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ANOTACE  

 

Předkládaná disertační práce reaguje na potřebu systémově propojit problematiku 

finanční analýzy podniku, stanovení a řízení hodnoty podniku a benchmarkingu a 

vytvořit tak účinný, efektivní a rychlý nástroj preventivní identifikace problému 

v oblasti finančního zdraví podniku.  

Hlavním cílem předloţené práce je návrh systému, který zejména v technických 

disciplínách bývá označován jako „systém včasné výstrahy“. Základními 

charakteristikami tohoto systému jsou informace o moţnosti vzniku závad a poruch 

ještě před jejich projevem. Tento systém pracuje v době stabilního chodu podniku a 

provádí monitoring změn nadefinovaných parametrů průmyslového podniku.  

Dílčím cílem této práce bylo ověření funkčnosti systému zadáním reálných dat z 

konkrétního vybraného průmyslového podniku. 

Přínos předloţené disertační práce k současnému vědeckému poznání spočívá ve snaze 

navrhnout takový systém, který by vzájemnou provázaností a testováním vybraných 

ukazatelů upozorňoval na anomálie a odchylky od normálního stavu tak, aby byly včas 

analyzovány a mohlo tak být konstatováno, o jaký jev se jedná, zda –li  se jedná o jev 

přechodný či trvalý, do jaké míry je daný jev závaţný a zda-li v kombinaci s jinými 

signály nepredikuje kolapsový stav podniku.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

finanční analýza, hodnota podniku, cash flow, finanční ukazatele, systém varování, 

průmyslový podnik, finanční řízení 
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ANNOTATION  

 

Presented dissertation thesis deals with the need to systematically link the issue of 

company’s financial analysis together with setting the value of the company and its 

benchmarking in order to create a professional, effective and fast tool for preventive 

identification of issues regarding the financial health of the company.  

The main aim of the thesis is to propose a system that is especially in technical 

branches known as the "early warning system". The basic characteristics of this system 

are information about potential malfunctions and failures that are displayed before their 

manifestation. This system operates in a time of everyday business operations and 

provides monitoring of changes in the defined parameters of an industrial company. 

A partial aim of this work was to verify the system by entering the real data from a 

particular selected industrial company. 

 The contribution of this dissertation thesis to the current scientific knowledge lies in 

trying to design a system that would by its interconnection and by testing selected 

indicators alert to anomalies and deviations from the normal state, so that they are 

timely analyzed and therefore it could be concluded, what the phenomenon is and 

whether it is of a temporary or permanent nature. Secondly, if this phenomenon is a 

significant one and whether together with other signals may predict a downfall of the 

company. 
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Úvod 

Problematika navrhované disertační práce řeší problém, jak včas rozpoznat, ţe se firma 

blíţí do úpadku, ţe to není pouze přechodný jev, ţe je čas přijmout řešení k odvrácení 

této situace a přitom ještě není pozdě. Ve své práci bych chtěl navrhnout takovýto 

systém, který zejména v technických disciplínách bývá označován jako „Systém včasné 

výstrahy“.   

Základními charakteristikami takovéhoto systému jsou informace o moţnosti vzniku 

závad a poruch ještě před jejich projevem. Takovýto systém pracuje v době stabilního 

chodu a provádí monitoring změn parametrů.  

V současné době je známá celá řada finančních a ekonomických analýz jak z oblasti 

statických a dynamických ukazatelů, pyramidálních rozkladů vybraných finančních 

ukazatelů či různé více či méně úspěšné pokusy komplexních ukazatelů typu 

Altmanova Z - Score bankrotu či jemu podobné.  

Mým přínosem k současnému vědeckému poznání by bylo navrhnout takový systém, 

který by vzájemnou provázaností a testováním těchto ukazatelů upozorňoval na 

anomálie a odchylky od normálního stavu tak, aby byly včas analyzovány a mohlo tak 

být konstatováno, o jaký jev jde, zda jde o jev přechodný, do jaké míry je váţný a 

v kombinaci s jinými signalizátory nepredikuje kolapsový stav. (Mařík a kol., 2005) 

Při své práci budu věnovat náleţitou pozornost zejména finančním a ekonomickým 

analýzám průmyslových podniků a dále se domnívám, ţe velkou roli u těchto analýz 

bude hrát hodnota firmy a její řídící ukazatele a parametry. 
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1 Metodika disertační práce 

1.1 Současný stav poznání 

O finančních a ekonomických analýzách existuje řada odborných knih a statí, mezi 

nejlépe zpracované patří publikace Evy Kislingerové (2001, 2005, 2008), která 

popisuje jak zpracovat finanční analýzu v praxi krok za krokem. Dále pak Finanční 

analýza Adriany Knápkové (2013), která definuje, jak hodnotit finanční zdraví 

podniku. Jako další publikaci můţeme uvést Finanční analýzu a hodnocení výkonnosti 

firem od Dany Kubíčkové (2015). Milan Paták (1999) napsal zajímavou knihu o 

finanční analýze v podnikovém finančním rozhodování.  

Problematikou stanovení a řízení hodnoty firem se také zabývá řada odborných knih, a 

to např. velmi zdařilá publikace od Copelanda a kol. (1994) Stanovení hodnoty firem či 

kniha českého autora Tomáše Krabce (2009) Oceňování podniku a standardy hodnoty.  

Po prostudování značného mnoţství teoretických pramenů lze uvést, ţe existuje poměrně 

velké mnoţství přístupů, resp. literatury, která se přímo věnuje problematice správného 

určení vnitřní hodnoty podniku. Uveďme aspoň některé: Kislingerová (2001), Damodaran 

(2001, 2012), Mařík a kol. (2005) či Vlachynský a kol. (2009). V nich jsou uvedené a 

přesně definované mnohé další způsoby určení vnitřní hodnoty podniku. 

Vlachynský a kol. (2009) shrnuje některé přístupy a uvádí i implementaci dalších 

souvislostí a hledisek pro stanovení vnitřní hodnoty podniku. Příkladem takových 

souvislostí můţe být např. poloha podniku, kterou je potřebné vnímat z hlediska subjektů, 

tj. lokalita vzhledem k dodavatelům (většinou vůči zdrojům surovin), k odběratelům, 

konkurenci apod.  Zjednodušeně můţeme říct, ţe se jedná o analýzu externího prostředí.  

(Gozora, 2000; Kupkovič a kol., 2003; Synek a kol., 2015).  

 

Doposud se však nikdo nezabýval problematikou systémově propojit výše zmiňované 

poznatky a vytvořit tak velmi účinný nástroj preventivní identifikace problému. 
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1.2 Formulace cíle řešení 

1.2.1 Stanovení hypotéz 

Hypotéza 1: Finanční a ekonomické analýzy vč. stanovení a řízení hodnoty firmy jsou 

vhodnou metodologickou bází pro systém včasné výstrahy. 

Hypotéza 2: Vhodným nástrojem pro podporu systému včasné výstrahy je 

benchmarking. 

Hypotéza 3: Stanovením vhodné kombinace statických, dynamických a pyramidálních 

ukazatelů v kombinaci s benchmarkingem vytváří vhodnou modelovou oporu 

budoucího systému včasné výstrahy.   

 

1.2.2 Formulace cílů řešení 

Hlavní cíl: Vytvořit systém včasné výstrahy průmyslového podniku, který má včas 

signalizovat a identifikovat současné i blíţící se ekonomické a finanční problémy ve 

firmě. 

Vedlejší cíl 1: Vytvoření funkčního SW produktu, pracujícího na platformě MS 

EXCEL VISUAL Basic. 

Vedlejší cíl 2: Ověřit funkčnost systému na reálných datech průmyslového podniku. 

 

1.3 Metodické přístupy a vědecké procedury  

Vědeckou procedurou se rozumí postup, jímţ se posloupně realizuje daný úkon 

související s výzkumem a s realizací výzkumného cíle. Vědecká procedura vychází z 

určité metodologie. Svým zaměřením a obsahem se o ni opírá. Smyslem vědecké 

procedury je úspěšně realizovat výzkumný cíl. Vědecká procedura je současně také 

implementačním postupem uplatňování výzkumných metod. (Sebera, 2012) 
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1.3.1 Obecné metody vědeckého zkoumání  

Metoda je nástroj vědeckého bádání, jedná se o vědomý a plánovitý postup, jak 

dosáhnout konkrétního teoretického i praktického cíle. Vědecké postupy můţeme 

klasifikovat z různých hledisek: 

 Empirické metody – podle způsobu realizace se dále člení na pozorování, 

měření a experimentování. 

 Logické metody – vyuţívají principy logiky, patří k nim párové metody 

abstrakce - konkretizace,  analýza - syntéza, indukce – dedukce.  V praxi 

konkrétního vědeckého výzkumu se tyto metody vzájemně doplňují, kombinují 

a samozřejmě ve svém účinku překrývají a tím vytvářejí určitou synergii.  

 Kvantitativní výzkum – (z lat. quantum, kolik?) je ve společenských vědách 

metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, která popisuje zkoumanou 

skutečnost pomocí proměnných, které lze vyjádřit čísly. Spočívá v analýze dat 

získaných pozorováním nebo dotazováním. (Kozel, 2006) 

 Kvalitativní výzkum – v sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum 

označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlíţejí, 

chápou a interpretují svět. Podle jiných kritérií můţe být jako kvalitativní 

výzkum označován takový výzkum, který neuţívá statistických metod a 

technik. Cílem je vytváření nových hypotéz. Jedná se o proces hledání (Paták, 

1999). 

Kvantitativní přístup testuje formulované hypotézy, kvalitativně je formuluje, vytváří 

nové, vytváří teorii. (Sebera, 2012) 

 

1.3.2 Finanční a ekonomické analýzy  

Na rozdíl od účetnictví, které je upraveno národními i mezinárodními standardy a 

předpisy, finanční analýza nepodléhá prozatím ţádným normám a standardům. 

Z tohoto důvodu existuje nejednotnost při definování základních pojmů. Často se lze 

setkat s dělením metod na fundamentální analýzu a technickou analýzu. 
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 Fundamentální analýza se pouţívá k posouzení firmy na základě znalostí vazeb mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými činnostmi, přičemţ základní metodou je odborný 

odhad. Naopak při technické finanční analýze jde o posuzování jevů prostřednictvím 

algoritmizovaných metod. (Kutáč, 2012) 

 

Technická finanční analýza se člení na: 

 Analýzu absolutních ukazatelů 

 Analýzu fondů finančních prostředků 

 Analýzu poměrových ukazatelů 

Ostatní metody finanční analýzy: 

 Pyramidové soustavy ukazatelů 

 Bonitní a bankrotní indexy 

 

1.3.3 Ukazatele ovlivňující hodnotu firmy  

Pro pochopení a řízení hodnoty firmy je nutné provést pyramidální rozklad ukazatele 

DCF – diskontovaný Cash Flow. Tímto pyramidálním rozkladem dostáváme ukazatele, 

pomocí nichţ lze hodnotu firmy řídit ţádaným směrem, tzn. generovat takové 

alternativní strategie konvergentních postupů, při nichţ hodnota firmy roste. (Copeland, 

1994) 
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2 Teoretická východiska finanční analýzy 

Veškeré finanční rozhodování je zapotřebí podloţit finanční analýzou. Z tohoto důvodu 

jednou z rozhodujících částí finančního managementu je právě finanční analýza. Na 

výsledcích finanční analýzy stojí řízení financí, řízení a financování aktiv a investic, 

dividendová a cenová politika atd. Finanční analýza je proces prošetřování a 

vyvozování závěrů z dat finančního hospodaření předešlých nebo následujících období 

určité osoby spolu se zjišťováním jeho silných a slabých stránek, otestování finančních 

parametrů a ověření jejich opravdové vypovídací schopnosti (Marek, 2009). 

