení funkčnosti podnikových procesů, zda produkty jsou v souladu s požadavky 

zákazníků. Při realizaci změn procesů nezbytných pro naplnění strategie (hlavní procesy) je 

nutno se zaměřit i na vedlejší procesy např. kontrola a řízení zdrojů uvnitř procesu (řídicí 

procesy), zabezpečení procesů pro rutinní činnosti, které nejsou z tvorby hodnoty podniku 

vylučitelné (podpůrné procesy). Z toho plyne potřeba dobré znalosti interních procesů 

podniku.
26

     

Perspektiva potenciálu se zabývá problematikou související s transformací podniku, 

aby byla naplněná vize organizace. Její objektem zájmu se stává lidský faktor (resp. 

vzdělávání) a posilování firemní kultury. Podnik 21. století založený na znalostech a 

dovednostech, působící ve stále se měnicím podnikatelském prostředí, podporuje rozvoj v 

oblasti učení se a vzdělávání. Součásti perspektivy potenciálu je i schopnost efektivní 

komunikace mezi pracovníky a využívaní komunikační technologie. Jedná se o vlastnosti, 

které nejsou lehce zjistitelné, a proto se posuzují jejich vlastnosti. 
27

          

Obr. 2.2. Perspektivy konceptu BSC a jeho propojení s vizí a strategií podniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PAVELKOVÁ Drahomíra a Adriana KNAPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera. Praha: Linde, 2005. 190 s. ISBN 80-86131-63-7. 

                                                           
26

 FOTR, Jiří; VACÍK, Emil; SOUČEK, Ivan; ŠPAČEK, Miroslav a Stanislav HÁJEK.  Tvorba strategie a 

strategické plánování Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2012. 113 s. ISBN 978-80-247-3985-4.  
27

 FOTR, Jiří; VACÍK, Emil; SOUČEK, Ivan; ŠPAČEK, Miroslav a Stanislav HÁJEK.  Tvorba strategie a 

strategické plánování Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2012. 113 s. ISBN 978-80-247-3985-4.  
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2.6.2. Benchmarking
28

 

Získané výsledné hodnoty zvolených ukazatelů a zpracované z finanční analýzy, slouží 

podnikům jako orientační vodítko. Odborníci v analytice nedokážou vždy jednoznačně 

posoudit, zda výsledné hodnoty jsou uspokojivé, tzn. nízké nebo vysoké. A proto kterýkoliv 

podnik má svůj vlastní postoj k hodnocení finančního zdraví podniku. Hodnocení běžné 

likvidity, zadluženosti nebo obratu aktiv v poměru k složení majetku bude jiná ve společnosti 

zabývající se poradenstvím a jiná ve společnosti zabývající se stavebnictvím. Zde je vhodné 

při hodnocení porovnávat podniky se stejnou skladbou majetku a zaměřením. Metoda 

benchmarkingu upřednostňuje porovnávání údajů podniků se stejným nebo podobným cílem 

podnikání. Hlavní předností metody je, aby podnik poznal vlastní pozici na bázi porovnání a 

následně posílil a podpořil danou pozici. Mottem benchmarkingu je sbírat zkušeností a učit se 

od nejlepších. Jednoduchá metoda má široké využití a pomáhá manažerům určit cíle a 

stanovit úkoly pro zefektivnění chodu podniku. Úspěšné využití benchmarkingu je dosažena 

tehdy, když daná metoda získá kvalitní a relevantní informace ke zpracování. Metoda pak 

poskytuje odpovědi na některé otázky, kladené managementem a vlastníky podniku např.: 

 

Je podnik dostatečné výkonný? 

Je vysoké zadlužení podniku? 

Zacházíme s majetkem efektivně? 

Mají zaměstnanci odpovídající plat? 

Je v podniku intenzita tvořivé práce podobná i s jinými podniky? 

Apod. 

 

2.6.3. Grafická analýza (Spider analýza)
29

 
30

 

Slouží k zobrazení pozice určitého podniku vzhledem k průměrné hodnotě daného 

odvětví anebo porovnání s nejlepším v odvětví popř. konkurencí. Analýza čerpá data 

z finanční analýzy. Kubálková (2009) uvádí čtyři skupiny ukazatelů, které se aplikuji 

v analýze, jedná se o ukazatel rentability, likvidity, struktury finančních zdrojů a struktury 

                                                           
28

 KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ Drahomíra a Karel ŠTEKER. Finanční analýza komplexní průvodce 

s příklady. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 118 s. ISBN 978-80-247-4456-8. 
29

SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman a Markéta Kubálková. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 192 s. ISBN 978-80-7400-154-3.   
30

 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 369 s. ISBN 978-80-

247-3494-1. 
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majetku. Každá skupina v grafickém vyjádření představuje kvadrant. Nejčastěji se uplatňuje 

16 poměrových ukazatelů, ale dle Synka (2011) počet ukazatelů lze měnit tzn. buď zvýšit, 

nebo snížit. Ukazatele jsou vyjádřené v procentech vzhledem odvětvovému průměru, který 

představuje 100 %.  

Ukazatele, které je nutno snižovat, jsou realizovány výpočtem obracené hodnoty tj. 

(průměr odvětví k hodnotě ukazatele podniku). Zvýšená pozornost by měla být, při výpočtech 

ukazatelů optimálních hodnot dle Synka tzn. ani příliš vysoké, ani příliš nízké – kupříkladu 

ukazatele likvidity). 

Graf je sestaven ze soustředních kružnic a nejčastěji z 16 paprsků (reprezentanti 

jednotlivých ukazatelů), které vycházejí, ze středu těchto kružnic. Sloučením všech bodů na 

jednotlivých paprscích získáme konečnou podobu pavučinového grafu (spider diagram), a na 

první pohled lze zjistit, jak podnik obstál ve srovnání např. s odvětvím. Jestliže výsledné 

hodnoty podniku jsou nad průměrnými hodnotami podniku tj. nad 100 %, tzn., podnik 

v odvětví je nadprůměrný a je po hodnocení na tom dobře.  
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3. Analytická část 

3.1. Základní charakteristika společnosti Alfa, s.r.o.  

 

Základní údaje:   

Obchodní firma: Alfa, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Moravskoslezský kraj 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 tis. Kč. 

Identifikační číslo: 44003243 

Počet zaměstnanců:  27 

 

Společnost Alfa, s.r.o. patří mezi rychle rozvíjející se zdravotnická soukromá zařízení 

v oblasti poskytování moderních a vyspělých psychiatrických a psychosomatických služeb. 

Poskytují odborné služby založené na důvěryhodnosti, jakosti, odbornosti a ohleduplnosti. 

Spolupráce s pacienty je založena na individuálním přístupu. Zakládají si na kvalitě celého 

servisu od vstupního pohovoru až po samotné stravování a ubytování. Personál je spolehlivý a 

vážící si morálních hodnot. Přístup pacienta a ošetřujícího personálu je založen na partnerství.      

Klinika je velmi dobře seznámená s moderním zdravotnictvím, neboť tato oblast je velmi 

dynamická, složitá a permanentně se měnící. A tudíž se snaží jít s hlavními trendy ve 

zdravotnictví. Vlastní 3 ambulance a patří mezi středně velké soukromé psychiatrické kliniky. 

Pokoje pro náročnější pacienty jsou vybavené televizí, připojením k internetu aj. Péče o 

pacienty je tzv. ušita na míru tzn. dle požadavků pacienta a diagnózy lékaře.              

Předmět podnikání 

 diagnostika a léčba všech psychiatrických poruch a onemocnění, vč. tzv. těžkých 

klinických případů, 

 poradenství a psychologická diagnostika, 

 zavádění nových forem farmakologické léčby,       

 individuální a skupinová psychoterapie, 

 rehabilitace duševně nemocných,  

 ambulantní konzultace, 

 masérské, rekondiční a regenerační služby,  
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 hypnoterapie, fototerapie, 

 analýza práce těla, 

 vodoléčba,  

 kondiční tělocvik, aj. 

 

 

3.2. Bankrotní a bonitní modely 

V rámci hodnocení zdraví podniku nesmí chybět model, pomocí kterého odhalíme 

jeden z nejméně chtěných výsledků pro podniky tj. pravděpodobnost výskytu v budoucí době 

úpadku resp. bankrotu. Bankrotní modely společně s bonitními modely nám poukazují na 

finanční kondici podniku. A proto v rámci hodnocení výkonnosti podniku je nutno sestavit, 

vypočítat a následně zhodnotit stav podniku.  

3.2.1. Altmanův a Tafflerův test 

Bankrotních modelů je několik typu a druhů, mezi nejvíce používané resp. známe 

modely, patří Altmanův test (Z-score) a Tafflerův test, na zjištění možné pravděpodobnosti 

výskytu bankrotu v budoucnosti.  

