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1 ÚVOD 

 

Moravskoslezský kraj svým zaměřením hospodářské činnosti, odvětvové struktury, 

se potýká s problémy nejen v ekonomické a sociální oblasti, ale řeší i problémy s kvalitou 

ţivotního prostředí. Restrukturalizace průmyslu se negativně podepsala na zdejším trhu práce. 

Regionu dominuje vysoká míra nezaměstnanosti, s výrazným podílem nezaměstnanosti 

strukturální. Na tyto faktory navazuje vysoká kriminalita, nízká koncentrace podnikatelů a 

slabá kupní síla. Citelně situaci zhoršila i globální hospodářská krize a přetrvávající recese. 

Ţivotní úroveň obyvatelstva neustále klesá, a sociální situace v oblasti je napjatá. Provázanost 

problémů je zřejmá.  

Firmy reagují na současný stav, sniţují náklady. Rozhodující se stává pracovní síla a 

její cena. V lokalitě existují ekonomické subjekty, jejichţ chování odráţí tuto nejistotu na 

pracovním trhu. Zneuţívají svého dominantního postavení a vykazují znaky monopsonu. 

Také ve jménu zvládnutí krizových situací a boji s konkurencí se stávají tolerantnější k 

neetickému chování [1]. 

Za těchto podmínek se jeví z pohledu obyvatele, zaměstnance dlouhodobá prosperita 

a finanční stabilita podniků, rozhodujících zaměstnavatelů, podnikajících na daném území 

jako zásadní. I ze strany managementu podniku v reakci na světovou krizi dochází k posílení 

tohoto významu.  

Mezi podniky, které ovlivňují sociální a ekonomické klima měst a obcí na severní 

Moravě řadíme i výrobní podnik Bekaert Bohumín, spol. s r. o. Své sídlo registruje v 

Bohumíně, kde působí i několik dalších větších firem jako ŢDB Drátovna, ŢDB Viadrus, 

Bochemie, Bonatrans a Rockwool. Za daného stavu v ekonomice, dobrá kondice těchto 

strategických výrobních jednotek, které zaměstnávají většinu ekonomicky aktivních obyvatel 

nejen z Bohumína, ale i z blízkého okolí, je rozhodující. Ztráta sociálních jistot, jako je např. 

ztráta zaměstnání a příjmů, vrhá obyvatele do rukou lichvářů a neřešitelných existenčních 

problémů. 

Cílem diplomové práce je za pomoci standardních metod finanční analýzy a 

moderních metod měření výkonnosti zhodnotit finanční zdraví výrobního podniku Bekaert 

Bohumín, spol. s r. o. a to v časové řadě 2007 aţ 2012 a to především z pohledu externího 

zájemce o poznání. Posoudit jeho kondici, analyzovat dopady globální krize, definovat 

finanční stabilitu a identifikovat slabiny. Zároveň navrhnout vhodná opatření k posílení 

ekonomické situace firmy.  
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Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou-metodologickou a část aplikační. 

V první části jsou prezentovány základní pojmy a nástroje z  finančního řízení. Výklad se 

odvíjí od postupů testujících rentabilitu, likviditu, finanční stabilitu, solventnost a výkonnost.  

V rámci praktické části, jako základní metodický aparát je vyuţita poměrová 

analýza, horizontální a vertikální analýza, vybrané bankrotní a bonitní modely a hodnotový 

ukazatel EVA. Zdroje vstupních informací jsou jak externí tak interní, převáţná většina údajů 

je čerpána z finančního účetnictví podniku prostřednictvím základních finančních výkazů. 

Jednotlivé uzávěrky a výroční zprávy jsou ověřeny auditorem, který svým výrokem stvrzuje, 

ţe účetní data věrně zobrazují finanční situaci podniku. Výsledné ekonomické hodnocení 

vychází z dat jak kvantitativního tak i kvalitativního charakteru. Součástí předmětného 

rozboru je i komparace výstupů firmy s průměrnými hodnotami dosahovanými v oboru, 

v kterém předmětná společnost podniká. Poslední etapa vyhodnocení zdraví firmy na základě 

syntézy poznatků, identifikuje odchylky a navrhuje doporučené varianty ke zlepšení celkové 

výkonnosti firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2 TEORETICKO - METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

Problematika finančního řízení na úrovni podniku, její znalost a zvládnutí, je 

základním předpokladem a podstatným faktorem, který pozitivně ovlivňuje vnitřní i vnější 

okolí podniku. Tato kapitola prezentuje vybrané základní pojmy z oblasti finančního řízení a 

technické instrumentárium finančního rozhodování. 

2.1 Finanční řízení podniku 

 

Finanční řízení a finance tvoří klíčovou oblast celkové ekonomiky podniku. Je 

těţištěm práce finančního manaţera a výsledkem úsilí by měla být jistota v tom, ţe účetní 

výkazy věrně odpovídají skutečnosti, ţe majetek je chráněn, rizika jsou zajištěná a společnost 

má dostatek efektivně pouţitých prostředků. Jedná se o proces dynamický, který se mění dle 

aktuálních podmínek. Výstupem správného finančního řízení je ekonomicky stabilní firma.  

V této souvislosti lze pak definovat finanční stabilitu podniku jako situaci, kdy 

systém dané organizace plní své funkce bez závaţných poruch a je zajištěna taková odolnost 

systému, aby byla minimalizována rizika k vzniku finanční nestability.  

Z ekonomického pohledu základním cílem podnikové činnosti je dosahovat 

odpovídající rentability při zajištění platební schopnosti Zpravidla pak vrcholovým, 

primárním cílem podniku a finančního řízení je maximalizace ekonomické hodnoty podniku. 

Z toho hlediska nahlíţíme na podnik jako na nástroj zhodnocení vloţených zdrojů [9]. 

Finančním řízením a rozhodováním se zabývá nejen finanční manaţer. Tato činnost 

zasahuje do aktivit celého podnikového organizmu a stručně lze jeho obsah formulovat takto:  

 

1. „Získávání kapitálu (zdrojů) pro běžné i budoucí potřeby podniku a rozhodování o jeho 

struktuře.  

 

2. Rozhodování o alokaci finančních zdrojů (financování běžné činnosti podniku, výzkumu a 

vývoje nových produktů a technologií, investice do pozemků, budov, strojů, zásob a 

finančních aktiv). 

 

 

3.  Rozhodování a rozdělování zisku (k posílení vlastního kapitálu nebo k výplatě dividend). 
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4. Řízení, evidence, analýza a kontrola hospodářské stránky činnosti podniku [9, s. 127].“ 

 

„Hlavní pojmy, jak uvádí Landa [9, s. 128], se kterými finanční manažeři pracují, 

jsou: 

 zisk, 

 likvidita, 

 hodnota, 

 riziko. 

Zisk představuje přebytek výnosů nad náklady (v opačném případě se jedná o 

ztrátu). Zisk je (vedle kapitálových vkladů) základním zdrojem zvyšování vlastního kapitálu 

podniku a tím i zvyšování hodnoty podniku. 

Likvidita představuje schopnost podniku hradit své splatné (a rovněž i budoucí) 

závazky. Likvidita se zpravidla vyjadřuje jako přebytek krátkodobých aktiv (zásob, 

pohledávek a peněžních prostředků) nad krátkodobými splatnými závazky. 

Hodnotou se rozumí (především ekonomická přidaná hodnota, vypočtená pomoci 

ukazatele EVA. V praxi se však hodnota podniku může měřit i účetní hodnotou (hodnotou 

vlastního kapitálu) nebo s pomocí znaleckého ocenění podniku. 

Riziko je vždy přítomno v každém podnikatelském rozhodování (a tím spíše ve 

finančním rozhodování). V praxi má různou podobu, např. riziko neúspěšnosti investičního 

projektu a s tím spojené nebezpečí nesplácení bankovního úvěru.“ 

 

Finanční řízení a rozhodování disponuje dynamickými aspekty, coţ znamená, ţe je 

důleţité koordinovat jak strategické, taktické, tak operativní dimenze a variabilitu v čase. 

Konkrétní aplikované postupy finančního řízení, cíle, pouţívané nástroje a struktura 

finančních zdrojů se odvíjí od vývojové fáze firmy. Kaţdá tato etapa podniku vykazuje 

specifické rysy, které se projevují v různé struktuře peněţních toků a potřebě kapitálu [2]. 

„Finanční řízení představuje dosahování rovnováhy mezi finanční výkonnosti 

(rentabilitou), kapitálovou strukturou (zadlužeností) a solventností (likviditou) [2, s. 13].“ 

Celou oblast finančního managementu můţeme rozdělit na dvě kategorie: 

 

 krátkodobé finanční řízení, 

 dlouhodobé finanční řízení. 
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První skupina se orientuje na řízení likvidity a pracovního kapitálu, řízení 

krátkodobých aktiv a pasiv a výstupem je sestavení krátkodobého finančního plánu. 

Podstata práce druhé skupiny spočívá v investičním rozhodování, optimalizaci 

finanční struktury, v dividendové politice a vyúsťuje v sestavení dlouhodobého finančního 

plánu.[6]. 

Hrdý [6, s. 56] tvrdí, ţe „Finanční strategii podniku je možné charakterizovat jako 

finanční rozhodování a finanční postupy, kterými má být dosaženo strategických finančních 

cílů. Pro finanční strategii je tedy charakteristická skutečnost, že se zabývá činnostmi 

podniku v dlouhodobém časovém horizontu. Základním finančním strategickým cílem 

podnikání je maximalizace tržní hodnoty firmy, u akciové společnosti maximalizace tržní 

hodnoty akcií. Vedle tohoto základního cíle, je možné zmínit ještě některé další cíle, jako 

např. maximalizace zisku, udržování dostatečné likvidity podniku, maximalizace podílu 

podniku na trhu apod.“ 

S procesy finančního řízení je úzce propojena finanční analýza. Vystupuje zde jako 

technické instrumentárium finančního rozhodování. Její role spočívá v poskytování 

informačních podkladů pro manaţery za účelem rozhodování při řešení úkolů dlouhodobého i 

krátkodobého charakteru. Názory a přístupy manaţerů k řešení rozhodovacích úloh různého 

časového charakteru se koncentrují ve formulaci tzv. finančních politik, dluhové, úvěrové, 

politika v oblasti likvidity, politika nakládání s výsledkem hospodaření a politika v oblasti 

podnikového účetnictví [9]. 

 

2.2  Finanční analýza podniku 

 

„Finanční analýza, jak uvádí Kalouda [7, s. 152], jako složka finančního řízení 

podniku, bývá charakterizována, jako metodický nástroj, který dovolí posoudit tzv. finanční 

zdraví posuzovaného podniku. Umožňuje z běžně dostupných informací (účetní evidence 

podniku atd.) získat informaci další, jinak nedostupnou.“ 

Landa [9] tvrdí, ţe tato metoda v určitém smyslu tlumočí souhrnné finanční 

informace jejich uţivatelům. Interpretuje informace obsaţené ve finančních výkazech 

podniků ve vztahu k problematice finančního řízení. 

Systém finanční analýzy není legislativně upraven právními předpisy nebo 

všeobecně platnými standardy jako například finanční účetnictví nebo daňová problematika. 
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Tento důvod způsobuje nejednotnost terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladů, 

interpretace a srovnání výsledků. 

 

Sedláček [12, s. 1] uvádí, ţe „klasická finanční analýza obsahuje 2 navzájem 

propojené části: 

 

 Technická finanční analýza, tzv. kvantitativní, která používá hlavně 

matematických, statistických metod a dalších algoritmických metod ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným posouzením výsledků. 

 

 Fundamentální finanční analýza, tzv. kvalitativní, která je založena na 

rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi mimoekonomickými a 

ekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich subjektivních odhadech 

i na citu pro situace a jejich trendy.“ 

 

Kalouda [7, s. 153] definuje etapy a postup finanční analýzy takto, „obecně lze 

proces finanční analýzy rozdělit do čtyř etap: 

 

a) zjištění základních charakteristik (standardizovaných), 

b) určení odchylek od standardů, 

c) případná podrobnější analýza ve vybraných oblastech, 

d) identifikace příčin nežádoucích stavů.“ 

 

Jednotlivé etapy se skládají z dílčích postupových kroků: 

 

1. Charakteristika prostředí a sběr dat. 

2. Výběr vhodné metody a základní zpracování dat. 

3. Pokročilé zpracování dat. 

4. Návrhy na dosaţení cílového stavu [12]. 

 

Kalouda [7, s. 154] tvrdí, ţe „základní metodický aparát je již v zásadních rysech 

standardizován a je tvořen následujícím přístupy: 

 

 analýza horizontální, 
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 analýza vertikální, 

 poměrová analýza, 

 soustavy ukazatelů, 

 bonitní a bankrotní modely.“ 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Nezbytnou součástí finančního řízení podniku je neustále sledování a vyhodnocování 

ekonomických dat. Podle typu vstupních dat a účelu k čemu rozbor slouţí, rozlišujeme 

metody finanční analýzy. Analýzou absolutních dat (stavových i tokových) se zabývají dvě 

metody a to analýza trendů (horizontální analýza) a procentuální rozbor (vertikální analýza). 

Kislingerová a Hnilica [8, s. 9] tvrdí, že „výchozím bodem finanční analýzy je tzv. 

vertikální a horizontální rozbor finančních výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní 

absolutní údaje z účetních výkazů v určitých relacích, v určitých souvislostech.“ 

2.3.1 Horizontální analýza 

 

Tento typ horizontální analýzy účetních výkazů umoţňuje odhalit meziroční změny 

jednotlivých hodnot, ke kterým dochází v hodnoceném podniku. Změny jsou vyjádřeny jak 

v absolutní tak relativní podobě. Princip spočívá v porovnávání údajů v jednotlivých řádcích, 

horizontálně, coţ umoţňuje odhalovat trendy v hospodaření firmy.  

Základem je výpočet rozdílových hodnot [12]: 

 

 
𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =

𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 . 100 (2.1) 

 

Chceme-li vhodným způsobem kvantifikovat meziroční změny, máme k dispozici 

několik variant, můţeme buď vyuţít různé indexy či diference (rozdíly). Zde můţeme zjistit, 

o kolik % se jednotlivé poloţky rozvahy oproti minulému roku změnily, popř. o kolik se 

jednotlivé poloţky změnily v absolutních číslech (tj. diference). Při zpracování reportů o 

hospodaření firmy je tato metoda schopna poskytnout informaci jak o minulém stavu 

podniku, tak i o jeho budoucím vývoji. 
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2.3.2 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza slouţí k posouzení jednotlivých komponentů majetku a kapitálu, 

tzv. struktura aktiv a pasiv podniku [12]. 

Sedláček [12, s. 17] tvrdí, ţe „označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při 

procentním vyjádření jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů 

(ve sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky. Jako základ ve výši 100 % se u výkazu zisku 

a ztrát bere obvykle velikost tržeb a v rozvaze zase celková hodnota aktiv podniku.“ Na 

základě této analýzy zjišťujeme majetkovou strukturu podniku a podíly jednotlivých 

majetkových skupin na celkové bilanční sumě. Jedná se o velmi jednoduchou analýzu, která 

nám napoví mnohé o ekonomice podniku.  

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny – poloţky 

rozvahy či výsledovky – v čase nebo ve vztahu k jedné vztaţné veličině, poměrová analýza 

dává do „poměru“ poloţky vzájemně mezi sebou a zároveň navazuje na analýzu absolutních 

dat. Díky těmto ukazatelům se nám finanční situace ukazuje v dalších souvislostech.  

Jak uvádí Sedláček [12, s. 55] „poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také 

nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o 

základních finančních charakteristikách podniku.“ Je jasné, ţe při charakteristice finanční 

situace nevystačíme pouze s jedním ukazatelem, pracujeme s významnou skupinou ukazatelů. 