Finanční analýza je metoda nebo také postup hodnocení podniku, jeho hospodaření a 

finanční situace, která následně umoţňuje přijímat rozhodnutí a opatření do 

budoucnosti, která by vedla ke zlepšení či udrţení finančního zdraví podniku. (Paták, 

1999) 

Finanční analýza je soubor činností, jejichţ cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit 

finanční situaci podniku a je neodmyslitelnou součástí systematického řízení 

podniku po stránce financí. 

Základními vstupy do finanční analýzy jsou interní zdroje informací doplněné také o 

externí zdroje. Mezi základní zdroje FA patří: 

 Základní finanční výkazy tvořící účetní závěrku – rozvaha a výkaz zisku a ztrát, 

výkaz cash-flow. 

 Výroční zprávy, přílohy k účetním závěrkám, data z manaţerského účetnictví. 

 Podnikové statistiky, předpovědi vývoje a jiné. (Synek, 2015) 

 

2.1 Podstata finanční analýzy 

Finanční analýza většinou spoléhá na veřejně přístupné údaje a na údaje, které poskytne 

společnost. Jedná se většinou o výroční zprávu společnosti nebo finanční výkazy pokud 

podnik nezveřejňuje výroční zprávu. Finanční výkazy však jsou značnou agregací 

původních účtů, takţe nemusí být jasné, co obsahují jednotlivé poloţky. Mezi 

nejproblematičtější řadíme zejména poloţky s názvem „ostatní“ nebo „jiné“. Tyto 
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poloţky nelze bez dalších informací zcela identifikovat. Pokud zpracováváme finanční 

analýzu hlavně pro zjištění či ověření bonity klienta, tak větší hodnota těchto 

zmíněných poloţek by se měla automaticky povaţovat jako podezřelá. Další 

podstatnou věcí je, ţe vlastní finanční výkazy jsou výstupem vyúčtování a vybraných 

účtovacích metod. Přestoţe podnik všeobecně nemá volnou ruku v účtování a odchylky 

v této oblasti jsou navíc trestné, existují určité moţnosti zvolit si, jak kterou transakci 

zaúčtovat. Alespoň moţnost zvolit si metodu odepisování má významný dopad na 

výsledek hospodaření. Důleţité je si uvědomovat skutečnost redukce abychom si mohli 

původní realitu co nejlépe sestavovat (Kislingerová, 2005). 

 

2.2 Historie finanční analýzy 

První finanční analýzy vznikaly brzy po vzniku peněz. Důvodem byla snaha provádět 

rozvahy o tom, jak s těmito penězi nakládat a jak s nimi hospodařit. První rozvahy byly 

ovšem většinou nepřesné a nahodilé. Ke konci 19. století se v USA objevilo moderní 

chápání finanční analýzy, ale i zde šlo o chápání na úrovni rozdílů v absolutních 

účetních ukazatelích a jednalo se převáţně o peníze. Po skončení první světové války 

se v rámci finanční analýzy začali sledovat účetní výkazy z důvodu zhodnocení 

schopnosti splácet úvěry velkých firem. Během Velké hospodářské krize začala být 

důleţitá likvidita, která se stala neodmyslitelnou součástí úvah, později se objevilo 

uvaţování o přeţití firmy. Po druhé světové válce se začala zohledňovat také výkonnost 

firmy. Díky rozvoji počítačů později došlo k velmi výraznému posunu řízení firem. 

(Brealey, 2003) 

Jako první se v česky mluvících oblastech zaobíral finanční analýzou Josef Pazourek a 

v roce 1906 sepsal na tu dobu moderní knihu Bilance akciových společností. Dříve se 

v česky mluvících zemích pouţíval termín přejatý z němčiny bilanční analýza. Aţ po 

roce 1989 se povedlo prosadit termín finanční analýza. (Marek, 2009) 

 

2.3 Práce finančního analytika:  

Tento postup se dá definovat pěti základními fázemi:  
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1. Stanovit si účel finanční analýzy a provést výběr vyšetřované osoby. 

2. Připravit si všechna vstupní data. 

3. Provést základní vyšetření. 

4. Provést specifické vyšetření. 

5. Stanovit diagnózu a určit vhodný léčebný proces. 

 

2.3.1 Účel finanční analýzy 

Pro praxi je důleţité mít určené účely, pro které se provádí právě finanční analýza. 

Jedním z prvních je příprava podkladů rozhodování managementu společnosti, kdy 

zkoumanou osobou tady představuje společnost, kterou řídí daný management. Dalším 

účelem můţe být potřeba institucí například bank připravit si informace kvůli 

poskytování úvěrů nebo jiných bankovních sluţeb. Připravování podkladů pro 

rozhodnutí o investiční politice společnosti je také další důleţitý účel. Za podobný účel 

se dá povaţovat i přípravu základů pro rozhodnutí ohledně akvizicí a fúzí. (Synek, 

2015) 

Zájemci o informace a výsledky finanční analýzy mohou být: 

- Akcionáři 

- Dodavatelé 

- Věřitelé 

- Odběratelé 

- Státní orgány 

- Specializované finanční ústavy 

- Vědecké instituce 

- Statistické instituce 

Většinou kaţdý z výše zmíněných má svůj odlišný a vlastní motiv. S tím také souvisí 

zcela odlišné techniky a hloubka provedení finanční analýzy. (Marek, 2009) 

Finanční analytik dále pouţívá tři postupné kroky: 

1. Prvním krokem je výpočet hodnot jednotlivých ukazatelů a následné provedení 

jejich pyramidálního rozkladu. 
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2. Druhým krokem je zjistit na základě poznatků analytika nedostatky a řešit je. 

Pokud si je analytik jistý svými znalostmi a dovednostmi, poradí si sám, pokud 

ne, můţe si k této práci přizvat specialistu. 

3. Nakonec finanční analytik určí diagnózu finančního zdraví a pokouší se o návrh 

pro zlepšení finanční situace společnosti. (Chuchro, 2013) 

 

2.3.2 Srovnávací báze 

Pro interpretaci či prezentaci vypočtených hodnot se pouţívají tzv. srovnávací 

báze. 

Srovnávací báze dělíme na čtyři základní báze: čas, prostor, plán, expertní 

zkušenosti. 

Z hlediska času například můţeme zhodnotit růst rentability jako proces ţádoucí, 

naopak pokles rentability jako proces neţádoucí. Pozor si hlavně musíme dát při 

změně účetní techniky, protoţe můţe dojít k nemoţnosti porovnávat v daném 

analyzovaném období. Pro příklad lze uvést interpretaci růstu obratu zásob, jestliţe 

v prvním účetním období byl pro ocenění pouţit aritmetický průměr a například 

v druhém období se pouţila metoda FIFO (metoda, kdy prvotní cena pro cenění 

přírůstku zásob se zároveň pouţila také jako první cena pro oceňování úbytku 

našich zásob). (Damodaran, 2001, 2012) 

Pro vyuţití prostorové báze musíme nejprve najít k našemu podniku podnik, který 

se co největší mírou podobá tomu našemu (stejný obor, stejná velikost podniku, ze 

stejného regionu, s podobným či stejným sortimentem, počtem pracovníků apod.). 

Samozřejmě ţádné dva podniky nikdy nejsou naprosto totoţné, proto se snaţíme 

najít pouze podnik co nejvíce podobný a musíme počítat se zkreslením. Pokud 

nalezneme takovýto podnik, mělo by platit, ţe pokud je hodnota rentability 

analyzovaného podniku vyšší, neţ rentabilita konkurenčního podniku, poté je námi 

analyzovaný podnik na tom hůř. Pozor si musíme dát při srovnání podniků, které je 

mezinárodní. V tomto případě se samozřejmě musí brát v úvahu také devizový kurz 

a všechny podmínky, které se v kaţdé zemi liší (míra inflace, prvky daňové 

soustavy, prvky pojistné soustavy, státní podpora, výše úrokových sazeb, atd.). 
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Další moţností pro vyuţití prostorové báze k interpretaci vypočítaných hodnot 

daných ukazatelů je srovnání ukazatelů se středními hodnotami například za 

odvětví, ekonomiku jako celek či obor. V praxi se vyuţívá hlavně váţené a prosté 

aritmetické průměry, mediány a zřídka také modusy. (Kislingerová, 2005) 

Další základnou pro vyuţití a interpretaci hodnot zkoumaných ukazatelů můţe 

poslouţit plán. Podobně jako u prostorové báze snáváme hodnotu rentability 

našeho sledovaného podniku s hodnotou plánovanou. Platí, ţe pokud hodnota 

rentability našeho analyzovaného podniku bude větší, neţ je hodnota plánovaná, lze 

z toho usoudit, ţe vývoj hospodaření bude spíše kladný. Pokud bude hodnota niţší 

neţ je hodnota plánovaná, nejspíše můţeme očekávat vývoj záporný. (Gitman, 

2003) 

Expertní zkušenosti jsou poslední ze srovnávacích bází. Na této bázi si zakládají 

hlavně speciálně zaměřené poradenské firmy. Ne pokaţdé totiţ poradci mají 

skutečné vědomosti a znalosti získané poznáním, hovoříme zde spíše o tzv. 

zastíracím manévru. Například také poţadavky bank na své klienty při poskytování 

úvěry můţeme povaţovat za formu expertních zkušeností. 

Jakmile finanční analytik odvede svou práci, měl by podat tzv. zprávu finančního 

analytika. Tato zpráva by měla mít zpravidla tři části: 

 Popis finančního zdraví analyzovaného podniku. 

 Stanovení silných a slabých stránek podniku 

 Návrh léčebného procesu pro napravení nedostatků. (Kislingerová, 2008) 

Obecné a hlavní poslání finanční analýzy u potřeb při vedení podniku je vytvoření 

jakýchsi varujících signálů, které nám ukazují, ţe v určité oblasti můţe vzniknout 

nějaký problém. Finanční analýza tedy nemá okamţitě nalézt spasení pro firmu, 

nýbrţ má včasně předpovědět hrozby a my bychom díky tomu byli schopni včasně 

reagovat a například poskytnout nutná finanční opatření. Poslání finanční analýzy je 

tedy prevence. (www.jobs.cz) 
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2.4 Základní pojmy 

Mezi základní pojmy, které je nutné znát pro práci a orientaci ve finanční analýze, patří 

tyto:   

 

2.4.1 Rentabilita  

Rentabilita neboli ziskovost či výnosnost slouţí jako ukazatel hospodaření podniku. 