Tab. 3.1 - Metody Altman a Taffler     

 

    OBDOBÍ 

    2008 2009 2010 2011 2012 

METODY 
Altmanův t. 3,64 4,24 3,8 4,97 5,4 

Tafflerův t. 0,97 1,39 1,07 1,28 1,39 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro lepší a přehlednější vyjádření resp. znázornění použijeme graf, pomocí kterého 

jednotlivé data naneseme z tab. 1, popř. tab. 2, a 3. Neboť tyto data z následujících tabulek 

budou sloužit k dalším postupů v řešení statisticko-finanční analýzy. 
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 Graf 3.1 Znázornění hodnot bankrotních modelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 3.2 - Altmanův test 

Altmanův test (Z -score) 
Období  

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

X1 = Pracovní kapitál / celková aktiva 0,71 0,69 0,66 0,56 0,63 

X2 = Zisk po zdanění / celková aktiva 0,07 0,25 0,16 0,21 0,19 

X3 = (Zisk před zdaněním + úroky) /celková aktiva 0,09 0,3 0,19 0,26 0,23 

X4 = Vlastní kapitál / celkové dluhy 2,84 3 2,27 2,21 2,53 

X5 = celkové tržby / celková aktiva 1,6 1,34 1,65 2,66 3,02 

Z2008 = 0,717. 0,71 + 0,847 . 0,07 + 3,107 . 0,09 + 0,420 . 2,84 + 0,998 . 1,60 3,64 

Z2009 = 0,717. 0,69 + 0,847 . 0,25 + 3,107 . 0,3 + 0,420 . 3,00 + 0,998 . 1,34 4,24 

Z2010 = 0,717. 0,66 + 0,847 . 0,16 + 3,107 . 0,19 + 0,26 . 2,27 + 0,998 . 1,65 3,8 

Z2011 = 0,717 . 0,56 + 0,847 . 0,21 + 3,107 . 0,26 + 0,420 . 2,21 + 0,998 . 2,66 4,97 

Z2012 = 0,717 . 0,63 + 0,847 . 0,19 + 3,107 . 0,23 + 0,420 . 2,53 + 0,998 . 3,02 5,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro stanovení závěrečných hodnot z obou modelů, jsou stanovené určité meze, dle 

kterých se rozhoduje o situaci podniku. Vymezení těchto hraničních hodnot je pro s.r.o. a pro 

akciové společnosti rozdílné. V rámci řešení tohoto podniku, budou stačit intervaly pro 

podniky neobchodovatelné na burze s akciemi. Podniky pohybující se od hodnoty 1,2 do 2,9, 

patří do tzv. šedé zóny, v tomto případě nejde jasně rozhodnout o jeho stavu, neboť se nachází 

ve sféře kandidáta na finanční stabilitu nebo kandidáta na bankrot. Horní hranice (Z ≥ 2,9) 

představuje podniky s finanční a pevnou stabilitou. Dolní hranice (Z ≤ 1,2) je signálem 

výskytu možného bankrotu. Společnost Alfa, s.r.o., jak lze vyčíst a vidět na grafu, podnik 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2008 2009 2010 2011 2012 

Znázornění hodnot bankrotních  modelů 

Altaman hodnoty 

Taffler hodnoty 
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vykazuje velmi solidní výsledky po dobu 5 let. Tudíž lze konstatovat, že podnik je stabilní a 

není v přímém ohrožení možného výskytu bankrotu.  

 

Graf 3.2 Altmanův test  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf jednoznačně zobrazuje v rámci celého pětiletého období, jak podnik si udržuje 

stabilní pozici nad hranici uspokojivé finanční zóny.     

Přímka regrese a bankrotní model Altmanovo Z scóre 

Pro výpočet přímky regrese, je vhodné nejdřív data uspořádat do tabulky, protože 

orientace mezi hodnotami v tabulce je rychlejší, přehlednější a jednodušší.    

 Tab. 3.3 – Z scóre výpočet regrese 

Období xi yi yi – yi-1 yi / yi-1 xi
2 xi .yi     

2008 1 3,64 - - 1 3,64 4,104 

2009 2 4,24 0,6 1,165 4 8,48 4,257 

2010 3 3,80 -0,44 0,896 9 11,4 4,41 

2011 4 4,97 1,17 1,308 16 19,88 4,563 

2012 5 5,40 0,43 1,087 25 27 4,716 

Σ 15 22,05 -  55 70,43 - 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

hranice uspokojivé finanční 
situace 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

hranice přímých kandidátů 
bankrotu 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Atmanův index 3,64 4,24 3,8 4,97 5,4 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

Altmanův test 
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Z tabulky lze vyčíst, že hodnoty první diference mají různorodý vývoj, až na jednu 

hodnotu, která se vyjímá tj. hodnoty vykazována v roce 2010. Co se týká koeficientu růstu, 

ten se pohybuje kolem stále veličiny, a proto je vhodné realizovat regresní analýzu resp. 

regresní přímky pro sladění statistického souboru. Ale předtím se musí zrealizovat následující 

kroky a výpočty.    

1. Výpočet a stanovení průměrných hodnot 

    
  

 
               

     

 
       

2. Výpočet koeficientů a, b, vzorcem č. 2.5 a 2.6   

    

   
                

        
         

                        

 

3. Obecná podoba regresní přímky podle vzorce č.2.3  

                       

 

Pro rok 2008= 3,951+ 0,153 . 1 = 4,104 

Pro rok 2009= 3,951+ 0,153 . 2 = 4,257 

Pro rok 2010= 3,951+ 0,153 . 3 = 4,41 

Pro rok 2011= 3,951+ 0,153 . 4 = 4,563 

Pro rok 2012= 3,951+ 0,153 . 5 = 4,716 

 

Pro grafické vyjádření regresní přímky je vhodné použit sloupcový a spojnicový graf. 

Veškeré potřebné hodnoty jsou čerpány z tab. 3.3.  
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Graf 3.3 Vyrovnání Altmanová modelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odhady budoucího rozvoje tj. roku 2013, je vhodné stanovit použitím regresní přímky. 

Postup je jednoduchý, do obecného tvaru přímky regrese dosadíme za x číslo 6 a získáme 

výslednou hodnotu 4,869. A tímto způsobem lze predikovat i další roky.    

 

Tab. 3.4 – Tafflerův test 

Tafflerův test 
Období  

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

Zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 0,34 1,21 0,63 0,83 0,83 

Oběžná aktiva / cizí kapitál 3,71 3,77 3,17 2,79 3,24 

Krátkodobé závazky / celková aktiva 0,26 0,25 0,31 0,31 0,28 

Tržby celkem / celková aktiva 1,6 1,34 1,65 2,66 3,02 

ZT2008 = 0,53.0,34 + 0,13 .3,71 + 0,18 .0,26 + 0,16 .1,6   0,97 

ZT2009 = 0,5.1,21 + 0,13 .3,77 + 0,18 .0,25 + 0,16 .1,34  1,39 

ZT2010 = 0,53.0,63 + 0,13 .3,17 + 0,18 .0,31 + 0,16 .1,65 1,07 

ZT2011 = 0,53.0,83 + 0,13 .2,79 + 0,18 .0,31 + 0,16 .2,66  1,28 

ZT2012 = 0,53.0,83 + 0,13 .3,24 + 0,18 .0,28 + 0,16 .3,02 1,39 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci řešení úkolu Tafflerovým modelem, horní hranice je stanovená od hodnoty 

vyšší jak 0,3 představuje malou pravděpodobnost bankrotu a dolní hranice je stanovená od 0,2 

dolů již představuje velkou pravděpodobnost příchodu bankrotu. Model aplikovaný na daný 

podnik vykazuje hodnoty, které jsou opět uspokojující, neboť výsledné hodnoty jsou součástí 

horní hranice. Tudíž i Tafflerův test dokazuje, že podnik se nachází v dobré a stabilní finanční 

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

yi 3,64 4,24 3,8 4,97 5,4 

regresní přímka 4,104 4,257 4,41 4,563 4,716 

0 
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1 
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2 
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situaci, která není v ohrožení bankrotu. Obě dvě metody potvrdily skutečnost, že podnik je 

finančně silný a stabilní.    

 

Graf 3.4 Znázornění Tafflerovy křivky 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Přímka regrese a bankrotní model Tafflera 

Tab. 3.5 – Tafflerův test výpočet regrese 

Období xi yi yi – yi-1 yi / yi-1 xi
2 xi .yi     

2008 1 0,97 - - 1 0,97 1,074 

2009 2 1,39 0,42 1,433 4 2,78 1,147 

2010 3 1,07 -0,32 0,769 9 3,21 1,22 

2011 4 1,28 0,21 1,196 16 5,12 1,293 

2012 5 1,39 0,11 1,086 25 6,95 1,366 

Σ 15 6,1 - - 55 19,03 - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je vidět, že opět jak první diference, tak i koeficient růstu mají různorodý 

vývoj a data se pohybují kolem konstanty. Jediným výrazným odskokem je hodnota za rok 

2010.   

1. Výpočet a stanovení průměrných hodnot  

    
  

 
               

   

 
       

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

Hranice malé 
pravděpodobnosti bankortu 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Hranice výšší 
pravděpodobnosti bankortu 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Taffler 0,97 1,39 1,07 1,28 1,39 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 
1,2 
1,4 
1,6 

Tafflerova křivka 
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2. Výpočet koeficientů a, b, vzorcem č.2.5 a 2.6        

   
               

        
        

                        

3. Obecná podoba regresní přímky podle vzorce č.2.3 

                       

Pro rok 2008= 1,001 + 0,073.1 = 1,074 

Pro rok 2009= 1,001 + 0,073.2 = 1,147 

Pro rok 2010= 1,001 + 0,073.3 = 1,22 

Pro rok 2011= 1,001 + 0,073.4 = 1,293 

Pro rok 2012= 1,001 + 0,073.5 = 1,366 

 

Grafické vyjádření přímky regrese pro grafické zobrazení vyrovnání hodnot je následující. 

Graf 3.5 Vyrovnání Taflferova bankrotního modelu  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Postup predikce budoucího vývoje přímky je opět stejný jak u předchozího Altmanova 

modelu. Stačí dosadit do obecného tvaru hodnotu za x, a můžeme odhadnout postup regresní 

přímky.   