Ty jsou zacíleny do všech oblastí výkonnosti firmy. Jejich struktura a uspořádání se 

mohou lišit podle účelu, ke kterému jsou vyuţívány. 

Podle oblastní finanční analýzy se poměrové ukazatele člení na: 

 

 ukazatele rentability (výnosnosti), měřící celkovou účinnost řízení, 

 ukazatele aktivity, měřící schopnost vyuţívat zdroje, 

 ukazatele zadluţenosti, měřícími rozsah, v jakém je podnik financován cizím 

kapitálem, 

 ukazatele likvidity, měřícími schopnost podniku uspokojit své závazky vůči okolí, 

 ukazatele trţní hodnoty podniku, měřící cenu akcií a majetek podniku [12]. 
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Kislingerová [8, s. 29] konstatuje „je zřejmé, že k tomu, aby podnik mohl dlouhodobě 

existovat, musí být nejen rentabilní, tj. přinášet užitek vlastníkům, ale i likvidní a přiměřeně 

zadlužený. Jedině tehdy bude splněn předpoklad going concern principu.“ 

Princip vychází z účetní zásady – neomezené doby trvání účetní jednotky a je 

zaloţen na předpokladu, ţe účetní jednotka nemá v úmyslu ani povinnost přistoupit ke své 

likvidaci ani omezit rozsah své činnosti. 

Při této proceduře je důleţité zpracovávat ukazatele v časových řadách a získané 

hodnoty z finančního rozboru pouţít k úspěšnému řízení podniku.  

 

2.4.1 Ukazatele rentability 

 

Tyto ukazatele patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům, protoţe informují o 

efektu, jakého bylo dosaţeno vloţeným kapitálem. Jsou obecně nejvíce volatilní, protoţe 

mnoho proměnných, kterých se týkají, patří mimo firemní kontrolu. Lze je shrnout do 3 

skupin - měřící rozpětí, měřící návratnost a měřící účetní a trţní hodnotu [10].  

Obecný tvar ukazatele je tedy [7]: 

 

 
𝑣ý𝑛𝑜𝑠

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.2) 

 

Oblast rentability posuzuje více typů ukazatelů. Tyto charakterizují vztahy mezi 

ziskem a kapitálem. Vzhledem k tomu, ţe existuje více druhů zisků i kapitálu, existuje i více 

ukazatelů výnosnosti. 

 

ROI- ukazatel rentability vloženého kapitálu,  

patří k nejdůleţitějším, protoţe hodnotí podnikatelskou činnost firmy. 

Vypočítá se podle vzorce [12]:  

 

 
𝑅𝑂𝐼 =  

𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.3) 

 

Tento ukazatel nám vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vloţený do 

podniku, nezávisle na zdroji financování. Sedláček [12, s. 56] tvrdí, ţe „celkový kapitál 
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představuje stavovou veličinu, my však potřebujeme vyjádřit míru zisku za určitý interval, 

v němž byly vložené prostředky vázány. Proto se pracuje s průměrem těchto veličin na 

počátku a na konci období, což však nepřispěje k věrnějšímu obrazu v případě, že se stav 

veličin v průběhu sledovaného období výrazně měnil. 

Čitatel zlomku není zadán jednoznačně. Setkáváme se zde se ziskem před úhradou 

všech úroků a daně z příjmů EBIT, ziskem před úhradou dlouhodobých úroků a daně 

z příjmů, ziskem před zdaněním EBT, ziskem po zdanění EAT či ziskem po zdanění zvýšeném o 

nákladové úroky, resp. zvýšeném o zdaněné úroky.“ 

 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv, 

informuje o výnosu z podnikových aktiv, poměřuje zisk s investicemi do těchto aktiv 

a to bez ohledu na rozlišení jakými zdroji jsou daná aktiva kryta, z vlastních nebo cizích, 

krátkodobých nebo dlouhodobých.  

Konstrukce ukazatele ROA má tvar [12]: 

 

 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.4) 

 

Pokud vzorec ukazatele ROA pracuje s EBIT, který odpovídá zhruba provoznímu 

zisku, potom vypočtený ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku před odpočtem 

daní a nákladových úroků [12]. 

 

ROE - ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

je měřítkem hlavně pro vlastníky, kteří zjišťují, jestli podstoupenému riziku danou 

investicí odpovídá i míra výnosu. 

Ukazatel ROE vypočteme podle vztahu [12]: 

 𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.5) 

Pro investora je důleţité, aby výnos byl vyšší neţ úroky, které by obdrţel při jiné 

formě investování, např. z obligací, termínovaných vkladů, majetkových cenných papírů 

apod. V případě, ţe hodnota ROE by byla dlouhodobě niţší neţ garantovaná výnosnost z jiné 
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bezrizikové investice, hrozí podniku nejspíš zánik nebo změna vlastníků a to z důvodu, ţe 

investor svůj kapitál bude koncentrovat jinde, způsobem pro něho výnosnějším. 

 

PMOS - ukazatel ziskové marže, 

slouţí k oborovému srovnání ziskového rozpětí. Jeho výpočet provádíme 

následovným způsobem [12]: 

 

 
𝑃𝑀𝑂𝑆 =

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.6) 

 

V případě, ţe hodnota ukazatele PMOS se nachází pod odvětvovým průměrem, 

znamenám to, ţe ceny jsou nastaveny nízko nebo je to signál vysokých firemních nákladů. 

 

2.4.2 Ukazatele aktivity 

 

Tato skupina ukazatelů měří, jak efektivně, s jakou intenzitou vyuţívá management 

podniková aktiva. Má-li jich více, neţ je účelné, tak mu zbytečně vznikají náklady naopak 

má-li jich nedostatek, tak se musí vzdát výhodných podnikatelských příleţitostí, coţ znamená, 

ţe přichází o výnosy, které by mohl získat. Do této oblasti spadá celá řada dílčích ukazatelů. 

Obrat celkových aktiv, 

vypovídá o efektivitě řízení celkových aktiv v podniku. Ukazuje, kolikrát se aktiva 

obrátí za určitý časový interval, obvykle za rok.  

Tento ukazatel vypočteme ze vztahu [5]: 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.7) 

Sedláček [12, s. 61] konstatuje, ţe „ pokud je intenzita využívání aktiv podniku je nižší 

než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby 

nebo odprodána některá aktiva.“ 
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Obrat zásob, 

ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku kaţdá poloţka zásob podniku prodána a 

zase znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazatele je to, ţe trţby nám odráţejí trţní hodnotu, 

naopak zásoby se uvádějí v nákladových cenách. Proto je často nadhodnocená skutečná 

obrátka. Tuto slabinu bychom mohli odstranit, kdybychom do čitatele dosadili náklady na 

prodané zboţí, avšak tradičně se pouţívají trţby.  

Sedláček [12, s. 62] tvrdí „vysoký obrat zásob rovněž podporuje důvěru v ukazatel 

běžné likvidity. Naopak při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze 

usuzovat, že podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena oficiálně 

uvedená v účetních výkazech.“ 

Obrat zásob vypočítáme [5]:  

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (2.8) 

Současný trend sniţování nákladů firem vyvolává aktivity ke zvyšování obrátkovosti 

zásob, čímţ se sniţuje vázanost finančních i materiálových zdrojů v podniku s kladným 

dopadem na rentabilitu. 

Doba obratu zásob, 

ukazatel udává počet dnů, jenţ jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo prodeje. Rovněţ se jedná o indikátor likvidity, protoţe určuje délku procesu 

proměny zásob v hotovost nebo pohledávku. 

Ukazatel doby obratu zásob lze určit ze vztahu [12]: 

 𝐷𝑜𝑏𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 (2.9) 

Při hodnocení lze povaţovat za optimální klesající trend ukazatele, také se doporučuj 

provést oborové srovnání s podobným typem podniku. V ČR se doba obratu zásob u většiny 

firem pohybuje v rozmezí 50 aţ 100 dní, příznivý vývoj lze interpretovat u intenzity obratu do 

30 dnů. Větší hodnota neţ 100 dnů se povaţuje za negativní [12].  
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Doba obratu pohledávek, 

ukazatel určuje průměrnou dobu splatnosti pohledávek. Platební schopnost firmy, 

likvidita a mobilita jsou určeny hlavně inkasem pohledávek a pohybem zásob [9]. 

Dobu obratu pohledávek určíme ze vztahu [12]: 

 

 
𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  

𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 (2.10) 

 

Pro vyhodnocení je dobré srovnat výsledek doby obratu pohledávek s běţnou lhůtou 

splatnosti, kterou firma uţívá při fakturaci odběrateli. 

Doba obratu závazků, 

ukazatel průměrné doby odkladu plateb. Vypovídá o platební morálce firmy vůči 

dodavatelům. 

Vypočítá se ze vztahu [12]: 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 (2.11) 

 

Inkaso pohledávek a odklad plateb lze efektivně kombinovat. V provedení, kdy firma 

inkasuje dříve trţbu za pohledávku, neţ uskuteční platbu závazků, lze konstatovat, ţe firma je 

ve výhodě z důvodu čerpání bezúročného úvěru od svých dodavatelů. 

2.4.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Úzce souvisí s kapitálovou strukturou podniku a měří rozsah, v jakém podnik 

pouţívá k financování cizí zdroje. Správné zacházení s cizím kapitálem můţe posílit celkovou 

rentabilitu i zvýšit trţní hodnotu podniku, zároveň však zvyšuje finanční nestabilitu. K 

analýze zadluţenosti slouţí níţe uvedené ukazatele. 

 

Celková zadluženost, 

ukazatel napjatosti nebo také věřitelského rizika. Udává úroveň krytí majetku 

podniku cizími zdroji. 

Vypočte se způsobem [12]: 



18 

 

 
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.12) 

 

Věřitelé logicky preferují nízký ukazatel celkové zadluţenosti na rozdíl od vlastníků, 

kteří podporují verzi s větší finanční pákou za účelem znásobení výnosů [12]. 

 

Koeficient zadluženosti, 

tzv. koeficient samofinancování. Ukazatel má stejnou vypovídací hodnotu jako 

ukazatel celkové zadluţenosti. Rozdíl spočívá, ţe celková zadluţenost roste lineárně, zatímco 

koeficient zadluţenosti exponenciálně. Při finančním rozboru společnosti se vyuţívá i 

převrácená hodnota tohoto ukazatele, která bývá označována jako míra finanční samostatnosti 

podniku [12]. 

Výpočet provádíme následovně [12]: 

 

 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.13) 

 

Úrokové krytí, 

tento ukazatel informuje, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. Reálně by měla 

část zisku vyprodukovaná cizím kapitálem stačit na pokrytí nákladů vzniklých z vypůjčených 

zdrojů. V případě hodnoty ukazatele úrokového krytí 1, vyprodukovaný zisk je roven hodnotě 

zaplacených úroků [12].  

Výpočet ukazatele provádíme následovně [12]: 

 

 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  

𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (2.14) 

 

Vyšší hodnoty tohoto ukazatele jsou důkazem efektivní práce nakládání s cizími 

zdroji. 

 

 

 

 

 



19 

 

2.4.4 Ukazatele likvidity 

 

Souvisí s platební schopností podniku a navazují na ukazatele finanční závislosti. 

Likviditu lze definovat jako soubor všech potenciálně likvidních aktiv, které má podnik 

k dispozici. 

Rozlišujeme 3 základní stupně likvidity: 

 

Běžná likvidita, 

je poměr krátkodobého oběţného majetku ke krátkodobým závazkům Ukazuje, 

kolikrát pokrývá oběţný majetek krátkodobé závazky podniku.  

Vzorec pro výpočet ukazatele je [12]: 

 

 
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.15) 

 

Pro hodnocení podniku v oblasti likvidity je důleţitá struktura oběţných aktiv, 

měřítkem budoucí solventnosti společnosti je postačující hodnota ukazatele vyšší neţ 1,5 

[12].  

 

Pohotová likvidita, 

odstraňuje určité nevýhody předchozího ukazatele a vylučuje z oběţných aktiv 

zásoby.  

Upravený vzorec pro výpočet ukazatele pak je [12]: 

 

 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.16) 

 

Při analýze se doporučuje vzít v potaz ukazatel jak běţné, tak i pohotové likvidity 

z důvodu charakteru zásob. 

 

Okamžitá likvidita, 

poměřuje pouze finanční majetek a krátkodobé závazky firmy. Vyjadřuje kolik korun 

likvidního majetku, který zahrnuje peníze na běţných účtech, v pokladně, ceniny a 

krátkodobé cenné papíry, připadá na 1 Kč krátkodobých závazků [9]. 
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Následný výpočet je [12]: 

 

 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.17) 

 

Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2 [12]. 

 

Úzkou vazbu s oblastí řízení likvidity představuje cash pooling. Cash pooling - 

ekonomický nástroj pro řízení finančních zdrojů (sdílení peněţních prostředků) několika 

ekonomických subjektů, který je uţíván zejména u holdingových typů společností s matkou 

v zahraničí. Představuje soubor činností a opatření, které vedou k zajištění úhrady 

podnikových závazků. Jeho podstatou je koncentrace finančních zdrojů za účelem dočasného 

dorovnání rozdílů mezi debetními a kreditními zůstatky. Cílem je sníţení transakčních 

nákladů, sníţení rizika jak měnového tak úrokového, zpřehlednění situace a zefektivnění 

finančního plánování a to formou centralizace řízení hotovosti při zachování potřebné míry 

autonomie hospodaření jednotlivých subjektů [15]. 

 

2.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

 

Investoři, kteří vloţili své prostředky do základního kapitálu podniku i potenciální 

investoři obchodující na kapitálovém trhu potřebují pracovat s informacemi o návratnosti 

svých investic. Tohoto profitu lze dosáhnout buď výplatou dividend, nebo růstem ceny akcií. 

Cenou akcie se rozumí cena obyčejné kmenové akcie kótované na burze nebo na 

mimoburzovním trhu. Kotace, popř. cena, za kterou se uskutečnila poslední transakce, je 

známá a dostupná široké veřejnosti [12]. 

Účetní hodnota akcie se vypočte [12]: 

 

 Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
 (2.18) 

 

Při interpretaci tohoto ukazatele je dobré provést srovnání s trţní hodnotou podniku 

odvozenou kapitálovým trhem. 

 



21 

 

Čistý zisk na akcii, pod tímto pojmem rozumíme celkový zisk po zdanění a po 

výplatě primárních dividend. 

Výsledek ukazatele získáme ze vzorce [12]: 

 

 
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 =  

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
 (2.19) 

 

Výpočet ukazatele informuje o finanční situaci podniku a povaţujeme jej za klíčový 

údaj při trendové analýze.  

 

2.5 Bonitní a bankrotní modely 

 

Cílem těchto modelů je predikce finanční tísně společnosti, tzn. identifikovat 

symptomy budoucí nesolventnosti. Za tímto účelem existuje celá mnoţina různých metod. 

Kalouda [7, s. 164] definuje „ finanční zdraví podniku jako jedno ze syntetických 

kritérií zvláštního významu, a to jako logický průnik podnikem dosažené rentability a 

likvidity.“ 

 

 Finanční zdraví = rentabilita (zisk) + likvidita (CF) (2.20) 

 

Teorie finančního řízení vyvinula řadu modelů a metod, které hodnotí finanční zdraví 

firmy jiným způsobem. Tyto metodické nástroje finanční analýzy označujeme jako metody 

identifikace budoucí nesolventnosti a nebo bankrotní/bonitní modely. Jsou obvykle postaveny 

na více faktorové analýze vzájemných závislostí mezi vstupními a výstupními ukazateli. S 

ohledem na jejich vypovídací schopnost je lze rozdělit do dvou podskupin: 

 

a) bankrotní modely,  

 zbankrotuje podnik, 

 vychází ze skutečných údajů, 

 

b) bonitní modely, 

 je podnik dobrý nebo špatný, 

 vychází z části z teoretických poznatků, z části z poznatků pragmatických [7]. 
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Bankrotní modely 
 

Bankrotní modely předznamenávají, zdali je účetní jednotka v dohledné budoucnosti 

ohroţena bankrotem, kterému předchází určité symptomy, např. problémy s nízkou likviditou, 

rentabilitou, čistým pracovním kapitálem, apod. K nejznámějším bankrotním modelům patří: 

 

 Altmanův model (Altmanova formule bankrotu), 

 Tafflerův model. 

