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1 Úvod 

 

V současném turbulentním podnikatelském prostředí je sledování výkonnosti podniku 

klíčovou činnosti, která podává zpětnou vazbu o tom, jak je podnikání účinné. Stává  

se východiskem pro rozhodování, plánování, analýzu a diagnostiku podnikatelské činnosti. 

 

 Základní otázkou však zůstává, co se rozumí pod pojmem výkonnost podniku? Okruh 

„zainteresovaných stran“ podniku, tzv. stakeholders, je široký, a každý jednotlivý stakeholder 

ji hodnotí jinak – vlastníci sledují návratnost vložených prostředků, zákazník měří výkonnost 

podniku kvalitou a mírou uspokojení jeho potřeb a požadavků, finanční subjekty hodnotí 

výkonnost podle bonity podniku atd. V této diplomové práci je nahlíženo na výkonnost 

podniku z pohledu vlastníků (shareholder). Cíle podnikání jsou různorodé, primárně je to však 

tvorba zisku a návratnost finančních prostředků vložených do podnikání. Nebude-li podnikání 

ziskové a investice shareholders zhodnocena, vlastníci nebudou v podnikatelské činnosti 

pokračovat.  

 

Původní přístup k měření výkonnosti vycházel z maximalizace zisku jako hlavního 

cíle podnikání, aktuálně je však kladen důraz na hodnotové řízení podniku, jehož primárním 

cílem je růst hodnoty vložených prostředků do podnikání. Oba tyto přístupy využívají 

především finanční měřítka výkonnosti. Další posun v oblasti měření výkonnosti znamenal 

zabudování nefinančním měřítek do systémů hodnocení, které jsou v současnosti považovány 

za vedoucí ukazatele. Vznikly tak komplexní metody hodnocení podniků, které posuzují 

všechny oblasti podnikatelské činnosti a identifikují faktory, které mají zásadní vliv  

na dlouhodobou výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 

  

Cílem diplomové práce je na základě aplikace relevantních metod zhodnotit finanční 

zdraví a posoudit výkonnost zvoleného podniku působícího ve stavebnictví, a poté na základě 

závěrů z jednotlivých metod podat konkrétní návrhy a doporučení. Jako hlavní metody,  

které povedou k naplnění cíle, byly zvoleny metody finanční analýzy, grafická metoda spider 

analýza, metoda ekonomické přidané hodnoty EVA, benchmarkingová metoda INFA  

a Pollakova metoda hodnocení životaschopnosti podniku.  
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Diplomová práce je strukturovaná do osmi hlavních kapitol. První kapitolu tvoří úvod 

a poslední kapitolu závěr. Druhá kapitola – teoretická část diplomové práce – je zpracována 

na základě odborné literatury a jiných odborných zdrojů. Věnuje se teoretickým východiskům 

a nástrojům hodnocení výkonnosti podniku, a finanční analýze, která je součásti řízení 

výkonnosti podniku. V závěru druhé kapitoly je souhrn metod použitých v praktické části 

diplomové práce. 

 

Praktická část diplomové práce začíná třetí kapitolou, ve které je charakterizován 

zvolený podnik a odvětví stavebnictví, ve kterém podnik působí. V následující čtvrté kapitole 

analytické části je proveden výpočet klasických ukazatelů finanční analýzy a v páté kapitole 

výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA dle metodiky MPO. Analytická část je zakončena 

šestou kapitolou, která je zaměřena na výsledky benchmarkingového diagnostického systému 

finančních indikátorů INFA. Interpretace výsledků včetně konkrétních návrhů a doporučení je 

součásti sedmé kapitoly. 

 

 Výsledky analýzy finanční situace zvoleného podniku a posouzení jeho výkonnosti, 

včetně předložených návrhů a doporučení, představují pro jeho vlastníka podklad pro další 

finanční řízení podniku, strategické rozhodování a optimalizaci své podnikatelské činnosti. 
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2 Výkonnost podniku a nástroje hodnocení výkonnosti 

 

2.1 Výkonnost podniku 

Pojem výkonnost není v literatuře jednoznačně definovaná. Wagner (2009) uvádí,  

že v nejobecnějším pojetí se jedná o charakteristiku popisující způsob, jakým subjekt 

vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním způsobem jejího vykonání. 

Fibírová a Šoljaková (2005) uvádí, že pojem výkonnost se používá v souvislosti 

s definováním podstaty existence, úspěšnosti a schopnosti přežití podniku. Evropská nadace 

pro řízení jakosti EFQM definuje výkonnost jako míru dosahovaných výsledků jednotlivci, 

skupinami, organizací i procesy. Dále lze uvést definici Šuláka a Zahradníčkové (2012, s. 6): 

„Měření výkonnosti – schopnost firmy optimálně zhodnotit vložené prostředky.“ 

 

2.2 Měření výkonnosti 

Měření výkonnosti představuje nástroj, kterým se popisuje podniková výkonnost. 

Měření výkonnosti lze rovněž chápat jako nástroj, který má stimulující a dispoziční účinek  

na osoby, které mohou průběh zkoumané činnosti ovlivnit. Heslovitě toto pojetí měření 

výkonnosti Wagner (2009, s. 20) vystihuje: „Řekni mi, jak mě budeš měřit a hodnotit, a já ti 

povím, jak se budu chovat“. Podle Fibírové a Šoljakové (2005) představuje měření 

výkonnosti řešení otázky, jak vyjádřit a hodnotit přínos z existence podniku, resp. dosažení 

cílů subjektů, které mají na jeho existenci zájem. 

 

Uživatele informací o výkonnosti můžeme rozdělit na externí a interní uživatele. 

Interními uživateli jsou především manažeři podniků. Informace o výkonnosti využívají  

pro potřeby jejich řízení. Mezi externí uživatele patří poskytovatelé kapitálu, věřitelé 

organizace, odběratelé, dodavatelé, zákazníci, konkurence, subjekty veřejné správy aj. 

Důvody zájmu o tyto informace jsou různorodé a vyplývají ze vztahu externího uživatele 

k organizaci. 

 

K měření výkonnosti se hojně používali a používají především finanční ukazatele. 

V poslední době charakterizované jako Nová ekonomika se do popředí zájmu dostávají  

a na významu nabývají nefinanční ukazatele. 



 11 

2.2.1 Finanční ukazatele 

Zdrojem většiny finančních ukazatelů je finanční účetnictví. Umožňují porovnávání 

různých objektů a agregaci hodnot za jednotlivé objekty do souhrnných hodnot. Další jejich 

nespornou výhodou je šíře jejich uplatnění – lze je aplikovat ve finančním řízení, 

v investičním rozhodování, při oceňování a stanovování bonity podniku.  

 

Jako nevýhody tohoto typu měrné veličiny vyjmenovává Wagner (2009) nestabilitu 

měrné jednotky a nutnost redukce zkoumaného objektu na model, ve kterém jsou prvky  

a vazby vyjádřené pomocí finančních měřítek - to považuje za metodologický problém, jejímž 

důsledkem může být ztráta těch prvků a vazeb zkoumaného objektu, které mají podstatný vliv 

na výkonnost, ale které není možné pomocí finančních měřítek popsat. Synek (2008) jmenuje 

i další problémy spojené s používáním finančních měřítek – historický charakter, neexistuje 

zjevná spojitost s podnikovou strategií, jsou spojeny s krátkodobými cíli, jedná se o zpožděné 

ukazatele, jsou manipulovatelné, ukazují důsledky negativních jevů, ne příčiny, některé 

aspekty podnikové činnosti nepostihují téměř vůbec. 

 

2.2.2 Nefinanční ukazatele 

Nefinanční ukazatele se označují jako vedoucí ukazatele, které postihují i další aspekty 

výkonnosti podniku, vedoucí k dlouhodobé prosperitě. Bývají v příčinné souvislosti  

se strategickými cíli.  

 

U nefinančních ukazatelů vyvstává problém s jejich měřitelností. Tvrdé ukazatele, kam 

patří např. podíl na trhu, počet reklamací, průběžná doba obsluhy, počet zákazníků, lze měřit 

snadno – k měření kvantitativních měřitelných tvrdých ukazatelů se využívá kardinální 

stupnice, kvalitativní se měří pomocí ordinální stupnice. Obtížné je měření tzv. měkkých 

ukazatelů (inovace, spokojenost zákazníků, kvalifikace zaměstnanců, pracovní prostředí, aj.). 

Pokud není možné jejich změnu přímo zachytit, je potřeba zvolit zástupný ukazatel (tvrdý 

ukazatel, jehož změna odráží změnu ukazatele měkkého). 

 

Vzhledem k velkému počtu nefinančních ukazatelů je vhodné jejich třídění. Jedno 

z možných třídění uvádí Synek (2008) – ukazatele zaměřené na:  

 Postavení podniku na trhu (podíl nových výrobků, růst podílu na trhu, značka…). 

 Zákazníky (spokojenost zákazníků, věrnost zákazníků, rychlost vyřízení objednávek…). 
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 Inovace (nové výrobky a služby a jejich kvalita, produktivita výzkumu a vývoje…). 

 Produktivitu (nové technologie, životní prostředí). 

 Zaměstnance (fluktuace zaměstnanců, pracovní prostředí, vzdělávání a trénink…). 

 

Nevýhodou nefinančních ukazatelů je potřeba investice do informačních systémů, 

časové nároky na hodnocení ukazatelů, různorodé měrné jednotky, nesprávné nefinanční 

ukazatele zaměřují pozornost na nesprávné cíle. 

 

2.3 Hodnotové řízení podniku 

Pojímání výkonnosti se vyvíjelo v kontextu společensko-ekonomického vývoje. 

Technicko-ekonomický typ ekonomiky, turbulentní podnikatelské prostředí a nové trendy, 

globalizace, rozvoj finančních trhů a koncentrace kapitálu, informační možnosti, 

restrukturalizace v podobě akvizic a fúzí, nové pojímání zdrojů konkurenční výhody, a další 

charakteristiky ovlivnily pohled na měření výkonnosti od měření na bázi hospodářského 

výsledku v 80. letech 20. století k postupnému přijímání nového konceptu, tzv. konceptu 

hodnotového managementu (VBM), nebo-li hodnotově orientovaného řízení v 90. letech  

20. století. 

 

Koncept VBM je založen na předpokladu, že primárním cílem podnikání je růst 

hodnoty podniku, a ta se odvozuje od toho, jak je podnik schopný generovat budoucí výnosy. 

„Koncept hodnotového managementu má v sobě zabudovaný prvek dlouhodobosti, spočívající 

v dosažení trvale udržitelného rozvoje (going concern princip), a zainteresovanosti subjektů 

účastnících se podnikání na dosahovaných výsledcích.“ (Řezňáková, 2010,  

s. 14).  

 

V rámci konceptu VBM se rozlišují dva přístupy – shareholder value koncept  

a stakeholder value koncept
1
.  

 

                                                 

1
 Pojem „stakeholders“ (nemá český ekvivalent) je označení pro zájmové skupiny, resp. interesenty – v užším 

pojetí jsou to subjekty, které mají na fungování podniku hmotný zájem, v širším pojetí se jedná o subjekty, které  

daný podnik ovlivňují nebo jsou činnosti podniku samy dotčeny. Mezi stakeholders zahrnujeme tedy i akcionáře 

(shareholders).  
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 Koncepce shareholder value je orientována na tvorbu hodnoty pro vlastníky,  

kteří přirozeně očekávají návratnost svých investic, adekvátní k podstoupenému riziku. 

Soudobé koncepce finančního řízení jsou postavené právě na shareholder value přístupu, 

využívají modifikované finanční ukazatele, které zobrazují stav podniku reálněji  

než ukazatele založené na hospodářském výsledku. Tento koncept je zdůrazňován 

v angloamerickém prostředí, kde podniky získávají finanční zdroje především 

z kapitálového trhu (tzv. M-typ finančního systému). Dluhošová (2010) rozlišuje dvě 

dimenze konceptu - shareholder value jako měřítko výkonu, resp. finanční veličinu, kdy  

se jedná o maximalizaci bohatství akcionářů, a jako nejvyšší cíl podniku, resp. „… 

maximalizace užitku akcionářů prostřednictvím maximalizace majetku akcionářů.“ 

(Dluhošová, 2010, s. 16). 

 Koncepce stakeholder value
2
 se naopak orientuje na tvorbu hodnoty pro všechny zájmové 

skupiny podniku, jejichž společným zájmem je trvale udržitelný rozvoj, a tedy i tvorba 

hodnoty podniky. Tato koncepce je zdůrazňována v evropských zemích, kde v roli 

finančního zprostředkovatele vystupují hlavně banky (tzv. B-typ finančního systému).  

 

„Řízení hodnoty představuje systém, strategie, procesy, analytické techniky, 

výkonnostní měřítka i kulturu celého podniku.“ (Pavelková a Knápková, 2009, s. 15). 

V procesu řízení hodnoty se aplikuje kritérium čisté současné hodnoty NPV ve veškerém 

rozhodování v řízení podniku. Platí (interpretace vzorce dle Pavelkové a Knápkové, 2009) : 

                                                               –  NPV PV I     (2.1)                                                       

Kde PV je označení pro současnou hodnotu budoucích peněžních toků, resp. ekonomickou 

hodnotu, a I představuje výši investic. Přičemž nezbytná podmínka je: 

NPV > 0. 

Maximalizace NPV je cestou k maximalizaci výkonnosti podniku, a tedy cestou k uspokojení 

vlastníka.  

 

2.3.1 Koncepce ekonomického zisku 

Ekonomický zisk
3
 představuje rozdíl mezi ziskem z operační činnosti a ekonomickými 

(kapitálovými) náklady, které zahrnují mimo účetních nákladů (náklady na cizí kapitál) také 

                                                 

2
 ŘEZŇÁKOVÁ (2010) zmiňuje také další označení tohoto konceptu – teorie spoluúčasti a koaliční teorie. 

3
 MAŘÍK a MAŘÍKOVÁ (2005) uvádí další označení – nadzisk. 
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oportunitní náklady, resp. náklady ušlých příležitostí, náklady vlastního kapitálu. Tím se liší 

od účetního zisku, který pracuje pouze s účetními náklady. Jinak řečeno – podnik tvoří 

hodnotu, jestliže čistý zisk převýší cenu vlastního kapitálu. Vyjádřeno vzorcem
4
: 

                                    Ekonomický zisk = NOPAT – WACC                                  (2.2) 

Cílem podniku je udržovat dlouhodobě kladnou hodnotu ekonomického zisku, což vyjadřuje 

čistá současná hodnota NPV jako základní kritérium hodnocení výkonnosti (uplatňuje  

se v procesu řízení hodnoty, viz. kapitola 2.3). 

 

Pracuje se s kategorií zisku NOPAT – ziskem z operační činnosti. Operační činnost 

slouží k základnímu podnikatelskému účelu. V českém účetnictví je pojmu „operační“ blízké 

označení provozní, nicméně jak upozorňuje Mařík a Maříková (2005), může být pojem 

operační pojímán šíře, a tedy existují věcné rozdíly mez ziskem z operační činnosti a účetním 

provozním ziskem. Neoperační aktiva pak tvoří tu část aktiv, která nejsou nezbytná  

pro vykonávání základní podnikatelské činnosti (př. volné finanční prostředky, které podnik 

investuje, nebo nevyužité pozemky nebo budovy, se kterými podnik obchoduje, aj.). 

 

Při výpočtu ekonomického zisku je také důležité zahrnout minimální požadovanou 

výnosnost vlastního kapitálu ROE i výnosnost cizího kapitálu. Pro akcionáře je tedy důležité 

kritérium:  

ROE ≥ nVK, 

kde nVK představuje náklady na vlastní kapitál. 

 

Pro vyjádření operačního nadzisku lze použít tyto varianty: 

 Ekonomická přidaná hodnota EVA společnosti Stern Stewart & Co. (rozpracována 

v kapitole 2.6.1). 

 „Economic profit“ společnosti Mc. Kinsey & Company Inc. 

 Peněžní přidaná hodnota CVA firmy Boston Consulting Group. 

 

                                                 

4
 Pro výpočet ekonomického zisku lze také využít vzorec hodnotového rozpětí (tzv. value spread) 
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2.4 Klasifikace ukazatelů výkonnosti 

Pavelková a Knápková (2009) dělí ukazatele výkonnosti do dvou skupin: 

 Na tzv. klasické (tradiční) ukazatele, kam zařazují ukazatele absolutní hodnoty výsledku 

hospodaření, hotovostních toků a ukazatele rentability. Tyto ukazatele odpovídají přístupu 

k měření výkonnosti, který vychází z maximalizace zisku. Do této skupiny řadí ukazatele 

absolutní hodnoty zisku, hotovostních toků (cash flow) a ukazatele rentability. 

 Na tzv. moderní ukazatele, které jsou založeny na hodnotovém řízení – EVA, MVA, 

CFROI, SVA a další.  

 

Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti je zachycen v tabulce č. 2.1. 

 

Tabulka 2.1 Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku 

1. GENERACE 2. GENERACE 3. GENERACE 4. GENERACE 

„Zisková marže“ „Růst zisku“ „Výnosnost kapitálu“ 
„Tvorba hodnoty pro 

vlastníky“ 

Zisk/tržby Maximalizace zisku Zisk/investovaný kapitál EVA, CFROI, FCF 

 

Zdroj: PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. 

vyd. Praha: LINDE, 2009. 333 s. ISBN  978-80-86131-85-6. 

 

Rozdělení měřítek na tradiční a moderní zmiňuje i Wagner (2009), nicméně  

se vyjadřuje, že takové rozlišení měřítek může být zavádějící a této klasifikaci se vyhýbá. 

„Řada „moderních“ měřítek totiž vychází z tradičních přístupů a obsahuje modifikaci spíše 

kosmetickou nebo marketingově orientovanou, která je přitom slušivě doplněna právě 

označením „moderní“.“ (Wagner, 2009, s. 146). Měřítka dělí podle úrovně podrobnosti  

na dvě hlavní skupiny: 

 na měřítka syntetická,  

 a měřítka analytická.  

Syntetická měřítka postihují všechny stránky výkonnosti podniku, naopak analytická měřítka 

se zaměřují pouze na vybranou dílčí stránku výkonnosti podniku. Vybraná syntetická  

a analytická měřítka jsou v dalším členění zobrazena na obrázku č. 2.1. 

 



 16 

Obrázek 2.1 Vybraná syntetická a analytická měřítka 

Zdroj: WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti – vývojové tendence 2. poloviny 20. století. Politická ekonomie 

online. Roč. 2011, č. 6 cit. 2013-02-09. ISSN 0032-3233. Dostupné z: 

http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=821. 

 

Z hlediska síly vlivu působení finančních trhů a vývoje od účetních k tržním 

hodnotovým v čase dělí Dluhošová (2010) ukazatele na: 

 účetní (EAT, EBIT, EBIDTA, EPS, ROA, ROE),  

 ekonomické (nejvýznamnější NPV, EVA, CFROI)  

 a tržní (MVA, TSR).  

Význam ekonomických ukazatelů spočívá v tom, že kalkulují s celkovými náklady  

na investovaný kapitál WACC a je v nich promítnut faktor rizika a času. Tržní ukazatele 

hodnotí výkonnost podniku z pohledu finančních trhů. Srovnání účetních, ekonomických  

a tržních ukazatelů (jejich silné a slabé stránky) je součásti přílohy č. 1.  

 

Dluhošová (2010) uvádí ještě další skupinu tzv. value drivers
5
, predikční ukazatele. 

Value drivers existuje celá řada a jsou specifické pro každou firmu a odvětví. Marinič (2008) 

uvádí klíčový value drivers (faktor) výkonnosti firmy – konkurenceschopnost a konkurenční 

výhoda. Jejich identifikace spočívá v dekompozici vrcholového ukazatele výkonnosti na dílčí 

                                                 

5
 Používá se anglický termín, protože jeho překlad (řídící proměnná, hybatel, akcelerátor, hodnotový generátor 

aj.) není zcela výstižný. 
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činitelé. Následně se value drivers definují prostřednictvím faktorové analýzy. Tvorbu 

hodnoty pomocí value drivers znázorňuje obrázek č. 2.2. 

 

Obrázek 2.2 Tvorba hodnoty pomocí value drivers 

 

Zdroj: MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 240 s. ISBN 978-80-

247-2432-4. 

 

Další srovnání vybraných ukazatelů pro měření výkonnosti, které je součástí přílohy  

č. 2, poskytují Pavelková a Knápková (2009). Z tabulky lze vyčíst, v jakých jednotkách jsou 

ukazatele vykazovány, jestli v sobě zahrnují náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní 

kapitál, zda zohledňují inflaci, míru využití měřítka v různých oblastech řízení podniku, aj. 

 

2.5 Klasické ukazatele výkonnosti podniku 

2.5.1 Ukazatele absolutní hodnoty výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a vynaloženými náklady za určité časové 

období. Převyšují-li výnosy náklady, hovoříme o zisku, v opačném případě se jedná o ztrátu. 

 

Rozlišují se různé úrovně výsledku hospodaření, které mají odlišnou vypovídací 

schopnost (viz. také obrázek č. 2.3): 

 EAC – zisk pro akcionáře. 

 EAT - výsledek hospodaření po zdanění (čistý zisk). Představuje zisk, který je určen 

k rozdělení. Není vhodný při mezipodnikovém srovnávání, a to z důvodu rozdílných 

daňových pravidel. 
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 EBT – výsledek hospodaření před zdaněním. Použití této kategorie zisku je vhodné  

pro srovnávání podniků z různých zemí s rozdílným zdaněním, a pro srovnávání  

mezi obdobími. 

 EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky. Je vhodný pro měření provozní 

výkonnosti, např. má-li podnik více divizí. Abstrahuje od způsobu financování a daní. 

 EBITDA – výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy. 

 NOPAT – provozní zisk po zdanění plus úroky (eventuelně zisk po zdanění plus úroky  

po zdanění). Nelze jej vyčíst z výkazu zisku a ztrát, je potřeba jej dopočítat. 

 

Obrázek 2.3 Znázornění kategorií zisku 

 

Zdroj: NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 204 s. 

ISBN 978-80-247-3158-2 (upraveno). 

 

2.5.1.1 Kritika ukazatelů na bázi výsledku hospodaření 

Mezi kritické argumenty proti používání hospodářského výsledku zahrnuje Wagner 

(2009) tyto vybrané – jedná se o příliš syntetické měřítko, hospodářský výsledek neodráží 

vývoj peněžních toků, podává informaci o současné výkonnosti, účetní informace, ze kterých 

se při výpočtu hospodářského výsledku vychází, lze snadno zmanipulovat. 

 

2.5.2 Ukazatele cash flow 

Tyto ukazatele podávají informaci o peněžních tocích, resp. peněžních příjmech  

a výdajích podniku.  
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Existují dvě metody zjišťování cash flow: 

 Přímá metoda, kdy se k počátečnímu stavu peněžních prostředků přičítají příjmy za určité 

období a odečítají se výdaje. Výsledkem je konečný stav peněžních prostředků. 

 Nepřímá metoda, která je založena na transformaci výsledku hospodaření,  

který představuje rozdíl mezi výnosy a náklady, na tok peněz, tedy na rozdíl mezi příjmy 

a výdaji. 

 

Celkové cash flow 

Celkové cash flow se vypočte jako součet peněžních toků plynoucích z provozní, 

investiční a finanční činnosti podniku. 

 

Provozní cash flow 

Jedná se o ukazatele na bázi hotovostních toků. Zachycuje peníze, které produkuje 

a spotřebovává provozní činnost podniku. 

 

Volné cash flow 

Volné cash flow představuje volnou disponibilní hotovost pro poskytovatele kapitálu. 

Vypočte se tak, že se od hodnoty provozního cash flow odečtou investice směřované  

do pořízení provozně nutného dlouhodobého majetku. 

 

2.5.3 Rentabilitní měřítka 

Ukazatele rentability, resp. výnosnosti se vyjadřují jako poměr různých úrovní zisku  

a kapitálových vstupů. Knápková a Pavelková (2010) zmiňují možnost použít místo zisku 

cash flow z provozní činnosti, které není ovlivněno způsobem odpisování, které si jednotlivé 

podniky zvolí. Všechny ukazatele se vyjadřují v %. 

 

Rentabilita celkových aktiv ROA 

Ukazatel vyjadřuje poměr výsledku hospodaření a celkových aktiv, které byly použité 

na jeho dosažení, tedy zhodnocení aktiv (resp. produkční sílu). Vzorec dle Růčkové (2008): 

                                     
 

EBIT
ROA

celková aktiva
               (2.3) 

Měřítko ROA nezohledňuje strukturu zdrojů financování aktiv, z tohoto důvodu se pro jeho 

výpočet používá úroveň hospodářského výsledku EBIT. 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Fibírová a Šoljaková (2005, s. 29) označují tento ukazatel „… za vrcholové kritérium 

efektivnosti, které je možno kvantifikovat na základě účetních informací.“ Vzorec  

dle Růčkové (2008): 

                                          
 

EAT
ROE

vlastní kapitál
        (2.4) 

Protože ukazatel ROE vyjadřuje efektivnost dané činnosti z pohledu vlastníka, je vhodné  

pro účely jeho výpočtu použít výsledek hospodaření na úrovni EAT. Hodnoty ukazatele je 

potřeba posuzovat v delším časovém horizontu. Pokles ROE může totiž odrážet například 

vysoké investice do kapacit, zavádění nových výrobků na trh aj., ne nutné problémy. 