 

3.2.2. Indexy IN01, IN99 

Tab. 3.6 -  Modely IN  

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

yi 0,97 1,39 1,07 1,28 1,39 

regresní přímka 1,074 1,147 1,22 1,293 1,366 
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    OBDOBÍ 

    2008 2009 2010 2011 2012 

METODY 
IN 99 1,24 2,11 1,73 2,51 2,57 

IN 01 1,53 2,33 1,81 2,25 2,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí Indexu IN01, je analyzována společnost z pohledu jak tvorby hodnoty tak 

samozřejmě i z pohledu zda v budoucnu je v přímém ohrožení bankrotu. Ale jak je to u všech 

modelu hodnotících finanční zdraví, i zde je vymezené tzv. šedé pásmo, tzn., pásmo nejasné 

odpovědi. Jeho krajní hodnoty jsou vymezené od 0,75 do 1,77. Pokud hodnoty jsou vyšší, jak 

1,77 podnik tvoří hodnotu; ale jestliže podnik je pod spodní hranici, tj. 0,75 je společnost 

v jasném ohrožení bankrotu.     

   

Z tabulky je zřejmé, že podnik se po dobu posledních 4 let nacházel nad hodnotou 

1,77, tzn., vykazoval stabilní finanční situaci a tvořil hodnotu. Pouze rok 2008, byl pro podnik 

jiný, je možno říci, že se mohlo jednat i o zlomový rok. Důvodem této situace byla nízká 

hodnota vykazovaného zisku resp. nízká hodnota rentability aktiv. V tomto případě podnik  

neefektivně nakládal s aktivy.  

 

Tab. 3.7 – Index IN01      

Index IN01 
Období  

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

x1 = Aktiva / Cizí zdroje 3,84 4 3,28 3,21 3,53 

x2 = EBIT / nákladové úroky 0 0 0 0 0 

x3 = EBIT / Aktiva 0,09 0,3 0,19 0,26 0,23 

x4 = Výnosy / Aktiva 1,62 1,42 1,7 2,66 3,07 

x5 = Oběžná aktiva / (KZ + KBÚ) 3,71 3,77 3,17 2,79 3,24 

IN012008 = 0,13 . 3,84 + 0,04 . 0 + 3,92 . 0,09 + 0,21 . 1,62 + 0,09 . 3,71  1,53 

IN012009 = 0,13 . 4 + 0,04 . 0 + 3,92 . 0,3 + 0,21 . 1,42 + 0,09 . 3,77  2,33 

IN012010 = 0,13 . 3,28 + 0,04 . 0 + 3,92 . 0,19 + 0,21 . 1,7 + 0,09 . 3,17 1,81 

IN012011 = 0,13 . 3,21 + 0,04 . 0 + 3,92 . 0,26 + 0,21 . 2,66 + 0,09 . 2,79  2,25 

IN012012 = 0,13 . 3,53 + 0,04 . 0 + 3.92 . 0,23 + 0,21 . 3.07 + 0,09 . 3,24 2,3 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Z grafického vyjádření dané situace podniku je vidět že podnik, vykazoval velmi 

dobré výsledky. Kromě roku 2008, který znamenal vstup do šedé zóny, ale po roce se s ní 

vyšplhal na  nejvyšší dosaženou hodnotu za posledních 5 let.    

 

  
Graf 3.6 Grafické zobrazení indexu IN01  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přímka regrese a model IN01 

U statistické analýzy opět bude využitá regresní přímka. Z tabulky lze vyčíst, 

z hlediska časových přírůstků a koeficientu růstu, různorodé hodnoty. Pro výpočet regresní 

přímky je nutno realizovat několik kroků.    

 

Tab. 3. 8 – IN01 výpočet regrese 

Období xi yi yi – yi-1 yi / yi-1 xi
2 xi .yi     

2008 1 1,53 - - 1 1,53 1,752 

2009 2 2,33 0,8 1,523 4 4,66 1,898 

2010 3 1,81 -0,52 0,777 9 5,43 2,044 

2011 4 2,25 0,44 1,243 16 9 2,19 

2012 5 2,3 0,05 1,022 25 11,5 2,336 

Σ 15 10,22 - - 55 32,12 - 

Zdroj: vlastní výpočty 

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

Hranice pro tvorbu hodnoty 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Hranice pro vstup do bankrotu 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

IN01 1,53 2,33 1,81 2,25 2,3 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

IN01 
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Tabulka se získanými hodnotami ukazuje, že hodnoty se pohybují pořád kolem 

konstanty. Rok 2010 je jediný rok, kde došlo k určitému vychýlení se od konstanty. Pro další 

výpočet jsou realizovány následující postupy.  

 

1. Výpočet a stanovení průměrných hodnot  

    
  

 
               

     

 
        

2. Výpočet koeficientů a, b, vzorcem č. 2.5 a 2.6  

     

   
                

       
        

                        

 

3. Obecná podoba regresní přímka podle vzorce č. 2.3 

 

                       

 

Pro rok 2008= 1,606 + 0,146. 1= 1,752   

Pro rok 2009= 1,606 + 0,146. 2= 1,898 

Pro rok 2010= 1,606 + 0,146. 3= 2,044 

Pro rok 2011= 1,606 + 0,146. 4= 2,19 

Pro rok 2012= 1,606 + 0,146. 5= 2,336 

 

4. Grafické vyjádření 
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Graf 3.7 Vyrovnaní modelu IN01 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Model IN 99 

Bankrotní model IN99 v porovnání s modelem IN01, pracuje jenom se 4 ukazateli. 

V tomto modelu je možno vidět, že první koeficient důležitosti je záporný, neboť je propojená 

s ukazatelem zadluženosti, pohlídneme na druhou stranu největší váhu, mají ukazatelé 

rentability aktiv a obrátka aktiv. 

Výsledky jasně potvrzují důležitost ukazatelů, neboť v roce 2008 podnik vykazuje 

nejnižší hodnotu rentability aktiv. A tudíž tento fakt stáhnul výslednou hodnotu ukazatele 

směrem dolů, tzn., do šedé zóny na hodnotu 1,24. V případě ukazatele zadluženosti podnik 

vykazuje podprůměrnou hodnotu (průměr 0,28) v porovnání s dalšími výsledky.       

Tab. 3.9 – Index IN99 

Index IN99 
Období  

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

x1 = Cizí zdroje / Aktiva  0,26 0,25 0,31 0,31 0,28 

x2 = EBIT / Aktiva 0,09 0,3 0,19 0,26 0,23 

x3 = Výnosy / Aktiva 1,62 1,42 1,7 2,66 3,07 

x4 = Oběžná aktiva / (KZ + KBÚ) 3,71 3,77 3,17 2,79 3,24 

IN992008 = - 0,017 . 0,26 + 4,573 . 0,09 + 0,481 . 1,62 + 0,015 . 3,71 1,24 

IN992009 = - 0,017 . 0,25 + 4,573 . 0,3 + 0,481 . 1,42 + 0,015 . 3,77 2,11 

IN992010 = - 0,017 . 0,31 + 4,573 . 0,19 + 0,481 . 1,7 + 0,015 . 3,17 1,73 

IN992011 = - 0,017 . 0,31 + 4,573 . 0,26 + 0,481 . 2,66 + 0,015 . 2,79 2,51 

IN992012 = - 0,017 . 0,28 + 4,573 . 0,23 + 0,481 . 3,07 + 0,015 . 3,24 2,57 

Zdroj: vlastní zpracování 

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

yi 0,97 1,39 1,07 1,28 1,39 

regresní přímka 1,074 1,147 1,22 1,293 1,366 

0 

0,5 

1 

1,5 

IN
0

1
 



46 
 

Graf 3.8 Vývoj modelu IN99

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Přímka regrese a model IN99 

V rámci realizace primární statistické analýzy opět bude použitá regresní analýza, 

pomocí které vypočítáme potřebné ukazatele pro sestavení funkce přímky. Která následně 

bude graficky znázorněná pomoci sloupcového a spojnicového grafu.     

Tab. 3.10 – IN99 výpočet regrese   

Období xi yi yi – yi-1 yi / yi-1 xi
2 xi .yi     

2008 1 1,24 - - 1 1,24 1,42 

2009 2 2,11 0,87 1,702 4 4,22 1,726 

2010 3 1,73 -0,38 0,819 9 5,19 2,032 

2011 4 2,51 0,78 1,451 16 10,04 2,338 

2012 5 2,57 0,06 1,024 25 12,85 2,644 

Σ 15 10,16 - - 55 33,54 - 

Zdroj: vlastní zpracování  

Jak se lze přesvědčit i tato úvodní analýza ukazuje na stejný aspekt, tj. výrazné 

odštěpení se hodnoty první diference od pozůstalých hodnot. Koeficient růstu osciluje kolem 

konstanty. Dalším krokem pro úplnost analýzy je vytvoření regresní přímky.   

1. Výpočet a stanovení průměrných hodnot  

    
  

 
               

     

 
         

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

IN99 1,24 2,11 1,73 2,51 2,57 

Hranice uspokojivého 
finančního stavu  

2 2 2 2 2 

Hranice potenciálního 
ohrožení 

1 1 1 1 1 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

IN99 
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2. Výpočet koeficientů a, b, vzorcem č. 2.5 a 2.6   

    

   
                

       
        

                          

 

3. Obecná podoba regresní přímka podle vzorce č. 2.3 

                        

Pro rok 2008= 1,114 + 0,306.1= 1,42 

Pro rok 2009= 1,114 + 0,306.2= 1,726 

Pro rok 2010= 1,114 + 0,306.3= 2,032 

Pro rok 2011= 1,114 + 0,306.4= 2,338 

Pro rok 2012= 1,114 + 0,306.5= 2,644 

Grafické znázornění přímky regrese pro vyrovnání souboru dat je následující 

 

Graf 3.9 Vyrovnaní modelu IN 99 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

yi 0,97 1,39 1,07 1,28 1,39 

regresní přímka 1,074 1,147 1,22 1,293 1,366 
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3.2.3. Králičkův rychlý test (Quick test) 

Tab. 3. 11 - Králičkův rychlý test  

Rychlý Králičkův test  
Období  

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

R1 = VK / A (%) 
1b.