 

Altmanova formule bankrotu (Z-Score, Z-skóre, Z-funkce) 

Autorem modelu je profesor Altman, 1968, který pouţil pro stanovení diskriminační 

rovnice vzorek několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem a stanovil Z-

skóre diferencovaně pro společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze a zvlášť 

pro ostatní podniky [12]. 

Vzorec pro výpočet je uveden v následujícím tvaru [12]: 

 

 𝑍 𝑠. 𝑟. 𝑜.  = 0,717.𝑋1 + 0,847.𝑋2 + 3,107.𝑋3 + 0,42 .𝑋4 +  0,998 .𝑋5  

 

(2.21) 

kde: 

X1 = oběţná aktiva – krátkodobé zdroje/suma aktiv, 

X2 = nerozdělený zisk/suma aktiv, 

X3 = EBIT/suma aktiv, 

X4 = účetní hodnota základního kapitálu/celkové dluhy, 

X5 = trţby//suma aktiv, 

EBIT = zisk před zdaněním a úroky/ekvivalent provozního zisku. 

 

Hodnocení výstupu vychází z kritérií: 

Pokud je výsledek 𝑍 > 2,9 lze posoudit finanční situaci firmy jako uspokojivou. 

V případě, ţe se Z-Score nachází v intervalu 1,2 < 𝑍 ≤ 2 jedná se o neprůkazný výsledek a 

podnik se nachází v tzv. šedé zóně. Přímý kandidát bankrotu je definován, kdyţ 𝑍 ≤ 1,2 [7]. 

 

Altmanova formule bankrotu pro a.s. 

Rovnice pro výpočet má tvar [12]: 

 



23 

 

 𝑍 𝑎. 𝑠 = 1,2.𝑋1 +  1,4.𝑋2 +  3,3.𝑋3 +  0,6.𝑋4 +  1,0.𝑋5 (2.22) 

 

Proměnné u Altmanovy formule bankrotu pro akciové společnosti se liší od modelu 

pro společnosti s r.o. v definování hodnoty poměrového ukazatele X4, ostatní ukazatele se 

nemění.  

Kde: 

X4 = trţní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkového dluhu. 

 

Hodnocení Z-funkce interpretujeme, 𝑍 > 2,99 zařazuje firmu do kategorie s 

uspokojivou finanční situací. Varianta kdy, 1,81 < 𝑍 ≤ 2,99 posouvá podnik do zóny 

neznalosti nebo šedé zóny a hodnota 𝑍 ≤ 1,81  staví firmy do situací, přímých kandidátů 

bankrotu. Dělící hranice odlišující bankrotující podniky od přeţívajících existuje v případě 

výsledku 𝑍 = 2,675. Tato mezní hodnota poněkud zmírňuje výsledek analýzy, pokud Z-

Score spadá do šedé zóny [7]. 

Kalouda [7, s. 165] uvádí, ţe „spolehlivost predikce kolísá v závislosti na 

charakteristikách vzorku podniků, detailech metodiky a časovém horizontu predikce. Jako 

základní horizont uvažuje tato metodika dva roky, pro který vychází spolehlivost predikce od 

94 % do 96 %.“ 

 

Tafflerův bankrotní model 

Tento model vyuţívá 4 poměrové ukazatele spojené do diskriminační rovnice ve 

tvaru [12]: 

 

 𝑇 = 0,53.𝑅1 +  0,13.𝑅2 +  0,18.𝑅33 +  0,36.𝑅4 (2.23) 

 

kde: 

R1 = zisk před zdaněním/krátkodobé závazky, 

R2 = oběţná aktiva/ cizí kapitál, 

R3 = krátkodobé závazky/celková aktiva, 

R4 = trţby celkem/celková aktiva. 

 



24 

 

Následné hodnocení vychází z daných kritérií, pokud 𝑇 > 0,3, jedná se o firmy 

s malou pravděpodobností bankrotu, opačnou směrnicí mají firmy, u kterých je 𝑇 < 0,2, zde 

je pravděpodobnost bankrotu vyšší [12]. 

 

Bonitní modely 
 

Tyto modely jsou schopné predikovat finanční zdraví společnosti. Jejich škála 

hodnocení je široká a pohybuje se od dobrého zdraví aţ po špatné. Do této skupiny soustav 

ukazatelů patří: 

 

 Indikátor (index) bonity, 

 Quick test (Krallickův rychlý test), 

 Argentiho model, 

 Tamariho model a další. 

 

Index bonity 

Tento model, nazývaný téţ indikátor bonity, má široké uplatnění především 

v německy mluvících zemích. 

Vzorec pro výpočet indexu je následující [12]: 

 

 𝐼𝐵 = 1,5.𝑋1 +  0,08.𝑋2 +  10.𝑋3 +  5.𝑋4 +  0,3.𝑋5 +  0,1.𝑋6 (2.24) 

 

Výpočet jednotlivých ukazatelů provádíme následovně:  

X1 = cash flow/cizí zdroje, 

X2 = celková aktiva/cizí zdroje, 

X3 = zisk před zdaněním/celková aktiva, 

X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony, 

X5 = zásoby/celkové výkony, 

X6 = celkové výkony/celková aktiva. 

K interpretaci hodnot indexu bonity (IB) vyuţijeme níţe uvedenou stupnici: 
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Obrázek 2.1 Stupnice hodnocení Indexu bonity 

Zdroj: Sedláček (2009) 

 

Čím vyšší hodnotu dosahuje index bonity, tím lepší je hodnocení ekonomické situace 

firmy [12]. 

 

Kralickův rychlý test je pojmenován podle autora a slouţí k rychlé klasifikaci 

analyzované firmy. Disponuje dobrou vypovídací schopností. Z důvodu zabezpečení 

vyváţenosti analýzy zahrnuje test jeden vybraný ukazatel ze 4 oblastí – stability, likvidity, 

rentability a výsledku hospodaření.  

O kapitálové síle firmy a dlouhodobé finanční stabilitě informuje první ukazatel [12]: 

 

 

𝑘𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.25) 

 

Druhý ukazatel vyjadřuje délku časového období, za jak dlouho je podnik schopen 

uhradit své závazky a sleduje firmu rovněţ v oblasti finanční stability a solventnosti [12]. 

 

 
𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =  

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝐶𝐹
 (2.26) 

 

Další ukazatele Cash flow v procentech a ROA analyzují výnosovou situaci 

zkoumané firmy [12]. 

 

 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.27) 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐶𝐾 =  
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í − ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.28) 
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Bonita se následně stanoví tak, ţe získané výsledky za jednotlivé ukazatele se 

oklasifikují dle Tab. 2. 1 Stupnice hodnocení ukazatelů. Další krok spočívá ve výpočtu 

aritmetického průměru z výsledných známek. Doporučuje se vypočítat i průměr známek 

zvlášť pro oblast výnosovou a oblast stability [7]. 

 

Tab. 2.1 Kralickův test - Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel 
výborný  

(1) 

velmi dobrý  

(2) 

dobrý  

(3) 

špatný  

(4) 

ohrožen insolvenci  

(5) 

kvóta VK >30% >20% >10% >0% Negativní 

doba splacení dluhu <3 roky <5 let <12 let >12% > 30 let 

CF v % trţeb >10% >8% >0% >0% Negativní 

ROA >15% >12% >0% >0% Negativní 

Zdroj: Kalouda (2011)  

 

Indexy IN 

 

Autoři modelu jsou Ivan a Inka Neumaierovi a vytvořili celkem 4 varianty indexu IN 

za účelem posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků. Indexy IN patří 

do skupiny bankrotních a bonitních modelů. 

Index IN95, 
1
 jelikoţ akcentuje hledisko věřitele je označován jako index důvěry a 

vykazuje více neţ 70% úspěšnost při odhadování finanční tísně podniku. Je zaloţen rovněţ 

jako Z-skóre na poměrových ukazatelích z oblasti zadluţenosti, aktivity, výnosnosti a 

likvidity a určí se ze vztahu [12]: 

 

 𝐼𝑁95 = 𝑉1.𝐴 + 𝑉2.𝐵 + 𝑉3.𝐶 + 𝑉4.𝐷 + 𝑉5.𝐸 −  𝑉6.𝐹 

 

(2.29) 

kde: 

V1 aţ V6 jsou váhy jednotlivých kritérií. Hodnoty vah jsou zadány pro jednotlivé obory dle 

klasifikace ekonomických činností. Hodnota vah V2 = 0,11 a V5 = 0,10 a jsou pro všechna 

odvětví stejná [12]. Ostatní koeficienty pro zpracovatelský průmysl, 

odvětví výroby základních kovů, hutních a kovodělných výrobků [9]  

jsou: V1 = 0,26; V3 = 3,91; V4 = 0,38; V6 = 17,62. 

                                                 
1
 V označení IN95 vyjadřují první písmena jména autorů indexu a číslo označuje rok vzniku 
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Další hodnoty z uvedeného definičního vztahu pro IN95 získáme následovným 

výpočtem: 

 

A = aktiva/cizí kapitál, 

B = EBIT/nákladové úroky, 

C = EBIT/celková aktiva, 

D = celkové výnosy/celková aktiva, 

E = oběţná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry, 

F = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy [12]. 

Vyhodnocení výstupu provedeme dle klasifikace, pokud IN95 > 2 můţeme 

predikovat uspokojivou finanční situaci; šedá zóna nevyhraněných výsledků odpovídá 

hodnotě v intervalu 1 < IN ≤ 2 a podnik v ohroţení s váţnými finančními problémy vychází 

při IN ≤ 1 [12]. 

 

IN99 zohledňuje pohled vlastníka a vyjadřuje kvalitu podniku z hlediska jeho 

finanční výkonnosti. Jedná se o bonitní index, který doplňuje bankrotní index IN95. 

Landa tvrdí, ţe Index je zaměřený na zjištění, zdali firma vytváří ekonomickou 

přidanou hodnotu tj., srovnává, zda výnosnost vlastního kapitálu převyšuje alternativní 

náklady na kapitál. Ukazatel IN99 dokáţe identifikovat tvorbu hodnoty podniku s úspěšnosti 

větší neţ 84 %. Spolehlivěji je však schopen identifikovat opačnou situaci, kdy hodnotu 

podnik netvoří, zde existuje spolehlivost indexu 99 % [9]. 

Výpočet indexu počítáme na základě rovnice [12]: 

 

 𝐼𝑁99 = −0,017 .  𝐴 + 4,573  .𝐶 + 0,481 .  𝐷 + 0,015 .  𝐸 (2.30) 

Mantinely pro hodnocení udává níţe uvedená tabulka. 

 

Tab. 2.2 Hodnocení Indexu IN99 

Pokud IN >2,07 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

1,42 ≤ IN ≤ 2,07 Situace není jednoznačná, ale podnik tvoří hodnotu (TH) 

1,089 ≤ IN < 1,42 Nerozhodná situace, podnik má přednosti, ale i výraznější problémy 

0,684 ≤ IN < 1,089 Podnik spíše netvoří hodnotu 

IN < 0,684 Podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku 

Zdroj: Sedláček (2009) 
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IN01 vznikl spojením indexů IN95 a IN99 a rovnice je daná vztahem [12]: 

 

 𝐼𝑁01 =  0,13.𝐴 + 0,04.𝐵 + 3,92.𝐶 + 0,21.𝐷 +  0,09.𝐸 (2.31) 

 

Výslednou interpretaci provádíme dle následující klasifikace: 

Pokud IN > 1,77, podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku a tvoří 

hodnotu; v případě, ţe IN ≤ 0,75 hovoříme o podniku spějícím k bankrotu a situace, kdy 

podnik působí v šedé zóně, prognózujeme u výsledné hodnoty nacházející se v rozmezí 0,75 < 

IN ≤ 1,77 [12]. 

 

IN05 byl vytvořen jako poslední v řadě a výhodou tohoto modelu je spojení pohledu 

jak vlastníka, tak věřitele. Kromě změny vah se zde mění i hranice klasifikace [12]:  

 

 𝐼𝑁05 = 0,13.𝐴 + 0,04.𝐵 + 3,97.𝐶 + 0,21.𝐷 + 0,09.𝐸 (2.32) 

 

Vyhodnocení pak vychází z kritérií, hodnota indexu IN05 < 1,6 předvídá u firmy 

uspokojivou finanční situaci; v intervalu 0,9 < IN ≤ 1,6 se jedná o šedou zónu a IN ≤ 0,9 jiţ u 

podniku signalizuje váţné finanční potíţe [12]. 

 

2.6 Moderní ukazatele ekonomické výkonnosti 

 

Klíčovým nedostatkem standardních metod měření výkonnosti je skutečnost, ţe 

neberou v potaz náklady na kapitál a podnikatelské riziko. Na základě kritiky těchto 

klasických ukazatelů vznikají v podnikové praxi nové přístupy k měření a řízení výkonnosti 

podniku. Za klíčový poţadavek, který úzce souvisí s moderními metodami měření 

ekonomické výkonnosti, povaţujeme faktor výkonnosti podniku a faktor 

konkurenceschopnosti a to nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. Pro tyto účely základním 

kritériem pro posouzení výkonnosti firmy je čistá současná hodnota. Samotná koncepce čisté 

současné hodnoty je poměrně jednoduchá a Landa [9, s. 103] ji vyjádřil takto: 

„Vlastník požaduje, aby mu podnik přinesl více, než kolik do něj vložil.“ 

Při praktických výpočtech zvýšené čisté hodnoty je nutné respektovat 2 základní 

principy teorie financí: 
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První, ţe koruna obdrţená dnes má větší hodnotu neţ koruna obdrţená zítra. 

Interpretace druhého principu – bezpečná koruna má větší hodnotu neţ riziková koruna. Za 

tímto účelem pro hodnocení ekonomické úspěšnosti firmy je potřeba znát základní vstupy a 

to: 

a) ekonomický přínos, který je vyjádřen jako čistý provozní zisk (po zdanění), nebo 

čistý provozní cash flow (peněţní toky), 

 

b) kapitál vložený do podnikání, kapitálem se zde rozumí buď hodnota vlastního 

kapitálu, nebo akciového kapitálu, 

 

c) náklady na vložený kapitál, tato hodnota představuje odměnu za vloţený či 

zapůjčený kapitál, při výpočtech se aplikuje buď aktuální úroková míra anebo se 

pouţije sazba předpokládaná ve výši alternativních nákladů na kapitál, 

 

d) čas a riziko, hledisko času se zohledňuje ve formě diskontování, které vyjadřuje 

postupné sniţování hodnoty peněz v čase, rizikovost jako aspekt finančního 

rozhodování se uplatňuje hlavně u investičních projektů při tvorbě diskontní sazby.  

 

Logickým závěrem pak je, ţe ekonomický efekt z podnikání musí být větší neţ 

náklady na investovaný kapitál, a to při zohlednění faktoru času i rizika [9]. 

 

Poţadované moderní kritéria hodnocení ekonomické výkonnosti podniku nejlépe 

splňují souhrnné ukazatele: 

 

 Ekonomická přidaná hodnota (EVA), 

 Trţní přidaná hodnota (MVA), 

 Diskontované cash flow. 