 

Knápková a Pavelková (2010) uvádí, že hodnota tohoto ukazatele by měla alespoň  

o několik procent převyšovat dlouhodobý průměr úročení dlouhodobých vkladů. Rozdíl 

představuje prémii za riziko. „Je-li tato prémie dlouhodobě nulová nebo záporná, vyvstává 

otázka, proč s rizikem podnikat, když uložením peněz v bance lze dosáhnout zisků s daleko 

nižším rizikem.“ (Knápková a Pavelková, 2010, s. 99). 

 

Rentabilitu vlastního kapitálu determinuje ziskovost výnosů, obrátka kapitálu,  

resp. aktiv, a způsob financování podnikatelské činnosti, vyjádřeným tzv. finanční pákou. 

 

Pomocí ukazatelů ROA a ROE je možné srovnávat výkonnosti různých podniků,  

které mají rozdílné požadavky na objem využitého kapitálu. 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE (ROIC) 

Jedná se o ukazatel výnosnosti investovaného kapitálu bez zohlednění kapitálové 

struktury. Tato výnosnost by měla být vyšší než úroková míra z úvěrů a půjček podniku. 

Pokud tak není, povede zvýšení zadlužení ke snížení zisku pro vlastníka. Ukazatel se využívá 

k mezipodnikovému srovnávání (interpretace vzorce dle Knápkové a Pavelkové, 2010): 

                    
     

EBIT
ROCE

vlastní kapitál úročené cizí zdroje



 (2.5)              
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Rentabilita tržeb ROS 

Jedná se o ukazatele ziskové marže, jako důležité kritérium pro hodnocení úspěšnosti 

podnikání. Příznivá je stoupající tendence ve vývojové řadě. Vztah pro výpočet ukazatele je 

dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
zisk

ROS
tržby

  (2.6) 

Pro účely srovnávání ROS mezi podniky se používá kategorie zisku EAT nebo EBIT 

(zejména v mezipodnikovém srovnávání nebo v případě srovnání podniků z různých zemí  

a odlišnou mírou zdanění). Ve jmenovateli lze použít výnosy nebo tržby. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROI 

ROI je ukazatelem míry návratnosti investice. Je vhodný pro hodnocení 

hospodářských středisek. Vztah pro výpočet ukazatele je dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

zisk
ROI

dlouhodobý kapitál
  (2.7) 

 

2.5.3.1 Kritika rentabilitních měřítek 

Kritiku rentabilitních a tradičních ziskových měřítek shrnuje Dluhošová (2010, s. 18) 

do těchto bodů: „… nízká korelace k vývoji hodnoty na kapitálovém trhu, chybějící zohlednění 

nákladů na kapitál, orientace na minulost, chybějící zachycení nehmotného majetku, 

zanedbání ekonomických účinků po skončení sledovaného období.“ 

 

2.6 Moderní ukazatele výkonnosti podniku 

2.6.1 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota EVA je registrovanou značkou firmy Stern Stewart  

& Company, kterou společnost představila v roce 1991
6
.  

 

Ekonomická přidaná hodnota EVA vychází z koncepce ekonomického zisku,  

kterému se věnovala kapitola 2.3.1. Východiskem je transformace účetních dat  

na ekonomický model
7
.  

                                                 

6
 Pro koncepty EVA existují také označení jako ekonomický nebo reziduální zisk. 
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Vzorec pro určení ekonomické přidané hodnoty je dle Vochozky (2011) následující: 

                                             –EVA NOPAT WACC C   (2.8) 

 

kde: 

NOPAT… čistý zisk z provozní činnosti po zdanění. Interpretace vzorce dle Vochozky 

(2011): 

                             1–      NOPAT EBIT sazba daně z příjmu právnických osob   (2.9) 

 

WACC… průměrné vážené náklady na kapitál. Interpretace vzorce dle Vochozky (2011): 

                                                   1 –   d e

D E
WACC r t r

C C
                            (2.10) 

kde: 

rd… náklady na cizí kapitál, tj. úrok, 

t… sazba daně z příjmu právnických osob, 

D (debt)… cizí kapitál, 

C… celkový dlouhodobý investovaný kapitál, 

re… náklady na vlastní kapitál (očekávaná výnosnost vlastního kapitálu),  

E (equity)… vlastní kapitál. 

 

Přístupů k oceňování vlastního kapitálů existuje celá řada. Jako příklad lze uvést: 

 Model oceňování kapitálových aktiv CAPM. Dle tohoto modelu je ve vztahu 

k odhadu nákladů na vlastní kapitál významné pouze systematické tržní riziko 

(existuje také riziko nesystematické). Interpretace vzorce dle Pavelkové  

a Knápkové (2009) je: 

        –  e f m fr r b r r    (2.11) 

 kde 

 re… jsou náklady vlastního kapitálu v %, 

 rf… bezriziková úroková míra , 

… koeficient , který vyjadřuje relativní rizikovost určitého podniku 

k průměrné rizikovosti trhu. V případě, že podnik není obchodovatelný 

                                                                                                                                                         

7
 Existuje 164 možných úprav, prakticky se jich používá pouze několik. 
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na burze, využívá se k výpočtu metoda analogie – použití  obdobných 

podniků, které jsou obchodovány nebo  odvětví, 

(rm – rf)… riziková prémie kapitálového trhu. 

 Odhad nákladů na vlastní kapitál na základě průměrné rentability vlastního 

kapitálu v odvětví. 

 Odvození nákladů na vlastní kapitál z nákladů cizího kapitálu, kdy  

se k nákladům na cizí kapitál přiřadí několik procentních bodů. 

 Stavebnicový model
8
, který k bezrizikové úrokové míře přičítá určitou 

přirážku za riziko. Ta se tvoří buď jako celek podle závislosti na charakteru 

podniku nebo jako součet jednotlivých položek. Přirážky se stanovují  

na základě posouzení rizik trhu, oboru, výrobních rizik, finančních rizik, rizik 

managementu aj. Stavebnicový model se zaměřuje na rizika systematická  

a nesystematická. 

 Další modely zmíněné pro úplnost – model arbitrážního oceňování APT, P/E, 

dividendový model. 

 

Velikost WACC závisí na způsobu užití vlastních zdrojů (čím je efektivnější 

využívání vlastních a cizích zdrojů, tím jsou průměrné vážené náklady na kapitál 

nižší) a na zdroji jako takovém. 

 

C… kapitál, který je vázaný v aktivech využívaných v hlavní (operativní) činnosti,  

v tzv. v čistých operativních nákladech NOA, k začátku hodnoceného období. 

 

„Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami  

ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky.“ (Pavelková a Knápková, 2009, s. 52).  

Je-li hodnota ukazatele kladná, tedy EVA > 0, pak podnik prostřednictvím svých činností 

vytváří hodnotu. Pokud EVA = 0, pak je výnosnost investovaného kapitálu rovna nákladům 

na jeho pořízení. V případě, že je hodnota ukazatele záporná, tedy EVA < 0, pak dochází  

ke snižování hodnoty majetku investorů. 

 

 

                                                 

8
 Příkladem je model INFA dostupný na www.mpo.cz, viz. dále v textu. 
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Jiné vyjádření ukazatele EVA vztahem 2.12 a 2.14 : 

                                                      –    EVA RONA WACC C   (2.12)                                 

(interpretace vzorce dle Pavelkové a Knápkové, 2009), 

kde: 

RONA… rentabilita čistých operativních aktiv, vyjádřena vzorcem dle Pavelkové  

a  Knápkové (2009):  

  
NOPAT

RONA
C

  (2.13) 

(RONA – WACC)… tzv. spread; lze jej samostatně použít pro srovnávání výkonnosti 

v jednotlivých obdobích a pro srovnávání různých podniků. 

 

   
 

   –   eEVA ČZ r VK   (2.14)                                          

(interpretace vzorce dle Pavelkové a Knápkové, 2009), 

kde: 

ČZ… čistý zisk, 

re… náklady na vlastní kapitál, 

VK… vlastní kapitál. 

Jedná se o účetní model, který využívá pro hodnocení MPO ČR. Toto vyjádření je vhodné 

použít pro orientační výpočet EVA v případě, že chybí dostatek informací pro převedení 

účetního modelu na model ekonomický. Jiný možný tvar, který uvádí Pavelková a Knápková 

(2009), je: 

  
 

  –   
e

EVA ROE r VK   (2.15)                                               

kde je spread (ROE – re) možné použít pro účely mezipodnikového srovnávání.   

 

2.6.1.1 EVA jako systém řízení podniku 

Význam EVA spočívá v tom, že jej lze chápat jako systém řízení podniku. 

Ekonomická přidaná hodnota představuje kritérium pro rozhodování managementu na všech 

úrovních podniku. Stává se měřítkem výkonnosti podniku, odměňování manažerů, nástrojem 

pro hodnocení investičních projektů a oceňování podniků, akvizicí. Lze jej použít  

pro implementaci strategického procesu řízení hodnoty, z ukazatele EVA mohou vycházet 

podnikové rozpočty; v neposlední řadě EVA představuje významný komunikační nástroj. 
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Takový systém tak může být chápan jako koncept řízení hodnoty. EVA jako systém řízení 

podniku znázorňuje obrázek 2.4. 

 

Obrázek 2.4 EVA jako systém řízení podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. 

vyd Praha: LINDE, 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6. 

 

2.6.1.2 Dekompozice ukazatele EVA 

Rozkladem ukazatele EVA lze identifikovat oblasti, resp. faktory, které ovlivňují výši 

tohoto ukazatele (schématicky znázorněno na obrázku č. 2.5): 

 Provozní oblast představovanou provozním ziskem. Čím vyšší je dosažený zisk, tím vyšší 

je hodnota EVA.  

 Oblast financování – WACC – zvyšovat hodnotu EVA lze formou zvolení levnějšího 

kapitálu nebo omezováním výše nákladů na základě přehodnocení a vyloučení 

neefektivních aktivit. 

 Investiční oblast představovanou hodnotou investovaného kapitálu. Čím nižší je jeho 

hodnota, tím vyšší je hodnota EVA, což vede management z efektivnějšímu využívání 

majetku podniku. 

 Řízení rizika, čímž se řídí náklady na kapitál. 
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Obrázek 2.5 Dekompozice ukazatele EVA – generátory hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: REMEŠ, Daniel. Řízení výkonnosti podniku v době krize. Journal of Competitiveness online. Roč. 2009, 

č. 1 cit. 2013-02-11. ISSN 1804-1728 (on-line). Dostupné z: http://www.cjournal.cz/files/6.pdf. 

 

2.6.1.3 EVA a model INFA 

Model INFA byl vypracován manželi Neumaierovými a je založený na pyramidálním 

rozkladu ukazatelů. Výsledkem je schéma – strom tvorby hodnoty, ve kterém lze jasně 

identifikovat indikátory výkonnosti, vazby a provázanost ukazatelů, a které umožňuje 

uživatelům promítnout dopady rozhodnutí ovlivňující výkonnost firmy. Součásti modelu je 

trendová analýza, benchmarking a srovnání se situaci v oboru, ve kterém podnik působí. 

 

Analýzu EVA pomocí modelu INFA znázorňuje následující obrázek č. 2.6. 
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Obrázek 2.6 Analýza EVA pomocí modelu INFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 246 s. ISBN 

978-80-247-3647-1. 

 

EVA se v modelu INFA vypočte na základě ročních účetních dat podle vzorce  

(dle Vochozky, 2011): 

    –    
e

EVA ROE r VK    (2.16)                                        

Čistá současná hodnota se dle Neumaierové (2005) následně vyjádří jako: 

                                                            
e

EVA
NPV PVGO

r
                                              (2.17) 

respektive  jako „… nekonečný tok podnikem aktuálně dosahovaného ekonomického zisku 

korigovaného o předpokládané změny, kterými je hodnota růstových příležitostí.“ 

(Neumaierová a kol., 2005, s. 109).  

 

Základní faktory, které ovlivňují dlouhodobou výkonnost firmy (NVP) jsou: ROE, re, 

VK a čistá současná hodnota růstových příležitostí PVGO (představuje součet 

diskontovaných rozdílů EVA v jednotlivých obdobích oproti současné EVA; pro vysokou 

hodnotu PVGO je rozhodující ziskovost nových investic) (viz. obrázek č. 2.7). 
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Obrázek 2.7 Základní faktory ovlivňující dlouhodobou výkonnost firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NEUMAIEROVÁ, Inka a kol. Řízení hodnoty podniku. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2005. 233 s. 

ISBN 80-7259-022-7. S. 111. 

 

Podle spoluautorky modelu Neumaierové (2005) spočívá originalita a jedinečnost 

modelu v tom, že jasně identifikuje příčiny problému podniku co se týče intenzivního 

rozměru podnikání, a to: podnik špatně řídí aktiva nebo pasiva nebo má problémy s likviditou. 

Na základě identifikace problému pak může management podniknout cílené opatření  

za účelem dosažení kladné čisté současné hodnoty. 

 

Z řady dalších přínosů modelu INFA, které vyjmenovává Vochozka (2011), lze 

jmenovat ty, že model umožňuje propojení krátkodobé výkonnosti firmy (tj. výkonnosti 

v daném roce) s dlouhodobou, resp. s čistou současnou hodnotou, a je vhodný  

pro benchmarking podnikové výkonnosti (využívá jej konkrétně Ministerstvo průmyslu  

a obchodu ČR
9
). Jako hlavní nevýhody modelu uvádí Vochozka (2011) jeho relativní složitost 

a nepřizpůsobivost v případě chybějících dat. 

 

                                                 

9
 Dostupné na www.mpo.cz. 
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2.6.2 Tržní přidaná hodnota (MVA) 

Ukazatel MVA patří k významným tržním ukazatelům, lze jej aplikovat pouze  

u veřejně obchodovatelných podniků. Je registrovanou obchodní značkou firmy Stern Stewart 

& Co, stejně jako ukazatel EVA. Představuje rozdíl mezi tržní cenou podniku (P) a účetní 

hodnotou vloženého kapitálu (BV). Interpretace vzorce dle Mariniče (2008): 

    –MVA P BV                                                 (2.18) 

Je-li hodnota kladná, tedy MVA > 0, pak podnik vytváří hodnotu. Hodnotu ukazatele MVA 

lze zvýšit tehdy, pokud vložený kapitál vydělá více než představují náklady na kapitál (nestačí 

pouze navýšení kapitálu), pokud se sníží hodnota investovaného kapitálu, přičemž tržní 

hodnota podniku zůstane zachována, nebo v případě, že se zvýší tržní hodnota podniku  

při zachování stejné výše investovaného kapitálu. 

 

Co se týče použitelnosti ukazatele MVA, Wagner (2009) jej považuje především jako 

jeden z přístupů k oceňování podniků. Pro účely hodnocení jej lze využít doplňkově  

ve formě odvozeného rozdílového ukazatele tzv. změny tržní přidané hodnoty,  

která představuje rozdíl mezi hodnotou MVA na začátku roku a její hodnotou na konci roku. 

 

Marinič (2008) nepovažuje MVA jako vhodné měřítko výkonnosti. Důvod je ten, že 

měřítko determinují mimo jiné i faktory, které jsou generované trhem a které není možné 

přesně specifikovat. Ukazatel tak neodráží reálnou hodnotu firmy.
10

 Charakteristika MVA  

dle Mariniče (2008, s. 35): „MVA – hodnota přidaná trhem – vyjadřuje, jak trh až  

do okamžiku, kdy podnik hodnotíme, změnil (zvýšil/snížil) původní vklad akcionářů.“ 

 

2.6.3 Excess Return 

Ukazatel Excess Return vychází rovněž z tržní hodnoty, v porovnání s ukazatelem 

MVA jde však v hodnocení výkonnosti dál, neboť zohledňuje požadavky investora na 

zhodnocení jeho kapitálu a přínosy, které mu z držení investice plynou. V tomto spočívá jeho 

hlavní přednost. Co se týče nedostatků tohoto ukazatele, jsou podobné jako u ukazatele MVA. 

 

                                                 

10
 Jako příklad lze uvést přílišné očekávání akcionářů, které neúměrně zvyšuje ceny akcií.  
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Pro výpočet Excess Return se používá vztah dle interpretace Pavelkové a Knápkové 

(2009): 

 
          

       –       

Excess return skutečná hodnota bohatství vobdobí n

očekávaná hodnota bohatství vobdobí n


     (2.19)                                                       

 

kde: 

Skutečná hodnota… představuje budoucí hodnotu přínosů pro vlastníky (např. ve formě 

odkoupených akcií aj.). 

Očekávaná hodnota… odpovídá hodnotě investovaného kapitálu na konci předmětného 

období, které by měla investice dosáhnout při požadované výnosnosti. 

 

2.6.4 Diskontované cash flow (DCF) 

Jedná se o cash flow, které se diskontuje pomocí nákladů na kapitál. Jeho výhoda 

oproti volnému cash flow spočívá v tom, že zohledňuje riziko a čas. Hodnocení výhodnosti 

investice se provádí pomocí čisté současné hodnoty (NPV) nebo pomocí vnitřního 

výnosového procenta (IRR). 

 

Čistá současná hodnota NPV se vypočte jako (interpretace vzorce dle Pavelkové  

a Knápkové, 2009): 

 
 

t

t
1

CF

1  i

n

t

NPV K


 


    (2.20)                                                                                               

 

kde: 

CFt…  peněžní toky plynoucí z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

K…  kapitálový výdaj, 

n…  doba životnosti investice, 

i…  diskontní míra, která odráží požadovanou výnosnost investice. 

 

Je-li NPV > 0, pak je investice výnosná a přispěje k růstu hodnoty podniky, je-li NPV < 0, 

není investiční projekt z hlediska výnosnosti pro podnik přijatelný, vede ke snížení hodnoty 

podniku. V případě, že NPV = 0, pak investice hodnotu podniku neovlivní. 
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Diskontní míra (výnosnost investice), při které NPV = 0 představuje vnitřní výnosové 

procento IRR. Výpočet IRR je následující: 

 Zvolí se diskontní míra a vypočte se NPV. 

 Je-li NPV > 0, určí se vyšší diskontní míra a vypočte se znovu NPV. 

 Je-li tato nová NPV < 0, použije se pro výpočet IRR vzorec dle Pavelkové a Knápkové 

(2009): 

 ( )N
N V N

N V

NPV
IRR i i i

NPV NPV
  


                                    (2.21)                                                                                             

kde: 

iN… diskontní sazba, které odpovídá kladná NPV (NPVN), 

iV… diskontní sazba, které odpovídá záporná NPV (NPVV), 

V případě, že je při zvolené diskontní míře první NPV záporná, volí se nižší sazba  

a k výpočtu sazby, při které je NPV = 0, se využije vztah pro IRR 2.21. 

 

2.6.5 Cash Flow návratnost investovaného kapitálu (CFROI) 

Ukazatel CFROI je založený na principu vnitřního výnosového procenta investice 

(podnik chápe jako soubor jednotlivých investic). Vychází z odborného odhadu budoucích 

peněžních toků, který je založen na předpokladu konečných peněžních toků. Předností 

ukazatele je to, že pracuje s hodnotami očištěnými od inflace, a proto jej lze použít  

pro porovnávání výkonnosti podniku v čase a také pro porovnávání výkonnosti podniků 

v různých zemích. Jeho nevýhoda spočívá v náročnosti úprav pro výpočet. Co se týče 

vypovídací schopnosti ukazatele, pak jeho hodnoty nezahrnují zjištěné hodnoty s referenční 

hodnotou. 

 

Princip výpočtu znázorňuje obrázek č. 2.8. Přínosy z investice tvoří budoucí brutto 

provozní peněžní toky generované investičními projekty a čistá hodnota neodepsaných aktiv 

k datu likvidace investice. Tyto přínosy se porovnávají s brutto hodnotou investice,  

resp. WACC. Podnik tvoří hodnotu, je-li CFROI > WACC, v opačném případě je hodnota 

ničena. 
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Obrázek 2.8 Princip výpočtu CFROI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2924-4 

(upraveno). 

 

Vztah pro výpočet ukazatele CFROI dle interpretace Pavelkové a Knápkové (2009) je 

následující: 

 
   1 1 1 

n
t

t n
t

BCF NA
I

CFROI CFROI

 
 

    (2.22)    

kde: 

I… brutto investice, 

BCF… brutto provozní peněžní toky v jednotlivých letech, 

NA…  čistá hodnota neodepsaných aktiv po uplynutí doby životnosti, 

n…  doba ekonomické životnosti aktiv, 

t…  jednotlivé roky budoucího období n.  

 

2.7 Ucelené systémy ukazatelů výkonnosti podniku 

2.7.1 Balanced scorecard (BSC) 

Koncept BSC představili v roce 1992 Robert S. Kaplan a David P. Norton. Jedná se  

o komplexní systém měření výkonnosti, který pracuje s finančními i nefinančními měřítky
11

,  

a zároveň představuje strategický manažerský systém, s jehož pomocí lze převést podnikovou 

strategii do cílů a plánů na operativní úrovni řízení.  

 

                                                 

11
 Ukazatele výkonnosti jsou rozděleny na ukazatele předstihu (predikční hybné ukazatele) a ukazatele zpoždění 

(reflektují minulost). 
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Koncept BSC nahlíží na výkonnost podniku ze čtyř perspektiv – finanční, zákaznické, 

interních procesů a učení se a růstu, které jsou zaměřené na základní aktivity podniku,  

kde by sledované parametry měly nabývat pozitivních hodnot. Na obrázku č. 2.9 je 

znázorněno schéma těchto čtyř dimenzí pohledu. 

 

Obrázek 2.9 Základní perspektivy v konceptu BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 240 s. ISBN 978-80-

247-2432-4. S. 120. 

 

Efektivitu BSC lze podpořit jeho propojením s ekonomickou přidanou hodnotou EVA 

a ukazately finanční analýzy
12

 (schématicky znázorněno na obrázku č. 2.10). Ekonomická 

přidaná hodnota je stanovena jako vrcholový ukazatel finanční perspektivy. Pyramidálním 

rozkladem EVA lze identifikovat základní faktory, které ovlivňují tvorbu hodnotu, a ty 

následně propojit pomocí nefinančních ukazatelů s ostatními perspektivami BSC. Ukazatele 

finanční analýzy jsou nedílnou součásti dekompozice EVA a jejich význam v tomto propojení 

charakterizuje Knápková a Pavelková (2010, s. 183): „Jejich implementace do systému řízení 

výkonnosti tímto způsobem z nich dělá nejenom „hromadu vypočtených čísel,  

která konstatují, jako to ve firmě bylo minulosti a dnes“, ale systém měřící vzájemně 

propojené kauzality jednotlivých procesů v podniku.“ 

 

                                                 

12
 Kromě EVA a finanční analýzy lze BSC za účelem zvýšení jeho efektivity propojit také např. s EFQM 

Excellence Model, Six Sigma, ABC/M, benchmarkingem, CFROI, CEVA a dalšími koncepty a nástroji řízení 

výkonnosti. 
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Obrázek 2.10 Schéma propojení BSC, EVA a ukazatelů finanční analýzy 

 

Zdroj: KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 205 s. 

ISBN 978-80-247-3349-4. 

 

Z výhod, které vyjmenovává Remeš (2009) lze zdůraznit silnou orientaci modelu 

BSC+EVA na zvyšování hodnoty podniku, dynamický charakter modelu, zaměření  

na dlouhodobé zvyšování výkonnosti podniku a zahrnutí detailního měření výkonnosti 

v souladu se základními cíly podniku. 

 

Z praktické zkušenosti Slunského (2012), který se snažil aplikovat metodu BSC 

v malém podniku, existuje velmi omezené množství poznatků z odborné literatury týkajících 

se jejího využití v malých podnicích. Metoda BSC v podobě, v jaké je navržena pro velké 

podniky, je pro malé podniky z hlediska finančních i personálních zdrojů značně náročná  

a neefektivní. 