73,91% 
1b.

 74,94% 
1b.

 69,44% 
1b.

 68,74% 
1b.

 71,67% 

R2 = (CZ - peníze - účty u bank) / CF (r.)  
1b. 

-23,1 
5b.

 209 
1b.

 -12,5 
1b.

 -6 
1b.

 -3,3 

R3 = EBIT/A (%) 
3b. 

8,74% 
1b.

 30,3% 
1b.

 19,21% 
1b.

 25,79% 
1b.

 23,37% 

R4 = CF / T (%)  
5b.

-2,76%  
4b.

 0,38% 
5b.

 -5,14% 
5b.

 -5,26% 
5b.

 -8,17% 

(R1 + R2) / 2 Finanční stabilita 1 3 1 1 1 

(R3 + R4) / 2  Výnosová situace 4 2,5 3 3 3 

Celková známka 2,5 2,8 2,0 2,0 2,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty, které byly vypočtené, charakterizují podnik v určitých oblastech, jako 

podnik suverénní. Jedná se především o finanční stabilitu, ale existuje i méně pozitivní 

stránka výsledných hodnot, které říkají, že podnik z pohledu výnosové situace poněkud je 

slabší. 

Nejhorší celková známka byla zaznamenána v roce 2009, kde podniku přitížila doba 

splácení dluhu až na hodnotu 209 let. Ale jak lze vidět v dalších letech podnik již velmi 

solidně zvládal plnit své závazky.       

Pro celkové zhodnocení finanční situace podniku, pomocí Quick testu lze konstatovat, 

že podnik vykazuje až na výjimky (výnosu z hlavní činnosti, ale nutno přihlédnout ke 

specifické hlavní činnosti analyzovaného podniku) průměrně bonitní trend, neboť průměrná 

celková známka se pohybuje kolem 2,26vza posledních 5 let.      

 

3.2.4. Ekonomická přidaná hodnota EVA 

K dosažení výsledných hodnot ekonomické přidané hodnoty je důležité upravit vstupní 

účetní data, tzn. úprava rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Úpravy by měly zobrazovat 

ekonomickou realitu společnosti. Alfa s.r.o. nemá u žádné bankovní instituce závazek a proto 

ji nevznikají žádné nákladové úroky na cizí kapitál.  

 

Rozvahu upravíme tak, že z celkových aktiv oddělíme neoperační aktiva, která neslouží 

k opatření provozu společnosti, dále snížíme celkový kapitál z rozvahy o neúročený cizí 
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kapitál, vyřadíme mimořádné položky. V tabulce, příloha č. 6  je uveden výpočet, kde celková 

aktiva jsou upravena do podoby čistých operativních aktiv, dále pouze ve zkratce NOA (Net 

operating assets). Celková aktiva jsou snížena o neúročené krátkodobé závazky, společnost 

nemá ve svém portfoliu pozemky a budovy, a proto neoperativní aktiva jsou nula. Pro lepší 

přehlednost je úprava celkových aktiva a čistých operativních aktiv znázorněna v grafu č. 

3.10.  

 

Graf 3.10 – Čistá operativní aktiva NOA 

 

             Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Výsledné hodnoty prezentují, jak se vyvíjela čistá operativní aktiva během pětiletého 

období. Z grafu č. XY lze vyčíst dosažený vrchol v roce 2009 na 16 644 tis. Kč a pak 

postupné snižování od roku 2009 na částku 8 771 tis. Kč. 

   

Velikost hodnoty NOPAT (Net operating profit after tax) operačního výsledku 

hospodaření po zdanění je zaznamenán v tabulce, příloha č. 7. Určení velikosti NOPAT je 

následující, k položce z výkazu zisku a ztráty, tedy hospodářský výsledek za běžnou činnost, 

přičteme nákladové úroky, které společnost Alfa s.r.o. nemá ve svém portfoliu, dále odečteme 

prodej investičního majetku a odpisy majetku pronajatého na leasing nebo přičteme položky 

odpisy goodwill, neobvyklé ztráty, náklady na neoperační majetek atd. Položka prodej 

investičního majetku z výkazu zisku a ztráty se vypočítá odečtením zůstatkové ceny prodeje 

materiálu a investičního majetku od tržby z prodeje materiálu a investičního majetku, a 

získáme hodnoty NOPAT před zdaněním. Následně je důležité před odečtením daně od 
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hodnoty NOPAT před daní, upravit daň. Příloha č. 7 znázorňuje tabulku a výpočet upravené 

dani. Hodnoty zisku z hlavního provozu společnosti po zdanění představuje graf č. 3.11. 

 

Graf 3.11 – Operační výsledek společnosti Alfa s.r.o. po zdanění. 

 

                Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vývoj hospodářské výsledku (HV) za běžné období před daní v pětiletém období velmi 

kolísalo. V roce 2009 byla hodnota hospodářského výsledku (HV) za běžné období před daní, 

byla na svém vrcholu a dosahovala výše 4 882 tis. Kč a NOPAT dosahoval výše 3 784 800 

Kč. Pokles nastal hned následující rok, částka poklesla HV za běžné období před daní na 

96 281 Kč, po výpočtu NOPAT dosahoval záporných hodnot, tedy – 467 609 Kč. Příčinou 

poklesu bylo zvýšení osobních a mzdových nákladů, snížení ostatních provozních výnosů o 

cca 200 tis. Kč a provozní hospodářský výsledek poklesl o 44,51%. V následujících letech 

2011-2012 zvýšily se výkony, přidaná hodnota a HV za běžné účetní období před daní začal 

dosahovat pozitivních výsledků. 

 

Po základní úpravě položek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, zbývá vypočítat ukazatel 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) vážený průměr nákladů na kapitál. Výpočet 

hodnot WACC za pětileté období je znázorněno v příloze č. 10, kde jsou vypočteny jednotlivé 

položky, např. náklady vlastního kapitálu, vlastní kapitál/NOA, cizí kapitál, cizí úročené 

zdroje a další položky. Společnost Alfa s.r.o. nemá žádné dlouhodobé nebo krátkodobé 

půjčky a pro hodnoty WACC využívají se náklady na vlastní jmění. Pro lepší přehled nákladů 

na kapitál zobrazuje graf č.3.12.  
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Graf 3.12 – Ukazatele WACC a vlastní kapitál/NOA 

 

             Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet ukazatele výkonnosti, ekonomickou přidanou hodnotu, nám prezentuje graf č. 

3.13 a jednotlivé výpočty příloha č. 10. V pětiletém období společnost měla jak zápornou 

hodnotu, tak kladnou hodnotu EVA. V roce 2009 výsledek společnosti byl kladný 1 857 239 

Kč a tak společnost vytvářela hodnotu. Opačná situace nastala v roce 2010, výsledek 

společnosti byl záporný – 1 514 772 Kč, společnost svým výsledkem hodnotu snižovala. 

Příčinou byl nízký zisk z hlavního provozu podniku po zdanění, hodnota činila -467 609 Kč. 

V následujících letech nadešel obrat a společnost začala vytvářet hodnotu, která v roce 2012 

činila 1 123 046 Kč. Společnosti se podařilo zvýšit zisky v roce 2011 a 2012, aniž by použilo 

k tomu více kapitálu, a tak vytváří dál hodnotu.  

 

Graf 3.13 – Ukazatele EVA, NOPAT a Alternativní náklady. 

 

    Zdroj: vlastní zpracování  
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3.2.5. Balanced Scorecard 

V rámci BSC se zaměřím pouze okrajově na problematiku BSC, neboť tato metoda 

není ve společnosti Alfa, s.r.o. vůbec využívaná. A proto tuto problematiku budu řešit jako 

součást kapitoly návrhů a doporučení.   

Oblast hodnocení výkonnosti podniku, je vždy spojována s finančními ukazateli popř. 

metodami. Jelikož finanční oblast je pořád důležitá, ale je nutno se zaměřit i na takové 

determinanty, které budou odpovídat na nefinanční oblasti. A právě metoda Balanced 

Scorecard tyto aspekty zahrnuje a analyzuje. Její podstata je založena na přenesení podnikové 

vize do reálných cílů, takovým způsobem, aby byl zahrnut komplexně celý podnik resp. jeho 

oblasti. Pracuje s budoucími a zároveň se současnými faktory, které chce, aby byly 

v harmonii. Důležité je, aby podnik jako jeden organismus pracoval, fungoval a naplňoval 

cíle, a to vše na základě stanovené vize a poslání. Stanovených cílu lze dosáhnout pomocí 

strategie. Vize podniku Alfa, s.r.o. je zaměřená na spokojenost celého podniku (nikoliv pouze 

vedení) prostřednictvím poskytování profesionálních a účinných služeb, služeb, které mají 

poslání a cíl.  

Strategické cíle lze vymezit následovně:  

 Zabezpečení finanční stability (finanční perspektiva) 

 Zvyšování a profesionalizace služeb pro speciální zákazníky (zákaznická perspektiva) 

 Modernizace zdravotnického vybavení (perspektiva interní procesy)  

 Zvyšování kvalifikace a vzděláváni zaměstnanců (Perspektiva potenciálu)         

Finanční perspektiva – společnost Alfa, s.r.o. by se měla zaměřit na výsledek hospodaření, 

neboť od roku 2009 došlo k jeho rapidnímu poklesu tj. z původních 4 382 tis. na 1 726 tis., a 

jestliže společnost pomýšlí na další strategický rozvoj je potřeba zajistit nejdřív silnější 

finanční stabilitu podniku.  