 

Kaţdý z těchto moderních ukazatelů má své výhody a nevýhody, kaţdý je 

zaloţen na jiných hodnotách a moţnosti jejich vyuţití se odvíjí od těchto skutečností. 

 

Ekonomická přidaná hodnota, Sedláček [12, s. 115] uvádí ţe, „model je založen na 

ekonomickém zisku, který na rozdíl od účetního zisku představuje přebytek výnosů, zůstávající 

firmě po zaplacení služeb z výrobních faktorů, vč. nejen cizího, ale i vlastního kapitálu. Jde o 
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hodnotu, která byla přidána hospodářskou činností firmy nad úroveň kapitálu vázaného 

v jejich aktivech. Náklad kapitálu je chápán jako míra výnosů akceptovatelná investory 

(věřiteli, vlastníky).“ 

Růst hodnoty podniku je podmíněn růstem hodnoty EVA, nejen současnou, ale i 

budoucí. Pro zvyšování EVA je potřeba znát faktory, které ovlivňují její výši. EVA se 

rozpadá do 3 základních částí: 

 

 Provozní oblast - reprezentovanou NOPATEM, zhruba odpovídá provoznímu 

zisku. Cílem je zvyšování NOPAT, aby hodnota EVA rostla. 

 

 Oblast financování - zastoupena WACC. Sniţování průměrných nákladů na 

kapitál vede ke zvyšování EVA. 

 

 Oblast investic – je dána hodnotou investovaného kapitálu, který je dán 

dlouhodobým hmotným majetkem a čistým pracovním kapitálem. Čím niţší 

hodnota investovaného kapitálu, tím větší růst EVA. 

 

Koncepce EVA poskytuje cenné informace pro finanční řízení a současně se jedná o 

silný nástroj určený na měření výkonnosti podniku [20]. 

 

„Ukazatel EVA se dnes stává jedním z klíčových ukazatelů, který je využíván nejen 

pro měření finanční výkonnosti podniku, ale také pro účely stanovení hodnoty firem, pro 

řešení otázek hmotní zainteresovanosti managementu v hodnotově orientovaném řízení. 

Maximalizace ekonomické přidané hodnoty by měla být kritériem pro rozhodnutí týkající se 

nových investic, změn výrobního programu, zásob, pohledávek či výběru dodavatelských nebo 

distribučních cest [2, s. 19].“ 

 

V současné době je moţné identifikovat dva přístupy výpočtu ukazatele EVA: 

 

 Standardní výpočet – výsledný ukazatel je označován EVA entity, metodika 

výpočtu vychází ze vstupních údajů sestavených podle US GAAP (amerických 

obecně uznávaných účetních standardů) nebo IFRS/AS (mezinárodní standardy 

účetního výkaznictví). 
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 Alternativní výpočet – výsledný ukazatel se označuje jako EVA equity, vychází 

z metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (zpracována manţely 

Neumierovými), alternativní proto, jelikoţ nevyţaduje převod standardních 

finančních výkazů na ekonomické (dané pozitivum je vykoupeno sloţitějším 

výpočtem vstupních parametrů [9]. 

 

 

 

Obrázek 2.2 Dekompozice vrcholového ukazatele EVA 

Zdroj: Management Mania (2013)  

 

Základní podoba vzorce pro výpočet EVA je následující: 

 

 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −𝑊𝐴𝐶𝐶.𝐶 

 

(2.33) 

nebo 

 𝐸𝑉𝐴 =  𝑅𝑂𝐼𝐶 −  𝑊𝐴𝐶𝐶 .𝐶 

 

(2.34) 

kde: 

EVA = ekonomická přidaná hodnota, 
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NOPAT = čistý provozní zisk za sledované období, 

WACC = váţený průměr nákladů na kapitál, 

C = kapitál (investovaný kapitál ve firmě), 

ROIC = výnosnost investovaného kapitálu (NOPAT/C). 

Váţený průměr nákladů na celkový kapitál podniku je moţné vypočítat podle vztahu 

[9]: 

 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑 .  1 − 𝑡 .
𝐷

𝐶
+  𝑟𝑒  .

𝐸

𝐶
 (2.35) 

kde:  

rd = náklady na cizí kapitál, tj. úrok, 

t = sazba daně z příjmů, 

D = cizí kapitál, 

C = celkový kapitál, 

re = náklady na vlastní kapitál, 

E = vlastní kapitál. 

 

Výsledné hodnocení interpretujeme, firma vytváří hodnotu pro vlastníky, jestliţe 

𝐸𝑉𝐴 > 0 [12]. 

Základní podmínkou růstu ekonomické přidané hodnoty je, ţe výnosnost vlastního 

kapitálu musí převyšovat alternativní náklad tohoto kapitálu neboli, poţadovanou rentabilitu 

odpovídající srovnatelnému riziku [12]. Touto podmínkou se pravděpodobně řídilo i 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které ve svých analýzách dle diagnostického modelu 

INFA klasifikuje průmyslové podniky na 4 skupiny: 
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Obrázek 2.3 Rozdělení podniku do skupin podle tvorby EVA 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2005) 

 

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA je výsledkem 

spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a akademické sféry. Model slouţí podnikům 

k ověření jejich finančního zdraví a porovnání výsledků s nejlepšími firmami v odvětví. Je 

schopen identifikovat přednosti firmy a nejpalčivější problémy, coţ představuje první krok 

k jejich řešení. Zdrojem dat je statistické šetření ČSÚ [16].  

Propočet roční hodnoty ekonomického zisku (EVA) dle této metodiky je počítán 

podle vzorce [9] : 

 
𝐸𝑉𝐴 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  𝑅𝑂𝐸 − 𝑟𝑒  .𝑉𝐾 (2.36) 

kde: 

ROE = rentabilita vlastníka kapitálu, 

re  = alternativní náklad vlastního kapitálu, 
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VK = vlastní kapitál. 

 

 𝑟𝑒 =  
𝑊𝐴𝐶𝐶 .

𝑈𝑍
𝐴

−  1 − 𝑑  .
𝑈

𝐵𝑈 + 𝑂
𝑉𝐾
𝐴

.  
𝑈𝑍
𝐴 −  

𝑉𝐾
𝐴   

 (2.37) 

 

kde: 

WACC = váţený náklad na kapitál, 

UZ = úplatné zdroje, 

A = aktiva celkem, 

VK = vlastní kapitál, 

BU = bankovní úvěry, 

O = dluhopisy, 

U/BU + O = úroková míra, 

d = daňová sazba. 

 Výše alternativního nákladu na kapitál u alternativního výpočtu EVA definuje vztah 

[9]: 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑓 +  𝑟𝐿𝐴 +  𝑟𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘 +  𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  

 

(2.38) 

kde: 

rf = výnosnost bezrizikového aktiva, 

rLA = riziková přiráţka za velikost podniku, 

rpodnik = riziková přiráţka za podnikatelské riziko podniku, 

rfinstab = riziková přiráţka za finanční stabilitu a je navázána na likviditu L3. 

 

EVA equity je definována jako součin vlastního kapitálu a tzv. spreadu, výnosnost 

vlastního kapitálu ROE mínus alternativní náklad na vlastní kapitál re [17]. Bezriziková sazba 

(rf) je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů a je zveřejněna na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které čerpá z pramenu České národní banky. 

 

Ukazatel tržní přidané hodnoty jak uvádí Landa [9, s. 104], „měří rozdíl mezi tržní 

hodnotou podniku a kapitálem investovaným do podniku. Je-li tržní hodnota větší, podnik 

vykazuje tržní přidanou hodnotu. Ukazatel vyžaduje znalost tržní hodnoty podniku vyjádřené 
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buď kurzem akcií na kapitálovém trhu, nebo znaleckým posudkem ocenění podniku. V tom 

spočívá základní omezení ukazatele, protože požadované hodnoty nejsou vždy dostupné.“ 

Vztah pro výpočet trţní přidané hodnoty je vyjádřen následovně [9]: 

 

 
𝑀𝑉𝐴 = 𝑡𝑟ž𝑛íℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑉𝐾 − úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑉𝐾 (2.39) 

 

Hodnota ukazatele MVA zobrazuje vnější výkonnost podniku, jeho trţní ocenění. 

Proto základním předpokladem pro výpočet ukazatele MVA je umístění akcií na veřejně 

obchodovatelné finanční trhy a dobře fungující kapitálový trh [9]. 

Důleţitou metodou hodnocení ekonomické výkonnosti podniku je výpočet 

diskontovaných peněžních toků. Výsledek výpočtu je diskontování (odúročení) čistého 

provozního peněţního toku za zvolený časový úsek s pomocí diskontní sazby na úrovni 

nákladů na vloţený kapitál a podnikatelského rizika. Pokud výsledná čistá současná hodnota 

je větší neţ 0, lze investici zhodnotit jako ekonomicky výhodnou [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3 CHARAKTERISTIKA BEKAERT BOHUMÍN, S. R. O. 

 

Firma Bekaert Bohumín, s. r. o. je moderní specializovaný závod na výrobu 

průmyslových ocelových drátů patřící do skupiny NV Bekaert SA, která má své hlavní sídlo v 

Evropě - Belgii ve městečku Zwevegem leţícím necelých 100 km od hlavního města Brusel. 

Mateřská společnost NV Bekaert SA byla zaloţena v roce 1880 a z malé rodinné 

výrobní a obchodní společnosti se rychle rozrostla do velké globální firmy provozující 

výrobní závody v mnoha zemích světa včetně České a Slovenské republiky a disponující 

rozsáhlou sítí obchodních zastoupení ve více neţ 120 zemích. Bekaert Bohumín, s.r.o. usiluje 

o upevnění své vedoucí pozice jak na trhu, tak i v oblasti technologie ve vybraných 

segmentech na celém světě. Se svým širokým rozsahem produktů v oblasti špičkových 

technologií a systémů sluţeb nabízí firma vysokou přidanou hodnotu pro nejnáročnější 

zákazníky po celém světě. 

Společnost Bekaert Bohumín, s. r. o. byla zaloţena v roce 1996 jako společný podnik 

s kapitálovým podílem českého partnera ŢDB a. s. a původně vyráběla jen výztuţná vlákna 

do betonu Dramix v pronajatých prostorách. V roce 1998 byl uveden do provozu nový závod 

na výrobu pozinkovaných drátů a výroba Dramixu byla postupně zcela převedena do dalšího 

nově vybudovaného specializovaného závodu Bekaert Petrovice s. r. o. v Petrovicích u 

Karviné. V dubnu 2001 se NV Bekaert SA stal výhradním vlastníkem obou firem.  

V současnosti je výrobní závod v Bohumíně organizačně začleněn do divize BU 

Wire Europe. 

Technologické zařízení společnosti je na velmi vysoké úrovni a umoţňuje při 

vysokém výkonu pruţné přizpůsobení výrobního programu zvláštním poţadavkům 

zákazníků. Lze vyrábět nízko, středně a vysokouhlíkové dráty v rozsahu průměru od 1,4 do 8 

mm v různých pevnostech a s různou tloušťkou ţárového protikorozního povlaku. Firma 

usiluje o neustálou inovaci svých výrobků a technologií a to zejména v oblasti výroby drátů s 

progresivním povlakem, mezi které se počítají povlaky slitiny zinek a hliník s obchodním 

názvem Bezina, slitiny zinek, hliník a hořčík s obchodním názvem Bezina 2000. Společnost 

rovněţ rozvíjí výrobu ţárově pokovaného plochého drátu, který se pouţívá jako výztuţný 

materiál do podmořských a nadzemních kabelů. Ve vývoji jsou i další modifikace ţárových 

povlaků s lepší korozní odolností a dalšími zlepšenými vlastnostmi, jako je svařitelnost a 

tvárnost. Vývoj výše zmíněných povlaků probíhá v technologickém centru v Belgii a ve 

výrobním závodě v Bohumíně. Následně se provádí praktické zkoušky a realizuje se aplikační 

výzkum. Na výzkum a vývoj věnuje skupina značné finanční prostředky. 
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Výrobní proces splňuje nejnáročnější kritéria jakosti, bezpečnosti práce a ochrany 

ţivotního prostředí.  

Společnost usiluje o excelenci ve všech procesech a operacích výroby a dodávání. 

Stanovené podnikové cíle obsahují kromě uspokojení očekávání zákazníka také schopnost 

generovat dostatečné zdroje pro plnění očekávání trhů, restrukturalizaci, inovace a také růst 

v pečlivě vybraných oborech a teritoriích. Neustále hledá trvalé moţnosti zvyšování 

produktivity práce a sniţování nákladů při zachování vysoké jakosti a uţitné hodnoty výrobků 

a obohacování výrobkového portfolia. Těchto záměrů plánuje firma dosáhnout dokonalým 

zvládnutím a neustálým zlepšováním všech manaţerských, výkonných a podpůrných procesů 

a činností v souladu se strategií totálního řízení jakosti TQM. Vyuţívá metody trvalého 

zlepšování Kaizen.
2
 

Společnost Bekaert Bohumín s. r. o. v současnosti eviduje 172 zaměstnanců. Velkou 

pozornost věnuje vytváření odpovídajících pracovních podmínek podle specifik jejich 

pracovního zařazení a obsahu práce. Vzájemný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

je zaloţen na vzájemné úctě, zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům podrobné informace 

související s výkonem práce, vytváří podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace, dbá na 

spravedlivé odměňování a respektuje sociální dialog při zachování ekonomické stability a 

rozvoje podniku. 

V oblasti ţivotního prostředí Bekaert Bohumín, s. r. o. plní veškeré poţadavky 

týkající se emisních limitů velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší. Mimo toto plnění 

firma se preventivně chová ekologicky vůči ţivotnímu prostředí i z hlediska pouţívaných 

spalovacích zařízení na zemní plyn, majících sníţené emise do ovzduší [19]. 

 

 Obchodní aktivita společnosti je zařazena dle CZ-NACE do sekce C - 

Zpracovatelský průmysl, 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství, 

24.34 Taţení ocelového drátu za studena [14]. Výše základního kapitálu společnosti Beakert 

Bohumín, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vloţka 8972, činí 350 miliónů Kč, identifikační číslo společnost IČO: 64613828. Společnost 

je článkem podnikatelského seskupení (koncernu) a je v postavení ovládané osoby. 

                                                 
2
 Japonský přístup k neustálému zlepšování procesů v podniku. KAI – změna, ZEN – dobrý, lepší. Otcem 

KAIZENu je Masaaki Imain. 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/~nr/64613828/bekaert-bohumin-sro/
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Obrázek 3.1 Organizační schéma společnosti Bekaert Bohumín 

Zdroj: Výroční zpráva Bekaert Bohumín, spol. s r. o. za rok 2012 

 

 

 

Graf 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců Bekaert Bohumín 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007-2012 
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4 APLIKACE VYBRANÝCH METOD 

V rámci praktické části pro zhodnocení finanční situace podniku Bekaert Bohumín, s. 

r. o. podnikající v sektoru zpracovatelského průmyslu jsme zvolili jako první postupový krok 

výpočet základních účetních výkazů, a to aplikací metody dlouhodobých trendů a procentní 

rozbor. Sledované období charakterizuje časová osa od roku 2007 do roku 2012. 

4.1 Vertikální a horizontální analýza 

 

Interpretace výsledků horizontální analýzy rozvahy
3
, (graf 4. 1): 

Objem stálých aktiv, jak je patrné z grafu 4. 1, postupně klesá. Dlouhodobý majetek 

v roce 2007 začíná na hodnotě 487 186 tis. Kč a v roce 2012 dosahuje úrovně 295 367 tis. Kč. 