Rentabilita se měří poměrem zisku a například vloţeného kapitálu, k výrobním 

činitelům, k trţbám atd. Pro získání podkladů pro zjištění ukazatelů rentability se musí 

nahlédnout do účetnictví. Nejrozšířenější vyuţití v praxi pro finanční řízení podniku 

představuje ukazatel rentability vloţeného kapitálu. (Synek, 2015) 

 

2.4.2 Likvidita 

Likviditu se dá povaţovat za jakousi platební schopnost podniku. Zahrnuje se jako 

součást finanční charakteristiky společnosti. Likvidita sděluje, jestli podnik disponuje 

dostatečnými platebními prostředky. Tyto prostředky jsou buď více či méně likvidní 

podle toho, jak hbitě je jde přetransformovat na hotové peníze. Největší likviditu mají 

peníze na účtech a hotovost, zato menší likviditu mají hotové výrobky, pohledávky, 

stroje, budovy atd. Pojem likvidita můţe úzce souviset také s pojmem solventnost. 

(Synek, 2015) 

 

2.4.3 Solventnost 

Solventnost vyjadřuje, zda je podnik schopen v kaţdé době dodrţovat své platební 

povinnosti. Ukazatel solventnosti, který charakterizuje finanční nezávislost lze uvést 

jako poměr vlastního kapitálu a celkového kapitálu. (Peštová, 2004) 

 



David Papoušek:  Systém včasného varování průmyslového podniku 

 

  19 

 

2.4.4 Zadluženost 

Zadluţenost se řadí mezi ekonomické pojmy. Tento pojem vyjadřuje skutečnost, ţe 

společnost nebo podnik vyuţívá pro finanční podporu svých aktiv cizí kapitál. Tato 

skutečnost také ovlivňuje rentabilitu podniku a samotné riziko podnikání. Velké 

společnosti většinou bývají financovány jak z vlastního kapitálu, tak z kapitálu cizího. 

(Peštová, 2004) 

 

2.5 Metody finanční analýzy 

 

2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. 

 Horizontální analýza neboli analýza trendů se zabývá porovnáváním změn 

poloţek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti (obr. 2.1). Technika 

rozboru vychází z porovnávání běţného roku a roku předchozího. K dosaţení 

dostatečné vypovídací schopnosti této metody analýzy je zapotřebí mít 

k dispozici dlouhou časovou řadu údajů. (Paták, 1999) 

 

Absolutní změna = ukazatelt - ukazatelt-1, kde t je příslušný rok 

Relativní změna = 100*( ukazatelt - ukazatelt-1) / ukazatelt-1 
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Obr. 2.1 Horizontální analýza 

 

 

 

Zdroj: www.danarionline.cz 

 

 

Obr. 2.2 Příklad horizontální analýzy 

 

Zdroj: www.danarionline.cz 

 

 Vertikální analýza neboli procentní analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých 

poloţek účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základní 

poloţce poloţené jako 100% (obr. 2.3). Procentní analýza se často pouţívá pro 

srovnání s jinými firmami v rámci oboru nebo s oborovými průměry. 

(Kislingerová, 2008) 

Obr. 2.3 Vertikální analýza 

 

Zdroj: www.danarionline.cz 

  

http://www.danarionline.cz/
http://www.danarionline.cz/
http://www.danarionline.cz/
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Obr. 2.4 Příklad vertikální analýzy 

 

Zdroj: www.danarionline.cz 

 

2.5.2 Analýza fondů finančních prostředků 

Jako fondy se označují ukazatelé, které lze vyčíslit jako rozdíly mezi určitými 

poloţkami aktiv a pasiv. Mezi nejčastěji pouţívané fondy ve finanční analýze patří:  

- čistý pracovní kapitál  

- čisté pohotové prostředky 

 

 Čistý pracovní kapitál  

Vypovídá o vztazích mezi majetkovou strukturou firmy a její kapitálovou strukturou 

(obr. 2.5). 

Čistý pracovní kapitál = Oběţná aktiva – Krátkodobé závazky 

Nebo 

Čistý pracovní kapitál = Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál – Stálá aktiva 

Velikost čistého pracovního kapitálu je důleţitá pro stanovení platební schopnosti 

firmy. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být schopnost firmy hradit 

závazky. Pokud ukazatel nabývá záporné hodnoty, část dlouhodobých aktiv je kryta 

krátkodobými zdroji a firma je finančně nestabilní. 

  

http://www.danarionline.cz/
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Obr. 2.5 Čistý pracovní kapitál 

 

 

Zdroj: http://halek.info/ 

 

 Čisté pohotové prostředky 

Výpočet tohoto ukazatele vede k vyjádření nejvyššího stupně likvidity. Pro externí 

analytiky je výpočet velmi obtíţný, neboť jen z výkazů účetních závěrek nelze zjistit 

okamţitě splatné závazky. 

 Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamţitě splatné 

závazky 
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2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah dvou poloţek z účetních výkazů 

pomocí jejich podílu. Aby měl takto vypočtený poměrový ukazatel určitou vypovídací 

schopnost, musí existovat mezi poloţkami uvedenými do poměru vzájemná souvislost. 

(Knapková, 2013) 

Analýza těchto ukazatelů se dále člení na analýzu: 

 ukazatelů rentability 

 ukazatelů aktivity 

 ukazatelů finanční stability 

 ukazatelů likvidity 

     Někdy bývají zmiňovány v souvislosti s analýzou poměrových ukazatelů také: 

 ukazatelé produktivity 

     U akciových firem bývá prováděna analýza: 

 ukazatelů kapitálového trhu. 

  

Poměrové ukazatele pouţité v této disertační práci jsou souhrnně a systematicky 

zobrazeny v obr. 2.6 a následně jsou níţe popsány. 
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Obr. 2.6 Ukazatele finanční stability podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jakým způsobem lze stanovovat jednotlivé veličiny, které poměřujeme, zobrazuje obr. 

2.7, který identifikuje poloţky poměrových ukazatelů v rozvaze a v VZZ.  

Obr. 2.7 Identifikace položek poměrových ukazatelů 

 

Zdroj: www.danarionline.cz 

 

  

http://www.danarionline.cz/
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 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability poměřují celkový zisk s výší podnikových zdrojů, které byly 

vynaloţeny na jeho dosaţení.  Při konstrukci ukazatelů se vychází z údajů z rozvahy a 

z výkazu zisku a ztrát. Ukazatel rentability se v praxi pouţívá v různých obměnách a 

modifikacích, záleţí na tom, kdo a k jakému účelu jej pouţívá. To závisí především na 

skutečnosti, jaký zisk dosazujeme do čitatele zlomku. 

Mezi nejuţívanější kategorie zisku patří (obr. 2.8): 

- EAT – zisk po zdanění (čistý zisk) 

- EBT – zisk před zdaněním 

- EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

- EBITDA – zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

 

Obr. 2.8 Úrovně zisku 

 

Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/ 

 

Je zřejmé, ţe některé z uvedených kategorií výsledků hospodaření není moţné přímo 

vyčíst z výkazu zisku a ztráty v podmínkách českého účetnictví, a je tedy třeba je 

dopočítat. Např. NOPAT - Net Operating Profit after Taxes - čistý provozní zisk po 

zdanění.  

 

 

 

http://www.ucetnikavarna.cz/
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Obr. 2.9 Grafické znázornění jednotlivých kategorií zisku 

 

Zdroj: www.businessinfo.cz 

 

Obr. 2.9 Výpočet jednotlivých druhů zisku 

 

Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/ 

Při konstrukci ukazatelů rentability se vychází z údajů z rozvahy i z výkazu zisku a 

ztráty. Jednotlivé ukazatele rentability se od sebe liší jednak tím, jaký zisk se dosazuje 

do čitatele, jednak tím, jaký vloţený kapitál dosadíme do jmenovatele zlomku 

v ukazateli (viz obr. 2.9). 

V posledních letech se čím dál tím více do popředí dostává i propočet tzv. cash-flow 

rentability, kdy je zisk nahrazen peněţním tokem. Ten totiţ mnohem lépe vypovídá o 

fungování společnosti vzhledem k poměrně snadné manipulovatelnosti zisku. (Synek, 

2015) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu z cash flow 

Rentabilita vlastního kapitálu z cash flow, obvykle se nepouţívá zkratka, je pojem, 

který označuje kolik cash flow připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Je 

http://www.ucetnikavarna.cz/
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odvozen z ukazatele rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity), ve kterém 

je ale zisk nahrazen cash flow. Na ukazatel rentability vlastního kapitálu z cash flow 

nepůsobí odpisy ani tvorba dlouhodobých rezerv. Ukazatel patří mezi ukazatele na bázi 

cash flow. 

Rentabilita vlastního kapitálu z CF = CF z provozní činnosti / Vlastní kapitál  

V praxi se tento ukazatel v podniku vyuţívá např. pro CFO
1
 (finanční ředitel) ve 

finanční analýze při analýze poměrových ukazatelů. Ukazatele na bázi cash flow se 

snaţí zachytit varovné signály moţných platebních potíţí a posoudit vnitřní finanční 

potenciál firmy. (managementmania.com) 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA – Return On Assets) 

Tento ukazatel měří hrubou produkční sílu účetní jednotky, její celkovou výdělečnou 

schopnost. ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány. Hodnota ukazatele udává, kolik korun 

zisku vynesla kaţdá koruna investovaného kapitálu. (www.ucetnikavarna.cz) 

ROA = EBIT/Aktiva 

Pouţití EBITu při výpočtu ukazatele rentability lépe vyjadřuje výsledek a dovoluje 

srovnávat firmy. 

ROA = [EAT + úrok (1-daň. sazba)]/Aktiva 

Takto vypočtený ukazatel zohledňuje skutečnost, ţe efektem reprodukce je nejen čistý 

zisk, ale i úrok jako odměna pro věřitele, který je však zdaněn daní z příjmu. 

ROA = EAT/Aktiva 

Poslední vyjádřený vzorec bývá nazýván „výnos na aktiva“.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) 

                                                 
1
 (Chief Financial Officer) - Nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za finanční oblast 

(finanční ředitel). 
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ROE zjišťuje vlastníkům míru ziskovosti vlastního kapitálu, tedy zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos. Tento ukazatel sledují především investoři, neboť je pro ně 

důleţité, aby ROE byla větší neţ úroky, které by obdrţeli z jiné formy investování. 

ROE = EAT/Vlastní kapitál 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return On Capital 

Employed) 

ROCE poměřuje celkové výnosy všech investorů s dlouhodobými finančními 

prostředky. 