 

2.7.2 Pollakova metoda hodnocení životaschopnosti podniku 

Pollakova metoda hodnocení životaschopnosti je metoda, která se zakládá  

na subjektivním bodovém hodnoceních deseti klíčových charakteristik podniku. Základní 

myšlenkou této metody je, že životaschopnost podniku je determinována především faktory 

vnějšího okolí (předpokladem je ovšem dobře fungující vnitřní prostředí).  
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Každé charakteristice je přiřazená cílová hodnota bodů podle jejího vlivu  

na budoucnost podniku. Jednotlivým charakteristikám se následně přiřazuje poměrný počet 

bodů z dosažitelného maxima. Jako pomůcka pro hodnocení slouží schémata (viz. příloha  

č. 3), sestavená pro jednotlivé charakteristiky, která naznačují významné parametry 

subjektivního posouzení. Ukazatelem vitality podniku je pak součet všech bodů vyjádřený 

v procentech dle této škály: 

81 – 100 % životaschopnost podniku je téměř zaručena, 

61 – 80 % životaschopnost je velmi pravděpodobná, 

41 – 60 % vitalita bez zásahu není možná, 

21 – 40 % podnik je „nemocný“, 

0 – 20 % podnik je v krizi. 

 

Charakteristiky a cílové body jsou uvedené v tabulce č. 2.2. 

 

Tabulka 2.2 Klíčové charakteristiky podniku a cílové body Pollakovy metody 

Charakteristika Cíl bodů 

Finanční výsledek 8 

Spokojenost finančních účastníků 11 

Spokojení zákazníci 11 

Výrobky odpovídající trhu 12 

Výzkum trhu cílený na pokrok 13 

Školení a motivovaní zaměstnanci 8 

Kapitálová základna 10 

Spolehliví dodavatelé 7 

Výhodná lokalizace podniku 9 

Poměr k životnímu prostředí 11 

Zdroj: POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 122 

s. ISBN 80-7179-803-7. s 28. (upraveno). 

 

2.7.3 EFQM Model excelence 

Model excelence představuje nástroj komplexního posouzení organizace, jejich 

procesů a činností, který má pomoci podnikům pochopit jejich silné stránky, identifikovat 

potenciál ke zlepšení a dosažení trvale udržitelné excelence. Byl vytvořen neziskovou 

organizací EFQM, jejímž hlavním cílem je prosazování základních principů TQM v praxi 

v zájmu trvalého zvyšování výkonnosti organizací. 
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Hodnocení je založeno na devíti kritériích (procenta vyjadřují jejich váhu), 

rozdělených do skupiny „předpoklady“ a „výsledky“ (viz. tabulka č. 2.3). „Předpoklady“ 

představují hnací síly, které mají zajistit výkonnost, „výsledky“ pak ukazují, čeho podnik 

dosáhl. V rámci každého kritéria se pak sledují konkrétní subkritéria (celkem 32 subkritérií). 

Jako návod k hodnocení výsledků slouží metodika RADAR
13

, která je integrální součásti 

modelu. 

 

Tabulka 2.3 Kritéria Modelu Excelence ve skupinách „předpoklady“ a „výsledky“ 

Předpoklady Váha  Výsledky Váha 

Vedení 10 % Zákazníci 15 % 

Strategie 10 % Pracovníci 10 % 

Pracovníci 10 % Společnost 10 % 

Partnerství a zdroje 10 % Klíčové výsledky 15 % 

Procesy, produkty a služby 10 %   

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

2.8 Finanční analýza jako součást řízení výkonnosti podniku 

Finanční analýza je nezbytnou součásti finančního řízení podniku. Na základě 

komplexního zhodnocení finanční situace podniku může management podniku rozhodovat  

o způsobu financování, o nastavení optimální finanční struktury, o alokaci peněžních 

prostředků, o rozdělování zisku atd. Na základě výsledků finanční analýzy hodnotí finanční 

instituce bonitu podniku, investoři rozhodují o svých investičních záměrech, jsou podkladem 

pro rozhodnutí o poskytnutí dotací, aj. Výsledky finanční analýzy jsou také nezbytné  

pro odhad a předpověď budoucího vývoje. Knápková a Pavelková (2010, s. 15) doplňují,  

že: „Finanční analýza by měla být také významnou součástí řízení výkonnosti podniku 

orientovaného na hodnotové řízení.“ 

 

Nývltová a Marinič (2010, s. 163) vymezují úkol finanční analýzy: „Úkolem finanční 

analýzy jako integrální součásti finančního řízení je pomocí jí vlastních nástrojů 

diagnostikovat finanční kondici (poměry) podniku, identifikovat odchylky od požadovaných 

parametrů, analyzovat příčiny jejich vzniku a definovat konkrétní opatření, jejichž splnění je 

předpokladem dosažení strategických cílů podniku.“ 

 

                                                 

13
 Název tvoří první písmena anglických výrazů: results, approach, deployment, assessment, review. 
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2.8.1 Nástroje, uživatelé a zdroje dat finanční analýzy 

Nástroje finanční analýzy 

Technická (kvantitativní) ekonomická analýza (dále jen finanční analýza) využívá 

především matematicko-statistické nástroje. Grünwald a Holečková (2007)  

se pro úplnost zmiňují také o nestatických metodách, konkrétně gnostické teorii dat, která  

se v současnosti začíná při analýze reálných ekonomických dat aplikovat. 

 

Uživatelé finanční analýzy 

Z příkladů oblastí využití finanční analýzy v úvodu kapitoly 2.8 vyplývá, že uživatelé 

jejich informací lze rozdělit na interní (vlastníci podniku, manažeři, zaměstnanci, odbory)  

a externí (státní instituce, finanční instituce, investoři, obchodní partneři aj.). Všichni 

uživatelé mají své specifické zájmy a mají k dispozici co do podrobnosti odlišné spektrum 

informací, ze kterých vychází. 

 

Zdroje dat finanční analýzy 

Hlavní zdroj dat finanční analýzy představují vnitropodnikové účetní výkazy,  

které jsou součásti účetní závěrky
14

 – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow a příloha 

k účetní závěrce. K dalším zdrojům patří výroční zprávy, oficiální podnikové a ekonomické 

statistiky, podnikové plány, zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, odborný tisk aj. Obecně 

lze zdroje informací pro finanční analýzu rozdělit do tří skupin, na zdroje finančních 

informací, kvantifikované nefinanční informace a nekvantifikované informace (Grünwald  

a Holečková, 2007). 

 

2.8.2 Základní ukazatele finanční analýzy 

Rozlišují se tři skupiny ukazatelů finanční analýzy: 

 Ukazatele absolutní, což jsou stavové a tokové veličiny účetních výkazů. Tento typ 

ukazatelů využívají metody absolutní. 

 Ukazatele rozdílové, které jsou výsledkem rozdílu stavových veličin. Jiné označení 

rozdílových ukazatelů – finanční fondy, fondy finančních prostředků. S tímto typem 

ukazatelů pracují rovněž metody absolutní. 

                                                 

14
 Upravuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Část III. § 18 – 23b Účetní závěrka. 



 38 

 Ukazatele poměrové, které se vypočtou vydělením jedné položky účetních výkazů 

(skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) výkazů, které spolu co obsahu 

souvisí. Jsou základním metodickým nástrojem metody relativní. Existuje značné 

množství poměrových ukazatelů, jejich výběr závisí na tom, co chceme měřit. Dále je 

potřeba vybrat ty ukazatele, které testují nejzávažnější souvislosti. 

 

2.8.2.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele slouží k horizontální analýze (resp. analýze vývojových trendů)  

a k vertikální analýze (k analýze komponent). 

 

Horizontální analýza 

V rámci horizontální analýzy se porovnávají změny položek účetních výkazů v časové 

posloupnosti. Sleduje se absolutní výše změn a procentní změna vůči výchozímu roku. 

 

Vertikální analýza 

Podstatou vertikální analýzy je vyjádření procentního podílu položek účetních výkazu 

na zvoleném základu, který tvoří 100 %. V rámci rozboru rozvahy tvoří základnu výše aktiv 

(pasiv), pro rozbor výkazu zisků a ztrát se volí jako základna velikost výnosů nebo nákladů. 

 

2.8.2.2 Rozdílové ukazatele 

Analýzou rozdílových ukazatelů, resp. fondů, zjistíme, zda-li podnik disponuje 

prostředky převyšující jeho splatné závazky; tedy jeho finanční likviditu. Nejčastěji 

používané fondy jsou: 

 

Čistý pracovní kapitál (provozní, provozovací kapitál) ČPK (NWC) 

Vzorec dle Grünwalda a Holečkové (2007): 

        ( )ČPK oběžná aktiva krátkodobá pasiva dluhy   (2.23) 

                      

Čisté pohotové peněžní prostředky ČPP.  

Vzorec dle Grünwalda a Holečkové (2007): 

                             ČPP pohotové peněžní prostředky okamžitě splatné závazky   (2.24) 
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Čisté peněžně-pohledávkové prostředky ČPM (čistý peněžní majetek) 

Vzorec dle Grünwalda a Holečkové (2007): 

     –   –    –   ČPM oběžná aktiva zásoby nelikvidní pohledávky krátkodobá pasiva  (2.25) 

       

2.8.2.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele lze rozdělit do základních skupin na ukazatele: 

 Rentability, 

 Aktivity, 

 Likvidity, 

 Zadluženosti, 

 Ukazatele kapitálového trhu. 

 Ostatní ukazatele využívající přidanou hodnotu, počet zaměstnanců, aj. 

Ukazatele jsou vůči sobě navzájem v paralelním postavení, tzn. že jsou vůči sobě nezávislé.  

 

2.8.2.3.1 Ukazatele rentability 

O těchto ukazatelích bylo pojednáno v rámci kapitoly 2.5.3.  

 

2.8.2.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak podnik efektivně nakládá a využívá svůj majetek. 

 

Obrat aktiv 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

    
tržby

obrat aktiv
aktiva

  (2.26) 

Minimální žádoucí hodnota ukazatele je 1, nejlépe by měl ukazatel dosahovat co nejvyšších 

hodnot. 

 

Obrat zásob 

Vzorec dle Synka (2007): 

 
 ( )

   
 

tržby náklady
obrat zásob

průměrná zásoba
  (2.27) 
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Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím méně nelikvidních aktiv, které na sebe vážou volné 

peněžní prostředky, podnik disponuje, a tím nižší je tedy vázanost kapitálu. 

 

Doba obratu zásob 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
  

      360
průměrný stav zásob

doba obratu zásob
tržby

   (2.28) 

Ukazatel vyjadřuje průměrný počet dní během nichž jsou zásoby vázány v podniku, dokud  

se neprodají nebo nespotřebují. 

 

Doba obratu pohledávek 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

      360
krátkodobé pohledávky

doba obratu pohledávek
tržby

   (2.29) 

Doba splatnosti pohledávek udává průměrnou dobu, po kterou jsou finance vázány 

v pohledávkách. Hodnota by měla odpovídat průměrné době splatnosti vystavovaných 

pohledávek. 

 

Doba obratu závazků 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

      360
krátkodobé závazky

doba obratu závazků
tržby

   (2.30) 

Ukazatel udává, za jak dlouho je podnik schopen splatit své závazky. Hodnota by měla být 

stejná nebo vyšší jako doba obratu pohledávek. V případě, že je doba obratu závazku delší 

než doba obratu pohledávek, využívá podnik dodavatelský úvěr ke krytí svých závazků. 

 

2.8.2.3.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je označení pro schopnost podniku přeměnit aktiva na finanční prostředky  

na úhradu svých splatných závazků.
15

 Rozlišují se 3 stupně likvidity. 

 

                                                 

15
 Existuje rozdíl mezi likviditou a likvidností jako mírou obtížnosti a rychlosti přeměny majetku na finanční 

hotovost. 
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Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Vzorec a doporučované hodnoty dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

   
  

oběžná aktiva
běžná likvidita

krátkodobé cizí zdroje
  (2.31) 

Ukazatel udává, kolikrát oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky. Doporučovaná hodnota 

ukazatele je 1,5-2,5, minimálně však 1. Je závislá především na oboru podnikání. 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)  

Vzorec a doporučované hodnoty dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
     

   
  

krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek
pohotová likvidita

krátkodobé cizí zdroje


  (2.32) 

Doporučovaná hodnota je 1,0-1,5. Je-li hodnota ≥ 1, je podnik schopen dostát svým závazkům 

aniž by musel prodat zásoby. 

 

Hotovostní likvidita (likvidita 1. stupně, peněžní, okamžitá) 

Vzorec a doporučované hodnoty dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
  

   
  

krátkodobý finanční majetek
hotovostní likvidita

krátkodobé cizí zdroje
  (2.33) 

Hotovostní likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky z finančních 

prostředků. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2-0,5. 

 

2.8.2.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují výši rizika vzhledem k poměru a struktuře vlastního 

kapitálu a cizího kapitálu. Jelikož je cizí kapitál levnější než vlastní, je určitá míra 

zadluženosti užitečná. Náklady na kapitál rovněž ovlivňuje stupeň rizika, které investor nese, 

a doba splatnosti kapitálu. S ohledem na tyto skutečnosti je nezbytně nutné, aby podnik 

usiloval o co nejoptimálnější kapitálovou strukturu. 

 

Celková zadluženost 

Vzorec a doporučená hodnota dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

   
 

cizí zdroje
celková zadluženost

aktiva celkem
  (2.34) 
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Doporučená hodnota je 30-60 %, nicméně je nutné zohlednit odvětví, ve kterém podnik 

působí. 

 

Míra zadluženosti 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

   
 

cizí zdroje
míra zadluženosti

vlastní kapitál
  (2.35) 

Na tento ukazatel se zaměřují banky při posuzování žádosti o úvěr, důležitý je pak jeho 

časový vývoj. 

 

Úrokové krytí 

Vzorec a doporučená hodnota dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

    
 

EBIT
úrokové krytí

nákladové úroky
  (2.36) 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku splácet úroky. Doporučená hodnota je vyšší než 5.  

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

     
 

vlastní kapitál
krytí dlouhodobého majetku VK

dlouhodobý majetek
  (2.37) 

Hodnota ukazatele vyšší než 1 znamená, že podnik kryje vlastním kapitálem i oběžná aktiva, 

a preferuje tak finanční stabilitu před výnosem. 

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

    
   .  

 .  .   
 

vlastní kapitál dl cizí zdroje
krytí dl majetku dl zdroji

dlouhodobý majetek


  (2.38) 

Dle zlatého pravidla financování by měl být dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými zdroji. 

Je-li hodnota ukazatele nižší než 1, podnik je podkapitalizován a jeho ČPK je záporný, což je 

velmi rizikové. Vysoký poměr ukazatele naopak signalizuje, že je podnik překapitalizován, 

což je sice bezpečnější, ale dražší. 
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2.8.2.3.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Zisk na akcii (EPS) 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
 

    
  

výsledek hospodaření
zisk na akcii

počet vydaných akcií
  (2.39) 

 

P/E Ratio (Price-Earnings ratio) 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
  

/    
  

tržní cena akcie
P E ratio

zisk na akcii
  (2.40) 

Ukazatel odráží budoucí očekávání investorů co se týče růstu, míry, zisku a podílu dividend 

na zisku. Je součásti burzovních zpráv. 

 

Ukazatel P/BV 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
  

/   
     

tržní cena akcie
P BV

účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii
  (2.41) 

Ukazatel vyjadřuje, jak trh oceňuje hodnotu vlastního kapitálu podniku. Je-li jeho hodnota 

nižší než 1, perspektivy podniku nejsou dobré, nebo jsou akcie podhodnoceny.  

 

Dividendový výnos 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 
  

   
  

dividenda na akcii
dividendový výnos

tržní kurz akcie
  (2.42) 

Na základě tohoto ukazatele rozhodují investoři o nákupu, prodeji nebo držbě akcií. Vyjadřuje 

rentabilitu investice v %. 

 

Podíl dividendy k zisku na 1 akcii (výplatní poměr) 

Vzorec dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

   
  1 

     1   
  1 

dividenda na akcii
podíl dividendy k zisku na akcii

zisk na akcii
  (2.43) 

Udává, jaká část zisku po zdanění byla vyplacena ve formě dividendy akcionářům. Tento 

ukazatel je součásti dividendové politiky podniku. 
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2.8.2.3.6 Ukazatele výkonnosti zaměstnanců 

Mezi tyto ukazatele řadíme ukazatele produktivity práce a ukazatele nákladovosti 

práce. Vyjádření ukazatelů dle Knápkové a Pavelkové (2010): 

 Tržby / počet zaměstnanců, 

 Výkony / počet zaměstnanců 

 Osobní náklady / počet zaměstnanců. 

Osobní náklady na zaměstnance by měly růst pouze pokud roste přidaná hodnota  

na zaměstnance a produktivita práce. 

 

2.8.3 Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele (syntetické ukazatele, tzv. kompozitní indikátory) soustředí 

celkovou finanční situaci podniku do jednoho syntetického koeficientu. Zahrnují důležité 

ukazatele finanční analýzy – ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti a kapitálové 

struktury, kterým je přiřazena váha podle jejich významnosti pro finanční zdraví podniku. 

Rozlišují se dvě skupiny souhrnných ukazatelů – bankrotní modely a bonitní modely 

 

2.8.3.1 Bankrotní modely 

Cílem bankrotních modelů je určit, zda podniku hrozí v nejbližší době úpadek. 

Vychází z předpokladu, že podniky ohrožené bankrotem vykazují obdobné symptomy – mají 

problémy s likviditou, s výši čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového kapitálu. 

Nejznámější a nejpoužívanější metody, které budou v této práci charakterizovány a následně 

aplikovány v praktické části, jsou Altmanův model a index důvěryhodnosti IN95. Existuje ale 

celá řada dalších modelů, např. Tafflerův model, Beaverův model, aj. 

 

2.8.3.1.1 Altmanův model 

Altmanův model (Altmanovo Z-skóre, Altmanův index finančního zdraví podniku) je 

založen na diskriminační analýze. Výsledkem je index pravděpodobnosti úpadku,  

tzv. Z-skóre. Výsledek předpovědi je spolehlivý maximálně dva roky před faktickým 

úpadkem, v delším horizontu se přesnost předpovědi výrazně snižuje. 
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Pro společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné na burze, se pro výpočet Z-skóre 

používá vztah (interpretace vzorce dle Dluhošové, 2010) 

 1 2 3 4 5  1, 2  1, 4   3,3   0,6   1 Z X X X X X      (2.44) 

kde: 

X1 = pracovní kapitál/aktiva – vyjadřuje poměr likvidity k celkovým aktivům, 

X2 = nerozdělené zisky/aktiva – vyjadřuje kumulativní ziskovost, 

X3 = EBIT/aktiva – vyjadřuje skutečnou výkonnost podnikového majetku, 

X4 = tržní hodnota základního kapitálu/cizí zdroje, 

X5 = tržby/aktiva – vyjadřuje schopnost managementu podniku uplatnit se vůči konkurenci. 

 

Podle intervalu, do kterého spadá výsledek Z-skóre, lze charakterizovat finanční 

situaci podniku následovně: 

Z-skóre > 2,99 podnik je zdravý, 

1,81 < Z-skóre < 2,99 podnik se nachází v tzv. šedé zóně a má nevyhraněnou finanční 

situaci, 

Z-skóre < 1,81 podnik má velké finanční problémy a hrozí mu úpadek. 

 

V 80. letech byly hodnoty vah upraveny i pro společnosti, které nejsou kótované  

na burzách. Pro výpočet Z-skóre se u těchto společností používá vztah (dle interpretace 

Dluhošové, 2010): 

 1 2 3 4 5  0,717   0,847   3,107   0,42  0,998 Z X X X X X      (2.45) 

 

2.8.3.1.2 Index důvěryhodnosti IN95 

Autory indexu IN95 (věřitelský index) jsou manželé Neumaierovi. Index 

důvěryhodnosti byl sestaven na základě matematicko-statistických modelů ratingu  

a praktických zkušeností získaných při analýze finančního zdraví vzorku českých podniků. 

 

Index IN95 se vypočte podle vzorce (interpretace dle Dluhošové, 2010): 

1 2 3 4 5 6
95

A EBIT EBIT Výnosy OA ZPL
IN V V V V V V

CZ U A A KZ KBU výnosy
     


 (2.46) 
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kde: 

A = aktiva, 

CZ = cizí zdroje, 

EBIT = hospodářský výsledek před daněmi a úroky, 

U = nákladové úroky, 

OA = oběžná aktiva, 

KZ = krátkodobé závazky, 

KBU = krátkodobé bankovní úvěry, 

ZPL = závazky pod lhůtě splatnosti. X1 = aktiva/cizí zdroje, 

V1,2,3,4,5,6 = váhy jednotlivých kritérií (přehled vah pro jednotlivé OKEČ jsou v příloze č. 4), 

přičemž váhy V2 = 0,11 a V5 = 0,1 jsou pro všechna odvětví stejná. 

 

Interpretace výsledků indexu dle intervalu, do kterého spadá hodnota indexu: 

IN95 > 2 finanční zdraví podniku je dobré, 

1 < IN95 < 2 podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“, 

IN95 < 1 finanční zdraví podniku není dobré. 

 

2.8.3.2 Bonitní modely 

Druhou skupinu syntetických ukazatelů tvoří bonitní modely, které slouží  

ke klasifikaci podniku podle stupně finančního zdraví. Bonita znamená schopnost podniku 

řádně plnit své závazky.  

 

2.8.3.2.1 Kralickův Quicktest 

Tento bonitní model hodnotí situaci podniku na základě soustavy 4 rovnic, rovnice R1 

a R2 jsou zaměřené na hodnocení finanční stability, rovnice R3 a R4 hodnotí výnosovou 

situaci (vzorce rovnic dle Růčkové, 2008): 

 
 

1
 

vlastní kapitál
R

aktiva celkem
  (2.47) 

 
(   )

2
  

cizí zdroje peníze bankovní účty
R

provozní cash flow

 
  (2.48) 

 3
 

EBIT
R

aktiva celkem
  (2.49) 
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4
provozní cash flow

R
výkony

  (2.50) 

 

Výsledkům rovnic se přiřazují body podle tabulky č. 2.4. 

 

Tabulka 2.4 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

 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. 2 aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. S 81. 

 

Hodnocení se provádí ve třech krocích: 

1. Hodnocení finanční stability = (R1 + R2) / 2. 

2. Hodnocení výnosové situace = (R3 + R4) / 2. 

3. Hodnocení celkové situace = (hodnocení fin.stability + hodnocení výnos.situace) / 2. 

 

Bonitu podniku lze pak hodnotit následovně: 

Bodové hodnocení celkové situace > 3 podnik je bonitní, 

1 < bodové hodnocení celkové situace < 3 podnik se nachází v šedé zóně, 

Bodové hodnocení < 1   podnik má ve finanční oblasti problémy. 

 

2.8.3.2.2 Tamariho model 

Rovněž Tamariho model využívá pro stanovení bonity podniku soustavu rovnic,  

při bodovém hodnocení vychází ze skutečného rozložení hodnot ukazatelů ve skupinách. 

Rovnice T1 hodnotí finanční samostatnost, T2 vázanost vlastního kapitálu a výsledek 

hospodařená, T3 běžnou likviditu a rovnice T4-T6 hodnotí provozní činnost (vzorce rovnic 

dle Růčkové, 2008). 

 

 
 

1
 

vlastní kapitál
T

cizí kapitál
  (2.51) 

 2
 

EAT
T

celková aktiva
  (2.52) 
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3
 

oběžná aktiva
T

krátkodobé dluhy
  (2.53) 

 
 

4
.   

výrobní spotřeba
T

prům stav nedokončené výroby
  (2.54) 

 5
.  

tržby
T

prům stav pohledávek
  (2.55) 

 
 

6
cov  

výrobní spotřeba
T

pra ní kapitál
  (2.56) 

 

Bodová stupnice výsledků rovnic je v tabulce č. 2.5. Čím vyšší je dosažené číslo, 

představující součet bodů jednotlivých výsledků, tím vyšší je bonita podniku. Maximum 

představuje 100 bodů. 

 

Tabulka 2.5 Bodová stupnice Tamariho modelu 

Ukazatel Interval hodnot Body  Ukazatel Interval hodnot Body 

T1 0,51 a více 25  T4 Horní kvartil a více 10 

 0,41 – 0,5 20   Medián až horní kvartil 6 

 0,31 – 0,4 15   Dolní kvartil až medián 3 

 0,21 – 0,3 10   Dolní kvartil a méně 0 

 0,11 – 0,2 5  T5 Horní kvartil a více 10 

 Do 0,10 0   Medián až horní kvartil 6 

T2 Posledních 5 let kladné 25   Dolní kvartil až medián 3 

 Větší než horní kvartil 10   Dolní kvartil a méně 0 

 Větší než medián 5  T6 Horní kvartil a více 10 

 Jinak 0   Medián až horní kvartil 6 

T3 2,01 a více 20   Dolní kvartil až medián 3 

 1,51 – 2,0 15   Dolní kvartil a méně 0 

 1,11 – 1,5 10     

 0,51 – 1,1 5     

 Do 0,50 0     

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza:metody, ukazatele využití v praxi. 2 aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. S 82. 