Měřítko – jedním z měřítek by mohl být finanční ukazatel výsledek hospodaření.  

Zákaznická perspektiva – primárním cílem je efektivní pomoc klientům a ta se neobejde bez 

kvalitních profesionálních služeb. Podnik se také zaměřuje na tvorbu dobrého jména, a to 

formou realizace různých poradenských akcí. Nově bylo zaznamenáno i zájem skupiny 

klientů, kteří měli specifické požadavky a potřeby. Jedná se o skupiny vytížených vedoucích 

pracovníků, kteří hledají pomoc v této medicínské oblasti.   
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Měřítko – volba měřítka v této oblasti, by mohlo být počet úspěšných vyřešených případů.  

Perspektiva interní procesy – technologický vývoj v oblasti medicíny se neustále rozvíjí a 

zdokonaluje, a kliniky, které chtějí být v popředí, musí se zabývat touto technologickou 

problematikou. Zajištění kvalitního a obnova vybavení je jedním z hlavních faktorů pro 

přesnou diagnózu.  

Měřítko – lze považovat stáří zařízení.   

Perspektiva potenciálu – kvalifikovaný a vzdělaný personál je odrazem úrovně podniku. 

Klient v této oblasti medicíny, vyhledává spolehlivého partnera, který mu dokáže poskytnout 

odbornou péči dle jeho požadavků.           

Měřítko – Ideální volba měřítka by mohl být bodový výsledek z testů. 

3.2.6. Spider analýza  

Pomocí pavučinových grafů znázorním porovnání jednotlivých poměrových ukazatelů 

podniku Alfa, s.r.o. s odvětvovými. Ukazatele, pro odvětí, jsem získal z portálu ministerstva 

průmyslu a obchodu (mpo). Provedená analýza bude za rok 2011, neboť rok 2012 není 

obsahem ministerského softwaru. Tudíž analýza bude mít pouze charakter informační. Výběr 

ukazatelů jsem zvolil dle dostupnosti odvětvových ukazatelů poskytnutých opět z portálu 

mpo.  

Tab. 3.12 – Získané hodnoty pro benchmarking 

Ukazatele Alfa, s.r.o. Odvětví 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 
30,45%             8,72% 

Rentabilita 

celkových aktiv 
25,79% 5,91% 

Okamžitá likvidita 1,7 0,42 

Pohotová likvidita 2,68 1,8 

Běžná likvidita 2,79 1,86 

Koef. 

samofinancování 
68,74% 51,24% 

Obrat aktiv 2,66 0,55 

Zdroj: vlastní zpracování a výpočty z internetového portálu Ministerstva průmyslu a obchodu  
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Výsledné hodnoty jednotlivých vybraných poměrových ukazatelů jak podniku, tak i 

odvětví nelze ještě vložit do diagramu, neboť musíme určit procentní podíly ukazatelů viz. 

Tabulka 13.  

Tab. 3.13 – Upravené hodnoty 

Ukazatele Alfa, s.r.o. Odvětví 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 
349%            100% 

Rentabilita 

celkových aktiv 
436% 100% 

Okamžitá likvidita 404% 100% 

Pohotová likvidita 148% 100% 

Běžná likvidita 150% 100% 

Koef. 

samofinancování 
134% 100% 

Obrat aktiv 438% 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Až pak je možno znázornit přehledně situaci podniku, jak je na tom ve srovnání s 

odvětvím. Při interpretaci výsledků je třeba dbát na její správnost, neboť ne u každého 

ukazatele platí, že čím větší hodnota tím lepší.        

Graf. 3.14 Srovnání podnikových ukazatelů s odvětvím 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu podniku Alfa, s.r.o. vykazoval ve srovnání 

s hodnotami odvětví vysokých hodnot, tzn., 349% z průměrných hodnot odvětví. Další 

ukazatel rentability vykazoval rovněž nadprůměrných hodnot tj. 436% z průměrných hodnot 

odvětví. Tento fakt informuje o tom, že podnik byl zhodnocen v porovnání s konkurencí. 

Obrat aktiv taktéž vykazoval vysokých hodnot a to až 438% z hodnoty odvětví. Ukazatele 

běžné a pohotové likvidity jsou v přijatelné výši, pohybují se mírně nad výši optimálního 

rozhraní tj. od 1,8 – 2,5, (optimum dle některých ekonomických autorů). U ukazatele 

okamžitá likvidita vykazuje horší hodnoty od odvětví, ale podnik má zabezpečený přístup 

k peněžním prostředkům. Koeficient samofinancování je opět nad odvětvovým průměrem, 

ukazuje, že v nelehkých ekonomických podmínkách podnik vykazuje silnou finanční stabilitu.      
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4. Návrhy a doporučení 

V předešlé části diplomové práce jsem na základě dostupných mi podkladů, informací 

a odborných rad jak z hlediska teoretického tak praktického provedl analýzu výkonnosti 

podniku resp. finančního zdraví podniku Alfa, s.r.o.   

 

V rámci uskutečnění finanční analýzy byl zjištěn fakt, že podnik vykazuje stabilní 

hospodářské výsledky i v časech kdy byla hospodářská recese ve své plné síle. Je to zcela 

určitě zapříčiněno jak předmětem podnikání, tak i danou situaci na trhu, které se mohla stát 

impulsem pro získání nových klientů. Podnik, po dobu analyzovaných pěti let, se 

reprezentoval pozitivními výsledky, kterých nelze si nepovšimnout. Bonitní a bankrotní 

analýzy vyšly uspokojivě, ale to neznamená, že podnik není neotřesitelný. Podnik by se měl 

pořád angažovat v tom v čem je jedinečný, ale zároveň hledat nové příležitosti.  

 

Mezi indikátory finančně kladných výsledků lze zařadit, výši hodnot celkového 

zadlužení za jednotlivá období, neboť se pohybuji u dolní hranice optimálního zadlužení, 

které se pohybuje od 30% – 50% a podnik vykazuje hodnoty od 25,02% (2009 r.) do 31,15% 

(2011 r.). Následně co nelze opomenout při hodnocení finančního zdraví je suverenita ve 

financování. Podnik nevyužívá žádné bankovní úvěry ani leasingy. Vše je schopná platit ze 

svých zdrojů. Je pouze otázkou času, do kdy se bude tato varianta jevit jako výhoda, neboť při 

zamyšleném rozvoji by nebylo vhodné vše hradit ze svých zdrojů, ale částečně zapojit i cizí 

zdroje. Při pohledu na položky výkonů, lze konstatovat, pozitivní skutečnost, která se 

projevuje postupným navyšováním. Podnik by se měl také zaměřit na to, aby vytvářel stabilně 

určitou výší ekonomického zisku, pro svůj strategický rozvoj do budoucna.  

 

V rámci svého profesionálního působení ve zdravotnické oblasti, společnost Alfa, 

s.r.o., by měla pomýšlet na utváření jednotné a plnohodnotné strategie, a to z důvodů 

zachování si své pozice a její následné zvětšování. Vše závisí na správném načasování a volbě 

ideálního nástroje. Já si dovoluji navrhnout metodu, která je v dnešní době velmi účinná a 

osvědčená nemalým počtem podniku.  

Doporučuji společnosti realizaci systému Balanced Scorecard, která přispěje 

k nezaujatému pohledu na přítomný a budoucí stav podniku. Zásadní výhodu má tento systém 

z hlediska členění jednotlivých strategických cílů, kde by měl přispět k zakončení ustrnutí a 

novému rozvoji podniku. Model BSC implementovaný do systému strategického řízení by 
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měl být přínosem pro společnost, aby dosahovala dlouhodobé strategie. V zavádění změn není 

nic negativního, spíš naopak by jakákoliv společnost měla vnímat změny jako příležitosti a 

využít je, a proto platí při nasazení BSC na jakoukoliv oblast má dlouhodobý účinek. 

Navrhuji zavedení Controllingu pomůže sledovat, zda jsou dosažené určené cíle, dále 

zavedení reportingu společnosti. Součástí zavádění změn je i zlepšení komunikace mezi 

zaměstnanci a managementem.   

 

Dnešní doba je velmi dravá a náročná pro některé jedince, kteří pak hledají odbornou 

pomoc a místo pro načerpání nových sil. Příčinou je neustále se zvyšující nároky 

v zaměstnání a v soukromém životě. Navrhuji systematické, zkvalitňovaní poskytovaných 

služeb a včasné rozpoznávání dalších odborných potřeb klientů, které v této oblasti rok od 

roku přibývá a vyvíjí se nové. Školení kmenových zaměstnanců, spolupráce s externím 

odborníkem z tuzemska nebo ze zahraničí, účast na konferencích a sympoziích by měl přispět 

k získání nových informaci v této oblasti.  

 

Společnost Alfa s.r.o. poskytující profesionální péči klientovi v posledním období 

musela navýšit stav zaměstnanců, aby zvládla přibývající počet klientů, potřebující odbornou 

pomoc.              

Navrhují pokračovat ve spolupráci se stávajícími obchodními společníky a investovat 

do vybraných projektů, které nesou zajímavé výnosy a přinášejí užitek jak klientovi tak 

podniku neboť spokojenost klienta je pozitivní reakci na odbornou a profesionální péči. 