ROCE = EBIT/(Vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) 

  

Rentabilita trţeb (ROS – Return On Sales) 

ROS poměřuje čistý zisk společnosti s celkovými trţbami. Výsledek nám indikuje, 

kolik korun zisku přinesla účetní jednotce jedna koruna trţeb. Pozitivní je pouze růst 

tohoto ukazatele.  

ROS = EAT/Trţby 

 

 

 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku vyuţívat vloţených prostředků. Vyjadřují se 

ve dvou formách – buď jako ukazatele počtu obrátek nebo ukazatele doby obratu. 

Ukazatele počtu obrátek vypovídají o tom, kolikrát se za stanovený časový interval 

obrátí určitý druh majetku. Všeobecně platí, ţe čím je vyšší hodnota ukazatele, tím 

lépe. Ukazatele doby obratu pak sledují dobu, po kterou je majetek v určité formě 

vázán. Tady je tendence opačná - čím méně dní obratu, tím lepší hodnota ukazatele. 

(Paták, 1999) 
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Obrat celkových aktiv 

Tímto ukazatelem lze vyhodnotit stav vyuţití aktiv, coţ má velký význam při 

rozhodování o dalším směru vývoje podnikatelských aktivit. Jako pozitivní se bere 

vţdy růst tohoto ukazatele. 

Obrat celkových aktiv = Trţby
2
/Aktiva 

 

Doba obratu celkových aktiv 

Doplňující ukazatel k Obratu celkových aktiv podniku. Udává průměrný počet dnů, za 

který dojde k obratu aktiv v trţbách. Pokud je ukazatel niţší neţ průměrná hodnota v 

oboru, firma hospodaří s aktivy lépe, neţ je v oboru obvyklé. U tohoto ukazatele není 

moţné stanovit optimální číslo pro všechny obory, a proto se při porovnávání pouţívá 

Benchmarkingu, čímţ dojde k porovnání podniku s podnikem jemu podobným. 

(Knapková, 2013) 

Doba obratu celkových aktiv = Aktiva/(Trţby/360) 

 
 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob je definován jako poměr trţeb a zásob. Výsledkem výpočtu je 

absolutní číslo, které značí, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběţného 

majetku aţ po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob. 

Obrat zásob = Trţby/Zásoby 

 

Doba obratu zásob 

Představuje průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem 

výrobků. Vyjadřuje tedy počet dnů, po které jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob. 

Doba obratu zásob = Zásoby/(trţby/360) 

 

                                                 
2
 Jako celkové trţby bereme v úvahu součet poloţek výkazu zisku a ztrát trţby za prodej zboţí a trţby za 

prodej vl. výrobků a sluţeb. 
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Obrat pohledávek 

Obrat pohledávek se vyjadřuje jako poměr trţeb a pohledávek. Ukazatel udává 

v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněţní 

prostředky. 

Obrat pohledávek = Trţby/Pohledávky 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel značí, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny (tzv. průměrné 

inkasní období). Z hodnoty ukazatele vyplývá, zda se podniku daří dodrţovat 

stanovenou obchodně úvěrovou politiku. 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky/(Trţby/360) 

 

Obrat závazků 

Sleduje se poloţka závazků s obchodních styku k nákupu materiálu.  

Obrat závazků = Závazky/Trţby 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a platbou za tento 

nákup. 

Doba obratu závazků = Závazky/(Trţby/360) 

 

 Ukazatelé finanční stability 

Ukazatelé zadluţenosti informují o struktuře zdrojů pouţívaných k financování firmy. 

Podnik vyuţívá k financování své činnosti nejen vlastní kapitál, ale i cizí zdroje. 

Vlastní kapitál je obecně draţší neţ cizí → to je dáno jednak nutností platit investorům 

rizikovou prémii a skutečností, ţe úrokové náklady jsou daňově uznatelné a sniţují tak 

daňový základ. Přiměřená zadluţenost je proto pro zdravou a funkční firmu uţitečná. 
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Zvyšuje rentabilitu a tím také přispívá k vyšší trţní hodnotě firmy. Na druhé straně 

však vysoký podíl cizího kapitálu vede k riziku, ţe podnik bude neúměrně zatíţen a 

nebude schopen splácet své závazky, dluh a úroky. (Kubíčková, 2015) 

 

Celková zadluţenost 

Celková zadluţenost zjišťuje, v jakém rozsahu je firma financována cizími zdroji. 

Ukazatel představuje hodnotu, určující kolik cizích zdrojů připadá na jednu Kč aktiv. 

Celková zadluţenost by se neměla pohybovat nad hodnotou 0,5, protoţe krytí více jak 

50 - ti % aktiv dluhy můţe být rizikové. 

Celková zadluţenost = Cizí zdroje/Aktiva 

     Analytickými ukazateli celkové zadluţenosti jsou: 

Dlouhodobá zadluţenost = Dlouhodobé zdroje/Aktiva 

Krátkodobá zadluţenost = Krátkodobé zdroje/Aktiva 

 

Podíl vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

Podíl vlastního kapitálu je tvořen jako procentuální poměr vlastního jmění a celkových 

aktiv. Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níţ jsou aktiva podniku financována penězi 

akcionářů. 

 

Podíl vlastního kapitálu = Vlastní kapitál/Aktiva 

 

Zadluţenost vlastního kapitálu 

Ukazatel udává, jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Tento poměr by neměl 

být větší neţ jedna. 

Zadluţenost vlastního kapitálu = Cizí zdroje/Vlastní kapitál 
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Úvěrová zadluţenost 

Vyjadřuje poměr čerpání úvěrů k vlastním zdrojům. Tento ukazatel sledují banky při 

ţádostech o úvěr. Jestliţe je hodnota ukazatele příliš vysoká, je předpoklad problémů 

při získání úvěru. 

Úvěrová zadluţenost = Úvěry/Vlastní kapitál 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí porovnává provozní zisk podniku neboli hospodářský výsledek před 

odečtením úroků a daně s celkovým ročním úrokovým zatíţením. Ukazatel tak 

informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Hodnota, pod níţ by neměl 

ukazatel klesnout, je 3, avšak doporučená hodnota je 6. 

Úrokové krytí = EBIT/Nákladové úroky 

 

Finanční páka 

Jde o ukazatel, který poměřuje aktiva a vlastní kapitál. To znamená, ţe finanční páka je 

tím vyšší, čím více má firma dluhů. Tento ukazatel vede ke zvyšování rentability 

vlastního kapitálu. Měl by vedení firmy stimulovat k tomu, aby se snaţila vystihnout 

rovnováhu mezi výhodami vyuţití daňového štítu a nevýhodami pouţití cizího kapitálu. 

Optimální výše finanční páky je dána ziskovým účinkem finanční páky. Pokud je 

ziskový účinek finanční páky větší neţ 1, pouţití cizích zdrojů výnosnost vlastního 

kapitálu zvyšuje. Naopak, pokud je menší neţ 1, poţití cizích zdrojů výnosnost 

vlastního kapitálu sniţuje.  

 

Finanční páka = Aktiva/Vlastní kapitál 

Ziskový účinek finanční páky = ( EBT/EBIT)*Finanční páka 
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Překapitalizace 

Jako překapitalizovanou lze označit účetní jednotku, u níţ převyšuje ukazatel hodnotu 

jedné. Takováto firma nedostatečně vyuţívá cizích zdrojů, protoţe z vlastních zdrojů 

financuje i oběţná aktiva. Její přístup k financování lze tedy označit jako konzervativní 

– upřednostňuje stabilitu a jistotu před rizikem. 

Překapitalizace = Vlastní kapitál/Dlouhodobý majetek 

 

Podkapitalizace 

Je-li firma příliš zadluţená a výše vlastního kapitálu je nepřiměřená provozní činnosti, 

dochází k podkapitalizování. Krátkodobé závazky slouţí v tomto případě k financování 

dlouhodobého majetku. 

Podkapitalizace = (Vlastní kapitál + Dlouhodobé závazky)/Dlouhodobý majetek 

 

Optimální by bylo, kdyby se hodnota pohybovala těsně kolem jedné, neboť dle zásad 

správného financování by měla firma krýt dlouhodobý majetek dlouhodobým 

kapitálem, který by měl vedle financování stálých aktiv vytvářet i dostatečný pracovní 

kapitál nezbytný pro zajištění běţného chodu podniku. 

Kapitalizace = Dlouhodobý majetek/Dlouhodobý kapitál 

 

 

 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost firmy splácet své závazky. Plně likvidní je 

podnik tehdy, jestliţe má dostatečnou výši peněţních prostředků nebo jiného majetku 

rychle směnitelného v peníze. 

Velmi obecně lze říct, ţe ukazatelé likvidity poměřují to, čím je moţno platit v čitateli 

s tím, co je nutno zaplatit ve jmenovateli. Do čitatele lze dosadit majetek s různou 

dobou likvidnosti, to znamená přeměnitelnosti na finanční prostředky. Ve jmenovateli 

ukazatelů likvidity jsou splatné závazky – dluhy. 
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Čím jsou ukazatelé likvidity vyšší, tím je situace z hlediska jeho platební pohotovosti 

lepší. Příliš vysoké ukazatele likvidity však také nemusejí být příznivé, neboť 

znamenají vysoké hodnoty oběţných aktiv, resp. jejich některých sloţek, které přinášejí 

malé efekty. (Synek, 2015) 

 

Likvidita 1. stupně (okamţitá, peněţní likvidita) 

V případě okamţité likvidity uvaţujeme pouze finanční majetek tvořený penězi, 

bankovními účty a krátkodobým finančním majetkem. Tento ukazatel měří schopnost 

podniku uhradit právě splatné závazky naprosto nekompromisně. Hodnota okamţité 

likvidity, pokud do jmenovatele dosadíme krátkodobé závazky – tzn. závazky splatné 

v průběhu příštích 12 měsíců, by se měla pohybovat kolem 0,2. 

a) Likvidita 1. stupně = Krátkodobý finanční majetek/Krátkodobé závazky 

Likvidita 1. stupně ve jmenovateli s okamţitě splatnými závazky vyjadřuje okamţitou 

platební schopnost a měla by mít hodnotu kolem 1. 

b) Likvidita 1. stupně = Krátkodobý finanční majetek/Okamţitě splatné 

závazky  

 

Likvidita 2. stupně (pohotová, běţná likvidita) 

Pohotová likvidita zahrnuje v čitateli navíc pohledávky. Aby nebyl ukazatel 

zkreslován, je třeba vyloučit nedobytné a polhůtné pohledávky. Pro zachování likvidity 

firmy by hodnota ukazatele likvidity druhého stupně neměla klesnout pod hodnotu 1. 

Hodnota by se měla pohybovat mezi 1 - 1,5. Tato hodnota se však můţe pro jednotlivé 

obory a jednotlivé firmy měnit. 