 

2.8.4 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají vrcholový ukazatel (většinou to bývá ROE 

nebo ROA) s cílem popsat vzájemné závislosti dílčích ukazatelů a analyzovat vnitřní vazby 

pyramidy (vliv změn). 
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Nejznámější pyramidový rozklad je Du Pont rozklad (viz. obrázek č. 2.11). 

 

Obrázek 2.11 Schéma Du Pont rozkladu 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza:metody, ukazatele využití v praxi. 2 aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. s 71. 

 

Vrcholový ukazatel, který se rozkládá, je ROE. Na pravé straně rozkladu je zřejmé působení 

finanční páky, která za určitých podmínek zvyšuje výnosnost kapitálu. Podmínkou tohoto 

efektu je, aby podnik generoval takový zisk, který vykompenzuje vyšší nákladové úroky. 

Rozklad není konečný. Zisk lze dále členit na rozdíl tržeb a celkových nákladů. Celkové 

náklady je možné rozdělit do jednotlivých nákladových položek. Obdobně lze rozložit  

i celková aktiva. 

 

2.8.5 Grafická analýza (spider analýza) 

Součásti finanční analýzy jsou různé typy grafů, které slouží ke zvýšení názornosti  

a  jsou nástrojem srovnávání a hodnocení výsledků analýzy. Nejběžnější typy grafů, které  

se používají, jsou grafy spojnicové, sloupkové a výsečové, a v poslední době se uplatňuje 

rovněž pavučinový graf – tzv. spider graf. Spider analýza prezentuje hodnoty poměrových 

ukazatelů pomocí paprskovitého grafu, umožňuje souhrnné grafické vyobrazení vybraných 

ukazatelů a je nástrojem pro komparaci dat (mezipodnikové srovnání, srovnání podniku 

s odvětvovými hodnotami apod.).  

 

Obvykle se používá 16 poměrových ukazatelů (počet lze snížit nebo zvýšit), které  

se vyjádří v procentech vůči průměru v odvětví – to se považuje za 100 %. U ukazatelů, 
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jejichž hodnotu je potřeba minimalizovat, se počítá převrácená hodnota. Graf se skládá  

ze soustředných kružnic a je rozdělen zpravidla do 4 kvadrantů. První kružnice od středu 

představuje průměry odvětví, tj. 100 %, další kružnice pak 200 %, atd. Kvadranty zahrnují 

ukazatele ze skupiny rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, a obsahují paprsky 

vybíhající ze středu (jejich počet závisí na počtu sledovaných poměrových ukazatelů v rámci 

skupiny). Na paprsky se pak nanáší hodnoty ukazatelů zvoleného podniku. Konečný spider 

graf se získá spojením dvou sousedních hodnot. Pokud tímto vzniklé špice přesahují kružnici 

100 %, lze hodnotit podnik jako nadprůměrný.  

 

2.9 Benchmarking a výkonnost podniku 

Z definice výkonnosti dle Wagnera (2009) vyplývá, že výkonnost určíme  

na základě porovnání vlastních výsledků měření s výsledky konkurence. Toto porovnání lze 

provést využitím metody benchmarkingu.  

 

Pavelková a Knápková (2009, s. 206) citují definici benchmarkingu  

dle Roberta C. Campa, zakladatele benchmarkingu: „… hledání nejlepších postupů 

v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům.“ Definice dle APQC
16

: „Benchmarking je 

proces identifikace, porozumění a přizpůsobení vynikajících postupů a procesů od organizace 

kdekoliv na světě, za účelem zlepšení vlastní výkonnosti.“ 

 

Benchmarking je jednoduchá metoda, kterou lze využít v široké řadě podnikových 

činností (Sekhar, 2010, vyjmenovává konkrétně: strategické plánování, rozhodovací procesy, 

systém interní komunikace, výrobní procesy, odměňovací systémy, služby zákazníkům, 

školení zaměstnanců, aj.). 

 

Podle předmětu srovnávání lze benchmarking rozdělit do tří skupin: 

 Výkonový benchmarking, který porovnává finanční nebo jiné data (např. tržní pozici, 

konkurenční výhodu, aj.), na základě kterého se identifikuje rozdíl ve výkonnosti. Jeho 

nevýhoda spočívá v tom, že nepodává podnikům „návod“ jak se zlepšit. 

                                                 

16
 APQC je nezisková organizace, která vytváří databázi informací pro benchmarking a vyvíjí nejlepší postupy 

(best practices). 



 51 

 Procesní benchmarking, který měří výkonnost a funkčnost jednotlivých procesů. Cílem je 

nalézt „nejlepší praktiky“ (best practices) v jejich provádění. 

 Strategický benchmarking, jehož cílem je identifikovat rozdíly v konkurenceschopnosti. 

 

Podle objektu, se kterým se srovnávání provádí lze benchmarking rozdělit na 

 Interní benchmarking – srovnávání probíhá v rámci jedné organizace. 

 Konkurenční benchmarking – srovnávání probíhá s konkurencí, resp. podobnými podniky 

v oboru podnikání. 

 Funkční (procedurální) benchmarking – srovnávají se špičkové výkony bez ohledu  

na obor podnikání. Jeho význam spočívá v největší efektivnosti. 

 

Pro malé a střední podniky (dále jen MSP) jsou k dispozici následující nástroje 

výkonového benchmarkingu, které jim pomáhají posílit jejich konkurenční výhodu. 

 

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA
17

 

Jedná se o nástroj, který je volně k dispozici na webových stránkách MPO ČR. Vznikl 

na základě spolupráce ministerstva a Vysoké školy ekonomické (manžely Neumaierovými, 

kteří jsou autory metodiky INFA). Zdrojem dat jsou statistická data ČSÚ. Na základě 

vyhotovené analýzy, která je zcela anonymní, si mohou MSP ověřit své finanční zdraví,  

nebo porovnat své výsledky s nejlepšími firmami v odvětví nebo s průměrem za odvětví. Je 

východiskem pro definování podnikové strategie.  

 

BenchmarkIndex 

Východiskem je vyplnění dotazníku s kvalitativními a kvantitativními parametry. 

Vyplněné informace jsou následně porovnány s ukazateli v centrální databázi 

BenchmarkIndex. Výstupem je podrobná analýza podniku, která se zaměřuje na oblasti,  

ve kterých je možné dosáhnout zlepšení. Srovnávání výkonnosti lze provádět lokálně, 

celostátně nebo mezinárodně; podle odvětví, dosaženého obratu nebo počtu zaměstnanců. 

 

Projekt IMP
3
rove 

Jedná se o projekt Evropské komise, který je zaměřen na zvýšení inovací  

a konkurenceschopnosti evropských MSP. Hlavním cílem projektu je vytvoření internetové 

                                                 

17
 Podrobné informace jsou dostupné na http://www.mpo.cz/cz/infa.html. 
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platformy sloužící k hodnocení procesů inovace prostřednictvím webového dotazníku. 

Výstupem je zpráva, v níž jsou posouzeny všechny aspekty inovace řízení podniku, včetně 

srovnání s nejlepšími podniky v Evropě. Na základě těchto informací pak může podnik 

podniknout opatření ke zkrácení doby potřebné pro vývoj nových výrobků a doby potřebné 

k dosažení zisku. 

 

2.10 Přehled metod aplikovaných  v praktické části diplomové práci 

V praktické části diplomové práce byly použity následující metody: 

 Metoda analýzy, která představuje postup nebo způsob provedení rozboru konkrétního 

problému, stavu či skutečnosti, s cílem poznat jeho podstatu. Konkrétně byly použity: 

o Metody kvantitativní (technické) finanční analýzy: 

 analýza absolutních ukazatelů a poměrových ukazatelů 

(kapitoly 4.1 a 4.2), 

 Altmanova analýza (kapitola 4.4.1), 

 Index důvěryhodnosti IN95 (kapitola 4.4.2), 

 Du Pont rozklad (7.2). 

o Spider analýza (kapitola 4.3), 

o Pollakova metoda hodnocení životaschopnosti podniku (kapitola 4.5), 

o Metoda ekonomické přidané hodnoty EVA jako moderní metoda 

finanční analýzy (kapitola 5), 

o Metoda benchmarkingového srovnání INFA (kapitola 6). 

 Metoda syntézy, která slouží ke sjednocení dílčích výsledků analýzy v jeden celek. 

 Metoda dedukce, jejíž podstatou je vyvození dílčího ze všeobecného. 

 Metoda indukce, při jejímž použití se ze zvláštních výroků získávají výroky všeobecné. 

 Metoda komparace, jejímž základem je srovnávání jevů a událostí. 
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3 Charakteristika zvoleného podniku 

 

3.1 Charakteristika odvětví 

 Zvolený podnik působí v odvětví stavebnictví. Stavebnictví patří mezi hlavní 

hospodářská odvětví České republiky a současně mezi hlavní pilíře, které zajišťují 

ekonomický rozvoj – jeho multiplikační efekt má v porovnání s ostatními odvětvími 

národního hospodářství přímý a bezprostřední vliv na produkci
18

. Vývoj odvětví ovlivňuje 

z cca 98 % hospodářská situace země. Stavebnictví má převážně národní a regionální 

charakter, v národním měřítku je převážně soběstačné a lze je charakterizovat jako 

diverzifikované. Strukturu tvoří hierarchie malých, středních a velkých podniků, které 

odpovídají struktuře poptávky. Legislativa související s odvětvím stavebnictví je poměrně 

rozsáhlá. Rovněž existuje hustá síť podnikatelských svazů, asociací, cechů  

a komor. SWOT analýza českého stavebnictví, kterou provedl Svaz podnikatelů  

ve stavebnictví v ČR (dále jen SPS) ve spolupráci s Deloitte Česká republika a dalšími 

odborníky koncem roku 2012, je součásti přílohy č. 5. Vytýčené dlouhodobé cíle  

ve stavebnictví jsou: 

 Zprůmyslnění stavebních procesů za účelem snížení nákladů a zvýšení kvality. 

 Bezpečné a zdravé pracovní prostředí. 

 Snížení energetické a materiálové náročnosti. 

 Společný evropský trh výrobků a služeb určených pro stavebnictví. 

. 

Následující tabulka č. 3.1 zachycuje vybrané charakteristiky odvětví stavebnictví  

a jejich vývoj v letech 2008-2012. 

 

Tabulka 3.1 Vybrané charakteristiky odvětví stavebnictví 

Ukazatel M.J. 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet právnických osob ve stavebnictví 
Absolut. 48 694 54 437 59 141 61 469 

x 

% 8,2 8,6 8,9 8,8 

Počet fyzických osob ve stavebnictví 
Absolut. 250 652 258 921 263 168 265 887 

% 12,8 13,4 13,4 13,2 

Počet vzniklých ekonomických subjektů 
Absolut. 

14 064 13 868 11 708 11 259 

Počet zaniklých ekonomických subjektů 5 484 5 645 5 302 6 330 

Index cen stavebních prací % 111,9 113,3 113,0 112,5 111,7 

                                                 

18
 Každá 1 mld. Kč stavební produkce vyvolá celkový nárůst produkce ČR ve výši 2,2 – 2,3 mld. Kč. 
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Ukazatel M.J. 2008 2009 2010 2011 2012 

Index stavební produkce celkem 

(meziroční index)*. V tom 
100 99,1 92,9 96,5 93,5 

 Pozemní stavitelství 

 Inženýrské stavitelství 

96,5 

109,9 

93,1 

114,1 

92,9 

92,8 

99,6 

90,3 

96,6 

86,4 

Stavební práce „S“celkem* Mil. Kč 547 601 520 877 488 690 464 021 x 

Vývoj stavebních zakázek celkem** 249 616 184 298 197 109 179 107 146 147 

Průměrný počet zaměstnaných osob* Tis. osob 411 402 406 392 x 

ROE* 
a
 *** % 22,8 21,1 22,4 x x 

Počet vydaných stavebních povolení Absolut. 122 242 112 674 105 743 107 231 97 764 

Bytová výstavba – byty zahájené Absolut. 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu (2012). 

 

Legenda: 

* soubor všech stavebních podniků. 

** u stavebních podniků nad 50 zaměstnanců. 

*** výsledky označuje ČSÚ za předběžné a upozorňuje, že mohou být dodatečně revidovány. 

x údaje nejsou k dispozici. 

 

Současná situace v odvětví stavebnictví 

Současná situace ve stavebnictví není příznivá. Odvětví se již od roku 2008 nachází 

v recesi. Ekonomická krize, restriktivní politiky vlády, pokles veřejných zakázek, má  

na stavebnictví významný negativní dopad. Prognózy dalšího ekonomického vývoje jsou 

pesimistické, a tedy se nedá očekávat ani zlepšení situace ve stavebnictví, což je patrné také 

z indikátorů důvěry ve stavebnictví
19

 (viz. graf č. 3.1 ). Nejohroženější skupinou jsou malé  

a střední podniky působící v oboru stavebnictví, které v porovnání s velkými podniky 

nedisponují objemnými finančními prostředky a jsou pod cenovým tlakem přesyceného 

konkurenčního prostředí. 

 

                                                 

19
 Indikátor důvěry ve stavebnictví tvoří průměr dvou ukazatelů – hodnocení celkové poptávky a očekávaný 

vývoj zaměstnanosti. Zdroje dat jsou přímá zjišťování ČSÚ v podnikové sféře. 
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Graf 3.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry ve stavebnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ. 

 

V červnu roku 2012 monitoroval situaci ve stavebnictví ve svém průzkumu SPS  

na základě dotazníkového šetření. Z výzkumu vyplývá pokles v oblasti produkce, 

hospodářského výsledku, stavu zaměstnanců a nasmlouvaného objemu prací u dvou třetin 

oslovených firem (z celkového počtu 116 oslovených). Dopad nepříznivé situace  

ve stavebnictví se odráží ve snižování počtu zaměstnanců (60 % firem), omezování vlastních 

investic (80 %), krácení mezd (42 %) a v připravované reorganizaci (50 %). 85 % oslovených 

firem uvedlo jako největší podnikatelský problém zakázkovou náplň. Jak znázorňuje graf  

č. 3.2, je hlavní bariérou růstu ve stavebnictví rostoucí nedostatečná poptávka; dalším 

významných faktorem jsou finanční problémy. 

 

Koncem roku 2012 přijala vláda ČR prorůstová opatření v koncepci „Opatření vlády 

ČR pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti.“ 

Opatření týkající se oblasti stavebnictví zpracoval SPS. 40 návrhů opatření s vysokou 

prioritou a prioritou se dotýká přímo oblasti stavebnictví. 
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Graf 3.2 Bariéry růstu ve stavebnictví 

Zdroj: ČSÚ. 

 

3.2 Charakteristika podniku 

Jelikož si vlastník společnosti nepřál, aby byl jeho podnik v této práci uveden, je tento 

dále označován jako podnik ABC s.r.o. a některé charakteristiky podniku nejsou přesně 

vymezené. 

 

Analyzovaný podnik ABC s.r.o. je společnost s ručením omezeným, jejíž hlavní 

podnikatelskou činnosti je dle klasifikace CZ-NACE výstavba bytových a nebytových budov 

(kód 4120). Působí v Moravskoslezském kraji již 16 let. Podnik byl během své existence 

transformován na společnost s ručením omezeným v roce 2006. Má jednoho společníka, který 

je zároveň jednatelem společnosti a řídícím pracovníkem. Základní kapitál společnosti je 

200 000. Celkový počet zaměstnanců je 15 osob (z toho je 10 zaměstnanců dělnické  

a řemeslné profese). 

  

Společnost ABC s.r.o. se zabývá širokou škálou stavebních prací, od drobných úprav, 

a montáží, až po rekonstrukce objektů, opravu fasád a komplexní výstavbu (z hlediska 

charakteru výroby se jedná o výrobu na zakázku). Jejími hlavními zákazníky jsou soukromé 



 57 

osoby, bytová družstva a městské úřady. Společnost má certifikovaný systém managementu 

jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. 

 

Z hlediska klasifikace malých a středních podniků podle Evropské komise (2006) je 

podnik zařazen do skupiny: 

 Malé podniky, pro něž platí prahy: počet zaměstnanců < 50 a roční obrat  10 mil. EUR. 

 Nezávislé podniky – podnik ABC s.r.o. nemá žádné podíly v jiných podnicích, ani žádné 

podniky nevlastní podíly v tomto podniku. 

 

3.2.1 Ekonomická charakteristika podniku 

Nepříznivý vývoj v ekonomické situaci České republiky (recese) a potažmo v odvětví 

stavebnictví se podepsal i na vývoji tržeb podniku ABC s.r.o., jak znázorňuje tabulka č. 3.2. 

Nejvyšších tržeb dosahoval v roce 2009, poté tržby klesaly. V roce 2012 byl zaznamenán 

opětovný růst. 

 

Tabulka 3.2 Vývoj tržeb podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby (v tis. Kč) 11 898 27 033 11 800 7 339 8 278 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Klesající tržby a rostoucí náklady se promítly do výsledku hospodaření, jehož vývoj 

lze sledovat v tabulce č. 3.3. Od roku 2009 podnikatelská činnost firmy ABC s.r.o. vykazuje 

prohlubující se ztrátu.  

 

Tabulka 3.3 Vývoj výsledku hospodaření podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2009 

 2008 2009 2010 2011 2012 

HV (v tis. Kč) 137 2 568 -62 -1 050 -2 467 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Vyhlídky pro rok 2013 jsou dle vlastníka podniku ABC s.r.o. příznivé. Podnik má část 

nových zakázek již nasmlouvaných a bude realizovat zakázky, které byly původně plánované 

na rok 2012. 
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Co se týče majetku podniku ABC s.r.o. (viz. tabulka č. 3.4), nejvyšší nárůst byl mezi 

roky 2008 a 2009, poté lze sledovat menší výkyvy. Od roku 2010 se výrazně změnila 

struktura aktiv, nejvyšší podíl na aktivech činil dlouhodobý majetek. 

 

Tabulka 3.4 Vývoj aktiv podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

aktiva (v tis. Kč) 8 984 15 023 13 670 13 168 14 265 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Podnik ABC s.r.o. má stabilní počet 15 zaměstnanců. 5 zaměstnanců jsou THP 

pracovníci, zbylí jsou dělníci. Pouze v roce 2009 vzrostl z důvodu vysokého objemu prací 

počet zaměstnanců o 5 dělníků na celkový počet 20 zaměstnanců. 

 

3.2.2 Konkurence podniku 

V Moravskoslezském kraji bylo podle dat ČSÚ v roce 2011 28 257 ekonomických 

subjektů s převažující činnosti stavebnictví, z toho 16 536 subjektů typu podnik. Stavebních 

prací dle dodavatelských smluv bylo na území Moravskoslezského kraje provedeno v objemu  

30 787 mil. Kč. 

 

Tržní podíl podniku ABC s.r.o. na obsluhovaném trhu Moravskoslezského kraje činí 

v roce 2011 pouze 0,02 % (viz. graf č. 3.3), což lze považovat za nevýznamný podíl. Podnik 

má velmi nízkou schopnost konkurovat. 

 

Graf 3.3 Tržní podíl podniku ABC s.r.o. na obsluhovaném trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ a účetních výkazů podniku ABC s.r.o. 

0,02%

tržní podíl podniku ABC s.r.o. na
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Z hlediska vývoje tržního podílu podniku na obsluhovaném trhu lze zaznamenat 

klesající trend – znázorněno v grafu č. 3.4. Klesající trend potvrzuje neexistenci tržní síly 

podniku, nicméně v kontextu vývoje situace v odvětví lze rovněž usuzovat zvyšující se 

konkurenci na trhu. 

 

Graf 3.4 Vývoj tržního podílu podniku ABC s.r.o. na obsluhovaném trhu v letech 2008-2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Konkurence je Moravskoslezském kraji intenzivní, působí zde velké množství malých, 

středních a velkých podniků. Jak bylo uvedeno v rámci charakteristiky odvětví (kapitola 3.1), 

konkurence se ve stavebnictví rozostřuje. Pokles zakázek v odvětví způsobuje, že velké firmy, 

které se zaměřovaly na zakázky velkých finančních objemů, se nyní zaměřují i na ty, které 

byly realizovány středními a malými stavebními firmami. V této situaci jim malé a střední 

firmy nejsou schopny konkurovat, a to především cenově.  

 

Mezi hlavní konkurenty podniku ABC s.r.o. patří tyto firmy: 

 Kuman spol. s r.o., Karviná, 

 VAPES CE s.r.o., Horní Suchá, 

 KOWIT PLUS s.r.o., Opava, 

 HQ STAV plus s.r.o., Ostrava. 

 

Srovnání podniku ABC s.r.o. bude provedeno s prvními dvěmi firmami, a to z důvodu 

dostupnosti jejich účetních výkazů. 
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4 Výpočet klasických ukazatelů finanční analýzy 

 

Výpočet ukazatelů finanční analýzy byl proveden na základě dodaných finančních 

výkazů podniku ABC s.r.o. (příloha č. 6), a finančních výkazů konkurentů Kuman spol. s r.o. 

(příloha č. 7) a VAPES CE s.r.o. (příloha č. 8), které byly dostupné ve Sbírce listin 

Obchodního rejstříku. Výkazy konkurentů za rok 2012 nebyly v době zpracování této 

diplomové práce k dispozici. Veškeré výpočty byly provedeny ve spolupráci s účetní podniku 

ABC s.r.o. 

 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

4.1.1 Horizontální analýza účetních výkazů podniku ABC s.r.o. 

 

Horizontální analýza rozvahy 

V tabulce č. 4.1 jsou zaznamenány meziroční změny hlavních rozvahových položek 

v procentech. Na tuto tabulku pak navazuje tabulka č. 4.2, která odráží změny v hlavních 

rozvahových položkách oproti bazickému roku 2008. 

 

Tabulka 4.1 Horizontální analýza rozvahy podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Procentuální změna na základě meziročních indexů 

AKTIVA CELKEM 67,2 % -9,0 % -3,7 % 8,3 % 

Dlouhodobý majetek 6,1 % 190,4 % 0,0 % -8,4 % 

DHM 6,1 % 190,4 % 0,0 % -8,4 % 

Oběžná aktiva 104,8 % -73,1 % -18,0 % 81,2 % 

Krátkodobé pohledávky 183,2 % -51,1 % -27,7 % 219,8 % 

Krátkodobý finanční majetek 80,3 % -83,9 % -3,7 % -73,5 % 

PASIVA CELKEM 67,2 % -9,0 % -3,7 % 8,3 % 

Vlastní kapitál 31,2 % -0,6 % -9,8 % -25,5 % 

Základní kapitál 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Fondy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

VH minulých let 1,7 % 32,1 % -0,6 % -10 % 

VH běžného účetního období 1774,5 % -102,4 % -1593,5 % -135 % 

Cizí zdroje 456,7 % -36,8 % 30,4 % 102,2 % 

Krátkodobé závazky 748,9 % -35,3 % 30,4 % 102,2 % 

Bankovní úvěry a výpomoci -64,5 % -100 % X X 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Co se týče celkových aktiv, významný nárůst (67,2 %) byl zaznamenám mezi roky 

2008-2009, mezi dalšími lety pak jejich objem postupně klesal a k dalšímu nárůstu 8,3 % 

došlo mezi roky 2011-2012. Celkově od počátku sledovaného roku vzrostl o 58,8 %  

(viz. tabulka č. 4.2). K nejvýraznějším změnám v položce DHM došlo mezi roky 2009-2010, 

kdy se jeho hodnota zvýšila o 190,4 %. Tato skutečnost odráží investiční akci, kterou v roce 

2010 podnik ABC s.r.o. realizoval. Oproti bazickému roku 2008 tak podnik zvýšil svůj DHM 

(resp. dlouhodobý majetek) o 182,3  %. Krátkodobý majetek ve sledovaném období kolísá 

vlivem poklesu/růstu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. 

Krátkodobé pohledávky vzrostly oproti roku 2008 o 220,5 % a finanční majetek klesl  

o 92,6 %. 

 

Mezi lety 2008-2009 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 31,2 %, v dalším období 

pak vykazuje pokles. Oproti roku 2008 klesl o 12,3 %. Pokles ovlivňuje zejména záporný 

hospodářský výsledek běžného účetního období, který od roku 2009 výrazně klesá (mezi roky 

2010-2011 dokonce o 1593,5 %) a snižuje tak výsledek hospodaření minulých let. Cizí zdroje 

vzrostly zejména v důsledku růstu krátkodobých závazků. Bankovní úvěr byl splacen v roce 

2010. 

 

Tabulka 4.2 Celkové změny v hlavních rozvahových položkách oproti bazickému roku 2008 

  Bazický index 2008=100 Pokles/Přírůstek v % 

AKTIVA CELKEM 1,588 58,8 % 

Dlouhodobý majetek 2,823 182,3 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 2,823 182,3 % 

Oběžná aktiva 0,817 -18,3 % 

Krátkodobé pohledávky 3,205 220,5 % 

Krátkodobý finanční majetek 0,074 -92,6 % 

PASIVA CELKEM 1,588 58,8 % 

Vlastní kapitál 0,877 -12,3 % 

VH minulých let 1,202 20,2 % 

VH běžného účetního období -18,007 -1900,7 % 

Cizí zdroje 9,275 827,5 % 

Krátkodobé závazky 14,474 1347,4 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,000 -100,0 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Horizontální analýza VZZ 

V tabulce č. 4.3 jsou zachyceny meziroční změny položek výkazu zisků a ztrát. 