Investování v této oblasti, která se neustále rozvijí, je nevyzpytatelné. Rozvážně navrhuji 

vybírat projekty, které mají charakter i dlouhodobého vývoje a výzkumu v této oblasti. 
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5. ZÁVĚR  

 

Diplomová práce je zaměřená na hodnocení výkonnosti středně velkého podniku. 

Hlavním cílem této práce, bylo na základě teoretických vědomostí a využití prostřednictvím 

moderních metod pro analýzu výkonnosti, zhodnotit ekonomickou výkonnost společnosti 

Alfa s.r.o. a pokusit se nastínit možný budoucí vývoj a návrh, pro udržení stabilní, kladné 

ekonomické výkonnosti v následujících období. 

 

Práce byla rozdělena do několika části, tj. do teoretické části, aplikační části a návrhů a 

doporučení. V první části byly definovány a charakterizovány pojmy z ekonomické analýzy, 

byly prezentovány tradiční a moderní metody. Představena byla stručná charakteristika 

společnosti Alfa s.r.o. V aplikační části byla provedena analýza ukazatelů prostřednictvím 

bankrotních a bonitních modelů např., Altmanův test, Index IN99 Index IN01, Tafflerův test a 

další. Použita byla metoda EVA, která je inovativním nástrojem pro zjištění, zda společnost 

vytváří hodnotu nebo hodnotu snižuje. Zvolené finanční ukazatele společnosti Alfa s.r.o. byly 

srovnány s odvětvím a to pomocí Spider analýzy.    

 

Společnost Alfa s.r.o. byla analyzována v pětiletém období od roku 2008 do roku 

2012. Hlavním zdrojem informací pro výpočty různých ukazatelů, byly poskytnuty finanční 

výkazy od společnosti Alfa s.r.o. Na základě získaných materiálů a následné analýzy, 

společnost vykazovala po celé období zisk, pouze v roce 2010 byl hospodářský výsledek za 

běžnou činnost před daní velmi nízký a od toho se vyvíjely hodnoty v ukazatelích. Výsledek 

Indexu IN01 v roce 2008 byl 1,53 a poukazuje, že bonitní společnost nevytvářela hodnotu, 

příčinou byl ukazatele hrubý zisk/aktiva, kde jeho hodnota 0,09 byla nejmenší v pětiletém 

období. Altmanův test potvrdil finanční sílu a stabilitu společnosti během pěti let, kde 

hodnoty rovnice důvěryhodnosti pro ostatní firmy vykazovaly čísla od 4,55 do 6,32. 

Společnost se nenachází v šedé zóně a taktéž není kandidátem na bankrot. Realizace analýzy 

výkonnosti ukázaly, že společnost Alfa s.r.o. vytváří kladnou hodnotu v posledních dvou 

letech a udržuje se bez použití cizího kapitálu. 

 

V diplomové práci obsahem kapitoly návrhy a doporučení, je vhodná interpretace 

závěrečných doporučení pro zhodnocení výsledků analýzy a udržení stabilní ekonomické 

situace pro další rozvoj podniku a nastínění opatření na zvýšení výkonnosti, schopnosti 

podniku Alfa s.r.o.  
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Příloha č. 1 – Rozvaha společnosti Alfa s.r.o. 

 
      2008 2009 2010 2011 2012 

 
  AKTIVA CELKEM 1 11 676 17 515 14 277 10 082 9 037 

 
A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2           

 
B. Dlouhodoý majetek - SA 3 324 941 301 1 213 678 

 
B.l. Nehmotný dlouhodobý majetek 4 0 0 0 0 0 

 

1. Zřizovací výdaje 5           

 

2. Nehmot.výsledky výzk.a obd.činností 6           

 

3. Software 7 0 0 0 0 0 

 

4. Ocenitelná práva 8           

 

5. Jiný nehmotný dlouhodobý majetek 9           

 

6. Nedokončené nehmotné investice 10           

 

7. Poskyt.zálohy na nehmot.invest.maj. 11           

 
B.ll. Hmotný dlouhodobý majetek 12 324 941 301 1 213 678 

 

1. Pozemky 13 0 0 0 0 0 

 

2. Budovy  14 0 0 0 0 0 

 

3. Samost.movité věci 15 324 941 301 1 213 678 

 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16           

 

5. Základní stádo a tažná zvířata 17           

 

6. Jiný hmotný investiční majetek 18           

 
C. Oběžná aktiva 28 11 303 16 520 13 823 8 766 8 293 

 
C.I. Zásoby 29 121 151 289 338 327 

 

1. Zboží 30           

 

2. Nedokončená výroba a polotovary 31           

 

3. Výrobky 32           

 

4. Zvířata 33           

 

5. Materiál 34 121 151 289 338 327 

 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 35           

 
C.Il. Dlouhodobé pohledávky 36           

 

1. Pohledávky z obchodního styku 37           

 

2. Pohl.ke společníkům a sdružení 38           

 

3. Pohl.v podnicích s rozhod.vlivem 39           

 

4. Pohl.v podnicích s podstat.vlivem 40           

 

5. Jiné pohledávky 41           

 
C.III. Krátkodobé pohledávky 42 2 342 2 053 2 683 3 093 3 017 

 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 43 2 171 1 644 2 235 2 474 2 341 

 

2. Pohl.ke společníkům a sdružení 44 126 126 127 127 127 

 

3. Sociální zabezpečení a ZP 45           

 

4. Stát - daňové pohledávky  46 4 24 259 458 514 

 

5. Stát - odložená daňová pohledávka 47           

 

6. Krátkodobé poskytnuté zálohy 48 26 33 33 20 22 

 

7. Dohadné účty aktivní 49 0 215 18 1 0 

 

8. Jiné pohledávky 50 14 11 11 13 13 

 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 51 8 841 14 316 10 851 5 335 4 949 

 

1. Peníze 52 7 24 24 27 18 

 

2. Účty v bankách 53 8 834 14 292 10 827 5 308 4 931 

 

3. Krátkodobý finanční majetek 54           

 
D. Ostat.aktiva - přechodné účty aktiv 55 48 54 153 103 66 

 
D.I. Časové rozlišeni 56 48 54 139 103 66 

 

D. 1. Náklady příštích období 57 48 28 139 88 59 

 

2. Příjmy příštích období 58 0 26 14 0 7 

 

3. Komplexní náklady příštích období 59           

 
D.II. Dohadné účty aktivní 60           
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      2008 2009 2010 2011 2012 

 
  PASIVA CELKEM 61 11 676 17 515 14 277 10 082 9 037 

 
A. Vlastní kapitál 62 8 629 13 125 9 914 6 931 6 477 

 
A.l. Základní kapitál 63 200 200 200 200 200 

 

1. Základní kapitál 64 200 200 200 200 200 

 

2. Změna základního kapitálu (+/-) 65           

 
A.ll. Kapitálové fondy 66 6 956 7 099 7 190 4 596 4 616 

 

1. Emisní ážio 67           

 

2. Ostatní kapitálové fondy 68 6 956 7 099 7 190 4 596 4 616 

 

3. Oceňovací rozdíly z přeceň.majet. 69           

 

4. Oceňovací rozdíly z kapitál.účastí 70           

 
A.lII. Fondy ze zisku 71 20 20 20 20 20 

 

1. Zákonný rezervní fond 72 20 20 20 20 20 

 

2. Statutární fondy 73           

 

3. Ostatní fondy 74           

 
A.IV. Výsledek hospodaření z minulých let 75 633 1 453 270 4 -85 

 

1. Nerozdělený zisk z minulých let 76 1 184 2 004 270 4 -85 

 

2. Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 77 -550 -551 0 0 0 

 
A.V. Výsledek hospo. běž.účet.obdobi (+ /-) 78 820 4 353 2 234 2 110 1 726 

 
B. Cizí zdroje 79 3 043 4 382 4 358 3 141 2 559 

 
B.I. Rezervy 80 0 0 0 0 0 

 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpi. 81           

 

2. Rezerva na důchody a jiné závazky 82           

 

3. Ostatní rezervy 83           

 
B.II. Dlouhodobé závazky 84 0 0 0 0 0 

 

1. Závazky z obchodních vztahů 85           

 

2. Závazky s rozh. vlivem 86           

 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 87           

 

4. Dohadné účty pasivní 88           

 

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 89           

 

6. Jiné závazky 90 0 0 0 0 0 

 
B.III. Krátkodobé závazky 91 3 043 4 382 4 358 3 141 2 559 

 

1. Závazky z obchodních vztahů 92 378 871 747 606 266 

 

2. Závazky ke společníkům a sdružení 93 0 0 0 0 0 

 

3. Závazky k zaměstnancům 94 502 524 710 766 781 

 

4. Závazky ze SZ a ZP 95 233 292 398 469 461 

 

5. Stát - daňové závazky a dotace 96 159 885 113 140 457 

 

6. Stát - odložené daňové závazky 97           

 

7. Závazky k podnikům s rozh.vlivem 98           

 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 99 4 11 0 3 4 

 

9. Dohadné účty pasivní 100 1 767 1 799 2 390 1 157 590 

 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 101 0 0 0 0 0 

 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102           

 

2. Běžné bankovní úvěry 103 0 0 0 0 0 

 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 104           

 
C. Ostat.pasiva - přechodné účty pasiv 105 4 8 5 10 1 

 
C.I. Časové rozlišení 106 4 8 5 10 1 

 

1. Výdaje příštích období 107 4 8 5 10 1 

 

2. Výnosy příštích období 108 0 0 0 0 0 

 

3. Kursové rozdíly pasivní 109 0 0 0 0 0 

 
C.II. Dohadné účty pasivní 110 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty Alfa s.r.o. 