 

Likvidita 2. stupně = (Krátkodobý finanční majetek + Pohledávky)/Krátkodobé 

závazky  
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Likvidita 3. stupně (celková likvidita) 

Celková likvidita představuje poměr oběţných aktiv a krátkodobých závazků. 

Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je závislá na struktuře a likvidnosti 

jednotlivých aktiv, a dále pak odvětví, ve kterém firma působí. Likvidita 3. stupně je 

logicky číselně větší neţ likvidita 2. stupně. Pokud se však ukazatelé likvidit liší o 

velkou částku, můţe to znamenat, ţe firma má moţná zbytečně vysoké zásoby. Je třeba 

opět vzít v úvahu předmět činnosti firmy a povahu oboru, ve kterém firma podniká, 

neboť se můţe jednat opravdu o potřebné zásoby nebo o sezónní výkyvy v hospodaření 

firmy. Doporučená hodnota celkové likvidity je 2, tedy taková, kdy na kaţdou korunu 

krátkodobých závazků připadají 2 koruny oběţných aktiv. 

 

Likvidita 3. stupně = Oběţná aktiva/Krátkodobé závazky 

 

 Ukazatelé produktivity a vybavenosti práce 

Tato poměrně nově sledovaná skupina ukazatelů zachycuje výkonnost podniku ve 

vztahu k nákladům na zaměstnance. Produktivita práce zaměstnanců a celé firmy je 

důleţitá pro kaţdou společnost, ať uţ velkou, střední nebo malou. Produktivita práce se 

měří určitými ukazateli (viz níţe) a pomocí některých faktorů je moţné ovlivňovat její 

úroveň. (Knapková, 2013) 

Faktorů, které ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty zřejmě 

nejvýraznější patří: 

- Přírodní a klimatické podmínky 

- Technologie 

- Kvalifikace pracovníků 

- Motivace pracovníků 

- Organizace řízení 

 

Samozřejmě na výkonnost práce má vliv i vybavenost různými druhy zdrojů. 
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Osobní náklady k přidané hodnotě = Osobní náklady/Přidaná hodnota 

Produktivita práce z přidané hodnoty = Přidaná hodnota/Počet pracovníků 

Produktivita práce z trţeb = Trţby/Počet pracovníků 

Průměrná mzda (roční) = Mzdové náklady/Počet pracovníků 

Průměrná mzda (měsíční) = (Mzdové náklady/12)/Počet pracovníků 

 

 Ukazatelé kapitálového trhu 

Ukazatelé kapitálového trhu sledují především skuteční i potencionální investoři, 

akcionáři a burzovní obchodníci k ohodnocení minulé činnosti firmy a predikci jejího 

budoucího vývoje. 

Čistý zisk na akcii (Earnings Per Share – EPS) 

Udává poměr trţní ceny akcie podniku k čistému zisku na jednu akcii. Na základě 

tohoto ukazatele zvaţují investoři vhodnost uloţení volných peněţních prostředků do 

akcií firmy.  

EPS = EAT/Počet vydaných kmenových akcií 

 

Poměr trţní ceny k zisku na akcii (P/E ratio) 

P/E ratio je jeden z nejsledovanějších ukazatelů v oblasti kapitálového trhu. Představuje 

dobu, za kterou se investorovi vrátí kapitál investovaný do nákupu akcií ve formě 

výnosu. 

P/E = Trţní cena akcie/EPS 

 

Market Ratio 

Ukazatel poměřuje skutečnou trţní cenu akcie k její účetní hodnotě. 

Market Ratio = (Trţní cena akcie*Počet akcií)/Vlastní kapitál 
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Dividenda na akcii (Dividend Per Share - DPS) 

Dividenda na akcii říká, kolik peněz dostanou akcionáři za jednu svou akcii. 

DPS = DIV/Počet vydaných kmenových akcií   

DIV – vyplacená dividenda 

 

Dividendový výnos (Dividend Yield – DY) 

Dividendový výnos odráţí procentuální výnos z dividendy ve vztahu k aktuální trţní 

ceně akcie. 

DY = DPS/Trţní cena akcie 

 

Výplatní poměr 

Výplatní poměr udává, jak velká část čistého zisku je vyplácena akcionářům ve formě 

dividend a jaká část je reinvestována zpět do firmy. 

Výplatní poměr = DPS/EPS = DIV/EAT 

 

2.5.4 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Základní myšlenkou pyramidové soustavy je postupný, stále podrobnější rozklad 

ukazatele, který by co nejlépe postihoval základní cíl podniku, popř. záměr analýzy. 

Tento ukazatel představuje vrchol pyramidy. V další niţší vrstvě se vrcholový ukazatel 

rozkládá na dva nebo více dílčích, z nichţ některé se rozkládají ještě podrobněji.  

Výhodou pyramidových soustav je, ţe postihují souvislosti mezi ukazateli. Při 

rozkládání ukazatelů se pouţívají dva hlavní postupy: 

 aditivní – výchozí ukazatel se rozkládá do součtu nebo rozdílu dvou nebo 

více dalších ukazatelů; 

 multiplikativní – výchozí ukazatel představuje součin nebo podíl dvou či 

více ukazatelů. 
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Nejčastěji bývá rozkládán ukazatel rentability vlastního kapitálů (ROE).  

 Rozklad rentability vlastního kapitálu ROE 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu patří k nejsledovanějším ukazatelům výkonnosti 

podniku. Jeho rozklad je o poznání důkladnější neţ ROA a vypadá následovně: 

 

ROE = Rentabilita trţeb/(Doba obratu celk. aktiv/360)/Koef. samofinancování 

 

1. Rentabilita trţeb = EAT/Trţby 

2. Doba obratu celkových aktiv = Aktiva/(Trţby/360) 

3. Koef. samofinancování = Vlastní kapitál/Aktiva celkem 

 

V tomto rozkladu se dekomponuje ukazatel ROE na tři části. Rentabilita trţeb odráţí, 

jaký podíl z trţeb zaujímá zisk před zdaněním a jaký díl zaujímá míra zdanění. 

Ukazatel doby obratu celkových aktiv vyhodnocuje stav vyuţití aktiv, coţ má velký 

význam při rozhodování o dalším směru vývoje podnikatelských aktivit. Z jeho 

rozkladu lze zjistit, kolika procenty se na době obratu celkových aktiv podílí doba 

obratu stálých aktiv a doba obratu oběţných aktiv. Koeficient samofinancování je 

obrácená hodnota finanční páky a dále se rozkládá na celkovou zadluţenost a míru 

zadluţenosti. Čím jsou oba ukazatele vyšší, tím je vyšší i celková míra 

samofinancování, která „zvedá“ rentabilitu vlastního kapitálu. Jinými slovy: čím více 

máme cizího kapitálu, který je stále levnější, tím pro rentabilitu vlastního kapitálu lépe. 

(Knapková, 2013) 
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Obr. 2.10 Rozklad pyramidálního ukazatele ROE 

 

 

Zdroj: http://myop.martinandco.eu/pdf/zlamalova.pdf 

 

Logaritmický rozklad ukazatele ROE  

Logaritmická metoda rozkladu se povaţuje za nejpřesnější. Metodu však nelze pouţít, 

nabývá-li vrcholový (rozkladný) ukazatel záporných hodnot, protoţe pro záporná čísla 

není logaritmus definován. 

Princip logaritmické metody spočívá v tom, ţe ať jiţ vyjádříme vliv jednotlivých 

komponent absolutně či relativně, musí být podíl jejich vlivu na celkové změně stejný. 
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Logaritmický rozklad ROE 

ROE = Rentabilita trţeb/(Doba obratu celk. aktiv/360)/Koef. samofinan. = A/B/C 

ROE1 = Rentabilita trţeb1/(Doba obratu celk. aktiv1/360)/Koef. samofinan.1 = A1/B1/C1 

ROE2 = Rentabilita trţeb2/(Doba obratu celk. aktiv2/360)/Koef. samofinan.2 = A2/B2/C2 

Indexy: 

IROE = ROE2/ROE1   IA = A2/A1 (index doby obratu aktiv) 

IB = B2/B1 (index rentability trţeb)  IC = C2/C1 (index koef. samofinancování) 

 

Vliv faktorů A, B, C na celkovou změnu ukazatele ROE: 

Celková absolutní změna ROE:  

ΔROE = ROE2 - ROE1  

- Změna ROE v důsledku vývoje A: 

o ΔROE/A = ln (IA)/ln (IROE)* ΔROE 

- Změna ROE v důsledku vývoje B: 

o ΔROE/B = ln (IB)/ln (IROE)* ΔROE 

- Změna ROE v důsledku vývoje C: 

ΔROE/C = ln (IC)/ln (IROE)* ΔROE 

 

Jako kontrola poslouţí platnost následujícího vztahu: 

 ΔROE/A + ΔROE/B + ΔROE/C = ΔROE 

 

2.5.5 Bonitní a bankrotní indexy 

Cílem souhrnných indexů hodnocení podniku je jedním číslem vyjádřit finančně-

ekonomickou situaci a výkonnost podniku a upozornit na případné ohroţení finančního 

zdraví účetní jednotky. K nejznámějším metodám pouţívaných k rychlému zhodnocení 
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ekonomické situace firmy patří Altmanův model, Králíčkův rychlý test, Index bonity 

atd. (Kislingerová, 2008) 

Bankrotní modely - Bankrotní modely předznamenávají, zdali je podnik v dohledné 

budoucnosti ohroţen bankrotem či nikoliv. Vycházejí z předpokladu, ţe podnik je 

ohroţen bankrotem tehdy, vykazuje-li určité společné symptomy, jako např. problémy s 

běţnou likviditou, sniţování pracovního kapitálu, záporná rentabilita celkového 

kapitálu apod. 

K nejznámějším bankrotním modelům patří: Altmanův model, Tafflerův model, index 

IN a další (např. Beaverův model). 

 

Bonitní modely - Bonitní modely predikují finanční zdraví podniku. Toto bývá 

rozděleno do různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého aţ po to špatné. Tyto 

modely umoţňují uţivatelům srovnání podniků, které se pohybují ve stejném oboru či 

činnosti. 

K nejznámějším bonitním modelům patří: index bonity, skóre bonity, Kralickův Quick 

Test, Argentiho model a další (např. Tamariho model). 

 

 Altmanův model 

Altmanův index důvěryhodnosti (tzv. Z - score) se pomocí metody diskriminační 

analýzy snaţí stanovit určitou hranici, která by rozdělila podniky na společnosti 

s vysokou pravděpodobností bankrotu a společnosti, kterým nebezpečí bankrotu 

nehrozí. 