U dlouhodobého hmotného majetku dochází postupně k sniţování jeho hodnoty v důsledku 

opotřebení, ale jednotlivé meziroční změny odpisů DHM vykazují hodnoty podstatně niţší, 

neţ jsou změny u stálých aktiv. Z toho lze vyvodit, ţe společnost investuje do pořízení 

dlouhodobého majetku a vkládá prostředky do investic dlouhodobé povahy. Informaci 

potvrzují i výroční zprávy společnosti za dané období, kde jsou evidovány tyto výdaje spojené 

s nabytím stálých aktiv. Největší rozdíl zaznamenaný mezi odpisy a hodnotou dlouhodobých 

aktiv vykazuje rok 2010, kdy činily odpisy 70 709 tis., ale pokles dlouhodobého majetku je 

vyjádřen hodnotou -39 190 tis. Ostatní období uvedenou situaci kopírují.  

  Sloţení oběžných aktiv v sledovaném horizontu, s výjimkou roku 2009, 

nezaznamenalo výrazné výkyvy. Celková hodnota oběţných aktiv v roce 2007 je 548 599 tis. 

a na konci časové osy, v roku 2012, je hodnota OA 499 746 tis. Struktura aktiv se významněji 

změnila v roce 2009, kdy OA vykazují meziroční nárůst hodnoty o 40 %. Na tomto zvýšení se 

výrazně podílí meziroční zvýšení krátkodobých pohledávek o 79 %, kdy celková jejich 

hodnota v roce 2009 představuje částku 506 032 tis. Situaci, ale neodpovídá oblast trţeb, 

výnosy v roce 2009 poklesly o -17ˇ%, coţ představuje pokles o hodnotu -342 108 tis. 

 Firma si po celou dobu v zásadě udrţuje stejnou hladinu zásob, opět vyjma roku 

2009, kdy jejich hodnota poklesla o -17 %, na částku 166 118 tis. Tento meziroční pokles je 

ovlivněn zvýšením krátkodobých pohledávek v daném roce. V roce 2007, hodnota zásob 

činila 202 162 tis., v dalších letech nedochází k významným změnám hodnot, v roce 2012 je 

vykázána hodnota zásob ve výši 190 214 tis.  

                                                 
3
 Výpočet výsledků zkrácené horizontální analýzy rozvahy tvoří příloha č. 1  
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 Krátkodobý finanční majetek skladbu aktiv neovlivňuje, a to z důvodu nízkých 

hodnot k poměru k celkovým hodnotám OA. Podnik vyuţívá nástroj cash pooling a vykazuje 

na konci hospodářského roku nízké stavy krátkodobého finančního majetku. 

 Vývoj v oblasti OA byl značně ovlivněn rokem 2009, který poznamenala světová 

hospodářská krize. Zaznamenané jevy v daném období se vymykají trendu. 

Vývoj hodnot vlastního kapitálu v sledovaném horizontu lze rozdělit na dvě období, 

viz graf 4.1. První období, od roku 2007 aţ 2009, vlastní kapitál nezaznamenává výrazné 

odchylky, sledujeme mírný růst VK. V roce 2009 dosahuje výše vlastního kapitálu hodnoty 

804 129 tis. Na rozdíl, období druhé, od roku 2010 do roku 2012, představuje hodnoty 

vlastního kapitálu podstatně niţší. V roce 2010 byl vlastní kapitál ve výši 523 496 tis., 

v relativním vyjádření se jednalo o meziroční změnu oproti roku 2009 o -35 %. Rok 2011 

opět vlastní kapitál zaznamenal mírné navýšení o 17 % a v roce 2012 skončil na hodnotě 

550 500 tis. Tyto změny, související poklesem vlastního kapitálu, byly způsobeny 

vyplacenými dividendami.  

Co se týče cizích zdrojů, dlouhodobé závazky firma postupně splácí. V roce 2007 

dlouhodobé závazky společnosti dosahují hodnoty 27 761 tis. a rok 2012 jiţ vykazuje hodnotu 

6 352 tis. Vývoj krátkodobých závazků firmy zaznamenává výkyvy. V roce 2008 meziroční 

změna činila -58 % a následně rok 2009 vykazuje nárůst krátkodobých závazků o 93 %. 

V roce 2007 jsou krátkodobé závazky firmy ve výši 265 025 tis. a na konci časové řady 

dosahují hodnoty 228 964 tis.. Zadluţenost společnosti je poměrně nízká. Nejniţší závazky 

firma uvádí v roce 2008, kdy se jednalo o sumu 135 113 tis. 
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Graf 4.1 Horizontální analýza rozvahy 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007-2012  

 

Interpretace výsledků horizontální analýzy VZaZ
4
, (graf 4. 2): 

Získané výsledky nám poskytly informace o vývoji trţeb z prodeje vlastních 

výrobků, jelikoţ společnost se zabývá výrobou. Trţby z prodeje zboţí představují pouze 

doplňkový zdroj a náš podnik je nevykazuje. Hodnota podnikových výkonů dosahuje v celé 

časové etapě srovnatelných hodnot, v roce 2007 činily výkony společnosti 2 051 246 tis., na 

konci etapy v roce 2012 úroveň dosaţených trţeb představovala hodnotu 2 098 867 tis. 

Významnější odchylka od uvedeného stavu se vyskytuje v roce 2009, kdy došlo k meziroční 

změně -17 %, coţ činí pokles o 342 108 tis. Naopak v roce 2010 se situace stabilizovala a 

trţby opět dosahují původních hodnot. Z údajů o výkonech v roce 2009 je zřejmé, ţe 

společnost byla mírně dotčena globální krizi, jelikoţ se to negativně projevilo na jejich 

závěrečných výstupech. Výkonová spotřeba odpovídá stavu dosahovaných výkonů, poměry 

hodnot v sledovaném horizontu jsou obdobné, pouze rok 2009, výrazněji klesly výkony a 

spotřeba materiálu, energií a sluţeb se sníţila o -20 %, tj. o 333 516 tis.  

Přidaná hodnota, rozdíl mezi výnosy a externími náklady, byla nejniţší v roce 2011. 

Meziroční změna oproti roku 2010 dosáhla absolutní hodnoty 77 516 tis., v procentním 

vyjádření -24 %. Vzhledem k situaci v provozní oblasti provozní výsledek hospodaření roku 

                                                 
4
 Výpočet výsledků zkrácené horizontální analýzy Výkazu zisku a ztrát tvoří příloha č. 2  
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2011 poklesl o -30 %, tj. 47 706 tis. Na tyto negativní čísla navazuje i výsledek hospodaření 

za účetní období, který v tomto roce činil 89 230 tis., a jednalo se o nejniţší zisk v časové 

řadě 2007 aţ 2012. Zbývající roky jsou poměrně bez extrémů. Nejvyšší provozní výsledek 

hospodaření společnost vykázala v roce 2012, činil 171 969 tis.. Meziroční změna 

v souvislosti s nízkými hodnotami roku 2011 vyskočila na úroveň 55 %. Na výsledcích roku 

2011 se podepsala hlavně zvýšená výkonová spotřeba. Rok 2009, poznamenán světovou 

finanční krizí, byl pro firmu rovněţ ziskový. Provozní výsledek sice klesl oproti minulému 

období, ale pouze o -5 % a dosáhl výše 130 250 tis. Firma v tomto období si velmi dobře 

uhlídala náklady, procentní sníţení výkonové spotřeby přímo úměrně odpovídalo celkovému 

poklesu trţeb. 

 

 

Graf 4.2 Horizontální analýza VZaZ 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Bekaert Bohumín za rok 2007 - 2012 

 

Interpretace vertikální analýzy rozvahy
5
: 

Struktura aktiv v jednotlivých letech se výrazně měnila. V roce 2007 podíl 

dlouhodobého majetku činil 47 % k celkovým aktivům, oběţná aktiva se podílely 53 %. Tyto 

poměry se v daném horizontu mění ve prospěch oběţných aktiv. Rok 2008, podíl oběţných 

aktiv činí 25 % a podíl dlouhodobého majetku je jiţ 22 %. V roce 2012 podíl dlouhodobého 

majetku klesl na 37 % a podíl oběţných aktiv se navýšil na 63 %. Krátkodobý finanční 

majetek vzhledem k velmi malým hodnotám se podílí na celkových aktivech 0 %. 

                                                 
5
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Struktura pasiv nám odráţí zdroje krytí aktiv společnosti. Financování krátkodobými 

zdroji je pro firmu levnější, avšak obnáší riziko malých lhůt na splacení dluhu. Společnost 

vykazuje velmi odpovědnou finanční politiku, většina aktiv je financována vlastními zdroji. 

V roce 2007 podíl vlastního kapitálu k celkovým pasivům činil 71 % a cizí zdroje tvořily 

podíl 28 %. Tento vývoj je obdobný i v ostatních letech. Nejniţší podíl cizích zdrojů 

k celkovým pasivům vykazuje podnik v roce 2008, jedná se o 15 %, a tedy podíl vlastního 

kapitálu činí 85 %. Rok 2012 téměř kopíruje rok 2007 a podíly jsou v poměru 69 % k 30 % ve 

prospěch vlastního kapitálu. Struktura cizích zdrojů je dána většinou krátkodobými závazky, 

např. v roce 2012 se tyto dluhy podílí na celkových pasivech 29 %. 

 

Interpretace vertikální analýzy VZaZ
6
: 

Získané výpočty z předmětného výkazu poskytují obraz o ziskovosti a nákladovosti 

podniku. Efektivita firmy je měřena ziskem, který dosahuje v roce 2007 nejniţší podíl 

k rozvrhové základně, kterou představují celkové trţby za prodané výrobky. Výsledek 

hospodaření před zdaněním se podílí na celkových trţbách 5 %. Naopak nejvyšší podíl zisku 

je dosaţen v roce 2012 a činí 9 %. Podíl výkonové spotřeby v roce 2007 vykazuje číslo 88 % 

a přidaná hodnota tvoří 13% podíl k celkovým trţbám za produkty firmy. Uvedeným podílům 

odpovídá i struktura jednotlivých poloţek v ostatních analyzovaných letech. 

 

Výpočet a komentář k hlavním položkám poměrových ukazatelů 

 

Následující část je zaměřena na interpretaci standardních finančních ukazatelů, které 

pokrývají oblast rentability, aktivity, zadluţenosti a likvidity. 

 

4.2 Oblast rentability 

Jedná se o nejdůleţitější sféru podnikání. Hodnotíme zde výnosnost vloţeného 

kapitálu a analyzujeme míru ziskovosti z ekonomické činnosti. Klíčové hodnoty finančních 

ukazatelů z oblasti rentability uvádí následující tabulka 4.1. Výpočty ukazatelů rentability 

vycházejí ze vzorců (2.3), (2.4) a (2.5). 

 

 

                                                 
6
 Výpočet výsledků vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát tvoří přílohu č. 4  
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Tab. 4.1 Ukazatele rentability 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RENTABILITA 

ROI 10 % 16 % 13 % 19 % 13 % 23 % 

ROA 11 % 8 % 14 % 20 % 13 % 22 % 

Odvětví ROA 1,50 % 1,38 % -2,30 % 1,44 % 1,55 % 1,76 %- 

ROE 11 % 15 % 13 % 23 % 15 % 26 % 

Odvětví ROE 20,20 % 21,33 % -3,91 % 1,84 % 1,90 % 2,03 %- 

CZ- NACE ROE (kat.TH) 20,58 % 9,54 % -3,59 % 1,92 % 3,01 % 2,03 % 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výročních zpráv za rok 2007 aţ 2012, včetně dat MPO ČR 

 

Interpretace ukazatelů rentability, tab. 4. 1: 

 

Rentabilita investovaného kapitálu, ROI, byla nejvyšší v roce 2012 a dosahuje 

hodnoty 23 %. Ostatní období rovněţ vykazují velmi dobrou úroveň výnosu. Nejniţší 

hodnoty ukazatele dosahuje společnost v roce 2007, 10 %.  

 

Rentabilita celkových vložených aktiv, ROA, rovněţ vykazuje nejvyšší míru 

ziskovosti v roce 2012, 22 %. Velmi nízkou ziskovost ve srovnání s ostatními roky uvádí rok 

2008, kdy hodnota ukazatele činí 8 %. Ve srovnání s odvětvím společnost dosahuje výrazně 

lepších hodnot ukazatele. Pro odvětví bylo kritické období rok 2009, kdy ukazatel ROA se 

pohybuje v záporných hodnotách. Naopak, firma dosahuje v daném roce rentabilitu celkových 

vloţených aktiv 14 %. 

 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu, ROE, dosahuje opět nejvyšších hodnoty v 

roce 2012, 26 % Dosaţená rentabilita vlastního kapitálu i z pohledu odvětví byla vysoce 

nadprůměrná a to nejen v daném roce, ale ve všech sledovaných letech. Za pozornost stojí rok 

2009, kdy odvětví tvrdě pocítilo dopady světové krize, co odráţí i oborový výsledek, kdy 

ukazatel ROE dosahuje minusové hodnoty, -3,59 %. Naopak společnost Bekaert Bohumín i 

přes nepříznivé období byla schopna vyprodukovat zisk.  

 



45 

 

Výsledky firmy v oblasti rentability jsou v předmětném časovém horizontu podstatně 

vyšší neţ je garantovaná výnosnost cenných papírů, tudíţ investor není nucen hledat 

investiční příleţitost někde jinde. 

 

Graf 4.3 Ukazatele rentability 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv za rok 2007 - 2012 

4.3 Oblast aktivity 

V této oblasti hodnotíme řízení aktiv ve společnosti a sledujeme efektivitu práce 

nakládání s aktivy. Oblast zahrnuje řadu dílčích ukazatelů a je úzce spojena s likviditou firmy. 

Výpočty nejčastěji pouţívaných ukazatelů prezentuje tabulka 4.2. 

 

Tab. 4.2 Ukazatele aktivity 

AKTIVITA 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

obrat zásob (krát) 10,1 10,1 10,1 10,3 10,6 11,0 

doba obratu zásob (dny) 36 36 36 35,0 33,9 32,7 

doba obratu pohledávek (dny) 61 51 108 55,5 66,3 53,1 

doba obratu závazků (dny) 46,66 20,06 46,37 51,23 47,76 39,36 

obrat závazků (krát) 7,7 17,9 7,8 7,0 7,5 9,1 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výročních zpráv za rok 2007 aţ 2012 

ROI ROA ROE

2007 10% 11% 11%

2008 16% 8% 15%

2009 13% 14% 13%

2010 19% 20% 23%

2011 13% 13% 15%

2012 23% 22% 26%
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Interpretace ukazatelů aktivity, tab. 4.2: 

 

Ukazatel obratu zásob, dle rovnice (2.8), informuje o intenzitě vyuţití aktiv, počtu 

obrátek aktiv za daný časový interval. Čím vyšší ukazatel v časové řadě, tím příznivější 

vývoj. Obrátka v tomto případě definuje dobu proměny zásoby na peněţní formu. 

Analyzovaná společnost vykazuje počet těchto cyklů 10 aţ 11 v časovém intervalu 1 rok a to 

za celou dobu 6 let, z těchto výchozích dat můţeme dedukovat, ţe firma velmi dobře plánuje 

a nevykazuje mimořádné vychýlení od poţadovaného stavu. Udávaná hodnota ukazatele se 

povaţuje za velmi uspokojivou. 

Firma vykazuje dobu obratu zásob, dle rovnice (2.9), v prvních třech letech 36 dnů 

tzn., ţe zásoby jsou ve firmě vázány do doby spotřeby průměrně jeden měsíc. V následujících 

letech se hodnota ukazatele sniţuje. Čím niţší ukazatel tím pozitivnější hodnocení firmy 

Nejniţší hodnotu 32,7 dnů udává rok 2012.  