        2008 2009 2010 2011 2012 

  I. Tržby za prodej zboží 1(+) 0 0 0 0 0 

  A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2(-) 0 0 0 0 0 

  + Obchodní marže 3(=) 0 0 0 0 0 

  II. Výkony 4(+) 18 627 23 523 23 545 26 792 27 331 

  II. 1. Tržby za prodej vlast.výrob.a služ. 5 18 627 23 523 23 545 26 792 27 331 

  2. Změna stavu vnitropod.zásob vl.výr. 6           

  3. Aktivace 7           

  B. Výkonová spotřeba 8(-) 7 672 7 435 7 178 7 626 7 696 

  B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 2 814 2 764 1 986 2 011 1 808 

  2. Služby 10 4 857 4 671 5 192 5 615 5 888 

  + Přidaná hodnota 11(=) 10 955 16 088 16 367 19 166 19 636 

  C. Osobní náklady 12(-) 9 949 11 446 13 595 16 082 17 251 

  C.1. Mzdové náklady 13 7 377 8 606 10 223 12 047 12 878 

  2. Odměny členům org.společ.a družstva 14           

  3. Náklady na sociální zabezpečení 15 2 571 2 840 3 372 4 035 4 373 

  4. Sociální náklady 16 0 0 0 0 0 

  D. Daně a poplatky 17(-) 18 18 19 16 22 

  E. Odpisy nehmot.a hmot.invest.majetku 18(-) 199 364 360 416 425 

  III. Tržby z prodeje invest.maj.a mater. 19(+) 0 263 350 0 230 

  F. Zůstat.cena prod.inv.maj. a mater. 20(-) 0 84 281 0 150 

  IV. Zúčt.rez. a čas.rozl.provoz.výnosů 21(+)           

  G. Tvorba rez.a čas.rozl.provoz.nákl. 22(-)           

  V. Zúčt.oprav.položek do provoz.výnosů 23(+) 0 0 0 0 0 

  H. Zúčt.oprav.položek do provoz.nákl. 24(-) 0 0 0 0 0 

  VI. Ostatní provozní výnosy 25(+) 248 480 279 1 162 

  I. Ostatní provozní náklady 26(-) 41 1 12 2 0 

  VII. Převod provozních výnosů 27(+)           

  J. Převod provozních nákladů 28(-)           

  * Provozní hospodářský výsledek 29(=) 997 4 918 2 729 2 651 2 180 

  VIlI. Tržby z prodeje cen.papírů a vkladů 30(+)           

  K. Prodané cenné papíry a vklady 31(-)           

  IX. Výnosy z finančních investic 32(+)           

  XI. Zúčtování rezerv do finanč.výnosů 37(+)           

  L. Tvorba rezerv na finanční náklady 38(-)           

  XII. Zúčt.oprav.položek do finanč.výnosů 39(+)           

  M. Zúčt.oprav.položek do finanč.nákl. 40(-)           

  XIII. Výnosové úroky 41(+) 63 59 51 64 41 

  N. Nákladové úroky 42(-) 0 0 0 0 0 

  XIV. Ostatní finanční výnosy 43(+) 0 4 0 7 0 

  O. Ostatní finanční náklady 44(-) 79 99 98 115 110 

  XV. Převod finančních výnosu 45(+)           

  P. Převod finančních nákladů 46(-)           

  * Finanční výsledek hospodaření 47(=) -17 -36 -47 -51 -69 

    Hosp.výsl.za běž.čin. před zdaněním 100(=) 980 4 882 96 2 600 2 111 

  R. Daň z příjmů za běžnou činnost 48(-) 201 954 508 490 385 

  R.1. - splatná 49 201 954 508 490 385 

  2. - odložená 50           

  ** Hospodářský výsl.za běžnou činnost 52(=) 779 3 928 2 174 2 110 1 726 

  XVI. Mimořádné výnosy 53(+) 24 547 60 0 0 

  S. Mimořádné náklady 54(-) -17 122 0 0 0 

  T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55(-)           

  T.1. - splatná 56           

  2. - odložená 57           

  * Mimořádný hospodářský výsledek 58(=) 41 425 60 0 0 

  U. Převod podílu na hosp.výsl.společ 59(-)           

  *** Hospodářský výsledek za účetní obd. 60(=) 820 4 353 2 234 2 110 1 726 

  **** Hospodářský výsledek před zdaněním 61(=) 1 021 5 307 2 743 2 600 2 112 
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Příloha č. 3 – Vertikální analýza aktiv a pasiv. 

 
      2008 2009 2010 2011 2012 

 
  AKTIVA CELKEM   11 676 17 515 14 277 10 082 9 037 

 
B. Stálá aktiva   324 941 301 1 213 678 

 

B.l. Nehmotný dlouhodobý majetek   0 0 0 0 0 

 

B.ll. Hmotný dlouhodobý majetek   324 941 301 1 213 678 

 

B.lll. Finanční investice   0 0 0 0 0 

 
C. Oběžná aktiva   11 303 16 520 13 823 8 766 8 293 

 

C.I. Zásoby   121 151 289 338 327 

 

C.Il. Dlouhodobé pohledávky   0 0 0 0 0 

 

C.III. Krátkodobé pohledávky   2 342 2 053 2 683 3 093 3 017 

 

C.IV. Finanční majetek   8 841 14 316 10 851 5 335 4 949 

 
D. Ostat.aktiva - přechodné účty aktiv   48 54 153 103 66 

 

D.I. Časové rozlišeni   48 54 139 103 66 

 

D.II. Dohadné  čty aktivní             

         

 
      2008 2009 2010 2011 2012 

 
  AKTIVA CELKEM   100% 100% 100% 100% 100% 

 
B. Stálá aktiva   3% 5% 2% 12% 8% 

 

B.l. Nehmotný investiční majetek   0% 0% 0% 0% 0% 

 

B.ll. Hmotný investiční majetek   3% 5% 2% 12% 8% 

 

B.lll. Finanční investice   0% 0% 0% 0% 0% 

 
C. Oběžná aktiva   97% 94% 97% 87% 92% 

 

C.I. Zásoby   1% 1% 2% 3% 4% 

 

C.Il. Dlouhodobé pohledávky   0% 0% 0% 0% 0% 

 

C.III. Krátkodobé pohledávky   20% 12% 19% 31% 33% 

 

C.IV. Finanční majetek   76% 82% 76% 53% 55% 

 
D. Ostat.aktiva - přechodné účty aktiv   0% 0% 1% 1% 1% 

 

D.I. Časové rozlišeni   0% 0% 1% 1% 1% 

 

D.II. Dohadné  čty aktivní   0% 0% 0% 0% 0% 

         

 
  

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 
  PASIVA CELKEM   11 676 17 515 14 277 10 082 9 037 

 
A. Vlastní kapitál   8 629 13 125 9 914 6 931 6 477 

 

A.l. Základní kapitál   200 200 200 200 200 

 

A.lII. Fondy ze zisku   20 20 20 20 20 

 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let   633 1 453 270 4 -85 

 

A.V. Hosp.výsledek běž. čet.obdobi /+ -/   820 4 353 2 234 2 110 1 726 

 
B. Cizí zdroje   3 043 4 382 4 358 3 141 2 559 

 

B.I. Rezervy             

 

B.II. Dlouhodobé závazky   0 0 0 0 0 

 

B.III. Krátkodobé závazky   3 043 4 382 4 358 3 141 2 559 

 
C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv   4 8 5 10 1 

 

C.I. Časové rozlišení   4 8 5 10 1 

 

C.II. Dohadné  čty pasivní   0 0 0 0 0 

         

 
  

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 
  PASIVA CELKEM   100% 100% 100% 100% 100% 

 
A. Vlastní kapitál   74% 75% 69% 69% 72% 

 

A.l. Základní kapitál   2% 1% 1% 2% 2% 

 

A.lII. Fondy ze zisku   0% 0% 0% 0% 0% 

 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let   5% 8% 2% 0% -1% 

 

A.V. Hosp.výsledek běž. čet.obdobi /+ -/   7% 25% 16% 21% 19% 

 
B. Cizí zdroje   26% 25% 31% 31% 28% 

 

B.I. Rezervy   0% 0% 0% 0% 0% 

 

B.II. Dlouhodobé závazky   0% 0% 0% 0% 0% 

 

B.III. Krátkodobé závazky   26% 25% 31% 31% 28% 

 
C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv   0% 0% 0% 0% 0% 

 

C.I. Časové rozlišení   0% 0% 0% 0% 0% 

 

C.II. Dohadné  čty pasivní   0% 0% 0% 0% 0% 
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Příloha č. 4 – Horizontální analýza aktiv a pasiv. 

 

 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Absolut. Relativ. Absolut. Relativ. Absolut. Relativ. Absolut. Relativ. 

AKTIVACELKEM 5839 50,00% -3238 -18,49% -4195 -29,38% -1045 -10,37% 

Stálá Aktiva 617 190,4% -640 -68,01% 912 302% -535 -44,11% 

Hmotný majetek 617 190,4% -640 -68,01% 912 302% -535 -44,11% 

Oběžná aktiva 5217 46,16% -2697 -16,6% -5057 -36,58% -473 -5,4% 

Zásoby 30 24,79% 138 91,39% 49 16,96% -11 -3,25% 

Pohledávky -289 -12,3% 630 30,69% 410 15,28% -76 -2,48% 

Krátkodobé pohled. -289 -12,3% 630 30,69% 410 15,28% -76 -2,48% 

Krátkod. Fin. majetek 5475 61,93% -3465 -24,2% -5516 -50,83% -386 -7,24% 

Ostatní aktiva 6 12,5% 99 183,33% -50 -35,68% -37 -35,92% 

 

 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Absolut. Relativ. Absolut. Relativ. Absolut. Relativ. Absolut. Relativ. 