Profesor Altman při tvorbě modelu vycházel z údajů firem, jeţ zbankrotovaly 

v průběhu pěti let, i firem, jeţ prosperovaly. Vytvořil pět základních ukazatelů, kterým 

přiřadil váhy a ty sestavil do následující rovnice: 

 

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

A – EBIT/Aktiva celkem 

B – Trţby/Aktiva celkem 
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C – Hodnota vlastního kapitálu/Účetní hodnota závazků 

D – Zadrţené zisky/Aktiva celkem 

E – Čistý pracovní kapitál/Aktiva celkem 

      

Interpretace hodnoty Z Faktoru je uvedena v Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Interpretace hodnoty Z Faktoru 

Z FAKTOR > 2,99 můţeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < Z FAKTOR < 2,99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z FAKTOR < 1,8 Firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Index IN 05 

Tento index se snaţí posoudit finanční riziko českých podniků z pohledu světových 

ratingových agentur. Index byl sestaven Inkou a Ivanem Neumaierovými speciálně na 

české prostředí a funguje podobně jako Altmanův model. Na rozdíl od něj je 

doporučován pro roční hodnocení finančního zdraví.  

Existuje několik různých variant tohoto indexu. Níţe je uvedena často pouţívaná 

varianta – IN 05. 

Ta vyuţívá pěti ukazatelů: 

- Finanční páku = Aktiva/Cizí zdroje 

- Úrokové krytí = EBIT/Nákladové úroky 

- Produkční sílu = EBIT/Aktiva 

- Obrat aktiv = Výnosy/Aktiva 

- Běţnou likviditu = Oběţná aktiva/(Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní 

úvěry) 

-  

Index IN 05 je poté moţno vypočítat podle vztahu:  
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IN 01 = 0,13*A/CZ + 0,04*EBIT/Ú + 3,97*EBIT/A + 0,21*VÝN/A + 

0,09*OA/(KZ+KBÚ) 

  

Hodnocení výsledků: 

1. IN 05 je větší neţ 1,6 → podnik tvoří hodnotu (ekonomický zisk 

s pravděpodobností 67%). 

2. IN 05 = 0,9 aţ 1,6 → šedá zóna (podniky, které sice netvoří hodnotu, ale také 

nespějí k bankrotu). 

3. IN 05 je menší neţ 0,9 → podnik spěje s pravděpodobností 86% k bankrotu. 

[4] 

Model autoři doporučují vyuţívat pro hodnocení podniku na roční bázi; váhy pro 

jednotlivé parametry modelu jsou rozdílné pro ekonomická odvětví a pro zemědělství. 

Parametry indexu jsou uvedeny na obr. 2.11. 

Obr. 2.11 Parametry indexu IN 05 

 

Zdroj: www.ucetníkavarna.cz 

 

http://www.ucetníkavarna.cz/


David Papoušek:  Systém včasného varování průmyslového podniku 

 

  45 

 

 Kralickův rychlý test 

P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele a podle jejich 

výsledných hodnot přiděluje firmě body.  

Prvním z ukazatelů je kvóta vlastního kapitálu, která vypovídá o finanční síle firmy 

měřené podílem vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě. Dalším ukazatelem je 

doba splácení dluhu z cash flow. Ten nám ukazuje, za jakou dobu by byl podnik 

schopen splatit své dluhy (krátkodobé i dlouhodobé), pokud by kaţdý rok generoval 

stejné cash flow jako v právě analyzovaném období. Oba ukazatele svou 

charakteristikou zachycují finanční stabilitu firmy.  Další dva ukazatele se zaměřují na 

rentabilitu, kterou analyzovaná firma dosahuje. Prvním ukazatelem ze skupiny 

ukazatelů rentability je rentabilita trţeb měřená nikoli ziskem, ale cash flow. 

Rentabilita aktiv pak jako poslední ukazatel odráţí celkovou výdělečnou schopnost 

podniku. (Synek, 2015) 

 

Na základě dosaţených hodnot za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body a výsledná 

známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé ukazatele. 

Stupnice hodnocení ukazatelů je uvedena v Tab. 2.2. 

 

Tab. 4.2 Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů 

 

Ukazatel 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

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

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

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

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Skóre bonity 

Z českého prostředí je tzv. skóre bonity. V tomto modelu jsou váhy přiřazené 

jednotlivým ukazatelům rovnoměrně rozloţeny. Kaţdému z ukazatelů jsou pak 

přiřazovány dílčí body, a to dle poměru skutečné a krajní přijatelné hodnoty ukazatele.  

 

 

 

- EAT (= ČZ) - čistý zisk 

- i - průměrná úroková sazba za podnik 

- i(1-t) - zdaněná průměrná úroková sazba za přijaté úvěry 

Jak lze interpretovat hodnoty indexu bonity zobrazuje následující tabulka 4.3. 

 

Tab. 4.3 Skóre bonity 

 

 

Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/ 
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3 Teoretická východiska hodnoty firmy 

Oceňování podniku (hodnota firmy, valuace podniku, ocenění podniku, ocenění firmy) 

je stále rozsáhlejší disciplínou, které se dnes věnují znalecké ústavy, katedry vysokých 

škol, investiční banky, poradenské firmy a i samotné vedení a majitele malých či 

středních firem. Historie oceňování majetku sahá do 30. let minulého století. Postupně 

se během 60. a 70. let v jednotlivých státech tvořily oceňovací standardy. Koncem 70. 

let bylo ale v důsledku vysokého tempa globalizace investičních trhů nutné 

harmonizovat tyto normy. Proto byl na základě spolupráce odhadců z UK a USA 

zaloţen v roce 1981 „Výbor pro mezinárodní standardy oceňování majetku“ (IVSC) 

sdruţující profesionální oceňovací asociace celého světa.  (Copeland, 1994) 

Zjistit hodnotu podniku je potřeba buď na základě poţadavku plynoucího ze zákona - 

jako je při přeměnách společností - fúze, rozdělení aj. nebo k jiným účelům např. 

ocenění při prodeji firmy, pro stanovení odměn managementu, při vytváření společného 

podniku (joint venture) apod. Snahou ocenění podniku je nalézt trţní hodnotu firmy, 

coţ prakticky znamená odhad názorů příslušného trhu.  Majitel podniku má svůj 

individuální pohled, který odráţí i vizi i budoucí strategie podniku. (Boetzel, 1999) 

 

3.1 Podstata oceňování podniku 

Ekonomická teorie chápe cenu jako poměr, za který můţe být jedno zboţí směněno za 

jiné zboţí nebo za peníze. Je to tedy jeho směnná hodnota vyjádřená v penězích. Je-li 

cena vytvořena podle vztahu poptávky a nabídky, hovoříme o trţní ceně. Naproti tomu 

tzv. administrativní cena je cenou uměle vytvořenou obvykle podle pravidel a 

konstrukce dané právními normami (např. u nás zákonem o účetnictví). Na rozdíl od 

trţní ceny je její stanovení jednoznačné. Oba druhy cen mají svůj význam. 

Administrativní cenu potřebujeme znát pro daňové účely, oceňování nemovitostí pro 

vnitropodnikové účely atd. Trţní cena je pak konkrétní cena statku na daném trhu. 

(Kislingerová, 2001) 

http://www.trhfirem.cz/cz/podnik
http://www.trhfirem.cz/cz/prodej-firmy-slovnicek
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Trţní hodnota firmy a její růst patří k základním cílům finančního managementu. 

Podnik nemá objektivní, zdokumentovanou a nezávislou hodnotu, proto také neexistuje 

ţádné univerzální ocenění. 

Samotný proces ocenění a jeho výsledek je především závislý na těchto faktorech: 

- účel ocenění, 

- zkušenosti odhadce, 

- kvalitě přístupných informací. 

 

Provést ocenění podniku je vhodné především v těchto situacích: 

1. koupě a prodej podniku - subjekt potřebuje zjistit, zda je to pro něho výhodné 

2. vstupu cizího kapitálu do podniku - fůze, akvizice, joint venture  

3. vstup na jiné trhy - vstup na burzu, dědické řízení, atd. 

4. rozhodování mezi sanací a likvidací podniku - vlastník má představu, co by 

byl ještě s podnikem schopen udělat, ale zjišťuje, zda má pokračovat ve svých 

představách, či bude mít větší hodnotu likvidace podniku. 

 

 

3.1.1 Základní aspekty a přístupy při ocenění podniku  

Při oceňování lze obecně hledat odpověď na tyto otázky: 

1. Kolik je ochoten za podnik zaplatit běţný zájemce, kolik bychom mohli dostat 

na trhu. Jaké je tedy trţní ocenění? 

2. Jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího? 

3. Jakou hodnotu lze povaţovat za maximálně objektivní? 

Díky těmto otázkám vznikly tři základní přístupy k oceňování podniku: 

1. Ocenění na úrovni trţní hodnoty 

2. Ocenění na úrovni subjektivní hodnoty 

http://www.campa.cz/cz/prodej-podniku
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3. Ocenění na úrovni objektivizované hodnoty 

Definice trţní hodnoty je zaloţena na představě, ţe existuje trh s podniky, případně trh 

s podíly na vlastním kapitálu podniků. Na tomto trhu existuje více kupujících a více 

prodávajících. Vytváří se tak podmínky pro vznik trţní ceny. Předmětem odhadu je 

poté potenciální trţní cena, kterou označujeme jako trţní hodnotu. Při stanovování trţní 

ceny vychází z doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů, které kladou důraz 

na to, ţe trţní hodnota majetku je výrazem spíše jeho trhem uznané pouţitelnosti neţ 

jeho čistě fyzického stavu. (Boetzel, 1999) 

 

3.2 Základní pojmy 

Mezi základní pojmy, které je nutné znát při oceňování podniku, patří tyto:   

3.2.1 Hodnota 

Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněţního vztahu mezi zboţím a 

sluţbami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota je odhadem 

ohodnocení zboţí a sluţeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. 

Jmenovitou hodnotu vyjadřovanou v peněţních jednotkách nazýváme hodnotou 

nominální. Například u cenných papírů se jedná o částku, která je na nich označena. 

(Peštová, 2004) 

 

3.2.2 Tržní hodnota podniku 

Trţní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu 

ocenění mezi kupujícím a prodávajícím při transakci mezi nezávislými partnery, kdy 

obě strany jednali informovaně, rozumně a bez nátlaku. 

Trţní hodnota by měla být výsledkem ocenění zejména při: 

 uvádění podniku na burzu, 

 prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník 

chce odhadnout, za kolik by mohl podnik pravděpodobně prodat. 
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Trţní hodnota firmy a její růst patří k základním cílům finančního managementu. 

Podnik však nezná vţdy svou objektivní a nezávislou hodnotu, proto také neexistuje 

ţádné univerzální ocenění podniku. Vlastní proces ocenění a jeho výsledek je závislý 

na: 

 účelu ocenění,  

 zkušenostech odhadce,  

 kvalitě vstupních informací. 