U většiny podniků v České republice existuje doba obratu zásob 50 – 100 dní [9]. 

Z toho usuzujeme, ţe společnost hospodaří se zásobami lépe, neţ je obvyklé. 

Doba obratu pohledávek (DOP), dle rovnice (2.10) a grafického vyjádření, viz 

Graf 4.4, je průměrná doba inkasa plateb, podstatně vyšší neţ doba obratu závazků (DOZ), 

tj. průměrná doba úhrady závazků z obchodního styku. U hodnot ukazatelů dob obratu 

pohledávek a závazků by měl být zachován stálý poměr, coţ v daném případě neplatí. 

Hodnota ukazatele DOP se pohybují v roce 2007, 61 dnů a DOZ vykazuje hodnotu 47 dnů. 

Obdobný poměr sledujeme i v ostatních letech, vyjma roku 2009. V tomto roce doba obratu 

pohledávek je velmi vysoká, činí 108 dnů a ukazatel doby obratu závazků vykazuje hodnotu 

47 dnů. Nejoptimálnější poměr vykazuje rok 2012. 

Jelikoţ firma pracuje s niţší dobou obratu závazků, neţ je doba obratu pohledávek, 

lze konstatovat, ţe nevyuţívá moţnosti čerpat provozní úvěr. Avšak na druhé straně, firma je 

pro věřitele velmi solventní, jelikoţ jejich průměrné lhůty úhrady závazků z obchodního styku 

mají hodnoty kolem 40 dnů. Za pozornost stojí neţádoucí stav v roce 2009. Pokud tento jev 

spojíme se situací v ekonomice, tak nám ukazatel potvrzuje, ţe partnerské firmy byly dotčeny 

hospodářkou krizi a jedná se o následné negativní projevy v oblasti likvidity. 
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Graf 4.4 Ukazatele aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007 - 2012 

4.4 Oblast likvidity 

 

Likvidita odpovídá na otázku, jak je firma schopna splácet své závazky. Podstatou 

likvidity je vzájemný vztah mezi sloţkami oběţného majetku a krátkodobými závazky. 

Následující tabulka 4.3 obsahuje výsledky jednotlivých stupňů likvidity. 

 

Tab. 4.3 Ukazatele likvidity 

LIKVIDITA 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běţná L3 2,07 4,30 3,11 1,77 2,10 2,18 

Odvětví 1,72 1,90 2,22 2,10 2,14 2,24 

Pohotová L2 1,31 2,52 2,34 1,09 1,39 1,35 

Odvětví 1,08 1,21 1,53 1,38 1,44 1,52 

okamţitá L1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odvětví 0,29 0,27 0,46 0,11 0,11 0,14 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výročních zpráv 2007 – 2012, včetně dat MPO ČR 

doba obratu pohledávek doba obratu závazků 

2007 61 46,66

2008 51 20,06

2009 108 46,37

2010 55,5 51,23

2011 66,3 47,76

2012 53,1 39,36
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Interpretace ukazatelů likvidity, tab. 4.3: 

U běžné likvidity, výsledek dle rovnice (2.15) informuje, kolikrát pokrývají 

souhrnná oběţná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel, kterým se měří budoucí solventnost 

firmy, by měl mít hodnotu vyšší neţ 1,5 [4]. Výsledky dílčích ukazatelů v celém horizontu 

vykazují vyšší hodnoty ukazatele neţ poţadované minimální kritérium. 

Pohotová likvidita, dle rovnice (2.16), očištěna o zásoby, takto vylepšuje předchozí 

ukazatel běţné likvidity. Hranice solventnosti určuje dosaţená hodnota ukazatele alespoň 1 

[4]. I tyto podmínky společnost naplňuje v kaţdém hodnoceném roce. Růst ukazatele v roce 

2008 a 2009 signalizuje velmi dobrou finanční a platební situaci firmy. 

Okamžitá likvidita, dle rovnice (2.17), pracuje pouze se stavy hotovosti v bance a 

v pokladně nebo ekvivalenty s krátkou lhůtou proměny na peníze, a měla by pokrýt právě 

splatné dluhy. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele 0,2 [4]. Tuto podmínku společnost 

dle získaných výstupů nesplňuje. „Negativní“ výsledky okamţité likvidity ovlivňuje nástroj 

finančního řízení firmy cash pooling, který má firma sjednaný se sesterskou společností 

Bekaert Coordination Center (BCC). V rámci vyuţití této metody jsou kladné denní zůstatky 

účtů odesílány na centrální účet BCC a veškeré debetní poloţky denně tímto centrálním 

účtem dotovány. Výsledkem je vţdy nulový zůstatek na účtech v bance společnosti.
7
 

 

Graf 4.5 Ukazatele likvidity 

                                                 
7
 Výroční zpráva společnosti Bekaert Bohumín s .r..o. 2009 

běţná pohotová okamţitá 
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2008 4,30 2,52 0,00
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2012 2,18 1,35 0,00
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Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Bekaert Bohumín za rok 2007 – 2012 

4.5 Oblast zadluženosti 

Oblast zadluţenosti a finanční stability je úzce spojena s kapitálovou strukturou 

podniku. Odráţí finanční úroveň společnosti. V tabulce 4.4 jsou uvedené vybrané ukazatele. 

 

Tab. 4.4 Ukazatele zadluţenosti 

ZADLUŽENOST  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

koeficient zadluţenosti (%) 40,0 17,4 29,1 54,3 44,7 43,0  

celková zadluţenost (%) 28,4 7,0 22,5 34,9 30,9 29,7 

úrokové krytí (%) 27,2 95,5 2336,8 149,2 102,3 235,4 

čistý pracovní kapitál (tis.) 283 574 369 821 456 114 209 508 290 055 270 782 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výroční zprávy 2007 aţ 2012 

 

Interpretace oblasti zadluženosti, tab. 4. 4: 

 

Finanční strukturu zdrojů krytí charakterizuje celková zadluženost, výpočet dle 

rovnice (2.12). Majetek podniku je financován většinou z vlastních zdrojů, a cizí kapitál je 

vyuţíván minimálně. Zdrojem krytí aktiv je i zisk, který firma nezadrţuje, na základě čeho lze 

konstatovat, ţe firma realizuje konstruktivní dividendovou politiku. Nepochybně vývoj 

ukazatele zadluţenosti ovlivňuje pozitivní rentabilita.  

Časová osa 2007 aţ 2012 vykazuje rozdílné hodnoty tohoto ukazatele. 

Nejvýznamnější odchylka, viz graf 4.6, je vykázána v roce 2008, hodnota ukazatele celkové 

zadluţenosti 7 % je velmi nízká a odpovídá i poměrně nízkému zadluţení v daném roce. 

Z pohledu věřitele, který preferuje nízkou hodnotu ukazatele, se jedná o velmi pozitivní 

hodnocení. 

Naproti tomu v roce 2009 celková zadluţenost stoupla na hodnotu 22,5 % a to 

v důsledku navýšení krátkodobých závazků. Nejvyšší ukazatel celkové zadluţenosti 

sledujeme v roce 2010, kdy výsledná hodnota ukazatele je 34,9 %. 

S ohledem na oborový průměr, který uvádí hodnoty ukazatele v rozpětí 30 % - 60 %, 

výsledky ukazatele celkové zadluţenosti jsou pozitivní [9].  
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Koeficient zadluženosti, dle rovnice (2.13), je nevyšší v r. 2010, kdy dosahuje 

hodnoty 54 %. Negativní dopad na ukazatel způsobilo navýšení krátkodobých závazků a 

sníţení vlastního kapitálu vyplacením dividend. Součástí zmiňovaných závazků společnosti 

jsou měnové forwardy, které v daném roce vykázaly zápornou reálnou hodnotu, a rozsah této 

změny odpovídá výkyvu ve vývoji krátkodobých cizích zdrojů. Opět pozitivní hodnota 

ukazatele je vykázána v roce 2008.  

 

 

Graf 4.6 Ukazatele zadluţenosti 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2007 – 2012 

 

Ukazatel úrokového krytí, dle rovnice (2.14), je nevyšší v roce 2009. Hodnota 

ukazatele dosahuje 2 336,8, coţ vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Naopak, 

nejniţší hodnota ukazatele 27,2, je uvedena v roce 2007. V roce 2012 EBIT převyšuje 

náklady na vypůjčený kapitál 235,4 krát.  

Výstupy z oblasti zadluţenosti informují o efektivní práci nakládání s cizími zdroji. 

Hodnoty ukazatele úrokového krytí jsou velmi vysoké vzhledem k velmi nízkým nákladovým 

úrokům společnosti a nízké úvěrové zadluţenosti firmy. 

Čistý pracovní kapitál, jako poslední údaj, poskytuje informaci o volném finančním 

fondu. Analyzuje oblast přítoku oběţných aktiv a jejich odtoku přes krátkodobé závazky. Při 

hodnocení změn odehrávajících se uvnitř ČPK, viz tab. 4. 4, vidíme dvě fáze.  

koeficient zadluženosti celková zadluženost
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První fáze zahrnuje časový úsek 2007 aţ 2009, kde je zřejmý postupný nárůst 

hodnoty ČPK, vyvolaný změnou v poměru oběţného majetku a krátkodobých závazků. 

Druhá fáze sleduje období od roku 2010 do 2012. Rok 2010 vykazuje výrazný 

úbytek ČPK na hodnotu 209 508 tis. Kč. Tento pokles má na svědomí výrazné sníţení 

krátkodobých pohledávek, které v předchozím roce 2009 vykázaly nadměrných hodnot ve 

srovnání s ostatními roky. V dalších letech hodnoty ukazatele zůstávají v zásadě zachovány. 

4.6 Altmanovo Z – score 

 

Model určený k predikci finanční tísně, identifikátor bankrotu firmy. Je zaloţen na 

poměrových ukazatelích a pomocí určitých stanovených hranic zařazuje podniky do kategorií 

s vysokou pravděpodobností finančního krachu, neutrální, a kterým toto nebezpečí nehrozí. 

Naše verze výpočtu indexu finančního zdraví pracuje s údaji pro podniky, které 

nemají veřejně obchodovatelné akcie, a výsledné hodnoty prezentuje tab. 4. 5. Výpočty jsou 

zpracovány na základě vzorce (2.21). 

 

Tab. 4.5 Altmanův model 

Ukazatel Váha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK/CA 0,717 0,196 0,137 0,313 0,185 0,235 0,244 

nerozdělený zisk/CA 0,847 0,227 0,122 0,252 0,020 0,132 0,024 

EBIT/CA 3,107 0,344 0,249 0,424 0,609 0,398 0,695 

VK/CK 0,42 1,049 2,412 1,441 0,774 0,940 0,978 

celkový obrat/CA  0,998 1,969 1,036 1,605 2,348 2,240 2,627 

Z-skóre X 3,79 3,95 4,04 3,94 3,94 4,57 

HODNOCENÍ X 

silná 

pozice 

silná 

pozice 

silná 

pozice 

silná 

pozice 

silná 

pozice 

silná 

pozice 

 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výročních zpráv za období 2007 – 2012 
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Graf 4.7 Z-skóre 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007 – 2012 

 

Interpretace k výsledkům predikce finanční tísně z Altmanova Z-Skóre, tab. 4.5: 

Z grafického vyjádření, graf. 4. 7, můţeme konstatovat, ţe společnost se pohybuje 

v oblasti silné pozice. Jednoznačná situace je prokázána ve všech sledovaných letech 2007 aţ 

2012, kdy firma z hlediska ukazatele naznačuje prosperující společnost, která nadmíru 

překračuje rozhraní dané hodnotou 2,98. 

 

4.7 Index IN 05 

 

Index IN 05 je souhrnný ukazatel zastupující oblast finančního zdraví. Dlouhodobě 

je povaţován českými ekonomy pro hodnocení českých podniků jako nejvhodnější [13]. 

Způsob výpočtu a konstrukci jednotlivých dílčích sloţek ukazatele uvádí níţe 

uvedená tab. 4.6. 

Výpočet vychází z rovnice (2.32). 
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Tab. 4.6 Index 05 

Vzorec Váha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva/CZ 0,13 0,457 1,864 0,579 0,372 0,420 0,437 

EBIT/nákl.úroky 0,04 1,089 3,822 93,473 5,966 4,092 8,179 

EBIT/CA 3,97 0,440 0,318 0,542 0,779 0,508 0,771 

Trţby/Aktiva 0,21 0,414 0,218 0,338 0,494 0,471 0,553 

OA/Kr.Z a úvěry 0,09 0,186 0,387 0,280 0,159 0,189 0,196 

Index IN05 X 2,59 6,61 95,21 7,77 5,68 10,14 

HODNOCENÍ X 

dobrá 

fin.sit. 

dobrá 

fin.sit. 

dobrá 

fin.sit. 

dobrá 

fin.sit. 

dobrá 

fin.sit. 

dobrá 

fin.sit. 

 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007 aţ 2012 

 

Interpretace IN 05, tab. 4. 6:  

Z hlediska výsledků Indexu IN 05, který akceptuje jak pohled vlastníka, tak věřitele, 

výkonnost podniku i důvěryhodnost spojují výsledky, které dalece překračují limity 

doporučovaných hodnot. U daného ukazatele odděluje kladnou zónu od nevyhraněných 

výsledků mezní hodnota 1,6.  

 

Hodnotové ukazatele měření výkonnosti 

 

Kapitola zpracovává hodnotová kritéria pro měření výkonnosti ve směru zajištění 

vytýčeného primárního cíle podniku a to maximalizace jeho hodnoty. 

4.8 Index IN99 

 

K naplnění vize vlastníků a investorů je nezbytný předpoklad určité finanční kondice 

firmy, který je dán schopnosti tvořit přidanou hodnotu. Index IN99 slouţí jako nástroj pro toto 

zjištění a umoţňuje komplexní závěr ohledně výkonnosti podniku. 

Vývoj tvorby přidané hodnoty firmy obsahuje níţe uvedená tab. 4. 7. Výpočet je 

realizován na základě vzorce (2.30). 
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Tab. 4.7 Index IN99 

Index IN99 Váha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A/CZ -0,017 3,516 14,336 4,454 2,863 3,234 3,363 

EBIT/A 4,573 0,111 0,080 0,137 0,196 0,128 0,224 

Výnosy/A 0,481 1,973 1,038 1,609 2,352 2,244 2,633 

OA/KZ+BÚ 0,015 2,070 4,300 3,109 1,769 2,100 2,183 

Součet 

 

7,669 19,754 9,308 7,181 7,706 8,402 

Hodnocení 

 

IN>2,07

TH 

IN>2,070 

TH 

IN>2,070 

TH 

IN>2,070 

TH 

IN>2,070 

TH 

IN>2,070 

TH 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výroční zprávy Bekaert Bohumín za rok 2007 aţ 2012 

 

Komentář k výsledkům IN99, tab. 4.7: 

Na základě získaného výstupu a udávané spolehlivosti ukazatele, větší neţ 84 %, co 

se týče tvorby přidané hodnoty, lze obecně konstatovat, ţe v celém sledovaného horizontu 

vzhledem k hodnotícím kritériím podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku, a tím 

potvrzuje podnik svou přitaţlivost pro investory.  

 

4.9 Ekonomická přidaná hodnota 

 

Koncepci hodnotového řízení zastupuje klíčový ukazatel EVA. Tento přístup klade 

na první místo zájem vlastníků a za primární cíl firmy povaţuje tvorbu hodnoty. Varianty 

výpočtu ukazatele existují dvě. Údaje k výpočtu EVA entity poskytují níţe zobrazené tab. 

4.8; 4.9; 4.10.  

Druhá varianta ukazatele EVA equity, zpracována pomoci alternativní metodiky 

MPO ČR prostřednictvím modelu INFA
8
 uzavírá závěrečnou část kapitoly hodnotového 

řízení a je vyjádřena v tab. 4.11.  