PASIVA CELKEM 5839 50,00% -3238 -18,49% -4195 -29,38% -1045 -10,37% 

Vlastní kapitál 4496 52,10% -3211 -24,46% -2983 -30,09% -454 -6,55% 

Kapitálové fondy 143 2,1% 91 1,28% -2594 -36,08% 20 0,44% 

HV běžné  čet. období 3533 430,9% -2119 -48,69% -124 5,55% -384 -18,2% 

Cizí zdroje 1339 44,00% -24 -0,55% -1217 -27,93% -582 -18,53% 

Krátkodobé závazky 1339 44,00% -24 -0,55% -1217 -27,93% -582 -18,53% 

Závaz. z obch. vztahů 493 130,42% -124 -14,24% -141 -18,88% -340 -56,11% 

Ostatní pasiva 4 100% -3 -37,5% 5 100% -9 -90% 
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Příloha č. 5 – Finanční ukazatelé. 

      12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 

Ukazatele Rentability % % % % % 

ROA - rentabilita celk. aktiv 8,74 30,3 19,21 25,79 23,37 

Rentatbilita tržeb   5,48 22,56 11,65 9,7 7,73 

Obrat celkových aktiv 1,6 1,34 1,65 2,66 3,02 

ROCE - Rentabilita kapitálu 11,83 40,43 27,66 37,51 32,6 

ROE - Rentbilita vl. kapitálu 9,5 33,17 22,54 30,45 26,65 

Rentabilita tržeb   4,4 18,51 9,49 7,88 6,32 

Obrat celkových aktiv 1,6 1,34 1,65 2,66 3,02 

Finanční páka    1,35 1,33 1,44 1,45 1,4 

Renatbilita z vlast. fin. Zdrojů 11,81 35,94 26,17 36,45 33,21 

Mzdová náročnost tržeb 39,61 36,59 43,42 44,97 47,12 

Rentabilita celk. kapitálu 7,02 24,85 15,65 20,93 19,1 

Rentabilita dlouho. kapitálu 9,5 33,17 22,54 30,45 26,65 

Čisté ziskové rozpětí 4,32 17,5 9,2 7,86 6,22 

        Ukazatele aktivity (doby obratu) Den Den Den Den Den 

Obrat aktiv z tržeb   1,6 1,34 1,65 2,66 3,02 

Obrat aktiv z výnosu 1,62 1,42 1,7 2,66 3,07 

Obrat stálých aktiv   57,44 24,99 78,23 22,09 40,34 

Obrat oběžných aktiv 1,65 1,42 1,7 3,06 3,3 

Obrat dlouh. Hmot. Majetku 57,44 24,99 78,23 22,09 40,34 

Obrat zásob z tržeb   154,36 155,61 81,33 79,28 83,61 

Obrat zásob z výnosu 157,13 164,57 83,88 79,48 84,93 

Obrat pohledávek   7,95 11,46 8,78 8,66 9,06 

Doba obratu aktiv   225,66 268,06 218,3 135,47 119,03 

Doba obratu stálých aktiv 6,27 14,41 4,6 16,3 8,93 

Doba obratu závazků 58,81 67,06 66,64 42,2 33,71 

Doba obratu zásob   2,33 2,31 4,43 4,54 4,31 

Doba inkasa pohledávek 45,26 31,42 41,02 41,55 39,75 

Doba splatnosti krátk. Závazků 58,81 67,06 66,64 42,2 33,71 
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Ukazatele zadluženosti           

Equity Ratio VK/AKT % 73,91 74,94 69,44 68,74 71,67 

Debt Ratio I. CZ/AKT % 26,06 25,02 30,53 31,15 28,32 

Debt Ratio II.CZ+OP/AKT % 26,09 25,06 30,56 31,26 28,33 

Debt Equity Ratio CZ/VK 0,35 0,33 0,44 0,45 0,4 

Úrokové krytí EBIT/úroky 0 0 0 0 0 

Úro. krytí II. EBIT + 
Odpisy/úroky 0 0 0 0 0 

Cash Flow/((CZ - Rezervy)/360) 120,59 387,58 214,28 289,57 302,61 

Celková zadluženost % 26,06 25,02 30,53 31,15 28,32 

Zadluženost vlast. jmění 0,35 0,33 0,44 0,45 0,4 

Míra finanční samostatnosti 2,84 3 2,27 2,21 2,53 

Koeficient samofinancování 0,74 0,75 0,69 0,69 0,72 

        Ukazatele Ziskovosti           

Added value margin VV/T 0,6 0,73 0,71 0,71 0,72 

Operating margin Z/T 0,05 0,23 0,12 0,1 0,08 

After tax margin ČZ/T 0,04 0,19 0,09 0,08 0,06 

        Ukazatele likvidity             

Pracovní kapitál   8260475 12138551 9465042 5624691 5733876 

Pracovní kapitál na aktiva % 70,75 69,3 66,3 55,79 63,45 

Ukazatel kapitalizace 0,04 0,07 0,03 0,18 0,1 

Běžná celková likvidita 3,71 3,77 3,17 2,79 3,24 

Pohotová likvidita   3,68 3,74 3,11 2,68 3,11 

Okamžitá peněžní likvidita 2,91 3,27 2,49 1,7 1,93 

Doba splatnosti krátk. Závazků 58,81 67,06 66,64 42,2 33,71 

        Ukazatel produktivity práce           

Osob. nákl. ku přidané hodnotě 0,91 0,71 0,83 0,84 0,88 
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Příloha č. 6 – Čistá operativní aktiva NOA (Net operating assets).  

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA 11 676 000 17 515 000 14 277 000 10 082 000 9 037 000 

 ─ neúročené kr. závazky 378 000 871 000 747 000 606 000 266 000 

 ─ neoperativní aktiva 
    

0 

 NOA CELKEM 11 298 000 16 644 000 13 530 000 9 476 000 8 771 000 

 

Příloha č. 7 – Zisk z operační činnosti podniku po zdanění NOPAT. 

  

  2008 2009 2010 2011 2012 

HV za běž.činnost před 

daní 
980 000 4 882 000 96 281 2 600 000 2 111 000 

 + nákladové úroky 0 0 0 0 0 

 ─ prodej investič. majetku 0 179 000 69 000 0 80 000 

NOPAT před zdaněním 980 000 4 703 000 27 281 2 600 000 2 031 000 

 ─ upravená daň 201 000 918 200 494 890 490 000 0 

NOPAT CELKEM 779 000 3 784 800 -467 609 2 110 000 2 031 000 

 

Příloha č. 8 – Upravená daň. 

      

  2008 2009 2010 2011 2012 

Daňová sazba 21% 20% 19% 19% 19% 

Splatná daň 201 000 954 000 508 000 490 000 385 000 

 + daň.štít z náklado. úroků 0 0 0 0 0 

 ─ daň z prodeje inv. 

majetku 
0 35 800 13 110 0 15 200 

Upravená daň 201 000 918 200 494 890 490 000 369 800 

 

 

 

Příloha č. 9 – Výpočet WACC, Kapitálu a Vlastního kapitálu. 

 

WACC  
     

  2008 2009 2010 2011 2012 

WACC 9,4% 11,6% 7,7% 9,2% 10,4% 

Vlastní kapitál / NOA 76% 79% 73% 73% 74% 
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Kapitál 
     

  2008 2009 2010 2011 2012 

Vlastní kapitál 8 629 000 13 125 000 9 914 000 6 931 000 6 477 000 

Cizí úročené zdroje 2 669 000 3 519 000 3 616 000 2 545 000 2 294 000 

Vlastní kapitál / NOA 76% 79% 73% 73% 74% 

Cizí úročené zdroje / NOA 24% 21% 27% 27% 26% 

 

Vlastní kapitál 
     

  2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosnost bezrizikových aktiv 6,1% 4,7% 3,6% 4,3% 3,2% 

Očekávaná výnosnost 

kapitálového trhu 
12,2% 13,5% 11,5% 11,5% 12,7% 

Riziková prémie kapitál.trhu 6,1% 8,8% 7,9% 7,2% 9,5% 

Rentabilita NOPAT/NOA 6,9% 22,7% -3,5% 22,3% 23,2% 

Koeficient  1,01 1,14 0,89 1,15 1,14 

Náklady vlastního kapitálu 12,3% 14,7% 10,6% 12,6% 14,0% 

 

Cizí jmění 
 

  2008 - 2012 

Nákladové úroky 0 

Cizí jmění 0 

Náklady na cizí jmění                  0 

 

Příloha č. 10 – Ekonomická přidaná hodnota. 

 

EVA (Value Spread) 
     

  2008 2009 2010 2011 2012 

NOPAT / NOA 6,9% 22,7% -3,5% 22,3% 23,2% 

 - WACC 9,4% 11,6% 7,7% 9,2% 10,4% 

VALUE SPREAD -2,5% 11,2% -11,2% 13,1% 12,8% 

 * NOA 11 298 000 16 644 000 13 530 000 9 476 000 8 771 000 

EVA -280 373 1 857 239 -1 514 772 1 236 999 1 123 046 

      

      
EVA (Capital Charge) 

    
  2008 2009 2010 2011 2012 

NOPAT 779 000 3 784 800 -467 609 2 110 000 2 031 000 

Alternativní náklady -1 059 373 -1 927 561 -1 047 163 -873 001 -907 954 

EVA -280 373 1 857 239 -1 514 772 1 236 999 1 123 046 

 

 