Ke stanovení hodnoty podniků se pouţívá celá řada postupů a metod, a ty je vţdy třeba 

volit v souladu s účelem ocenění. Výsledek ocenění má pouze omezenou časovou 

platnost, protoţe v čase se mění jak vnější tak i vnitřní podmínky a stanovení trţní 

hodnoty podniku se tak musí provádět k určitému datu. (Mařík, 2005) 

 

3.3 Metody oceňování  

Podle účelu oceňování je moţné k němu přistupovat z několika úhlů pohledu. Jedním 

ze základních přístupů je určení tzv. objektivní trţní hodnoty. Tou se rozumí 

předpokládaná částka, za kterou by aktivum (firma) mělo být k datu ocenění směněno, 

a to mezi kupujícím a prodávajícím v transakci samostatných a nezávislých partnerů po 

náleţitém marketingovém období, v níţ kaţdá strana jedná informovaně, rozumně a 

bez donucení. Také je třeba mít na paměti, ţe výsledek ocenění má pouze omezenou 

časovou působnost, protoţe v čase se mění vnější i vnitřní podmínky, stanovení trţní 

hodnoty podniku se tedy provádí k určitému datu. Existuje velké mnoţství metod, 

pomocí kterých lze vypočítat hodnotu firmy. V praxi se nejčastěji pouţívají 3 způsoby 

– metoda diskontovaných peněţních toků, která bývá povaţována za základní, dále jsou 

to metody trţních a transakčních násobků, které berou v úvahu trţní ocenění 

podobných společností nebo porovnatelných transakcí. (Mařík, 2004): 

Pro měření hodnoty podniku v souladu s TEGoVA (Evropská organizace národních 

asociácí odhadců) a s mezinárodním oceňovacím standardem EVS (Evropské 

oceňovací standardy) a České komory odhadců majetku pro stanovení trţní hodnoty 

majetku lze vyuţít tyto základní skupiny metod, a to metody (Kislingerová, 2005): 

https://managementmania.com/cs/ceska-komora-odhadcu-majetku
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- majetkové,  

- výnosové 

- a metody zaloţené na práci s informacemi o kapitálovém trhu.  

 

Obr. 3.1 Základní skupiny metod pro odhad hodnoty podniku 

 

Zdroj: Kislingerová, 2005 

Šipka v obrázku 3.1 vyjadřuje základní směr pohybu, tj. pohyb ve vyuţívání metod v 

České republice od těch, které stály na počátku oceňovací praxe 90. let a do dnešní 

doby, resp. k cílovému stavu spojenému s fungováním integrovaného kapitálového trhu 

v Evropě. (Mařík, 2005) 

 

3.3.1 Metody majetkové 

Mezi první skupiny metod patří metody, které se opírají převáţně o stavové veličiny a 

charakterizují tak stav majetku a závazků k okamţiku odhadu. Je to metoda účetní 

hodnoty a metoda hodnoty substance. Tato skupina metod byla v ČR oblíbená na 

počátku 90. let minulého století, a to především proto, ţe výnosové metody nejen ţe 

nebyly známé, ale ani pro jejich aplikaci nebyly vhodné podmínky. (Kislingerová, 2005) 

Podstatou těchto majetkových metod je, ţe podtrhávají prvek vytvořené dlouhodobé 

majetkové části a dále pak vybavení firmy oběţným majetkem. Hodnota podniku se pak 

rovná, v případě účetního ocenění, hodnotě aktiv nebo pasiv. Chce-li investor získat 

hodnotu vlastního kapitálu, odečte hodnotu závazků k okamţiku ocenění. (Copeland, 

1994) 
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3.3.2 Metody výnosové 

Pakliţe majetkové metody jsou zaloţeny na práci se stavovými veličinami (viz 

subkapitola 3.3.1) a vyjadřují stav majetku a závazků k okamţiku ocenění, pak druhá 

skupina metod nazývaných jako metody výnosové pracuje především s informacemi, 

jaký uţitek získá investor, jestliţe bude investovat do nákupu aktiv. Podstatou této 

metody jsou tedy budoucí uţitky, které lze změřit různým způsobem, a ty pak lze 

převést na současnou hodnotu. K metodám výnosovým patří především metody 

označované jako metody diskontovaného cash flow, které jsou v současné době 

nejhojněji vyuţívány pro odhad hodnoty podniku, protoţe tyto metody nejlépe odráţejí 

potřeby investorů. (Kislingerová, 2005) 

Metoda DCF je základní a rozhodující metodou ocenění. Jejím výstupem je tzv. vnitřní 

hodnota. Spočívá v odhadu budoucího vývoje společnosti - vypočtení jejích volných 

peněţních toků a jejich diskontování na současnou hodnotu. Největší výhodou této 

metody je schopnost zachytit charakteristiky příslušné společnosti, které mohou být 

mnohdy odlišné od ostatních společností v daném odvětví. Další výhodou je moţnost 

utvářet scénáře v závislosti na vývoji různých proměnných, jako je např. výše marţe, 

cena vstupů, synergie apod. Investoři mohou mít různé pohledy na budoucí vývoj 

společnosti a mohou svá ocenění zaloţit na různých očekáváních. Volba diskontní míry 

je proto značně subjektivní a má zásadní dopad na výsledné ocenění podniku. 

(Grabowski, 2002) 

 

3.3.3 Metody tržní 

Podstatou trţních metod je, ţe pracují převáţně s informacemi kapitálového trhu. 

Ocenění probíhá na základě analýzy trhu resp. obdobných transakcí. Hlavní dvě 

podskupiny tvoří metoda trţních multiplikátorů (násobitelů) a metoda trţního srovnání. 

Zvláště pozornosti by neměly uniknout tzv. trţní multiplikátory, které jsou známé i z 

kontextu finanční analýzy, zejména pak ukazatel P/E. Patří k ukazatelům, které jsou 

známé a vyuţívají se i v jiném kontextu, neţ jen pro odhad hodnoty firmy. 

(Kislingerová, 2005) 
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Metoda trţních násobků oceňuje podnik na základě násobků vybraných finančních 

ukazatelů, se kterými jsou porovnatelné společnosti obchodovány na burzách. Metoda 

je pouţitelná pouze v případě, ţe porovnávané společnosti mají obdobné 

charakteristiky jako oceňovaná společnost. Hlavní výhodou této metody je její 

jednoduchost, intuitivnost a aktuálnost. (www.halek.info.cz) 

Metoda trţního srovnání je zaloţena oceňuje společnost na základě násobků, se kterými 

byly uskutečněny historické transakce s porovnatelnými společnostmi. Na rozdíl od 

metody trţních násobků vyuţívá násobky historických finančních ukazatelů v době 

realizace porovnávaných transakcí. Nevýhodou této metody je fakt, ţe porovnávané 

transakce se staly v minulosti a úroveň ocenění společností se od té doby mohla změnit. 

(Brealey, 2003) 

 

3.4 Ukazatele ovlivňující hodnotu firmy  

Pro pochopení a řízení hodnoty firmy je nutné provést pyramidální rozklad ukazatele 

DCF – diskontovaný Cash Flow. Tímto pyramidálním rozkladem dostáváme ukazatele, 

pomocí nichţ lze hodnotu firmy řídit ţádaným směrem, tzn. generovat takové 

alternativní strategie konvergentních postupů, při nichţ hodnota firmy roste. (Copeland, 

1994) 

 

3.4.1 Pyramidální rozklad ukazatele DCF 

Důleţitým indikátorem stavu hodnoty společnosti je disponibilní peněţní příjem a jeho 

klíčové hnací faktory. Tento ukazatel je důleţitý jak v časovém sledu, tak ve srovnání 

s jinými společnostmi. Přehled o pravděpodobném chování disponibilního peněţního 

přijmu a tím i tvorbou hodnoty společnosti je pochopení těchto klíčových hnacích 

faktoru tvorby hodnoty a to: míra návratnosti investovaného kapitálu a míra investic. 

(Kislingerová, 2001) 
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Obr. 3.2 Pyramidální rozklad ukazatele DCF 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vysvětlivky k obr. 3.2: 

   DCF  Disponibilní peněžní příjem 

   CPZBD Čistý provozní zisk mínus daně 

   IK  Investovaný kapitál 

   MNIK Míra návratnosti investovaného kapitálu 

   1 - IM 1 - Investiční míra 

   CNI  Čisté nové investice 

  



David Papoušek:  Systém včasného varování průmyslového podniku 

 

  55 

 

3.4.2 Pyramidální rozklad ukazatele MNIK 

Míra návratnosti investovaného kapitálu je nejdůleţitějších hnacím faktorem tvorby 

hodnoty a tím i zásadním indikátorem co se společnosti a její hodnotou děje. 

Společnost vytváří hodnotu pro své majitele jen tehdy, pokud vydělává míry 

návratnosti investovaného kapitálu, které překračují její náklad kapitálku. (Mařík, 

2005) 

 

Obr. 3.3 Pyramidální rozklad ukazatele MNIK 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vysvětlivky k obr. 3.3: 

   MNIK  Míra návratnosti investovaného kapitálu 

   1 - DS  1 - Daňová sazba 

   NIKPZ Návratnost investovaného kapitálu před zdaněním 

   OK  Obrat kapitálu 

   RPV  Rentabilita provozních výnosů  

   CSA/PV Čistá stálá aktiva  [ t ] / provozní výnosy  [ t ] 

   PK/PV  Pracovní kapitál  [ t ] / provozní výnosy  [ t ] 

   MAT/PV Materiál  [ t ] / provozní výnosy  [ t ] 

   EN/PV  Energie  [ t ] / provozní výnosy  [ t ] 

   PN/PV  Personální náklady [ t ]  / provozní výnosy  [ t ] 

   ODP/PV Odpisy  [ t ] / provozní výnosy  [ t ] 

   OST/PV Ostatní náklady  [ t ] / provozní výnosy  [ t ] 

 

 

3.4.3 Pyramidální rozklad ukazatele IM 

Druhým nejdůleţitějším hnacím faktorem je čistá míra investic (IM). Čistá míra 

investic měří investice do nových příleţitostí vůči peněţnímu příjmům, které 

společnost vytváří.  
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Obr. 3.4 Pyramidální rozklad ukazatele IM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vysvětlivky k obr. 3.4: 

   IM  Investiční míra 

   DI  Dodatečné investice dané růstem intenzity investic 

   II  Intenzita investic [ t - 1] 

   CNISI  Čisté nové investice se stálou intenzitou 

   PV  Provozní výnosy [ t - 1] 

   TRPV  Tempo růstu provozních výnosů  [ t - 1, t] 

   CSA/PV Čistá stálá aktiva  [ t - 1] / provozní výnosy  [ t - 1] 

   PK/PV  Pracovní kapitál  [ t - 1] / provozní výnosy  [ t - 1] 

  CPZBD Čistý provozní zisk minus daně 
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3.4.4 Vyvození závěru ukazatelů hodnoty firmy 

 Tyto ukazatele pro stanovení hodnoty a řízení firmy skýtají tyto výhody a nevýhody: 

 Výhoda - tím, ţe jsou sledovány pyramidálním rozkladem, je moţné vysledovat 

míru ovlivňování jednotlivých ukazatelů od paty aţ k vrcholu pyramidy. 