Výpočet EVA entity je proveden podle vzorce (2.33) a (2.35). 

 

 

 

 

                                                 
8
 Na zkratku INFA mají Inka a Ivan Neumaierovi registrovanou ochrannou známku 
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Tab. 4.8 Výpočet NOPAT 

NOPAT v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Přidaná hodnota 258 240 293 144 284 552 327 216 249 700 320 282 

- osobní náklady  71 786 83 006 87 197 101 577 98274 106 921 

- daně a poplatky 257 224 207 327 341 1005 

- odpisy DHM 65 570 69 788 69 028 70 709 45721 46 571 

Upr. PVH 120 627 140 126 128 120 154 603 105 364 165 785 

Sazba daně z příjmů 24% 21% 20% 19% 19% 19% 

- daň z příjmů 28 950 29 426 25 624 29 375 20 019 31 499 

NOPAT (PVH) 91 677 110 700 102 496 125 228 85 345 134 286 

Zdroj Vlastní výpočet dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007 aţ 2012 

 

Tab. 4.9 Výpočet WACC 

WACC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Prům. hodnota úroků z úvěrů 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Daň. sazba (1-akt.sazba daně) 0,76 0,79 0,8 0,81 0,81 0,81 

CK úročený v tis. Kč 294 808 135 113 234 365 284 143 273 825 236 510 

Vlastní kapitál v tis. Kč 736 295 775 783 804 129 523496 612 726 550 500 

CK  +  VK v tis. Kč 1 031 103 910 896 1 038 494 807 639 886 551 787 010 

Poměr CK (D/C) 0,40 0,15 0,23 0,35 0,31 0,30 

Poměr VK (E/C) 0,60 0,85 0,77 0,65 0,69 0,70 

Poţadovaná hodnota rent. VK 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

rd . (1-t) . D/C + re . E/C 6,62% 7,52% 7,28% 6,90% 7,03% 7,06% 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007 aţ 2012 

 

Tab. 4.10 Výpočet EVA entity 

Ukazatel v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NOPAT 91 677 110 700 102 496 125 228 85 345 134 286 

C 1 031 103 910 896 1 038 494 807 639 886 551 787 010 

WACC 6,62% 7,52 % 7,28% 6,90% 7,03% 7,06% 

EVA entity 23 390 42 233 26 916 69 539 23 019 78 751 

Zdroj: Vlastní výpočet dle výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007 – 2012 
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Komentář k výpočtům ukazatele EVA entity, tab. 4. 10:  

Celková hodnota ukazatele EVA v sledovaném horizontu 6-ti let vykazuje kladná 

čísla. Generátory tvorby hodnoty byly faktory ovlivňující sloţku ukazatele NOPAT, výkony a 

dobře kontrolovaná výkonová spotřeba. Dalším faktorem úspěchu jsou ekonomicky efektivní 

investice, řízení ČPK a redukce nepotřebného majetku, které ovlivňují další sloţku ukazatele 

EVA, investovaný kapitál. Poslední sloţka ukazatele EVA, náklady na kapitál, je projevem 

dobře zvolené strategie podniku v oblasti optimalizace zadluţování. V průběhu časového 

vývoje nejlepší výkonnost firmy zaznamenal rok 2012, kdy ekonomická přidaná hodnota 

společnosti Bekaert Bohumín dosahuje úrovně 78 751 tis. Kč. Tyto pozitivní výsledky 

přispívají i k odstranění konfliktů mezi vlastníky a managementem. 

 

Pro posouzení výkonnosti podniku je prioritní pohled majitele podniku a rentabilita 

vlastního kapitálu ROE. Výši podstoupeného rizika reprezentuje alternativní náklad vlastního 

kapitálu re, který je součtem bezrizikové sazby rf a rizikové přiráţky RP. Výsledky EVA 

equity, dle rovnice (2.36), dle ratingového modelu INFA sděluje níţe uvedená tab. 4.11. 

 

Tab. 4.11 Výpočet EVA equity 

EVA dle INFA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 10,87 % 14,89 % 13,47 % 22,8 % 14,56 % 25,94 % 

re 9,32 % 9,47 % 10,54 % 10,44 % 9,21 % 10,93 % 

rf 4,28 % 4,55 % 4,67 % 3,71 % 3,51 % 2,31 % 

(ROE -  re) 1,55 % 5,42 % 2,93 % 12,36 % 5,35 % 15,14 % 

Eva equity (tis. Kč) 11 378 23 679 23 593 64 714 32 798 83 359 

Kategorie dle MPO ČR 

TH  

1. kat. 

TH  

1. kat. 

TH  

1. Kat. 

TH  

1. Kat. 

TH 

 1. kat. 

TH  

1. Kat 

 

Zdroj: Výpočet dle benchmarkingového diagnostického modelu INFA MPO ČR 
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Graf 4.8 Znázornění ROE podniku a alternativní náklad na kapitál re 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2007 aţ 2012, včetně dat MPO 

 

Interpretace EVA equity, tab. 4. 11: 

Při hodnoceni EVA Equity a zařazení podniku do 1. kategorie dle tvorby EVA, viz 

obr. 2.3, je nutné zohlednit pravděpodobnostní charakter rizikové přiráţky RP, která je 

stanovena jako součet rizikových přiráţek za finanční stabilitu, finanční strukturu, přiráţka za 

podnikatelské riziko podniku a přiráţka za velikost podniku. Z toho důvodu, ţe model INFA 

vychází z uvedené pravděpodobnosti, můţe být výpočet EVA equity diskutabilní. O 

bezrozporné srovnání by se jednalo u podniků 3. a 4. kategorie [17]. Z grafického zobrazení, 

graf 4. 8, lze jasně vyhodnotit, ţe dosaţené ROE podniku je větší neţ alternativní náklad na 

kapitál re, a proto analyzovaný subjekt dle této metodiky výpočtu řadíme do kategorie 

podniků tvořících hodnotu. 

 

Podnik re Podnik ROE

2007 9,32% 10,87%
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2009 10,54% 13,47%
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Graf 4.9 Znázornění ROE podniku a bezrizikové sazby rf 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 2007 aţ 2012, včetně dat MPO 

 

 

Graf 4.10 Znázornění SPREAD 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv Bekaert Bohumín 2007 – 2012, včetně 

dat MPO ČR 

 

 

Rf ROE 
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2008 4,55% 14,89%

2009 4,67% 13,47%

2010 3,71% 22,80%

2011 3,51% 14,56%
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Graf 4.11 Odvětvové srovnání ROE 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv za rok 2007 - 2012, včetně dat MPO ČR 

 

Interpretace odvětvového srovnání, graf 4. 11: 

Z výše uvedené grafické verze odvětvového srovnání s výstupem ROE podniku je 

nutné upozornit na hodnotu roku 2009, kdy odvětví bylo zasaţeno globální hospodářskou 

krizí, důsledkem čehoţ oborová hodnota ROE dosáhla záporných čísel. Tento negativní 

dopad společnost Bekaert Bohumín, s. r. o. neměla, a i přes krizové období ekonomiky si 

udrţela pozitivní čísla a stoupající trend. V opačné situaci se nachází celé odvětví, kde 

trendová křivka je klesající.  

 

Dle MPO ČR se zpracovatelský průmysl skládá z 24 odvětví, které jsou svým 

charakterem velmi heterogenní. Mezi nejvýznamnější patří CZ NACE 22 - výroba pryţových 

a plastových výrobků, 24 výroba kovů a slévárenství, 26 výroba počítačů, 28 výroba strojů a 

29 výroba motorových vozidel. Z jednotlivých ročních finančních analýz podnikové sféry 

2007 - 2012, které zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vývoj hodnot EVA 2009 

aţ 2012 se pohybuje stále v záporných hodnotách. Odvětví jako celek nedosahuje 

ekonomického zisku, zaznamenává pokles rentability a nárůst rizika v důsledku 

ekonomických turbulencí. Ukazatel tvorby hodnoty ve zpracovatelském průmyslu v roce 

2007 zaznamenal vrchol, spread vykázal hodnotu 3,18 %, následující rok 2008 odvětví 

průmyslu postihl strmý pád, spread -3,94 % [18]. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Odvětví  ROE 20,58% 9,54% -3,59% 1,92% 3,01% 2,03%

Podnik ROE 11% 15% 13% 23% 15% 26%
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5 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ A NÁVRHY OPATŘENÍ 

 

Cílem práce bylo poskytnout komplexní pohled na hospodaření podniku a jeho 

budoucí chování, zaměřit se zejména na jeho finanční stránku a posoudit finanční zdraví 

výrobní jednotky. Analýza je zaloţena na tvrdých finančních ukazatelích a vztahů mezi nimi a 

pracuje i s nefinančními charakteristikami. Ekonomické prostředí předmětného subjektu je 

hodnoceno s ohledem na primární cíl podniku a výstupem je definice finanční stability firmy, 

která je indikována konkrétními údaji. 

Celkový obraz a spolehlivé posouzení stavu podniku poskytuje i pouţití metody 

komparativní.  

 

Sledovaný časový horizont pokrývá období 6 let a záměrně pracuje s roky před 

finanční krizí, která se promítla do ţivota jednotlivce, firem i zemí. Na podzim roku 2008, po 

pádu americké společnosti Lehman Brothers dorazila tato globální hospodářská krize i do 

České republiky a její dopady změnily veškeré prognózy. Tvrdě zasáhly do vývoje 

makroekonomických ukazatelů jako nezaměstnanost, HDP a inflace. Důsledek krize se 

podepsal na růstu nezaměstnanosti a i dosud firmy, které byly povaţovány za stabilní, 

najednou začaly propouštět.  

 

Optikou finanční analýzy bylo vyhodnoceno finanční zdraví společnosti 

s následujícími závěry a konkretizovány doporučení pro její budoucí hospodaření: 

 

Oblast provozní 

Riziko finanční stability je úzce spjato s provozní činností podniku. Nezbytným 

předpokladem eliminace finančního rizika a udrţení finanční rovnováhy je zabezpečení, 

rozvoj a udrţení, co nejlepších finančních poměrů v podniku. 

Společnost Bekaert Bohumín ve své praxi uplatňuje principy TQM (Total Quality 

Management). Pozitivní výsledky jsou zásadně ovlivněny důkladným prosazováním této 

komplexní manaţerské metody řízení kvality ve všech dimenzích ţivota organizace. Na rozdíl 

od certifikovaného systému kvality ISO, tento celostní přístup není standardizován a vychází 

ze samotné organizace a svědčí o její vyspělosti. 

Firma silně prosazuje orientaci na zákazníka a kvalitu výrobků, efektivně vyuţívá 

všechny zdroje organizace, eliminuje zbytečné náklady a prosazuje úsilí o trvalé zlepšování 

na základě jasných faktů a ukazatelů. Vyuţití japonské metody Kaizen za účelem 
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optimalizace všech podnikových procesů se podepsalo na výkonu organizace. Na základě 

ziskových kritérií, kdy efekt tvoří přírůstek zisku, zvolená strategie podniku v sledovaném 

časovém úseku 2007 aţ 2012 naplňuje provozní cíle. Rok 2007 vykazuje ziskovost 99 362 tis. 

Kč a rok 2012 jiţ pracuje se ziskem téměř o 100 % vyšším, dosahuje úrovně 176 992 tis. Kč. 

Určité zakolísání zaznamenal rok 2009 i 2011 Pokles trţeb vlivem ekonomické krize v roce 

2009 o -17% sníţil sice provozní hospodářský výsledek, ale minimálně. Nejproduktivnější 

v hodnoceném horizontu byl rok 2012, úspěch roku je determinován výsledkem dosaţených 

trţeb 2,1 mld. Kč oproti roku 2011, jedná se o meziroční nárůst o 6 %, který byl ovlivněn 

hlavně větší aktivitou obchodníků na trhu při vyhledávání obchodních příleţitostí. Určité 

produkty zaznamenaly pokles poptávky, ale situaci v oblasti trţeb zachránily jiné segmenty, 

které naopak obrat navýšily. Společnost Bekaert Bohumín, má rovněţ velmi dobře 

propracováno i výrobkové portfolio, které je široké a dobře diverzifikuje i zákaznickou oblast. 

Hlavně v současné době, kdy státy EU se potýkají s dluhovou krizí a existují problémy 

s likviditou, společnost obsluhuje široké spektrum odvětví. Pole působnosti tvoří obory 

stavitelství, zemědělství, energetiky, strojírenství a sluţeb, takţe pokles zájmu v jednom 

odvětví vyrovná zvýšení zakázek u druhého odvětví. V současném turbulentním prostředí a 

silně konkurenčním  boji o zákazníka je důleţitá i cena, je kladen důraz na sniţování nákladů. 

Cenová politika firmy je odpovědná. Pokles marţe tlakem zákazníka kompenzuje profitem 

z odvětví, kde poţadavky jsou nastaveny vysoko a rozhodující je kvalita nikoliv cena. Za 

tímto účelem je nastaven kontinuální inovační proces v podobě korozní odolnosti, drátové 

výrobky garantují vysokou odolnost, více neţ 50 let a vysokou únosnost. Diverzifikovanou 

má i oblast exportu, mimo EU vyváţí ocelové dráty pro průmyslové aplikace do Spojených 

států, Japonska, na Blízký východ, do Spojených arabských emirátů. Zámořské pokrytí 

zákazníka ovlivňuje i vývoj kurzu, v případě oslabení české měny firma realizuje dodávky i 

do těchto vzdálenějších lokalit, kam by se to jinak nevyplatilo. Důleţitým prvkem 

ovlivňujícím dosahovanou efektivitu firmy je i inovační proces. V rámci výzkumu a vývoje 

společnost uvedla na trh novinky a pracuje na dalších. Investice do inovací přináší pozitivní 

výsledky hlavně širším uplatněním vyráběných produktů. 

Podnik má pod kontrolou i provozní spolehlivost. Sleduje maximální vyuţití výrobní 

kapacity, zaměřuje se na výrobní technologie, analyzuje ekologickou zátěţ. Podnik jede na 

čtyřstěnný nepřetrţitý provoz a maximální výrobní kapacita se teoreticky pohybuje kolem 

100 000 tun ročně. Výroba v Bohumíně v uváděných letech dosahuje výkon 90 000 tun za 

rok. Z toho hlediska vyuţívá společnost daný výrobní potenciál [21]. 
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Uplatňovaná globální strategie společnosti, která vyuţívá všechny příleţitosti pro další 

trvale udrţitelný růst, přináší firmě pozitivní ekonomické výsledky. Zvyšuje ekonomickou 

přidanou hodnotu firmy, tato se v daném časovém horizontu navyšuje. Ukazatel EVA entity 

v roce 2012 dosáhl 78 751 tis. Kč. Nárůst od roku 2007 je pomalu trojnásobný. Pozoruhodné 

jsou i výsledky firmy v období dopadu světové hospodářské krize, přelom roku 2008 a rok 

2009, kdy odvětví zpracovatelského průmyslu i podniky v kategorii, které tvoří hodnotu, 

zaznamenaly strmý pád a ocitly se v minusových číslech. U naší společnosti viditelně 

zafungovaly všechna opatření od odstranění závislosti na jednom trhu i odvětví, diverzifikace 

výrobkového portfolia aţ po investice do výzkumu a vývoje.  

Doporučení pro efektivnější řízení provozní oblasti – zaměřit se na NOPAT 

pomocí daňové optimalizace (např. získat investiční pobídky, daňové úlevy formou 

zaměstnávání zdravotně postižených apod.). 

 

Oblast kapitálové struktury 

Aby mohl podnik naplnit vize, strategie a cíle vlastníků potřebuje k existenci kapitál. 