Nejvyšší nárůst výkonů o 127,2 % byl mezi roky 2008-2009, poté měl objem výkonů klesající 

trend. K mírnému nárůstu o 12,8 % došlo mezi lety 2011-2012. Obdobný je vývoj u výkonové 

spotřeby; ta ovšem v porovnání s nárůstem výkonů mezi roky 2011-2012 vzrostla o 19,5 %. 

Přidaná hodnota vykazuje od roku 2009 klesající trend, meziroční poklesy jsou rok od roku 

větší – mezi roky 2009-2010 klesla přidaná hodnota o 78,7 %, mezi roky 2010-2011 o 99,7 % 

a mezi roky 2011-2012 dokonce o 16 433,3 % (v absolutní hodnotě z 3 tis. Kč. na -490 tis. 

Kč). Nárůst osobních nákladů lze sledovat mezi roky 2009-2010, poté meziročně klesají.  

 

Tabulka 4.3 Horizontální analýza VZZ podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Procentuální změna na základě meziročních indexů 

Výkony 127,2 % -56,3 % -37,8 % 12,8 % 

Výkonová spotřeba 121,2 % -52,0 % -32,4 % 19,5 % 

Přidaná hodnota 163,9 % -78,7 % -99,7 % -16 433,3 % 

Osobní náklady -4,7 % 60,9 % -0,9 % -2,1 % 

Daně a poplatky 13,3 % 17,6 % -25,0 % -6,7 % 

Odpisy DHM a DNM 6,2 % -97,9 % -100,0 % X 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
X -61,8 % -100,0 % X 

Ostatní provozní výnosy X -50,0 % -100,0 % X 

Ostatní provozní náklady 18,0 % -12,7 % -5,8 % 41,1 % 

Provozní VH 1 358,6 % -101,6 % -1 943,1 % -136,2 % 

Výnosové úroky 0,0 % -100,0 % X X 

Ostatní finanční výnosy X X -100,0 % X 

Ostatní finanční náklady -54,0 % -43,5 % -30,8 % -33,3 % 

Finanční VH -55,1 % -50,0 % -18,2 % -33,3 % 

Daň z příjmu za běžnou činnost 1 700,0 % -100,0 % X X 

VH za běžnou činnost 1 774,5 % -102,4 % -1 595,2 % -134,7 % 

VH za účetní období 1 774,5 % -102,4 % -1 595,2 % -134,7 % 

VH před zdaněním 1 759,0 % -101,9 % -1 595,2 % -134,7 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.2 Vertikální analýza účetních výkazů podniku ABC s.r.o. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

Tabulka č. 4.4 odráží vývoj podílu jednotlivých skupin a položek aktiv/pasiv  

na celkových aktivech/pasivech (resp. strukturu aktiv a pasiv) v letech 2008-2010. 
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Tabulka 4.4 Vertikální analýza rozvahy podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 38,2 % 24,3 % 77,4 % 80,4 % 68 % 

Oběžná aktiva 61,6 % 75,4 % 22,3 % 18,9 % 31,7 % 

Krátkodobé pohledávky 14,6 % 24,8 % 13,3 % 10,0 % 29,5 % 

Krátkodobý finanční majetek 47,0 % 50,6 % 8,9 % 8,9 % 2,2 % 

Časové rozlišení 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 91,5 % 71,8 % 78,5 % 73,5 % 50,6 % 

Základní kapitál 2,2 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 
0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Výsledek hospodaření minulých let 87,6 % 53,3 % 77,4 % 79,9 % 66,4 % 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1,5 % 17,1 % -0,5 % -8,0 % -17,3 % 

Cizí zdroje 8,5 % 28,2 % 19,6 % 26,5 % 49,4 % 

Krátkodobé závazky 5,4 % 27,5 % 19,6 % 26,5 % 49,4 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 3,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0 % 

Časové rozlišení 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0 % 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Podíl (především) dlouhodobého a krátkodobého majetku na celkových aktivech je 

zobrazen v grafu č. 4.1. V letech 2008 a 2009 tvoří větší podíl oběžná aktiva – 61,6 % v roce 

2008 a 75,4 % v roce 2009. Významný podíl oběžných aktiv tvoří krátkodobý finanční 

majetek – 47 % v roce 2008 a 50,6 % v roce 2009. V rámci horizontální analýzy rozvahy 

zmíněná investiční akce v roce 2010 změnila strukturu aktiv – výrazný podíl na celkových 

aktivech od roku 2010 tvoří dlouhodobý majetek. Od tohoto roku rovněž stoupá podíl 

krátkodobých pohledávek na úkor poklesu krátkodobého finančního majetku. 
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Graf 4.1 Vývoj struktury aktiv podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Podíl vlastního kapitálu, cizích zdrojů a časového rozlišení na celkových pasivech je 

znázorněn v grafu č. 4.2. V letech 2008-2011 je ve vlastnické struktuře podniku zastoupen 

největším podílem (70 % a více) vlastní kapitál. Podnikatelská činnost analyzované 

společnosti je tedy financována především z vlastních zdrojů. Nicméně lze od roku 2010 

sledovat pokles podílu vlastního kapitálu a růst cizích zdrojů, jejichž podíl na celkových 

pasivech dosáhl v roce 2012 49,4 %. Tyto cizí zdroje podniku představují jeho krátkodobé 

závazky. 

 

Graf 4.2 Vývoj struktury pasiv podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 
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Vertikální analýza VZZ 

Procentní vyjádření podílu položek VZZ na základu, kterým byly zvolené výkony, 

zachycuje tabulka č. 4.5. 

 

Tabulka 4.5 Vertikální analýza VZZ podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 100 % 100 % 100 % 100% 100,0 % 

Výkonová spotřeba 86,0 % 83,7 % 92,0 % 99,96 % 105,9 % 

Osobní náklady 5,0 % 2,1 % 7,7 % 12,3 % 10,7 % 

Daně a poplatky 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Odpisy  6,0 % 2,8 % 0,1 % 0,0 % 10,8 % 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,0% 3,3% 2,9% 0,0% 0,0% 

Ostatní provozní náklady 1,1% 0,6% 1,2% 1,8% 2,2% 

Provozní VH 1,9% 12,0% -0,4% -14,2% -29,7% 

Finanční VH -0,4% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 

Daň z příjmu 0,3% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

VH za účetní období 1,2% 9,5% -0,5% -14,3% -29,8% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Největší položku výkonů tvoří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Vzhledem 

k tomu, že ve VZZ není položka výkonů dále členěna, není možné určit přesný procentní 

podíl těchto tržeb. Provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření za účetní období 

tvoří v roce 2008 malý podíl na celkových výkonech (provozní VH 1,9 % a VH za účetní 

období 1,2 %), finanční výsledek hospodaření dosáhl záporné hodnoty 0,4 %. Lepšího podílu 

dosáhly tyto výsledky hospodaření v roce 2009 – provozní VH tvořil 12,0 % z celkových 

výkonů a VH za účetní období 9,5 %. V dalších letech 2010-2012 pak dosáhly oba výsledky 

záporných hodnot. 

 

Největší nákladovou položku tvoří výkonová spotřeba a má rostoucí trend. V letech 

2008 a 2009 se podílela na celkových výkonech v průměru kolem 85 %, v roce 2010 tvořil 

tento podíl 92 %, v roce 2011 téměř 100 % a v roce 2012 již 105,9 %. Rostoucí výkonová 

spotřeba souvisí s růstem cen materiálu, energií a služeb, které bylo nutné spotřebovat  

za účelem dosažení daných výkonů. Další nákladovou položkou, u které lze sledovat od roku 

2009 rostoucí podíl na výkonech, jsou osobní náklady a ostatní provozní náklady. Výraznější 

podíl na výkonech měly i odpisy, a to v letech 2008, kdy tvořily z celkových výkonů 6 %  

a v roce 2012 10,8 %. 

 



 66 

4.1.3 Analýza vývoje zisků 

V tabulce č. 4.6 jsou uvedené jednotlivé kategorie zisků a jejich dosažené hodnoty  

v tis. Kč. 

 

Tabulka 4.6 Analýza vývoje zisků (v tis. Kč) v letech 2008-2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

A
B

C
 s

.r
.o

. EAT 137 2 568 -62 -1 051 -2 467 

EBT 173 3 216 -62 -1 051 -2 467 

EBIT 173 3 216 -62 -1 051 -2 467 

EBITDA 881 3 968 -46 -1051 -1 576 

V
A

P
E

S
 

C
E

 s
.r

.o
. EAT 9 430 19 440 8 768 31 067 Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

EBT 11 963 24 455 10 911 38 284 

EBIT 12 113 24 590 11 029 38 384 

EBITDA 14 615 27 642 13 968 40 907 

K
u

m
a

n
 

sp
o

l.
 s

 r
.o

. EAT 6 908 13 429 1 293 134 
Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

EBT 8 730 16 851 1 563 207 

EBIT 8 730 16 851 1 563 207 

EBITDA 10 560 19 291 4 005 2 138 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Kladných výsledků hospodaření, resp. zisků, dosahoval podnik ABC s.r.o. v roce 2008 

a 2009. Podnik v těchto letech tvořil přidanou hodnotu, která převyšovala náklady, a podnik 

dosahoval kladného provozního výsledku hospodaření. Ten byl v roce 2009 navíc pozitivně 

ovlivněn tržbami z prodeje dlouhodobého majetku. Od roku 2010 podnik vykazuje ztrátu, 

která se v dalších letech zvětšuje. Ještě v roce 2010 bylo dosažené kladné přidané hodnoty  

a podnik inkasoval tržby za další prodej dlouhodobého majetku, náklady byly však vyšší  

a podnik se dostal v provozní oblasti do ztráty. Klesající objem výkonů, klesající (v roce 2012 

záporná) přidaná hodnota a vysoké náklady v letech 2011 a 2012 ztrátu prohloubily. Vývoj 

jednotlivých výsledků hospodaření je znázorněn v grafu č. 4.3. 
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Graf 4.3 Vývoj výsledků hospodaření podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Srovnání s konkurenty 

V oblasti dosažených zisků vyšel podnik ABC s.r.o. ve srovnání s konkurenty nejhůře. 

Výše zisku podniku ABC s.r.o. (kategorie EBIT, která je pro srovnání nejvhodnější) dosahuje 

v roce 2008 v průměru 1,7 % a v roce 2009 16 % zisků, které vytvořili konkurenti VAPES CE 

s.r.o. a Kuman spol. s r.o. V dalších letech, na rozdíl od obou konkurentů, se dostal podnik  

do ztráty. U společnosti Kuman spol. s r.o. lze sledovat od roku 2009 výrazný meziroční 

pokles zisků. Nejlépe je v této oblasti hodnocen podnik VAPES CE s.r.o., který je ziskový 

v celém sledovaném období a v roce 2011 dosáhl dokonce nejvyšších zisků. 

 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

4.2.1 Analýza rentability 

V tabulce č. 4.7 jsou vypočteny ukazatele rentability. Výnosnost podnikání sledované 

společnosti vykazuje prohlubující se propad. 
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Tabulka 4.7 Analýza rentability v letech 2008-2012 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 
A

B
C

 s
.r

.o
. ROS 1,2 % 9,2 % -0,5 % -14,3 % -29,3 % 

ROA 1,9 % 21,4 % -0,5 % -8,0 % -17,3 % 

ROE 1,7 % 23,8 % -0,6 % -10,9 % -34,2 % 

ROIC 2,0 % 29,5 % -0,6 % -10,9 % -34,2 % 

V
A

P
E

S
 C

E
 

s.
r.

o
. 

ROS 14,6 % 18,1 % 13,5 % 25,2 % 
Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

ROA 23,0 % 32,6 % 13,3 % 33,4 % 

ROE 31,2 % 39,1 % 15,0 % 34,7 % 

ROIC 31,2 % 39,1 % 15,0 % 34,7 % 

K
u

m
a

n
 s

p
o

l.
 

s 
r.

o
. 

ROS 6,8 % 9,1 % 2,0 % 0,1 % 
Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

ROA 27,0 % 33,7 % 3,3 % 0,4 % 

ROE 25,6 % 32,2 % 3,0 % 0,3 % 

ROIC 21,3 % 26,9 % 2,8 % 0,2 % 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

V roce 2008 dosahovaly ukazatele ROE a ROA výrazně nižší hodnoty ve srovnání 

s hodnotami v odvětví stavebnictví (v analýzách MPO nebyl samostatný údaj k subsekci 

výstavba budov k dispozici), kde ROA měla hodnotu 7,92 % a ROE 16,97 %. Naopak v roce 

2009 hodnoty podniku odvětvové hodnoty (subsekce výstavba budov) vysoce převyšují (ROA 

odvětví 7,64 %, ROE odvětví 15,74 %). Záporné hodnoty ukazatelů v letech 2010-2011 jsou 

způsobené především záporným výsledkem hospodaření.  

 

Srovnání ROE a ročního průměrného hrubého výnosu státního 3-letého dluhopisu  

(pro rok 2009 bylo možné použít srovnání s nejkratším 5-letým dluhopisem) znázorňuje graf 

č. 4.4. Z grafu vyplývá, že pokud by vlastník investoval svůj kapitál do tohoto instrumentu, 

dosáhl by při nižším riziku vyšších zisků. 
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Graf 4.4 Srovnání hodnot ROE podniku ABC s.r.o. a výnosu státního 3-letého dluhopisu 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Srovnání s konkurenty 

Nejvyšší schopnost dosahovat zisku při dané úrovni tržeb (vyjádřeno ukazatelem 

ROS, ziskovým rozpětím) má v roce 2008 podnik VAPES CE s.r.o. (14,6 %). Ziskové rozpětí 

podniku ABC je nejnižší (1,2 %), což značí, že ve srovnání s konkurenty má poměrně nízké 

odbytové ceny a vyšší náklady. V roce 2009 se ziskové rozpětí podniku ABC s.r.o. zvýšilo  

a je stejné jako ziskové rozpětí konkurenta Kuman spol. s r.o. (9 %).  

 

Větší rozdíly mezi podnikem ABC s.r.o. a jeho konkurenty lze pak sledovat v roce 

2008 a 2009 u ukazatelů ROE a ROA. Hodnota rentability aktiv je o 25,3 procentní body nižší 

než nejlepší hodnota firmy Kuman spol. s r.o., hodnota rentability vlastního kapitálu je  

ve srovnání s nejvyšší hodnotou firmy VAPES CE s.r.o. nižší o téměř 30 procentních bodů. 

V roce 2009 se rozdíl zmenšil, nicméně je stále výrazný. Produkční síla podniku VAPES CE 

s.r.o. a Kuman spol. s r.o. je v letech 2008 a 2009 srovnatelná, co se týče ukazatele ROE, je 

vlastní kapitál firmy VAPES CE s.r.o. výnosnější. Od roku 2010 není podnik ABC s.r.o. 

ziskový vůbec. Ziskovost podniku Kuman spol. s r.o. se dramaticky snížila (nejvýrazněji mezi 

roky 2009-2010 o 30 procentních bodů). Konkurent VAPES CE s.r.o. naopak zůstává ziskový 

i dalších letech. 
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4.2.2 Analýza zadluženosti 

V následující tabulce č. 4.8 jsou vypočtené vybrané ukazatele zadluženosti. 

 

Tabulka 4.8 Analýza zadluženosti v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

A
B

C
 s

.r
.o

. 

celková zadluženost  8,5 % 28,2 % 19,6 % 26,5 % 49,4 % 

míra zadluženosti 9,2 % 39,2 % 24,9 % 36,0 % 97,7 % 

krytí dlouhodobého 

majetku vlastním 

kapitálem 

(dlouhodobými zdroji) 

2,4 3,0 1,0 0,9 0,7 

V
A

P
E

S
 C

E
 

s.
r.

o
. 

celková zadluženost  42,5 % 33,6 % 29,4 % 22,0 % 

Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

míra zadluženosti 73,9 % 51,0 % 41,7 % 28,2 % 

krytí dlouhodobého 

majetku vlastním 

kapitálem 

(dlouhodobými zdroji) 

1,6 2,3 2,4 3,1 

K
u

m
a

n
 s

p
o

l.
 

s 
r.

o
. 

celková zadluženost  16,6 % 16,5 % 8,4 % 26,4 % 

Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

míra zadluženosti 19,9 % 19,8 % 9,2 % 35,8 % 

krytí dlouhodobého 

majetku vlastním 

kapitálem 

(dlouhodobými zdroji) 

2,2 3,3 4 4,6 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Vývoj celkové zadluženosti a míry zadluženosti (viz. graf č. 4.5) je ve sledovaném 

období skokovitý a od roku 2011 celková zadluženost roste. V roce 2008 se celková 

zadluženost 8,5 % pohybuje výrazně pod minimem doporučované hodnoty 30 % a podnik tak 

financuje svou činnost převážně ze svých zdrojů. V dalších letech kolísá celková zadluženost 

především z důvodu poklesu nebo nárůstu krátkodobých závazků. Ve vymezeném optimu se 

pohybuje až v roce 2012 (49,4%). Obdobně lze sledovat vývoj v míře zadluženosti – od roku 

2010 meziročně klesá hodnota vlastního kapitálu, zatímco hodnota krátkodobých závazků, 

které tvoří nejvyšší podíl ve struktuře cizích zdrojů, roste. Míra zadluženosti v roce 2012 

dosáhla 97,7 %. Ve struktuře cizích zdrojů z hlediska jejich splatnosti představují 100% podíl 

krátkodobé závazky, což může znamenat pro analyzovaný podnik vyšší riziko, protože je 

bude muset v krátké době splatit. 
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Graf 4.5 Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a míry zadluženosti podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem je stejný jako ukazatel krytí 

dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji, a to proto, že společnost ABC s.r.o. nevyužívá 

dlouhodobé cizí zdroje. Vývoj těchto ukazatelů demonstruje graf č. 4.6. 

 

Graf 4.6 Vývoj ukazatele krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem (dlouhodobými zdroji) podniku 

ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

V letech 2008 a 2009 je hodnota ukazatele vyšší než 1, takže společnost financovala 

dlouhodobý majetek, sloužící k hlavní činnosti podniku, vlastními zdroji. V roce 2010 
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dosahovala jeho hodnota výše 1 a od roku 2011 je výsledek ukazatele nižší než 1,  

což signalizuje, že podnik je podkapitalizován a NWP je záporný (v číselném vyjádření  

viz. tabulka č. 4.9). Společnost tvoří „nekrytý dluh“ a je ve finanční nerovnováze. 

 

Tabulka 4.9 Vývoj ČPK společnosti ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK v tis. Kč 4 772 7 096 369 -993 -2 529 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  

Srovnání s konkurenty 

Nejvyšších hodnot celkové zadluženosti dosahuje v letech 2008-2011 podnik VAPES 

CE s.r.o., což mohlo mít vliv i na hodnoty ROE, které tento podnik vykazoval, ve srovnání 

s konkurenci, nejvyšší. Hodnota ukazatele má ve sledovaném období klesající trend. Nejnižší 

zadlužení v letech 2009-2011 lze sledovat u společnosti Kuman spol. s.r.o. (v roce 2008 to 

bylo u podniku ABC s.r.o.). Ukazatel dosahuje nižší hodnoty než je doporučované minimum 

30 %. Jak společnost Kuman spol. s r.o., tak podnik ABC s.r.o. tedy financují svůj majetek 

především z vlastních zdrojů. Již v roce 2011 se však ukazatel celkové zadluženosti u obou 

podniků zvyšuje (citelněji u konkurenta Kuman spol. s r.o.) – zatímco u podniku VAPES CE 

s.r.o. dochází k jeho snížení. 

 

Míra zadluženosti – podílu cizích zdrojů na vlastním jmění – podniku VAPES CE 

s.r.o. se ve sledovaném období snižuje, zatímco u podniku ABC s.r.o. se od roku 2009 

zvyšuje. Co se týče konkurenta Kuman spol. s r.o, jeho míra zadluženosti je v roce 2008  

a 2009 stabilní, v roce 2010 dochází k výraznému poklesu a v roce 2011 k prudkému nárůstu 

oproti předchozímu roku (o 26,6 procentních bodů). V závěru sledovaného období lze tedy 

vyvodit, že se podniky ABC s.r.o. a Kuman spol. s r.o. stávají závislejší na cizích zdrojích.  

 

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem má u podniku VAPES CE 

s.r.o. rostoucí trend a podnik tedy disponuje dostatečným finančním „polštářem“ v podobě 

čistého pracovního kapitálu pro operativní řízení krátkodobých závazků a oběžných aktiv,  

a lze ho označit za finančně stabilní. Podobný vývoj je zřejmý rovněž u podniku Kuman spol. 

s r.o. a opačný trend, ve srovnání s jeho konkurenty, u podniku ABC s.r.o. 
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4.2.3 Analýza aktivity 

V tabulce č. 4.10 jsou zachyceny hodnoty ukazatelů aktivity a v grafu č. 4.7 vývoj 

hodnot obratů celkových aktiv, obratovosti pohledávek a obratovosti závazků ve sledovaném 

období.  

 

Tabulka 4.10 Analýza aktivity v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

A
B

C
 s

.r
.o

. obrat celkových aktiv 1,32 1,80 0,86 0,56 0,58 

obratovost pohledávek 9,06 7,27 6,48 5,58 1,97 

doba obratu pohledávek (ve dnech) 40 50 56 65 183 

obratovost závazků 24,43 6,54 4,41 2,10 1,17 

doba obratu závazků (ve dnech) 15 55 82 171 307 

V
A

P
E

S
 C

E
 

s.
r.

o
. 

obrat celkových aktiv 1,56 1,79 0,98 1,32 
Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

obratovost pohledávek 7,35  9,33 4,41 3,78 

doba obratu pohledávek (ve dnech) 49 39 82 95 

obratovost závazků 5,68 6,53 3,61 6,48 

doba obratu závazků (ve dnech) 63 55 100 56 

K
u

m
a

n
 

sp
o

l.
 s

 r
.o

. obrat celkových aktiv 3,16 2,88 1,35 1,72 
Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

obratovost pohledávek 18,91 9,38 3,35 3,98 

doba obratu pohledávek (ve dnech) 19 38 107 90 

obratovost závazků 18,99 17,46 16,14 6,54 

doba obratu závazků (ve dnech) 19 21 22 55 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týče obratu celkových aktiv, která je vypočtena na bázi tržeb, s výjimkou roku 

2009 je zřetelný klesající trend ukazatele, což vypovídá o tom, že podnik ABC s.r.o. je 

schopen vygenerovat ze svých zdrojů méně a méně prostředků. V letech 2010-2012 dokonce 

klesla hodnota obratu celkových aktiv pod minimální doporučovanou hodnotu 1. Nejvyšší 

položku v aktivech podniku představuje dlouhodobý hmotný majetek, jehož nárůst mezi roky 

2009-2010 byl 190,4 %, a výkony ve stejném mezidobí klesly o 56,4 % a klesaly i v dalších 

letech, zatímco hodnota dlouhodobého hmotného majetku se neměnila. 

 

Klesající hodnoty obratovosti pohledávek a závazků signalizují, že tyto jsou pomaleji 

přeměňovány v peněžní prostředky. Výrazný pokles u obratovosti pohledávek v roce 2012 

(resp. prodloužení doby obratu pohledávek) může být pro analyzovaný podnik, který spadá  

do kategorie malých podniku a nedisponuje velkou finanční silou, problematický.  
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Graf 4.7 Vývoj ukazatelů obratu celkových aktiv, obratovosti pohledávek a závazků podniku ABC s.r.o. v 

letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Doba obratu závazků by měla dosahovat alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. 

Pokud srovnáme tyto doby (graf č. 4.8), je evidentní nesoulad od vzniku pohledávky do doby 

jejího inkasa a od doby vzniku závazku do doby jeho úhrady ve všech sledovaných letech, 

s výjimkou roku 2009. V roce 2008 byl analyzovaný podnik v situaci, kdy splácel své 

závazky dříve, než dostal zaplacené své pohledávky. Od roku 2010 se situace obrátila a je 

zřetelný prohlubující se nesoulad. Ten souvisí s poklesem hodnoty výkonů, resp. hodnoty 

tržeb za prodané služby a vyššímu nárůstu krátkodobých závazků oproti krátkodobým 

pohledávkám. Dodavatelské úvěry tak financují pohledávky, což je však pro podnik výhodné. 

 

Graf 4.8 Srovnání doby obratu závazků a doby obratu pohledávek podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Srovnání s konkurenty 

Nejlepších hodnot ukazatele obratu aktiv dosahuje v celém sledovaném období podnik 

Kuman spol. s r.o. (i když je zřejmý klesající trend ukazatele) – hodnoty přesahují minimální 

doporučovanou hodnotu 1. Podnik tedy efektivně využívá svůj majetek. Také velikost aktiv 

firmy VAPES CE s.r.o. je v poměru k jeho aktivitám přiměřená, hodnota ukazatele je vyšší 

než 1 (v roce 2010 nižší, ale pouze o 0,02). Podnik ABC s.r.o. dosahoval v letech 2008 a 2009 

podobných hodnot ukazatele obratu celkových jako jeho konkurent VAPES CE s.r.o. Poté 

hodnota ukazatele klesla pod minimální doporučovanou hodnotu 1, což svědčí o neúměrné 

majetkové vybavenosti podniku ABC s.r.o. a jeho neefektivním použití. 

 

Obratovost pohledávek se ve sledovaném období u všech tří srovnávaných podniků 

klesala. Stejně tak klesala obratovost závazků u podniku ABC s.r.o. a Kuman spol. s r.o.  

U podniku Kuman spol. s r.o. tento trend značí, že jsou závazky a pohledávky pomaleji 

přeměňovány na finanční prostředky. U firmy VAPES CE s.r.o. nejsou ve sledovaném období 

rozdíly v obratovosti závazků tak výrazné, s výjimkou v roce 2010.  

 

Doba obratu pohledávek je v podniku ABC s.r.o. v průměru za roky 2008-2011  

53 dnů, v podniku VAPES CE s.r.o. 66 dnů a v podniku Kuman spol. s r.o. 64 dnů. Průměrná 

doba obratu závazků za celé sledované období je v podniku ABC s.r.o. 81 dnů, u konkurence 

VAPES CE s.r.o. 69 dnů a ve firmě Kuman spol. s r.o. 29 dnů. Platební kázeň firmy Kuman 

spol. s r.o. lze hodnotit jako nejlepší, nicméně nejméně využívá možnosti dodavatelského 

úvěru (doby splatnosti závazků jsou nižší než doby splatnosti pohledávek). Obě doby obratu 

mají u všech srovnávaných firem převážně klesající trend. 

 

4.2.4 Analýza likvidity 

Tabulka č. 4.11 znázorňuje vývoj tří stupňů likvidity. Vzhledem k tomu, že  

ve struktuře oběžných aktiv podniku ABC s.r.o. neexistují dlouhodobé pohledávky a zásoby, 

je jeho ukazatel běžné likvidity shodný s ukazatelem pohotové likvidity. 
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Tabulka 4.11 Analýza likvidity v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 
A

B
C

 

s.
r.

o
. Běžná likvidita (III. stupně) 7,3 2,7 1,1 0,7 0,6 

Pohotová likvidita (II. stupně) 7,3 2,7 1,1 0,7 0,6 

Okamžitá likvidita (I. stupně) 5,6 1,8 0,5 0,3 0,04 

V
A

P
E

S
 

C
E

 

s.
r.

o
. 

Běžná likvidita (III. stupně) 2,3 2,6 2,5 3,6 Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

Pohotová likvidita (II. stupně) 2,3 2,5 2,4 3,4 

Okamžitá likvidita (I. stupně) 1,5 1,8 1,7 1,8 

K
u

m
a

n
 

sp
o

l.
 

s 
r.

o
. 

Běžná likvidita (III. stupně) 3,7 4,5 9,2 3,2 Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

Pohotová likvidita (II. stupně) 3,6 4,5 8,5 3,0 

Okamžitá likvidita (I. stupně) 2,6 2,6 3,7 1,3 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Hodnota běžné likvidity v roce 2008 vysoce převyšuje doporučenou hodnotu 1,5-2,5, 

což znamená zbytečně vysokou hodnotu ČPK a drahé financování. V roce 2009 se její 

hodnota blíží doporučované hodnotě, v letech 2010-2012 se pak hodnota běžné likvidity 

pohybuje pod doporučovaným minimem 1,5, což lze označit do budoucna za rizikové, zvlášť 

pokud by obrat krátkodobých cizích zdrojů převyšoval obrat oběžných aktiv. Z grafu č. 4.9 je 

zřejmý klesající trend. 

 

Vysoké hodnoty okamžité likvidity v letech 2008 a 2009, převyšující doporučené 

hodnoty 0,2-0,5, svědčí o neefektivním využití finančních prostředků. Hodnota ukazatele  

se v letech 2010 a 2011 pohybuje v doporučeném rozpětí hodnot. Tento pokles je ovlivněn 

především poklesem objemu krátkodobého finančního majetku (mezi roky 2009 a 2010 činil 

tento pokles o téměř 84 %). V roce 2012 se však ukazatel dostal hluboko pod minimální 

doporučovanou hodnotou na hodnotu 0,04. Schopnost podniku včas uhradit své závazky 

z krátkodobého finančního majetku se výrazně snížila. 
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Graf 4.9 Vývoj ukazatelů likvidity společnosti ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Podíl ČPK na oběžných aktivech v jednotlivých letech, charakterizující krátkodobou 

finanční stabilitu, je uveden v tabulce č. 4.12.  

 

Tabulka 4.12 Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

ABC s.r.o. 

Podíl ČPK na oběžných aktivech 

91,2 % 63,5 % 12,1 % -39,8 % -56 % 

VAPES CE 

s.r.o. 
56,7 % 61,0 % 61,1 % 70,6 % 

Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

Kuman 

spol. s r.o. 
73,2 % 77,9 % 89,1 % 68,6 % 

Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Hodnota ukazatele v žádném roce nedosahuje doporučené hodnoty 30 – 50 %  

a z grafu č. 4.10 je rovněž patrný klesající trend, z něhož lze vyvodit závěr, že se krátkodobá 

finanční stabilita od roku 2010 zhoršovala a od roku 2011 lze hovořit o nestabilitě. 
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Graf 4.10 Vývoj podílu pracovního kapitálu na oběžných aktivech podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Srovnání s konkurencí 

Z vývoje ukazatelů podniku ABC s.r.o. ve sledovaném období je patrné, že se likvidita 

snižovala. V roce 2012 lze podnik zhodnotit jako nelikvidní, ovšem porovnání podniku  

v tomto roce s konkurencí není možné. Oba konkurenti podniku ABC s.r.o. jsou dostatečně 

likvidní. Firma VAPES CE s.r.o. má zbytečně vysoké hodnoty pohotové a běžné likvidity – ta 

převyšuje horní mez doporučovaného rozmezí dokonce třikrát, což svědčí o tom, že firma 

neefektivně využívá finanční prostředky. Hodnoty ukazatelů likvidity firmy Kuman spol. 

s r.o. ještě daleko více než hodnoty likvidity VAPES CE s.r.o. převyšují doporučovaná 

rozmezí. Firma Kuman spol. s r.o. má zbytečně drahé financování a neefektivně využívá 

finanční prostředky. 

 

4.2.5 Analýza ukazatelů výkonnosti zaměstnanců 

Výkonnost zaměstnanců podniku je vyjádřena ukazatelem poměřující výkony na počet 

zaměstnanců, viz. tabulka č. 4.13. 
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Tabulka 4.13 Analýza ukazatelů výkonnosti zaměstnanců v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 
A

B
C

 s
.r

.o
. 

Výkony/počet 

zaměstnanců 

792 tis. Kč 1 352 tis. Kč 787 tis. Kč 489 tis. Kč 552 tis. Kč 

V
A

P
E

S
 C

E
 

s.
r.

o
. 

3 268 tis. Kč 5 291 tis. Kč 3 251 tis. Kč 4 590 tis. Kč 

Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

K
u

m
a

n
 

sp
o

l.
 s

 r
.o

. 

2 689 tis. Kč 3 348 tis. Kč 1 767 tis. Kč 2 970 tis. Kč 

Data pro 

výpočet 

nejsou 

dostupná 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší produktivita zaměstnanců podniku ABC s.r.o. byla v roce 2009 – 1 352 tis. 

Kč, poté klesala a opět mírně vzrostla v roce 2012. Vzhledem k vývoji objemu výkonů, které 

od roku 2009 klesaly, si podnik zachovával stabilní počet zaměstnanců, což se odrazilo v nižší 

produktivitě.  

 

Srovnání s konkurenty 

Ve srovnání s konkurenty je produktivita zaměstnanců podniku ABC s.r.o. výrazně 

nižší, což je však dáno především rozdílným (vyšším) objemem výkonů konkurentů.  Stav 

zaměstnanců podniku  

 

VAPES CE s.r.o. byl v roce 2008 25 zaměstnanců, v roce 2009 26 zaměstnanců, 

v roce 2010 25 zaměstnanců a v roce 2011 33 zaměstnanců. Stav lze hodnotit relativně 

stabilní s nárůstem 8 zaměstnanců v roce 2011. Tento nárůst počtu zaměstnanců vzhledem 

k nejvyššímu objemu výkonů ve sledovaném období způsobil nižší produktivitu než byla 

v roce 2009 při menších výkonech a menším počtu zaměstnanců. 

 

Nejvyšší počet zaměstnanců má firma Kuman spol. s r.o. – v roce 2008 jich bylo 38, 

v roce 2009 43, v roce 2010 36 a v roce 2011 34. Nejnižší produktivita byla v roce 2010 

z důvodu nejnižšího objemu výkonů ve sledovaném období. Pokud by podnik v roce 2008  

a 2009 snížil počty zaměstnanců na cca 25, což odpovídá počtu zaměstnanců firmy VAPES 

CE s.r.o., dosáhl by vyšší produktivity než tento jeho konkurent. 
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4.3 Grafická analýza – spider analýza 

Účelem spider analýzy bylo srovnat vybrané výsledky hospodaření analyzovaného 

podniku s podniky působícími ve stejném odvětví, tj. ve stavebnictví, a to ve stejné subsekci 

„výstavba budov“. Protože za rok 2008 jsou pouze souhrnná data za stavebnictví jako celek  

a za rok 2012 pouze data za 1. čtvrtletí, nebude za tyto roky srovnání provedeno. 

 

Spider analýza se zaměřila na čtyři skupiny poměrových ukazatelů – ukazatelů 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity (tvořící kvadranty). V rámci každé skupiny 

(kvadrantu) se sledují tři konkrétní ukazatele (tvořící paprsky kvadrantu) – viz. tabulka  

č. 4.14. 

 

Tabulka 4.14 Poměrové ukazatele reprezentující jednotlivé kvadranty Spider analýzy 

Kvadrant A - rentabilita Kvadrant B - likvidita 

A1 – ROE 

A2 – ROA 

A3 – ROCE 

B1 – běžná likvidita 

B2 – pohotová likvidita 

B3 – okamžitá likvidita 

Kvadrant C - zadluženost Kvadrant D - aktivita 

C1 – celková zadluženost 

C2 – míra zadluženosti 

C3 – krytí dlouhodobého majetku  dlouhodobými 

zdroji 

D1 – obrat celkových aktiv 

D2 – obrat pohledávek 

D3 – obrat závazků 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Bylo zvoleno měřítko v procentních hodnotách. Základnu, tj. 100 %, tvoří linie 

odvětví – subsekce výstavba budov, procentní část tvoří podíl individuální hodnoty 

jednotlivých ukazatelů na této srovnávací bázi. Podniková data vychází z účetních výkazů 

poskytnutých analyzovaným podnikem, pro výpočet odvětvových hodnot ukazatelů (subsekce 

výstavba budov) byly použity dokumenty MPO: finanční analýza podnikové sféry průmyslu  

a stavebnictví za jednotlivé sledované roky. Zdrojová data pro konstrukci paprskového grafu 

jsou součásti přílohy č. 9. 
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Graf 4.11 Porovnání vybraných finančních ukazatelů analyzovaného podniku s odvětvovou subsekci 

výstavba budov za rok 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z grafu 4.11 vyplývá, že ve srovnání s podniky v odvětví (výstavba budov) dosahuje 

analyzovaný podnik lepších výsledků v oblasti rentability (podíl ROA na srovnávací bázi činí 

dokonce 280,2 %), aktivity i zadluženosti (celková zadluženost a míra zadluženosti je výrazně 

nižší než u odvětvových hodnot). Lepších výsledků oproti odvětví lze sledovat i u ukazatelů 

likvidity (kvadranty B), především u běžné (kvadrant B1) a pohotové likvidity (kvadrant B2); 

jak ukázala analýza likvidity výše, hodnoty za podnik se pohybují kolem doporučovaných 

hodnot. I když individuální linie u okamžité likvidity (kvadrant B3) vysoce převyšuje 

odvětvovou linii, nelze toto interpretovat jako lepší výsledek, protože vysoká hodnota tohoto 

ukazatele svědčí o neefektivním využívání finančních prostředků. 

 

Výsledky za rok 2010 znázorňuje graf č. 4.12. Rentabilitní ukazatele (kvadranty A) 

sledovaného podniku vykazují horší výsledky ve srovnání s odvětvím. Ukazatele likvidity 

(kvadranty B) zhruba kopírují výsledky odvětví. Co se týče zadluženosti (kvadranty C), tak 

stejně jako v předešlém roce, i v tomto roce lze sledovat lepší výsledky podniku ve srovnání 

s odvětvím, stejně jako v případě ukazatelů aktivity (kvadranty D). 
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Graf 4.12 Porovnání vybraných finančních ukazatelů analyzovaného podniku s odvětvovou subsekci 

výstavba budov za rok 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Nadále zhoršující se výkony sledovaného podniku ve srovnání s odvětvím lze vyčíst 

z grafu č. 4.13. U rentabilitních ukazatelů (kvadranty A) je zřejmý prohlubující se propad, 

zhoršení lze sledovat rovněž u ukazatelů likvidity (kvadranty B) – v této oblasti dosahuje 

sledovaný podnik již horších výsledků než jakých dosáhly podniky v odvětví (v oblasti 

výstavba budov). I když v oblasti zadluženosti (kvadranty C) je na tom podnik ABC s.r.o. 

lépe než podniky v odvětví, lze vypozorovat, že rozdíl se stále snižuje. Co se týče ukazatelů 

aktivity (kvadranty D), s výjimkou obratu pohledávek dosahuje podnik stejných výsledků 

jako odvětví (výstavba budov), což znamená oproti minulému roku horší výkon pro podnik. 

 

 

 

 



 83 

Graf 4.13 Porovnání vybraných finančních ukazatelů analyzovaného podniku s odvětvovou subsekci 

výstavba budov za rok 2011 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.4 Bankrotní modely 

Pro souhrnné zhodnocení finančního zdraví podniku ABC s.r.o. byl použit Altmanův 

model a index důvěryhodnosti IN95. Cílem je zjistit, zda podniku nehrozí úpadek. 

 

4.4.1 Altmanův model 

Jelikož podnik není veřejně obchodovatelný na burze, je pro výpočet indexu Z-skóre 

použit vzorec (2.45). Vstupní data (vychází z účetních výkazů) a výsledná hodnota indexu 

jsou v tabulce č. 4.15. 
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Tabulka 4.15 Hodnoty indexu Z-skóre podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

X1 ČPK/aktiva 0,53 0,47 0,03 -0,08 -0,18 

X2 Nerozdělený zisk/aktiva 0,89 0,71 0,77 0,72 0,49 

X3 EBIT/aktiva 0,02 0,21 0,00 -0,08 -0,17 

X4 ZK/cizí kapitál 0,26 0,05 0,07 0,06 0,03 

X5 Obrat tržeb/aktiva 1,32 1,80 0,86 0,56 0,58 

Z-score 1,49 1,91 1,56 0,89 0,35 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Vývoj hodnoty indexů v jednotlivých letech znázorňuje graf č. 4.14. Podnik se v šedé 

zóně, vymezené intervalem 1,2-2,9, nachází v letech 2008-2010, a nelze jej tedy jednoznačně 

určit za úspěšný, ani za problémový. V letech 2011 a 2012 se dostal pod minimální hodnotu 

šedé zóny, což signalizuje výrazné finanční problémy a pravděpodobnost bankrotu.  

 

Graf 4.14 Vývoj hodnoty indexu Z-skóre v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.4.2 Index důvěryhodnosti IN95 

Váhy V1,3,4,6 byly stanoveny pro odvětví stavebnictví (viz. příloha č. 4): V1=0,34, 

V3=5,74, V4=0,35 a V6=16,54. Výpočet indexu IN95 je proveden dle vzorce (2.46)  

a jednotlivé ukazatele na základě údajů v účetních výkazech analyzovaného podniku. 

V tabulce č. 4.16 jsou vstupní data pro výpočet a výsledná hodnota indexu. 
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Tabulka 4.16 Hodnoty indexu IN95 podniku ABC s.r.o. v letech 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

X1 Aktiva/cizí zdroje 11,8 3,6 5,1 3,8 2,0 

X2 EBIT/nákladové úroky 0 0 0 0 0 

X3 EBIT/aktiva 0,02 0,21 -0,00 -0,08 -0,17 

X4 Tržby/aktiva 1,3 1,8 0,9 0,6 0,6 

X5 Oběž.aktiva/(kr.závazky+kr.bank.úvěry) 7,3 2,7 1,1 0,7 0,6 

X6 Závazky po době splatnosti
20

/tržby 0,02 0,03 0,05 0,04 0,16 

Index důvěryhodnosti IN95 4,98 2,83 1,33 0,45 -2,67 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graficky je znázorněn vývoj hodnoty indexu IN95 v grafu č. 4.15. V letech 2008-2009 

lze označit podnik za bonitní – hodnota indexu byla v těchto letech větší než 2. Z grafu je 

ovšem zřejmý klesající trend. V roce 2010 se podnik ABC s.r.o. nacházel v šedé zóně 

(interval 2-1) a v roce 2011 a 2012 klesla hodnota indexu pod hodnotu 1, což znamená,  

že se podnik řadí mezi bankrotní podniky. 

 

Graf 4.15 Vývoj hodnoty indexu IN95 v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Pokud se srovnají výsledky Altmanova modelu a indexu důvěryhodnosti IN95, pak  

se podle hodnoty Z-skóre podnik ABC s.r.o. nacházel od počátku sledovaného období do roku 

2010 v šedé zóně a pravděpodobnost bankrotu byla stanovena pro roky 2011 a 2012.  

                                                 

20
 Rok 2008 – 264 tis. Kč, rok 2009 – 811 tis. Kč, rok 2010 – 596 tis. Kč, rok 2011 – 318 tis. Kč, rok 2012 – 

1 320 tis. Kč. 
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Podle hodnot indexu IN95 byl podnik v letech 2008-2009 bezproblémový, v šedé zóně  

se ocitl v roce 2010 a hrozící úpadek lze zaznamenat rovněž v letech 2011 a 2012. 

 

4.5  Pollakova metoda hodnocení životaschopnosti podniku 

Posouzení životaschopnosti podniku bylo provedeno aplikaci Pollakovy metody,  

která posuzuje různé aspekty činnosti podniku, ne jen finanční oblast. K obodování 

hodnocených charakteristik byla využita grafická pomůcka (viz. příloha č. 3). 

 

Finanční výsledek 

Finanční výsledek je hodnocen bodem 1. Podnik ABC s.r.o. je v situaci, kdy je 

prozatím likvidní, i když je likvidita nízká. Výstižnější je pro něj situace, kdy není hoden 

úvěru. Důvodem je především jeho nízká výnosnost. Existuje riziko, že by podnik nebyl 

schopny generovat zisk v dostatečné výši, která by pokryla náklady na cizí kapitál (REPO 

sazba činí 0,05 %, zatímco výnosnost vlastního kapitálu v roce 2012 činila -34,2 %). 

 

Spokojenost finančních účastníků 

Společensky odpovědné jednání firmy ABC s.r.o. směřuje i do oblasti vztahů 

s finančními účastníky (obchodními partnery, zaměstnanci, bankami), které se snaží udržovat 

korektní. Pokles tržeb a nárůst krátkodobých závazků způsobil snížení obratovosti závazků  

a zvýšení doby jejich splatnosti, podniku se rovněž snížila likvidita. Tato situace má jistě 

dopad i na obchodní vztahy a může mít vliv na snížení spokojenosti dodavatelů, ale také 

zaměstnanců. Situace je v této oblasti hodnocena bodem 4.  

 

Spokojení zákazníci 

Spokojenost zákazníků je determinovaná především kvalitou. Zabezpečení vysoké 

kvality stavebních prací je pro podnik ABC s.r.o. vzhledem k jeho velikosti strategické. 

Podnik využívá certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 jako 

nástroj aktivního řízení jakosti a předcházení neshodám. Spokojení zákazníci jsou pro podnik 

klíčoví, jelikož významná část zakázek byla realizovaná právě na základě pozitivních 

referencí. Podnik proto klade na kvalitu velký důraz. Této charakteristice bylo přiděleno  

10 bodů.  
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Výrobky odpovídající trhu 

Provádění staveb, jejich změn a udržovacích prací na nich je hlavním předmětem 

podnikatelské činnosti podniku ABC s.r.o. Jedná se o výrobu na zakázku; zakázky jsou 

individualizované, a proto se podnik snaží být maximálně flexibilní z hlediska nabídky. 

Neustále sleduje nové trendy ve stavebnictví, v technologiích, v použitých materiálech, 

v poptávce apod., aby byl schopen realizovat zakázku dle požadavků a představ zákazníků,  

a byl schopen jim nabídnout něco nového. Této oblasti hodnocení bylo přiděleno 10 bodů. 

 

Výzkum trhu cílený na pokrok 

Jak již bylo zmíněno v rámci předešlé charakteristiky, podnik ABC s.r.o. sleduje nové 

trendy ve stavebnictví, v oblasti používané technologie, nových materiálech, v poptávce apod. 

a tyto se snaží aplikovat do své vlastní stavební činnosti. Vlastní výzkum ovšem neprovádí, 

informace získává ze sekundárního výzkumu a jedná se volně dostupné informace. Tato 

oblast je hodnocena 4 body, i když slovní hodnocení, že podnik ustrnul na starém není zcela 

odpovídající.  

 

Školení a motivovaní zaměstnanci 

Jedním z předpokladů pro kvalitně provedené práce jsou školení a motivovaní 

zaměstnanci. K hodnocení této oblasti nebylo použito pomocné grafické schéma,  

neboť hodnocení na základě něj by ne zcela přesně odráželo skutečnost. Charakteristika 

školení a motivováni zaměstnanci byla ohodnocena 5 body. 

 

Školení zaměstnanců je pro podnik prioritní, a to hlavně v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a dalších předpisů vztahujících se 

k bezpečnosti práce ve stavebnictví, v oblasti nových technologických postupů při realizaci  

a opravách staveb, legislativy aj.  

 

Co se týče motivace zaměstnanců, má podnik ABC s.r.o. vybudovaný motivační 

systém, který zahrnuje slaďování pracovního a osobního života pracovníků, finanční 

bezúročné půjčky, jiné krátkodobé materiální formy pomoci pracovníkům a balíčky odměn, 

výše uvedené školení. Motivačním faktorem je rovněž rodinné prostředí firmy, osobnější 

vztahy mezi zaměstnanci a pracovníky a sociální zázemí pro pracovníky ve vlastních 

prostorách v sídle firmy.  
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Kapitálová základna 

Analýza zadluženosti, která byla provedena v rámci kapitoly 4.2.2, prokázala, že se 

v roce 2012 celková zadluženost (i když má od roku 2010 stoupající tendenci) 49,4 % 

pohybuje v doporučeném intervalu 30 – 60 %. Od roku 2010 se rovněž zvyšovala míra 

zadluženosti, která v roce 2012 dosáhla 97,7 %. Podnik ABC s.r.o. tedy využívá cizí zdroje 

financování – dodavatelské úvěry (bankovní úvěry nemá podnik žádné). Velikost těchto 

zdrojů (7 049 tis. Kč) převyšuje velikost oběžných aktiv (4 520 tis. Kč) a společnosti vznikl 

nekrytý dluh. Na základě těchto výsledků je charakteristika kapitálová základna hodnocena  

0 body. 

 

Spolehliví dodavatelé 

Jak školení a motivovaní zaměstnanci, tak i spolehliví dodavatelé jsou dalším 

předpokladem kvality provedené práce. Podnik ABC s.r.o. pravidelně hodnotí výkonnost 

dodavatelů na základě požadavků normy ČSN EN ISO 9001 a upřednostňuje dlouhodobou 

spolupráci jak v oblasti dodávek materiálu, tak v oblasti dodávek služeb. Tato oblast byla 

ohodnocena 4 body. 

 

Výhodná lokalizace podniku 

Podnik působí v Moravskoslezském kraji a je lokalizován v bezprostřední blízkosti 

krajské metropole Ostravy. Kraj má rozvinutou dopravní, technickou a podnikatelskou 

infrastrukturu. Lokalizace je výhodná i z hlediska blízkosti dodavatelů a dostatku pracovní 

síly, kterou lze využívat i ze sousedního Slovenska. Bodové ohodnocení této oblasti – 7 bodů. 