Z hlediska podnikového řízení je důleţitá optimální výše kapitálu, charakter a jeho struktura. 

V procesu transformace dochází k proměně kapitálu na různé formy majetkových aktiv.  

Právě efektivita veškeré činnosti v podniku v procesu transformace ovlivňuje podnikovou 

finanční výkonnost a jeho finanční zdraví. 

Analýza v oblasti zadluţenosti a likvidity nám poskytla informace o preferencích 

podniku. Předmětem dluhové politiky je zejména optimalizace kapitálové struktury podniku 

prostřednictvím vyuţívání vlastních zdrojů. Poměry vlastního a cizího kapitálu v časové etapě 

2007 aţ 2012 jsou v podstatě neměnné. Převaţuje vlastní kapitál s poměrem 70 : 30. Rok 

2008 dokonce vykazuje poměr 15 : 85 ve prospěch vlastního kapitálu. Toto rozhodnutí firmy 

a její koncepce kapitálové struktury má zásadní význam při posuzování kapitálových nákladů, 

bere v úvahu riziko finanční tísně, riziko likvidní i úrokové.  

 

I tato oblast firmy je profesně velmi dobře zvládnutá, pokud sledujeme graf č. 4. 8 

Vývoj ROE podniku a alternativní náklad na kapitál, tak existuje značný rozdíl mezi 

srovnávanými hodnotami. Ukazatel ROE dosahuje vysokou rentabilitu vloţeného kapitálu 

v sledovaném horizontu a převyšuje alternativní náklad na vlastní kapitál, který se skládá ze 

součtu jednotlivých rizikových přiráţek a bezrizikové sazby. Ukazatele celkové zadluţenosti i 

úrokového krytí mají pak stejnou pozitivní vypovídací hodnotu. Úzce napojená oblast 

likvidity rovněţ navazuje na kladnou klasifikaci dílčích ukazatelů z oblasti dluhové. Úkolem 
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firemní politiky v oblasti likvidity je zajištění poţadované míry platební schopnosti. Platební 

morálka firmy vůči dodavatelům je stabilní. V celém časovém horizontu ukazatel doby obratu 

závazků udává lhůtu splatnosti v rozmezí 39 aţ 45 dnů, coţ je relativně nízká hodnota 

ukazatele a signalizuje velmi dobrou likvidní situaci firmy. Klíčové je i rozhodnutí o strategii 

peněţních zůstatků, kde firma vyuţívá nástroj cash pooling, čímţ se snaţí maximálně vyuţít 

volné peněţní zdroje. Následné doporučení ve vztahu k dluhové politice firmy je možnost 

lépe zhodnotit svou kredibilitu a v přiměřeném rozsahu více využít výhody externího 

financování za účelem ještě vyššího růstu a upevnění tržního podílu. 

Podniková výkonnost je podmíněna i proměnou kapitálu na aktiva. Generovaný 

hospodářský přínos je měřítkem pro oblast řízení aktiv. Informace poskytnuté ukazateli 

aktivity hodnotí podnik jako bezproblémový. Sice společnost vykazuje vyšší dobu obratu 

pohledávek neţ dobu obratu závazků, odchylku 20 dnů, ale základní výhodou je, ţe podnik 

rozšiřuje tímto způsobem počet firemních zákazníků a tím přispívá ke zvýšení odbytu 

podnikových produktů a růstu trţního podílu. Problémem můţe být nezajištěné riziko těchto 

poskytnutých obchodních úvěrů. Vzhledem k preferované obchodně úvěrové strategii 

firmy lze firmě doporučit stanovit kreditní limity pro určitý typ odběratelů nebo 

individuální limity pro významné odběratele. Druhá možnost předpokládá využít 

způsoby jištění, např. směnkou. 

Co se týče doby obratu zásob, u naší výrobní společnosti, první 3 sledované roky 

vykazují stejnou dobu 36 dnů, v následujícím období ukazatel klesá, v roce 2012 doba obratu 

zásob činí 32,7 dnů. Tento fakt odráţí velmi krátký výrobní cyklus a excelentní práci 

managementu při řízení zásob. Jelikoţ čím niţší doba obratu zásob, tím méně zdrojů je 

potřeba k jejich financování.  

Z výše uvedené deskripce lze potvrdit, ţe finanční výkonnost firmy odráţí adekvátní 

zadluţenost a optimální kapitálovou strukturu. V překladu to znamená, ţe výrobní podnik 

Bekaert Bohumín, s. r.o., tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, je schopen dostát svým 

finančním závazkům, má schopnost proměňovat jednotlivá aktiva na peněţní prostředky, je 

dostatečně likvidní a má vysoký potenciál růstu. Takový podnik je atraktivní pro investory i 

své okolí.  

Z hlediska společenské odpovědnosti firmy a širším dopadům podnikání na 

společnost a okolí, můţeme zkonstatovat, ţe chování firmy splňuje kritéria ekonomická i 

sociální. Konkrétně, ve vztahu odpovědnost k zaměstnancům, nahlíţíme na podnik jako 

finančně pevný s dobrými základy. Na základě vývoje počtu zaměstnanců, viz graf 3. 1, 

v sledovaném horizontu 2007 aţ 2012, v oblasti zaměstnanosti lze pozorovat mírné 



64 

 

navyšování celkových stavů a z hlediska dalšího směřování firmy obavy z propuštění nejsou 

opodstatněné. Společnost je postavena na pevných základech a ohroţení zaměstnanců a jejich 

sociálních jistot v blízké budoucnosti nehrozí. V této oblasti můžeme upozornit 

management firmy na negativní důsledky uplatňované silné firemní kultury, která může 

přinést negativní průvodní jevy např. nedostatek flexibility a blokování nové orientace. 

Může vést ke snahám vyhýbat se změnám.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
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6 ZÁVĚR 

Prostřednictvím nástrojů finanční analýzy jako integrální součástí finančního řízení 

jsou diagnostikovány poměry v podniku Bekaert Bohumín, identifikovány odchylky a 

analyzovány příčiny jejich vzniku. Následně jsou navrţena konkrétní opatření ke zlepšení. 

Komplexní posouzení finančního zdraví doplňuje meziodvětvové srovnání. 

 

Diplomová práce je členěna do 6 kapitol. Úvodní charakter má 1. kapitola. Popisuje 

obecně regionální podnikatelské prostředí. Identifikuje vybraný ekonomický subjekt, 

vyjadřuje stanovené cíle a zvolené techniky.  

Teoretický výklad poskytuje 2. kapitola. Jeho počáteční část je věnována 

problematice finančního řízení podniku, který představuje ucelený proces vzájemně 

propojených aktivit. Téma zpracovává hlavní typy finančních politik, seznamuje se 

základními postupy a interpretuje úkoly a nástroje řízení. Definuje vize investorů a základní 

poslání podniku. Informační charakter má i část související s pojmy finanční analýzy. 

Vysvětluje standardní metody pro hodnocení finančního zdraví, které zahrnují základní 

postupové kroky. Pracuje i s teorií bankrotních i bonitních modelů slouţících k vyjádření 

finanční pozice firmy a prezentuje moderní metody měření ekonomické výkonnosti firmy. 

Základní charakteristiku a identifikační údaje výrobní společnosti, na které je 

teoretická část aplikována, obsahuje kapitola 3. 

Praktickou část reprezentuje 4. kapitola. Zpracovává kvantitativní údaje z účetních 

výkazů pomoci vybraných metod finanční analýzy a interpretuje jednotlivé výstupy. Rozbor 

výsledků je podloţen ukazateli z oblasti rentability, aktivity, likvidity a zadluţenosti. 

Vývojové trendy shrnuje horizontální analýza. Klíčové hospodářské veličiny poskytuje i 

procentní technika. Důvěryhodnost a finanční zdraví firmy odkrývá vhodná aplikace modelů 

z oblasti predikce finanční tísně a bonity. Poţadavek na vyhodnocení výkonnosti podniku 

umoţňuje naplnit ekonomická přidaná hodnota a výpočet indexu IN. K celkovému ověření 

hospodaření firmy přispívají doplňující odvětvové informace. 

Obsahem 5. kapitoly je zhodnocení výstupů z aplikační části a konkretizace opatření 

ke zlepšení finanční situace podniku. Tato sekce diplomové práce shrnuje podstatná fakta 

týkající se stanoveného cíle. Komentuje vybrané klíčové parametry posuzující finanční 

stabilitu a výkonnost výrobní jednotky. Syntéza poznatků vyzdvihuje principy řízení 

společnosti, interpretuje oblasti obchodních aktivit, sleduje diverzifikaci výrobkového 

portfolia a oceňuje cenovou politiku firmy. Popisuje výstupy z pohledu naplnění základního 
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finančního cíle. Rovněţ definuje jednotlivá doporučení, ty spadají do oblasti provozní, 

kapitálové struktury, oblasti řízení aktiv a sociální oblasti týkající se zavedené firemní 

kultury.  

Závěrečné shrnutí vyjadřuje poslední 6. kapitola. Objasňuje propojení teoretických 

východisek s praktickou verzí. 

Zpracovaná analýza dat zkoumané společnosti zasahuje do období postiţené 

dopadem globální ekonomické krize a poukazuje na jevy vyvolané touto situací. Zároveň 

testuje odolnost vybudovaného systému firmy a odhaluje její připravenost na měnící se 

podmínky. Vše názorně doplňují grafy, obrázky a tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

Odborná literatura 

 

(1) ANTUŠÁK, Emil. Krizová připravenost firmy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 

184 s. ISBN 978-80-7357-983-8. 

 

(2) DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-

44-6. 

 

(3) GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ., Finanční analýza a plánování podniku. 

Praha: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2. 

 

(4) HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-

80-7357-392-8  

 

(5) HRDÝ, Milan a Michaela HOROVÁ. Finance podniku. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7357-492-5.  

 

(6) HRDÝ, Milan a Jiří STROUHAL. Finanční řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. 226 s. Vzdělávání účetních v ČR (Institut certifikace účetních). ISBN 978-

80-7357-580-9. 

 

(7) 
 
KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 

299 s. ISBN 978-80-7380-5. 

 

(8) KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9321-3. 

 

(9) LANDA, Martin. Jak číst finanční výkazy: [analýza účetních výkazů, hodnocení finanční 

výkonnosti, měření efektivnosti investic: případové studie, příklady, koncepce podnikového 

účetního systému]. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s. ISBN 978-80-251-1994-5. 



68 

 

(10) LEE, A., C. John, C. LEE and Ch. F. LEE. Financial Analysis, Planning and 

Forecasting: Theory and Application. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 

2009. ISBN 978-981-270-608-9. 

 

(11) NEUMAIER, Ivan a Inka NEUMAIEROVÁ. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha: 

Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0125-1. 

 

(12) SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2009. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 

 

Internetové zdroje 

 

(13) BUSINESSVIZE: Finanční analýza. 2010 [online]. Businessvize. [15. 3. 2014].  

Dostupné z: 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/in05-bankrotni-index-z-ceska-ktery-funguje-na-

ceske-firmyui 

 

(14) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

2011 [online]. ČSÚ [30. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28cz_napodnikat

elského sece%29 

 

(15) MAGSUMOVÁ, Gabriela. Daňový portál profesionálů a daňových poradců: 

Cashpooling a jeho praktické daňové dopady. DANĚ A PRÁVO V PRAXI 2011/12. [online]. 

Daňový portál profesionálů a daňových poradců [29. 1. 2014]. Dostupné z:  

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d36148v45860-cashpooling-a-jeho-

prakticke-danove-dopady/ 

 

(16) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. MPO ČR: Benchmarkingový 

diagnostický model. [online]. MPO ČR [8. 3. 2014]. Dostupné z:  

http://www.mpo.cz/cz/infa-cznace.html 

 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28cz_napodnikatelského
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28cz_napodnikatelského
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d36148v45860-cashpooling-a-jeho-prakticke-danove-dopady/
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d36148v45860-cashpooling-a-jeho-prakticke-danove-dopady/


69 

 

(17) MINISTERTSVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. MPO ČR: Benchmarkingový 

diagnostický model INFA. Metodika výpočtu [online]. MPO ČR [15. 3. 2014]. Dostupné z:  

http://www.mpo.cz/cz/infa-cznace-metodika.pdf 

 

(18) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. MPO ČR: Finanční analýzy 

podnikové sféry [online]. MPO ČR [18. 3. 2014]. Dostupné z:  

http://www.mpo.cz/dokument141226.html 

 

(19) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPOUBLIKY. MSČR: Veřejný rejstřík 

a Sbírka listin: Výroční zpráva společnosti za rok 2012 [online]. MSČR [29. 3. 2014]. 

Dostupné z:  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl.pdf?subjektId=isor%3a229650&dokumentId=C+8972%2fSL58%40KSOS&partnum=0&va

riant=1&klic=awgks3 

 

(20) REMEŠ, Daniel. Cjournal: Řízení výkonnosti podniku v době krize. In: Journal of 

Competitiveness 2009 [online]. CJOURNAL [1. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.cjournal.cz/files/6.pdf.  

 

(21) SVĚT PRŮMYSLU: Bekaert Bohumín, s.r.o. - Hledáme nová uplatnění pro drátkobeton. 

In: Svět průmyslu 2014 [online]. Svět průmyslu [22. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.svetprumyslu.cz/profil/bekaert-bohumin-sro-hledame-nova-uplatneni-pro-

dratkobeton-zatim-uspesne.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl.pdf?subjektId=isor%3a229650&dokumentId=C+8972%2fSL58%40KSOS&partnum=0&variant=1&klic=awgks3
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl.pdf?subjektId=isor%3a229650&dokumentId=C+8972%2fSL58%40KSOS&partnum=0&variant=1&klic=awgks3
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl.pdf?subjektId=isor%3a229650&dokumentId=C+8972%2fSL58%40KSOS&partnum=0&variant=1&klic=awgks3


70 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

Zkratka Český termín Anglický termín 

A Aktiva Assets 

Abs. Absolutní Absolute 

CA Celkové aktiva Total Assets 

CF Peněţní tok Casf Flow 

CK Celkový kapitál Total Capital 

CZ Cizí zdroje Debts  capital 

ČPK Čistý pracovní kapitál Net Working Capital 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek Fixed Tangible Assets 

DM Dlouhodobý majetek Fixed Assets 

DNM Dlouhodobý nehmotný majetek Intangible Fixed Assets 

EAT Zisk po zdanění Earnings after Tax 

EBIT Zisk před úhradou úroků a daní Earnings Before Interest And Taxes 

EBT Zisk před zdaněním Earnings Before Tax 

EVA Ekonomická přidaná hodnota Economic Value Added 

HDP Hrubý domácí produkt Gross Domestic Product 

INFA Diagnostický systém Benchmarking Diagnostic Systém 

L 1 Okamţitá likvidita Cash ratio 

L2 Pohotová likvidita Quick ratio 

L3 Běţná likvidita Current ratio 

MVA Trţní přidaná hodnota Market Value Added 

NOPAT Čistý provozní zisk Net Operating Profit after Tax 

OA Oběţná aktiva Turn Assets 

PMOS Ukazatel ziskové marţe Profit Margin on Sales 

Rel. Relativní Relative 

ROA Rentabilita aktiv Return of Assets 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu Return of Common Equity 

ROI Rentabilita vloţeného kapitálu Return of Investment 

ROIC  Výnosnost investovaného kapitálu Return of investment capital 

TH Tvořící hodnotu Forming Value 

TQM Management jakosti Total Quality Management 
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Zkratka Český termín Anglický termín 

VH Výsledek hospodaření Economic reset 

VK Vlastní kapitál Common equity 

VZaZ Výkaz zisku a ztrát Profit and Loss 

WACC Váţený průměr nákladů na kapitál Weighted Average Cost of Capital 
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