 

Poměr k životními prostředí 

Sociální odpovědnost firem, se kterou se podnik ztotožňuje, se zaměřuje i  

do environmentální oblasti. Podnik ABC s.r.o. má pozitivní vztah k životnímu prostředí  

a všechny své aktivity provádí tak, aby byly dopady jeho podnikatelské činnosti na životní 

prostředí minimální: zákonné nakládání se stavebními, demoličními, komunálními a jinými 

odpady, využívání průmyslových odpadů jako druhotných surovin pro stavební účely, 

dodržování postupů při výstavbě, které jsou šetrné k ovzduší, životnímu prostředí a krajině,  

a povinností v oblasti nakládání s vodami. Tato charakteristika je ohodnocena 5 body. 

 

Souhrn bodového hodnocení jednotlivých charakteristik je v tabulce č. 4.17. 
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Tabulka 4.17 Bodové hodnocení jednotlivých charakteristik Pollakovy metody 

Charakteristika Nejvyšší dosažený počet bodů Skutečně dosažený počet bodů 

Finanční výsledek 8 1 

Spokojenost finančních účastníků 11 4 

Spokojení zákazníci 11 10 

Výrobky odpovídající trhu 12 10 

Výzkum trhu cílený na pokrok 13 4 

Školení a motivovaní zaměstnanci 8 5 

Kapitálová základna 10 0 

Spolehliví dodavatelé 7 4 

Výhodná lokalizace podniku 9 7 

Poměr k životnímu prostředí 11 5 

Celkem 100  40 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

V celkovém hodnocení životaschopnosti dosáhl podnik ABC s.r.o. celkem 40 bodů. 

Z výsledku je dle bodové škály vyvozen závěr, že podnik je „nemocný“. 
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5 Výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA 

 

Vzhledem k nedostatku informací a podkladů pro transformaci účetních dat  

na ekonomický model, byl pro výpočet ekonomické přidané hodnoty použit účetní model 

EVA ve tvaru (2.15). 

 

5.1 Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

Jelikož využití různých modelů a přístupů ke stanovení nákladů na vlastní kapitál 

může vést k různým výsledkům, byla pro výpočet nákladů na vlastní kapitál použita metoda 

CAPM s náhradním odhadem 
21

 (vstupní data a způsob výpočtu je součásti přílohy č. 10), 

hodnota nákladů na vlastní kapitál pro odvětví stavebnictví vypočtena dle metodiky MPO 

(dostupná na www.mpo.cz) a odhad těchto nákladů na základě průměrné rentability vlastního 

kapitálu v odvětví stavebnictví (ve finanční analýze MPO pro rok 2012, ze které byl tento 

údaj čerpán, je uvedena hodnota ROE pouze za 1. pololetí). Z výsledků těchto použitých 

metod a přístupů byla výše nákladů na vlastní kapitál vypočtena na základě aritmetického 

průměru (viz. tabulka č. 5.1). 

 

Tabulka 5.1 Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

 2008 2009 2010 2011 2012 

CAPM s  odvětví 9,5 % 8,5 % 7,9 % 8,5 % 3,8 % 

re dle MPO 12,39 % 13,60 % 19,27 % 12,44 % 17,21 % 

Odhad na základě ROE 16,97 % 15,74 % 5,7 % 9,2 % 6,69 % 

Náklady na vlastní kapitál re 12,95 % 12,61 % 10,96 % 10,05 % 9,23 % 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

5.2 Výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA 

Na základě všech vstupních informací byla vypočtena ekonomická přidaná hodnota 

EVA pro jednotlivé roky, jejíž hodnoty zachycuje tabulka č. 5.2. 

                                                 

21
 Jelikož společnost ABC s.r.o. není obchodovatelná na kapitálových trzích, je k odhadu koeficientu  použita 

metoda analogie, resp. koeficient  odvětví výstavba budov. 
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Tabulka 5.2 Hodnoty EVA (v mil. Kč) v letech 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

EVA -92,5 120,7 -124 -202,8 -313,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2008 dosáhla hodnota EVA záporného čísla -92,5 mil. Kč a dle metodiky MPO 

tak spadá do III. kategorie ziskových podniků (ZI), pro jejichž rentabilitu vlastního kapitálu je 

vymezen interval 0 < ROE < rf (bezriziková sazba rf činila v roce 2008 4,55 %). Podnik 

v tomto roce dosáhl sice kladné rentability, ta byla ovšem nižší než hodnota nákladů  

na vlastní kapitál. Stavebnictví celkově (v materiálech MPO je uveden pouze souhrnný údaj) 

vytvořilo v roce 2008 hodnotu 2 724 mil. Kč. 

 

V roce 2009 vytvořil podnik svou činností hodnotu pro vlastníka ve výši 120,7 mil. 

Kč. Spadá tak do I. kategorie podniky tvořící hodnotu (označení TH) – ROE > re. EVA  

pro subsekci stavebnictví výstavba budov měla hodnotu 390,5 mil. Kč. 

 

Co se týče let 2010-2012, podnik netvoří hodnotu pro vlastníka, přesněji řečeno je tato 

hodnota ničena: hodnota nákladů na vlastní kapitál sice klesala, nicméně ROE se dostalo  

do záporných čísel. V těchto letech není možné zařazení do kategorií podniku z hlediska 

tvorby hodnoty, a to protože ROE < 0, ale VK > 0. Dle metodiky MPO nespadá analyzovaný 

podnik do IV. kategorie ztrátových podniků (ZT), neboť hodnota vlastního kapitálu není 

záporná, což je podmínkou pro zařazení do této kategorie, ale ani do III. kategorie (ZI),  

neboť ROE se nepohybuje ve vymezeném intervalu 0 < ROE < = rf.  

 

Oproti roku předchozímu roku je v roce 2010 evidentní hluboký propad hodnoty EVA, 

která se dostala do záporné hodnoty -124 mil. Kč. Hodnota odvětví výstavby budov činila 

v tomto roce -4 571 mld. Kč. Rok 2011 znamenal pokračování útlumu stavebních činností,  

což se odrazilo i v efektivnosti stavebních firem. V roce 2011 se EVA odvětví (subsekce 

výstavba budov) pohybuje hluboko v záporných číslech – její hodnota je -3 691 mil. Kč, 

analyzovaný podnik dosáhl hodnoty -202,8 mil. Kč. V roce 2012 došlo u analyzovaného 

podniku k dalšímu propadu hodnoty EVA -313,3 mil. Kč. Hodnota EVA poklesla  

za 1. pololetí tohoto roku rovněž v odvětví (výstavba budov) na -4 231 mil. Kč. 

 

Následující graf č. 5.1 znázorňuje vývoj tvorby hodnoty ve sledovaném období  

u analyzovaného podniku a u subsekce výstavba budov (v roce 2008 u odvětví stavebnictví). 
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Tabulka neslouží pro srovnání podniku s odvětvím – k tomuto účelu slouží spread (ROE – re) 

a srovnání je součásti kapitoly 6. 

 

Graf 5.1 Vývoj hodnoty EVA podniku ABC s.r.o. a subsekce výstavba budov v letech 2008-2012 
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Zdroj: vlastní zpracování. 
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6 Výsledky benchmarkingového diagnostického systému 

finančních indikátorů INFA 

 

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA, dostupný 

na www.mpo.cz, byl použit pro porovnání finanční výkonnosti podniku ABC s.r.o. s podniky 

v subsekci výstavba budov (dle CZ-NACE kód 41). Pro účely srovnání byl zvolen spread 

(ROE – re). Srovnání bylo možné provést za roky 2008-2011. Jako srovnávací základna bylo 

zvoleno odvětví, podniky tvořící hodnotu (TH) a ztrátové podniky (ZI). Výsledky lze nalézt 

v příloze č. 11. 

 

V roce 2008 je z hlediska výkonnosti podnik ABC s.r.o. se spreadem -12,04 %  

pod úrovní nejhoršího výsledku představující výsledek za odvětví -6,15 %. Vykazuje tak horší 

finanční výkonnost než ztrátové podniky (spread -5,29 %). Spread pro podniky tvořící 

hodnotu byl 11,16 %. 

 

V roce 2009 vykázal podnik ABC s.r.o. velmi dobrou finanční výkonnost. Spread 

analyzovaného podniku 11,04 % dosahuje téměř spreadu podniků tvořících hodnotu, který byl 

12,89 %. Hodnota spreadu pro odvětví byla 1,47 % a pro ztrátové podniky -7,62 %. 

 

Výkonnost podniku v letech 2010 a 2011 je výrazně horší než u ztrátových podniků. 

Spread podniku v roce 2010 byl -26,72 %, zatímco spread ztrátových podniků -18,97 %;  

v roce 2011 dosáhl spread podniku záporné hodnoty -39,37 %, u ztrátových podniků činil 

záporné hodnoty -13,15 %. 

 

Z hlediska finanční výkonnosti tedy nelze hodnotit podnik ABC s.r.o. jako 

konkurenceschopný. 

 



 94 

7 Interpretace výsledků 

 

7.1 Shrnutí výsledků analýzy ekonomické výkonnosti podniku 

Na základě výše provedené finanční analýzy, spider analýzy a analýzy ekonomické 

přidané hodnoty podniku lze shrnout ekonomickou situaci podniku ABC s.r.o. ke konci roku 

2012 následovně: 

 Podnik není ve finanční stabilitě. Ze souhrnného hodnocení pomocí Altmanovy 

analýzy vyplynulo, že v horizontu 2 let hrozí podniku ABC s.r.o. bankrot. Podnik lze 

označit jako úpadkový rovněž na základě hodnoty indexu důvěryhodnosti IN95.  

o Podnik není rentabilní. V roce 2012 představovala každá koruna vložena  

do podnikání ztrátu ve výši 34,2 %. Pokud by se podnik rozhodl investovat své 

zdroje do 3-letého státního dluhopisu, představoval by jeho hrubý výnos 0,9 %.  

o Celková zadluženost podniku je 49,4 %. I když tento výsledek představuje 

horní hranici doporučované hodnoty, vzhledem k záporné výnosnosti 

podnikání není příliš příznivý. Podnik ABC s.r.o. financuje dlouhodobý 

majetek převážně cizími zdroji. 

o Podnik je podkapitalizován. V případě, že uhradí všechny své krátkodobé 

závazky, budou mu chybět provozní prostředky ve výši 2 529 tis. Kč.  

o Aktiva podniku nejsou efektivně využívána, vážou příliš mnoho kapitálu 

(veškerá aktiva se za rok obrátí 0,58 krát). Doby obratu pohledávek a závazků 

vysoce převyšují obvyklou lhůtu splatnosti 30 dní. Doba obratu závazků je 

delší než doba obratu pohledávek, což lze považovat za výhodné. 

o Podnik ABC s.r.o. má nízkou likviditu. Nízký koeficient okamžité likvidity 

odráží skutečnost, že v poměru ke krátkodobým závazkům je výše tržeb 

nedostatečná. Podnik je schopen uhradit momentální finanční povinnosti  

ze 4 %. Z výsledku celkové likvidity (běžné) vyplývá, že na každou korunu 

krátkodobých závazků připadne 0,6 korun oběžných aktiv. Jestliže podnik 

výrazně sníží dobu splatnosti pohledávek oproti době splatnosti závazků, 

kladně se tím ovlivní likvidita. 

 Podnik ABC s.r.o. netvoří pro vlastníka hodnotu, naopak – tato hodnota byla 

v průběhu posledních tří let ničena.  
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 Srovnání finanční výkonnosti podniku ABC s.r.o. s konkurenty shrnuje následující 

tabulka č. 7.1.  

 

Tabulka 7.1 Shrnutí srovnání finanční výkonnosti podniku ABC s.r.o. s konkurenty 

Ukazatel ABC s.r.o. VAPES CE s.r.o. Kuman spol. s r.o. Pořadí podniku 

ABC s.r.o. 

HV Ztráta Vysoké zisky Nízké zisky 3 

Rentabilita Nerentabilní Rentabilní  Malá rentabilia 3 

Zadluženost  Celková 

zadluženost 

v optimu, finanční 

nerovnováha 

Celková 

zadluženost 

v optimu, finanční 

rovnováha 

Celková 

zadluženost 

v optimu, finanční 

rovnováha 

3 

Aktivita Neúměrné 

majetkové 

vybavení, 

neefektivní 

využívání majetku 

Efektivní využívání 

majetku 

Efektivní využívání 

majetku 

3 

Likvidita Nízká likvidita Likvidní Likvidní 3 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Srovnání výkonnosti podniku ABC s.r.o. s podniky v subsekci výstavba budov bylo 

provedeno na základě spider analýzy a pomoci benchmarkingového systému INFA. 

o Spider analýza rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity prokázala horší 

výkonnost podniku ve srovnání s podniky v odvětví (výstavba budov); 

v oblasti rentability byly rozdíly výrazně vysoké.  

o V systému INFA nebylo v době zpracování této analýzy k dispozici srovnání 

ekonomické výkonnosti s ostatními podniky v odvětí za rok 2012. Lze tedy 

porovnat výkonnosti za rok 2011, a ta byla u analyzovaného podniku výrazně 

nižší než u podniků v sekci výstavba budov zařazených z hlediska tvorby 

ekonomické přidané hodnoty do skupiny ztrátových podniků (podnik ABC 

s.r.o. nebylo možno do této skupiny jednoznačně zařadit, neboť nesplňoval 

druhou podmínku pro zařazení mezi ztrátové podniky, kterou byl záporný 

vlastní kapitál).  

 

Na základě těchto výsledků lze stanovit závěr, že z hlediska finanční výkonnosti nelze 

analyzovaný podnik hodnotit jako konkurenceschopný. Pollakova metoda hodnocení 

životaschopnosti podniku však ukázala, že v určitých oblastech podnik ABC s.r.o. dosahuje 

velmi dobrého hodnocení a má tedy potenciál konkurovat. 
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7.2 Návrhy a doporučení 

Návrhy a doporučení se odvíjí od výsledků a závěrů z použitých metod. 

  

Vrcholový cíl  růst hodnoty podniku pro vlastníka 

Vrcholový cíl, ke kterému budou všechny definované cíle směřovat, je tvorba hodnoty 

pro vlastníka. Z tabulky č. 5.2 je patrné, že kromě roku 2009, kdy podnik tvořil hodnotu  

120,7 mil. Kč, jsou hodnoty EVA záporné a meziročně stále klesají. U této veličiny bude 

podnik sledovat její vývoj a usilovat o růst její hodnoty, resp. postupné snižování její záporné 

hodnoty v následujících letech. 

 

Z provedené Altmanovy analýzy (viz. kapitola 4.4.1) a z výsledků indexu IN95 (viz. 

kapitola 4.4.2) zachycující souhrnný ekonomický stav podniku, vyplynulo, že se podnik 

pohybuje v zóně úpadku. Rovněž výsledky srovnání s podniky působícími ve stejné subsekci 

výstavba budov pomocí spider analýzy (viz. kapitola 4.3) prokázaly velmi nízkou 

konkurenceschopnost podniku. Podnik ABC s.r.o. musí primárně podniknout kroky vedoucí  

k ekonomické stabilitě a výnosnosti podnikání. 

 

Návrhy a doporučení ve finanční oblasti 

Finanční stabilita je předpokladem pro dosažení ziskovosti firmy (měřeno ukazatelem 

ROE), což je dalším strategickým cílem podniku ABC s.r.o. Zlepšení hodnoty ROE,  

resp. snižování její záporné hodnoty v následujících letech, v nejlepším dosažení kladné 

hodnoty v roce 2013, přispěje k růstu hodnoty pro vlastníka (vychází se z účetního modelu 

výpočtu EVA (2.15)). Z Du Pontova pyramidálního rozkladu ROE (viz. příloha č. 12) lze 

identifikovat hlavní proměnné ovlivňující jeho výši.  

 Z rozkladu je zřejmé, že podniku ABC s.r.o. vzrostly mezi roky 2011 a 2012 náklady  

o 2 467 tis. Kč, zatímco tržby pouze o 939 tis. Kč. Podnik ABC s.r.o. se musí primárně 

zaměřit na zvyšování tržeb a snižování nákladů tak, aby dosahoval zisku (resp. kladného 

výsledku hospodaření), což ve výsledku kladně ovlivní rentabilitu tržeb jako další 

proměnnou na vyšší úrovni ovlivňující hodnotu ROE.  

 Současně s tím je potřeba řídit výši celkových aktiv – ta by neměla v poměru k rostoucím 

tržbám dále růst.  

 Další efekt na růst ROE má finanční páka. V případě podniku ABC s.r.o. však není 

zadlužení doporučeno. Z analýzy zadluženosti (viz. kapitola 4.2.2) nevyplývá pro podnik 
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příznivá situace a analýza rentability (viz. kapitola 4.2.1) prokázala, že činnost podniku 

není rentabilní. Zadlužení cizími zdroji by mohlo prohloubit finanční nerovnováhu 

podniku. Primárně se tedy musí podnik ABC s.r.o. zaměřit, jak bylo uvedeno výše,  

na zvyšování tržeb, snižování nákladů a zvyšování obratu aktiv za účelem zvýšení 

hodnoty ROE. 

 

Návrhy konkrétních opatření ke zvýšení tržeb 

Vytvoření strategického partnerství 

Z analýzy vývoje tržeb, resp. výkonů v rámci horizontální analýzy (viz. kapitola 

4.1.1), vyplývá, že podniku ABC s.r.o. tržby meziročně klesají. Jako primární cíl, který 

přispěje k růstu tržeb, bylo navrženo vytvoření strategického partnerství. Z výsledků 

Pollakovy metody vyplynulo, že podnik ABC s.r.o. dosahuje dobrých výsledků v oblasti 

uspokojování zákazníků a v oblasti výrobků odpovídajících trhů, a má tedy potenciál stát se 

kvalitním partnerem pro tuto spolupráci. 

 

Podnik ABC s.r.o. je z hlediska konkurence velmi malý hráč. Vývoj počtu zakázek 

v odvětví stavebnictví rok od roku klesá (viz. tabulka č. 3.1) a na trhu vznikají intenzivní 

konkurenční tlaky ze strany velkých stavebních firem, které realizují většinu zakázek 

(především velkých veřejných zakázek), neboť jsou schopny nabídnout ceny, na které se malé 

a střední firmy ze své pozice nedostanou. Mezi ty největší patří Skanska a.s., METROSTAV 

a.s., EUROVIA CS, a.s., OHL ŽS, a.s., HOCHTIEF CZ, a.s., STRABAG, a.s. Z pohledu 

vlastníka podniku ABC s.r.o. však spočívá větší potenciál v partnerství se středně velkými 

podniky v Moravskoslezském kraji. Strategické partnerství umožní podniku ABC s.r.o. 

spolupracovat na zakázkách a projektech, které by nebyl schopen izolovaně zvládnout; 

spolupráce/subdodávky zvýší počet zakázek, tržby, zisky, a povede k růstu hodnoty podniku 

pro vlastníka. 

 

Zvyšování spokojenosti zákazníků a posilování dobré pověsti a dobrého jména firmy 

Další, pro podnik ABC s.r.o. velmi důležité cíle, vyplývající z charakteru výroby  

a jeho velikosti, jsou zvyšování spokojenosti zákazníků a posilování dobré pověsti  

a dobrého jména firmy. V minulosti byla totiž významná část vlastních zakázek realizovaná  

na základě referencí. Posilování dobré pověsti a dobrého jména firmy je však důležité  

i pro vytvoření a udržení strategického partnerství, subdodavatelských a odběratelsko-

dodavatelských vztahů. Podnik ABC s.r.o. usiluje o spokojené zákazníky a staví své jméno  
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na kvalitně provedené práci a společensky odpovědném chování, což je i součásti jeho 

poslání. Za účelem dosažení tohoto cíle lze zdůraznit potřebu: 

 Zabezpečení vysoké kvality stavebních prací 

Zabezpečení vysoké kvality stavebních prací je pro podnik ABC s.r.o. vzhledem k jeho 

velikosti strategické. Podnik využívá certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN 

EN ISO 9001 jako nástroj aktivního řízení jakosti a předcházení neshodám. Hlavní 

motivací pro jeho zavedení byly požadavky zákazníků na systém jakosti při výběrových 

řízeních. Nicméně tímto byl vytvořen rovněž základ pro dobrou spolupráci  

mezi obchodními partnery v rámci navrhovaného strategického partnerství. Aby ovšem 

nezůstal tento systém pouze „na papíře“ a měl pro firmu efekt, je potřeba jej neustále 

rozvíjet – identifikovat potřebu změny, plánovat ji, zavést a monitorovat. Dodržování 

vysoké kvality zajistí podnik ABC s.r.o. tím, že bude uplatňovat a zlepšovat všechny 

postupy jako je příprava zakázek, dodržování postupů při realizaci zakázek a účinná 

kontrola finálních prací. 

 Prozákaznický přístup 

Vzhledem k tomu, že je předmětem podnikání firmy ABC s.r.o. stavební výroba, která 

bývá realizovaná u zákazníků, je potřeba v tomto směru zdůraznit význam 

prozákaznického přístupu, který je potřeba budovat v rámci firemního chování u všech 

zaměstnanců a spolupracovníků, kteří přijdou se zákazníkem do kontaktu. Dojem  

na zákazníka a celkovou spokojenost ovlivňuje mimo jiné také chování dělníků v průběhu 

realizace zakázky (přístup k práci, způsob komunikace mezi sebou, způsob komunikace  

se zákazníky, operativní řešení problémů, hluk, nepořádek, aj.) 

 

Podnik klade důraz na společensky odpovědné chování, což může jistě přispět 

ke zlepšení jeho pověsti, zvýšení důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti. Toto odpovědné 

chování je pouze proklamováno v poslání podniku. Přínos by tedy mělo uplatnění konkrétní 

formy komunikace. Vzhledem k velikosti podniku se výroční zprávy, PR aktivity v médiích, 

forma oznámení aj. nejeví jako vhodná forma. Nabízí se využití nástroje firemního webu, kde 

bude ve speciální sekci proklamace o odpovědném jednání rozvedena do konkrétních aktivit  

a přístupů ve vztahu k zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu 

prostředí, včetně definovaných firemních hodnot a pravidel chování. 

 

Pověsti firmy jistě pomůže i zlepšení výsledků ve finanční oblasti.  
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Doporučení v oblasti řízení aktiv 

Výsledky analýzy aktivity (viz. kapitola 4.2.3) prokázaly neúměrnou majetkovou 

vybavenost podniku. Za tímto účelem je potřeba zhodnotit, zda je všechen dlouhodobý 

majetek efektivně využíván a nepotřebný majetek odprodat, nebo u málo využívaného 

majetku zhodnotit, zda náklady plynoucí z jeho vlastnictví a nízkého stupně využití 

nepřevyšují náklady například na jeho pronájem (resp. operativní leasing). Hodnocení je 

ovšem nutné provést z dlouhodobého hlediska včetně kvalitních prognóz vývoje zakázek.  

 

Co se týče další skupiny aktiv, podnik by se měl zaměřit na řízení pohledávek  

za účelem zvýšení jejich obratovosti, resp. snížení doby obratu pohledávek v souladu 

s běžnou délkou splatnosti faktur. Východiskem je analýza příčin zpoždění v tomto cyklu dle 

dodavatelů a na základě výsledků pak přijetí konkrétních opatření a jejich zapracování  

do obchodních smluv. Jako konkrétní opatření lze navrhnout úroky z prodlení, skonta  

za rychlé platby, zálohové platby; v případě těžko dobytných pohledávek faktoring, prodej 

pohledávek. Tato opatření vedoucí ke zvýšení obratovosti rovněž povedou ke zlepšení 

likvidity. 

 

Doporučení v oblasti spolupráce s dodavateli 

Jelikož z Pollakovy metody hodnocení životaschopnosti vyplynulo, že v oblasti 

„spolehliví dodavatelé“ jsou rezervy, lze v rámci zlepšení úrovně spolupráce s dodavateli  

a subdodavateli podniku doporučit rozvíjení spolupráce na základě partnerských vztahů, která 

přispěje k růstu hodnoty pro zákazníky a k lepšímu pochopení jejich potřeb. Podnik ABC 

s.r.o. vzhledem ke svoji velikosti nedisponuje velkou vyjednávací silou vůči dodavatelům  

a subdodavatelům, proto rozvoj této spolupráce skrývá potenciál pro dlouhodobé zvyšování 

výkonnosti podniku. Předpokladem pro rozvoj spolupráce je optimalizace struktury a počtu 

dodavatelů a subdodavatelů (lze využít Paterovu analýzu a ABC analýzu pro kategorizaci 

dodavatelů). Podnik ABC s.r.o. se dále musí zaměřit na základní toky – materiálový, 

informační a finanční – které uvnitř dodavatelského řetězce obousměrně proudí. Co se týče 

informačního toku, je kladen důraz na zefektivnění výměny a sdílení dat s dodavateli  

(o plánovaných akcích, prognózách poptávky, kapacitách, marketingových opatřeních, 

informace o trendech, sezónních vlivech apod.). Kvalitu finančních toků podnik ovlivní 

včasným plněním svých finančních závazků (minimálně vůči dodavatelům ve skupině A dle 

rozdělení na základě ABC analýzy). Musí se tedy zaměřit na zkrácení doby obratu závazků 

(aktuálně je 307 dní), pokud nebyla s dodavateli a subdodavateli po vzájemné dohodě 
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sjednána delší lhůta splatnosti. Za účelem zefektivnění procesu nákupu zdrojů a služeb  

a snížení nákladů při současném udržení nebo zlepšení kvality je potřeba se zaměřit  

na synchronizaci předvýrobních a výrobních procesů v podniku a dodavatelských procesů. 
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8 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo na základě aplikace relevantních metod zhodnotit 

finanční zdraví a posoudit výkonnost podniku ABC s.r.o., a poté na základě závěrů 

z jednotlivých metod podat konkrétní návrhy a doporučení.  

 

Provedená finanční analýza podniku ABC s.r.o. za sledované období 2008-2012 

prokázala zhoršující se finanční zdraví podniku. Z hlediska dosažených finančních výsledků  

a srovnání podniku s odvětvím byl nejúspěšnější rok 2009. Z horizontální analýzy výkazu 

zisků a ztrát vyplynulo, že od tohoto roku došlo k výraznému negativnímu vývoji v činnosti 

podniku. Pokles výkonů a růst výkonové spotřeby se odrazil v klesající přidané hodnotě, která 

je v roce 2012 již záporná. Ta nestačila na pokrytí dalších nákladů a podnik se dostal 

v provozní oblasti do záporných čísel. Výsledky hospodaření vykazují od roku 2009 ztrátu, 

která se meziročně zvyšuje. Podnikatelská činnost firmy ABC s.r.o. se stala nevýnosnou  

a měla negativní dopad na další finanční ukazatele – ukazatele zadluženosti, likvidity  

a aktivity. Altmanovou metodou a pomocí indexu důvěryhodnosti IN95 byla zhodnocena 

celková finanční situace podniku. Oba výsledky prokázaly hrozící úpadek podniku. 

 

Z zodpovězení otázky, zda podnik tvoří hodnotu pro svého vlastníka, byla aplikována 

metoda ekonomické přidané hodnoty EVA. Z důvodu nedostatku dat pro převod účetního 

modelu  na ekonomický byl použit účetní model výpočtu ekonomické přidané hodnoty.  

Dle metodiky členění podniků z hlediska tvorby hodnoty podle MPO byl podnik ABC s.r.o. 

v roce 2008 zařazen do III. kategorie mezi ziskové podniky, které netvoří hodnotu; rentabilita 

vlastního kapitálu byla kladná, nicméně nižší než bezriziková míra. V roce 2009 vytvořil 

podnik svou činností hodnotu pro vlastníka ve výši 120,7 mil. Kč. V dalších letech byla 

hodnota ničena. Problém nastal se zařazením podniku ABC s.r.o. do jedné z vymezených 

kategorií. Pro zařazení do III. kategorie nebyla splněna podmínka kladné rentability vlastního 

kapitálu, z důvodu kladného vlastního kapitálu jej nebylo možné zařadit ani mezi ztrátové 

podniky, i když jako takový ztrátový je. 

 

Hodnocení výkonnosti podniků se zakládá na srovnání s relevantní základnou. 

Srovnání finanční výkonnosti ve sledovaném období bylo provedeno se třemi konkurenty 

podniku působících ve stavebnictví v Moravskoslezském kraji (resp. na stejném trhu)  
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a dle RES spadajících do stejné velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců.  

Na základě výsledků srovnání lze podnik ABC s.r.o. jednoznačně označit jako slabého 

konkurenta. Další srovnání bylo provedeno s odvětvím (subsekci výstavba budov) 

prostřednictvím spider analýzy, za roky 2009-2012. V roce 2009 dosahoval podnik ABC s.r.o. 

ve srovnání s odvětvím nadprůměrných výsledků. V dalších letech je trend opačný a opět jej 

nelze označit jako konkurenceschopný. Poslední srovnání bylo provedeno pomocí metody 

INFA a potvrdilo závěry předchozích srovnání.  

 

Protože posouzení výkonnosti pouze na základě finančních měřítek je v současné době 

nedostačující, byla aplikována Pollakova metoda k zhodnocení životaschopnosti podniku 

ABC s.r.o., která je vzhledem k velikosti podniku vhodná. V komplexním hodnocení 

podnikatelské činnosti dosáhl analyzovaný podnik 40 bodů z maximálního počtu 100 bodů  

a byl označen jako „nemocný“. Při analýze bodového hodnocení jednotlivých charakteristik 

vyplývá, že nejnižší počet bodů byl přiřazen charakteristikám týkajících se finanční oblasti, 

což souvisí se špatným finančním zdravím podniku, které prokázaly předchozí analýzy. 

V dalších oblastech dosahuje podnik průměrné nebo lepší výsledky, a disponuje tedy 

potenciálem, který je potřeba efektivně zhodnotit. 

 

Návrhy a doporučení byla formulována na základě výsledků a závěrů z jednotlivých 

analýz. Jako primární cíl bylo podniku ABC s.r.o. stanoveno dosažení ekonomické stability, 

což je bezprostřední podmínkou pro jeho přežití a pokračování v jeho činnosti. Hlavními 

předpoklady jsou zvýšení tržeb, snížení nákladů a efektivní řízení aktiv podniku.  

Protože Pollakovo hodnocení prokázalo velmi dobré výsledky charakteristik „spokojení 

zákazníci“ a „výrobky odpovídající trhu“, bylo podniku ABC s.r.o. navrženo vytvoření 

strategického partnerství. To mu umožní spolupráci na realizaci zakázek, ke kterým  

by se z pozice své velikosti nedostal. Spolupráce s partnerem a subdodávky zvýší počet 

zakázek, tržby a zisky. 

 

Hodnocení výkonnosti podniku odhalilo slabé stránky podnikatelské činnosti firmy 

ABC s.r.o., ale rovněž poodhalilo oblasti, ve kterých je podnik „silný“. Veškeré jeho aktivity 

by měly směřovat k ekonomické stabilizaci a k rozvoji a uplatnění jeho potenciálu. Věřím,  

že tyto analýzy a závěry z nich budou pro vlastníka podniku ABC s.r.o. užitečným podkladem 

pro další strategické a operativní řízení. 



 103 

Seznam použité literatury 

 

Odborné knihy 

 

1. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: 

EKOPRESS, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 

 

2. EVROPSKÁ KOMISE. Nová definice malých a středních podniků. Úřad pro úřední tisky, 

2006. 50 s. ISBN 92-894-7917-5. 

 

3. FIBÍROVÁ, Jana a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti 

podniku. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2005. 264 s. ISBN 80-7357-084-X. 

 

4. GRANT, James L. Foundations of economic value added. 2. vyd. New Jersey: Wiley, 

2003. 324 s. ISBN 0-471-23483-4. 

 

5. GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 

1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

 

6. KISLINGEROVÁ, Eva a Inka NEUMAIEROVÁ. Vybrané příklady firemní výkonnosti 

podniku. 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. 242 s. ISBN 80-7079-641-3. 

 

7. KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2010. 205 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 

 

8. LEE, Alice C. Financial Analysis, Planning and Forecasting. 2. vyd. Singapore: World 

Scientific Publishing, 2009. 1101 s. ISBN-13 978-981-270-608-9. 

 

9. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 240 s. 

ISBN 978-80-247-2432-4. 

 

10. MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování 

podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. 



 104 

11. NEUMAIEROVÁ, Inka a kol. Řízení hodnoty podniku. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 

2005. 233 s. ISBN 80-7259-022-7. 

 

12. NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 

2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2. 

 

13. PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu 

finančního manažera. 2. vyd. Praha: LINDE, 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6. 

 

14. POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2003. 122 s. ISBN 80-7179-803-7.  

 

15. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele využití v praxi. 2 aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 

 

16. ŘEZŇÁKOVÁ, Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 

2010. 191 s. ISBN 978-80-247-3441-5. 

 

17. ŠULÁK, Milan a Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ. Rozbor výkonnosti firem. 1. vyd. Plzeň: 

Západočeská univerzita, 2012. 134 s. ISBN 978-80-261-0146-8. 

 

18. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 

2011. 246 s. ISBN 978-80-247-3647-1. 

 

19. WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 256 s. ISBN 978-80-

247-2924-4. 

 

Články v odborných časopisech (periodikách) 

 

20. REMEŠ, Daniel. Řízení výkonnosti podniku v době krize. Journal of Competitiveness 

online. Roč. 2009, č. 1 cit. 2013-02-11. ISSN 1804-1728 (on-line). Dostupné z: 

http://www.cjournal.cz/files/6.pdf. 

 



 105 

21. SEKHAR, Savanam Chandra. Benchmarking. African Journal of Business Management 

online. 2010, roč. 4, č. 6 cit. 2013-02-12. ISSN 1993-8233. DOI: 

10.5897/AJBM10.720. Dostupné z: http://www.academicjournals.org/AJBM/. 

 

22. SYNEK, Miloslav. Nová ekonomika – nové ukazatele. Ekonomika a management 

online. Roč. 2008, č. 2 cit. 2013-02-25. ISSN 1802-8934 (on-line). Dostupné z: 

http://www.ekonomikaamanagement.cz. 

 

23. WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti – vývojové tendence 2. poloviny 20. století. 

Politická ekonomie online. Roč. 2011, č. 6 cit. 2013-02-09. ISSN 0032-3233. 

Dostupné z: http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=821. 

 

Internetové zdroje 

 

24. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka České republiky 2012 online. 

Český statistický úřad, 2012 cit. 2013-02-24. ISBN 978-80-250-2253-5. Dostupné z 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/A6004C2345/$File/000112.pdf. 

 

25. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, OSTRAVA. Statistická ročenka Moravskoslezského 

kraje 2012 online. Roč. 2012 cit. 2013-02-24. ISBN 978-80-250-2269-6. Dostupné z 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/krajp/801011-12-xt. 

 

26. DELOITTE ČESKÁ REPUBLIKA, SPS. Udržitelné stavební investice v České republice 

online. Studie, listopad 2012 cit. 2013-02-24. Dostupné z 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:B_K4et94j7gJ:www.deloitte.com/assets/D

com-CzechRepublic/Local%2520Assets/Documents/stavebni-

investice2012.pdf+&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjVTgM0zLxy7tYiarw_p2Rbg

C1My2f-

DweD7A66p9e9DaeWzrDX0HjXb1UxTO3kmBumdzCd_obUHatXWUEKfhy15y6EDnn

TREZSr0SmPJyMIjF5eUAg9Rv4ziiWDRGO3R_FrlmY&sig=AHIEtbTAkML2bhII9YU

qabc0bkgpgCsg3w. 

 



 106 

27. DELOITTE ČESKÁ REPUBLIKA, SPS, ÚRS PRAHA. SMART stavebnictví online. 

Prosinec 2012 cit. 2013-02-24. Dostupné z http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Smart%20Construction/SmartConstruction_

1212_CZ.pdf. 

 

28. DELOITTE ČESKÁ REPUBLIKA, SPS, ÚRS PRAHA. Vývoj stavebnictví do roku 2012 

online. 2010 cit. 2013-02-24. Dostupné z http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Real%20Estate/vyvoj_stavebnictvi_do_roku

_2012_101021.pdf. 

 

29. SLUNSKÝ, Filip. Metoda Balanced Scorecard jako nástroj strategického řízení 

konkrétního podniku. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita,  

Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství. 

 

30. SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR. Strategie svazu podnikatelů ve 

stavebnictví v ČR pro krizové období 2009-2012 online. Svaz podnikatelů ve 

stavebnictví v ČR, 2009 cit. 2013-02-24. Dostupné z: 

http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc/Strategie_SPS_pro_krizove_obdobi.pdf. 

 

31. www.apqc.org 

 

32. www.business.center.cz 

 

33. www.ceskestavebnictvi.cz 

 

34. www.cnb.cz 

 

35. www.czso.cz 

 

36. www.damodaran.com 

 

37. www.justice.cz 

 



 107 

38. www.mpo.cz 

 

39. www.sps.cz 

 

Interní dokumenty 

 

40. Rozvaha podniku ABC s.r.o. za roky 2008-2012 

 

41. Výkaz zisků a ztrát podniku ABC s.r.o. za roky 2008-2012 

 



 108 

Seznam zkratek 

 

APQC – American productivity and quality center – název americké neziskové asociace pro 

produktivitu a jakost 

APT – arbitrage pricing theory – model arbitrážního oceňování 

BSC – balanced scorecard – systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku 

BV – book value – účetní hodnota vloženého kapitálu 

C – costs – náklady  

CAPM – Capital asset pricing model – model oceňování kapitálových aktiv  

CEVA – cash flow economic value added – cash flow ekonomická přidaná hodnota. 

CFROI – cash flow return on investment – rentabilita investic založená na peněžních tocích 

CZ-NACE – klasifikace ekonomických činností 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

ČPM – čistý peněžní majetek 

ČPP – čisté pohotové peněžní prostředky 

ČR – Česká republika  

ČSÚ – Český statistický úřad 

ČZ – čistý zisk 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DCF – discounted cash flow – diskontované peněžní toky 

EAC – earnings available for common stockholders – zisk pro akcionáře 

EAT – earnings after taxes – zisk po zdanění 

EBIT – earnings before interest and taxes – zisk před zdaněním a úroky. 

EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation – zisk před úroky, 

odpisy a zdaněním. 

EBT – earnings before taxes – zisk před zdaněním 

EFQM – European foundation for quality management – Evropská nadace pro management 

kvality 

EPS – earnings per share – zisk na akcii 

EUR – měna euro 

EVA – economic value added – ekonomická přidaná hodnota 

I – investice  

IRR – internal rate of return – vnitřní míra výnosu 



 109 

Kč – měna česká koruna 

Mil. – milión  

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP – malé a střední podniky 

MVA – market value added – tržní přidaná hodnota, trhem přidaná hodnota 

NOA – net operating assets – čistá operativní aktiva 

NOPAT – net operating profit after taxes – provozní zisk po zdanění plus úroky 

NPV – net present value – čistá současná hodnota 

NWC – net working capital – čistý pracovní kapitál 

OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností 

P – tržní cena akcie 

PV – present value – současná hodnota budoucích užitků z investice 

PVGO – present value of growth opportunities – současná hodnota růstových příležitostí 

RES – Registr ekonomických subjektů 

Resp. – respektive  

ROA – return on assets – rentabilita aktiv 

ROCE – return on capital employed – rentabilita investovaného kapitálu 

ROE – return on equity – rentabilita vlastního kapitálu 

ROIC – return on invested capital - rentabilita investovaného kapitálu 

RONA – return on net assests – výnosnost čistých aktiv 

SPS – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

SVA – shareholder value added – akcionářská přidaná hodnota, přidaná hodnota pro 

akcionáře 

Tis. – tisíc  

TQM – total quality management – systém řízení jakosti 

TSR – total shareholder return – tržní výnos akciového kapitálu 

VBM – value based management – hodnotové řízení 

VH – výsledek hospodaření 

VK – vlastní kapitál 

VZZ – výkaz zisků a ztrát 

WACC – weighted average cost of capital – náklady na celkový kapitál 

ZK – základní kapitál 

 



  

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 

 

Prohlašuji, že 

 

 

- jsem byla seznámena s tím, že se na mou diplomovou práci plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím 

s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 26. dubna 2013 

 

 

                                                                                

------------------------------------------------ 

Bc. Martina Kulková 



  

Seznam tabulek 

 

TABULKA 2.1 VÝVOJ UKAZATELŮ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU ............................................. 15 

TABULKA 2.2 KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY PODNIKU A CÍLOVÉ BODY POLLAKOVY  

 METODY .................................................................................................................................................... 35 

TABULKA 2.3 KRITÉRIA MODELU EXCELENCE VE SKUPINÁCH „PŘEDPOKLADY“ 

 A „VÝSLEDKY“ ........................................................................................................................................ 36 

TABULKA 2.4 BODOVÁNÍ VÝSLEDKŮ KRALICKOVA QUICKTESTU .................................................... 47 

TABULKA 2.5 BODOVÁ STUPNICE TAMARIHO MODELU ....................................................................... 48 

TABULKA 3.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ ........................................... 53 

TABULKA 3.2 VÝVOJ TRŽEB PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ............................................ 57 

TABULKA 3.3 VÝVOJ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2009 ...... 57 

TABULKA 3.4 VÝVOJ AKTIV PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ............................................ 58 

TABULKA 4.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 60 

TABULKA 4.2 CELKOVÉ ZMĚNY V HLAVNÍCH ROZVAHOVÝCH POLOŽKÁCH OPROTI 

BAZICKÉMU ROKU 2008 ........................................................................................................................ 61 

TABULKA 4.3 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ............ 62 

TABULKA 4.4 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ...... 63 

TABULKA 4.5 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 .................. 65 

TABULKA 4.6 ANALÝZA VÝVOJE ZISKŮ (V TIS. KČ) V LETECH 2008-2012. ........................................ 66 

TABULKA 4.7 ANALÝZA RENTABILITY V LETECH 2008-2012 ................................................................ 68 

TABULKA 4.8 ANALÝZA ZADLUŽENOSTI V LETECH 2008-2012 ............................................................ 70 

TABULKA 4.9 VÝVOJ ČPK SPOLEČNOSTI ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ........................................ 72 

TABULKA 4.10 ANALÝZA AKTIVITY V LETECH 2008-2012 ..................................................................... 73 

TABULKA 4.11 ANALÝZA LIKVIDITY V LETECH 2008-2012 .................................................................... 76 

TABULKA 4.12 PODÍL ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU NA OBĚŽNÝCH AKTIVECH V LETECH 

2008-2012 .................................................................................................................................................... 77 

TABULKA 4.13 ANALÝZA UKAZATELŮ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2008-2012 ...... 79 

TABULKA 4.14 POMĚROVÉ UKAZATELE REPREZENTUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ KVADRANTY SPIDER 

ANALÝZY .................................................................................................................................................. 80 

TABULKA 4.15 HODNOTY INDEXU Z-SKÓRE PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ............... 84 

TABULKA 4.16 HODNOTY INDEXU IN95 PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ........................ 85 

TABULKA 4.17 BODOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH CHARAKTERISTIK POLLAKOVY METODY

 ..................................................................................................................................................................... 89 

TABULKA 5.1 STANOVENÍ NÁKLADŮ NA VLASTNÍ KAPITÁL............................................................... 90 

TABULKA 5.2 HODNOTY EVA (V MIL. KČ) V LETECH 2008-2012 ........................................................... 91 

TABULKA 7.1 SHRNUTÍ SROVNÁNÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU ABC S.R.O. S 

KONKURENTY ......................................................................................................................................... 95 

 



  

Seznam grafů 

 

GRAF 3.1 SEZÓNNĚ OČIŠTĚNÉ INDIKÁTORY DŮVĚRY VE STAVEBNICTVÍ ....................................... 55 

GRAF 3.2 BARIÉRY RŮSTU VE STAVEBNICTVÍ ......................................................................................... 55 

GRAF 3.3 TRŽNÍ PODÍL PODNIKU ABC S.R.O. NA OBSLUHOVANÉM TRHU ........................................ 58 

GRAF 3.4 VÝVOJ TRŽNÍHO PODÍLU PODNIKU ABC S.R.O. NA OBSLUHOVANÉM TRHU V LETECH 

2008-2011 .................................................................................................................................................... 59 

GRAF 4.1 VÝVOJ STRUKTURY AKTIV PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ............................ 64 

GRAF 4.2 VÝVOJ STRUKTURY PASIV PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ............................. 64 

GRAF 4.3 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ...... 67 

GRAF 4.4 SROVNÁNÍ HODNOT ROE PODNIKU ABC S.R.O. A VÝNOSU STÁTNÍHO 3-LETÉHO 

DLUHOPISU .............................................................................................................................................. 69 

GRAF 4.5 VÝVOJ UKAZATELŮ CELKOVÉ ZADLUŽENOSTI A MÍRY ZADLUŽENOSTI PODNIKU 

ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ........................................................................................................... 71 

GRAF 4.6 VÝVOJ UKAZATELE KRYTÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU VLASTNÍM KAPITÁLEM 

(DLOUHODOBÝMI ZDROJI) PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ..................................... 71 

GRAF 4.7 VÝVOJ UKAZATELŮ OBRATU CELKOVÝCH AKTIV, OBRATOVOSTI POHLEDÁVEK A 

ZÁVAZKŮ PODNIKU ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 .................................................................... 74 

GRAF 4.8 SROVNÁNÍ DOBY OBRATU ZÁVAZKŮ A DOBY OBRATU POHLEDÁVEK PODNIKU ABC 

S.R.O. V LETECH 2008-2012 .................................................................................................................... 74 

GRAF 4.9 VÝVOJ UKAZATELŮ LIKVIDITY SPOLEČNOSTI ABC S.R.O. V LETECH 2008-2012 ........... 77 

GRAF 4.10 VÝVOJ PODÍLU PRACOVNÍHO KAPITÁLU NA OBĚŽNÝCH AKTIVECH PODNIKU ABC 

S.R.O. V LETECH 2008-2012 .................................................................................................................... 78 

GRAF 4.11 POROVNÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ANALYZOVANÉHO PODNIKU S 

ODVĚTVOVOU SUBSEKCI VÝSTAVBA BUDOV ZA ROK 2009 ....................................................... 81 

GRAF 4.12 POROVNÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ANALYZOVANÉHO PODNIKU S 

ODVĚTVOVOU SUBSEKCI VÝSTAVBA BUDOV ZA ROK 2010 ....................................................... 82 

GRAF 4.13 POROVNÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ANALYZOVANÉHO PODNIKU S 

ODVĚTVOVOU SUBSEKCI VÝSTAVBA BUDOV ZA ROK 2011 ....................................................... 82 

GRAF 4.15 VÝVOJ HODNOTY INDEXU Z-SKÓRE V LETECH 2008-2012 ................................................. 84 

GRAF 4.16 VÝVOJ HODNOTY INDEXU IN95 V LETECH 2008-2012 .......................................................... 85 

GRAF 5.1 VÝVOJ HODNOTY EVA PODNIKU ABC S.R.O. A SUBSEKCE VÝSTAVBA BUDOV 

V LETECH 2008-2012 ................................................................................................................................ 92 

 



  

Seznam obrázků 

 

OBRÁZEK 2.1 VYBRANÁ SYNTETICKÁ A ANALYTICKÁ MĚŘÍTKA ..................................................... 16 

OBRÁZEK 2.2 TVORBA HODNOTY POMOCÍ VALUE DRIVERS ............................................................... 17 

OBRÁZEK 2.3 ZNÁZORNĚNÍ KATEGORIÍ ZISKU ........................................................................................ 18 

OBRÁZEK 2.4 EVA JAKO SYSTÉM ŘÍZENÍ PODNIKU ................................................................................ 25 

OBRÁZEK 2.5 DEKOMPOZICE UKAZATELE EVA – GENERÁTORY HODNOTY ................................... 26 

OBRÁZEK 2.6 ANALÝZA EVA POMOCÍ MODELU INFA ............................................................................ 27 

OBRÁZEK 2.7 ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DLOUHODOBOU VÝKONNOST FIRMY ........... 28 

OBRÁZEK 2.8 PRINCIP VÝPOČTU CFROI ..................................................................................................... 32 

OBRÁZEK 2.9 ZÁKLADNÍ PERSPEKTIVY V KONCEPTU BSC .................................................................. 33 

OBRÁZEK 2.10 SCHÉMA PROPOJENÍ BSC, EVA A UKAZATELŮ FINANČNÍ ANALÝZY ..................... 34 

OBRÁZEK 2.11 SCHÉMA DU PONT ROZKLADU ......................................................................................... 49 

 

 

 

 



  

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Srovnání účetních, ekonomických a tržních ukazatelů z hlediska silných a 

slabých stránek 

Příloha č. 2 Srovnání vybraných ukazatelů pro měření výkonnosti 

Příloha č. 3 Schématická pomůcka pro hodnocení charakteristik Pollakovy metody 

Příloha č. 4 Váhy indexu IN95 dle OKEČ 

Příloha č. 5 SWOT analýza českého stavebnictví 

Příloha č. 6 Finanční výkazy podniku ABC s.r.o. 

Příloha č. 7 Finanční výkazy podniku Kuman spol. s r.o. 

Příloha č. 8 Finanční výkazy podniku VAPES CE s.r.o. 

Příloha č. 9 Zdrojová data pro konstrukci paprskového grafu 

Příloha č. 10 Stanovením nákladů na kapitál metodikou CAPM 

Příloha č. 11 Výsledky benchmarkingového diagnostického systému INFA 

Příloha č. 12 Du Pont rozklad ROE za rok 2012 

 

 

 

 

 

 