 Nevýhoda - Nepostihují další oblasti ekonomiky a financování firmy - proto je 

nutné sledovat další ukazatele z oblasti likvidity, solventnosti, bonity, struktury 

majetku apod.  

Konečným klíčovým hnacím faktorem tvorby hodnoty je délka doby, za kterou 

očekávaná míra návratnosti investovaného kapitálu (MNIK) překročí váţený průměr 

hodnoty kapitálu společnosti. Jde o takzvané období konkurenční výhody. (Chuchro, 

2013)  
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4  Proces porovnávání 

Nepřetrţitý, systematický proces porovnávání a měření procesů, produktů a metod 

vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření je nezbytným 

strategických krokem kaţdé organizace.  

 

„Jestliţe znáš svého nepřítele a znáš-li i sám sebe, 

nemusíš se bát o výsledek stovky bitev.“
3
 

 

Při porovnávání vlastní organizace s konkurencí jde o sdílení zkušeností a nejlepší 

praxe se srovnatelnými subjekty a identifikovat tak příleţitosti ke zlepšení procesů a 

postupů ve vlastní organizaci. 

S touto metodou poprvé přišla na počátku 80. let minulého století firma Xerox 

Corporation a je obecně nazývaná benchmarking. Je moţné ji pouţít na kterékoliv 

úrovni řízení a téměř pro jakékoliv navolené indikátory. Základem je porovnávání 

vybraných ukazatelů vůči jiným hodnotám či subjektům.  Srovnávání je vţdy relativní, 

nelze říci, ţe vyšší nebo niţší hodnoty ukazatelů jsou špatné nebo dobré. Největší 

přínos této metody je v tom, ţe tyto rozdílné hodnoty vyvolávají otázky, co je příčinou 

těchto rozdílných hodnot a tyto příčiny by měl management podrobit dalšímu 

zkoumání. (Nenadál, 2011) 

 

4.1 Benchmarking 

Benchmarking je jedna ze základních metod zjišťování a vyhodnocování informací o 

konkurenci. Průběţná realizace této techniky by měla poskytnout řadu cenných 

informací o konkurenci – o strategických záměrech konkurence, o jejích ekonomických 

výsledcích v uplynulých obdobích, analýzy a komparace konkurenčních výrobků a 

sluţeb atd. Výsledky získané z takto provedených analýz mohou poskytnout velmi 

uţiteční informace o tom, jaké jsou projevy konkurence. (Synek, 2015) 

                                                 
3
 Zásada čínského generála Sun-c (cca 500 př. n. l.) 
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Benchmarking zlepšuje provádění činností identifikováním a aplikováním nejlepších 

výsledků činností a podnikatelských aktivit, které jsou demonstrovány nejlepšími 

společnostmi ve svém oboru. (Kozel, 2006) 

Předmětem benchmarkingu je porovnávat se těmi, kteří tvoří nejlepší konkurenty ve 

své třídě a nalézt tak lepší příklady a postupy pro svou organizaci. Společnosti poté 

zlepšují vlastní provádění činností tím, ţe převezmou nejlepší činnosti konkurence 

upravené na míru do vlastních operací, které tak nekopírují, ale inovují. (Nenadál, 

2011) 

 

Benchmarking vyţaduje postupovat následujícími kroky, viz obr. 4.1: 

1. Vybrat produkty, sluţby nebo postupy vhodné pro porovnání.  

2. Identifikovat klíčové konkurenční jednotky při porovnávání.  

3. Nalézt společnosti a interní plochy pro porovnání.  

4. Sbírat data pro provedení porovnání a praktické zkušenosti.  

5. Analyzovat data a identifikovat příleţitosti pro zlepšení.  

6. Přijmout a implementovat nejlepší příklady, nastavit rozumné cíle a zajistit 

širokou podporu těmto cílům ve společnosti.  

 

Obr. 4.1 Proces benchmarkingu 

 

Zdroj: https://totalqualitymanagement.wordpress.com/2008/09/12/benchmarking/ 

V současné době řada firem aplikuje filosofii benchmarkingu běţně ve své praxi a 

rozlišuje interní a externí benchmarking. (www.nextfinance.cz) 

 Interní benchmarking, zejména u velkých organizací, kdy inspirující přístupy, 

nástroje a řešení jsou hledány uvnitř organizace u útvarů, které dané problémy 

zvládají lépe. 
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 Externí benchmarking, kdy inspirující poznatky jsou čerpány od jiných 

subjektů. První bariéru širšího vyuţití tvoří nalezení organizací, které naši 

slabou oblast zvládají lépe, kardinálním problémem bývá vlastní získání 

informací, v čem spočívá lepší řešení problému. (Jirásek, 2007) 

 

4.2 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů 

INFA 

V současné době mohou podniky mimo jiné vyuţít např.  Benchmarkingový 

diagnostický systém finančních indikátorů INFA, který vznikl jako výsledek 

spolupráce státní správy-Ministerstva průmyslu a obchodu s akademickou sférou-  

Vysokou školou ekonomickou - Doc. Ing. Inkou Neumaierovou, CSc. a Ing. Ivanem 

Neumaierem - autory metodiky INFA. MPO zabezpečuje datovou základnu, 

programátorskou kapacitu a společně s VŠE metodický rámec a analytické práce. 

Uvedený systém je dostupný na http://www.mpo.cz/cz/infa.html a je uveden na obr. 

4.2. 

 

Tento systém slouţí podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich 

výsledků s nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouţí k 

identifikaci hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůţe odhalit 

a tím představuje prvním krok k jejich řešení.  

 

  

http://www.mpo.cz/cz/infa.html
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Obr. 4.2. Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA 

 

 

 

Samotný model „Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů 

INFA“, není v této práci uváděn, protoţe není předmětem disertační práce. Ukázky 

moţných výstupů z  Benchmarkingového diagnostického systému finančních 

indikátorů INFA, jsou  na uvedeny  na obr. 4.3. a 4.4.  

 

Obr. 4.3  Ukazatele rentability v podnikovém a odvětvovém srovnání 
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Obr. 4.4 Grafické znázornění vybraných ukazatelů rentability v podnikovém a odvětvovém srovnání 
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5  Systém včasné výstrahy průmyslového podniku 

Disertační práce řeší problém podniků, jak včas rozpoznat, ţe se podnik blíţí do 

úpadku, ale ţe se nejedná pouze přechodný jev, ale ţe je opravdu zapotřebí přijmout 

řešení k odvrácení této situace. V disertační práci je navrţen systém, který zejména v 

technických disciplínách bývá označován jako „systém včasné výstrahy“. Základními 

charakteristikami navrţeného systému jsou informace o moţnosti vzniku „závad a 

poruch“ ještě před jejich projevem.  

Navrţený systém včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho SW aplikace 

vzájemnou provázaností a testováním vybraných finančních ukazatelů upozorňuje na 

anomálie a odchylky od normálního stavu tak, aby byly včas analyzovány a mohlo tak 

být konstatováno: 

 zda –li  se jedná o jev přechodný, 

  do jaké míry je jev váţný,   

 zda-li v kombinaci s jinými signalizátory nepredikuje kolapsový stav 

společnosti. 

 

Sestrojený model systému včasné výstrahy průmyslového podniku se skládá ze 

vstupních, zdrojových a výstupních dat. Rámcové fungování modelu systému včasné 

výstrahy průmyslového podniku je uvedeno v následujícím obrázku 5.1. 
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Obr. 5.1 Model systému aplikace včasné výstrahy průmyslového podniku 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Vizualizace navrţeného systému včasné výstrahy průmyslového podniku je na obrázku 

5.2. Systém včasné výstrahy průmyslového podniku je sledován na roční bázi. Veškeré 

údaje a hodnoty jsou za jednotlivé sledované roky, přičemţ t je poslední známý rok. 

Součástí vytvořeného systému včasné výstrahy průmyslového podniku je také 

prognóza, modelování budoucí situace, která je zaloţena na odborných či expertních 

odhadech pro roky t+1, t+2, …..t+10, …t + x. 
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Obr. 5.2. Vizualizace systému včasné výstrahy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.1 Vstupní data  

V současné době, v podmínkách vysoce konkurenčního podnikatelského prostředí, je 

nezbytně nutné neustále provádět hodnocení veškerých ekonomických aktivit, které by 

mohly mít vliv na hospodaření podniku. Principy hodnocení ve finanční analýze 

napomáhají relativně rychle a snadno určit silné a slabé stránky hospodaření podniku. 

Pro správné sestavení finanční analýzy je zapotřebí co největšího mnoţství dat z 

různých informačních zdrojů. Úspěšnost provedené finanční analýzy do značné míry 

závisí na pouţitých vstupních informacích. Je důleţité, aby tyto informace byly kvalitní 

a komplexní pro podchycení veškerých dat, které by mohly ovlivnit výsledky 

hodnocení finanční situace. Nejdůleţitějším a základním zdrojem vstupních dat pro 

finanční analýzu jsou informace vycházející z účetních výkazů podniku - rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a příloha k těmto výkazům, jejíţ součástí je i přehled o peněţních 

tocích. Tyto výkazy tvoří účetní závěrku podniku.  

Obsah účetní závěrky je stanoven zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dne 1. ledna 

2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“), 

kterým se implementují poţadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných 

účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniku, o změně 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS 

a 83/349/EHS. 

V rámci vytvořeného systému časné výstrahy průmyslového podniku a sestaveného 

modelu SW aplikace včasné výstrahy průmyslového podniku vstupní data vycházejí ze 

standardních ekonomických výkazů z účetních systému, viz obr. 5.3: 

- Výkaz zisků a ztrát  

- Rozvaha  

- Cash flow    
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Obr. 5.3. Vazby mezi finančními výkazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.1.2 Import zdrojových dat 

Vstupní data do systému tvoří standardní ekonomické výkazy z účetních systémů 

podniku. Následně je zapotřebí tato data shromáţdit (nahrát, přepsat) za minulé roky t, 

t-1, t-2, t-3,…., atd.. Veškeré údaje a hodnoty jsou za jednotlivé sledované roky, 

přičemţ t je poslední známý rok. 

- Výkaz zisků a ztrát 

- Rozvaha  

o Aktiva 

o Pasiva 

- CF 

Výsledkem importu zdrojových dat je excelovský soubor, kde jsou na jednotlivých 

listech propojené účetní výkazy, jak je uvedeno na obr. 5.4. 
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Obr. 5.4 Excel – Import zdrojových dat 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.1.3 Finanční analýza 

Finanční analýza je soubor činností, jejichţ cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit 

finanční situaci podniku a je neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku 

po stránce financí. Finanční analýza je provedena jednak za minulá období (t, t-1, t-2, t-

3...), ale také do budoucna (období t+1, t+2, …..t+10, …). 

V rámci navrţeného systému aplikace včasné výstrahy průmyslového podniku jsou v 

excelu formou vzorců vypočítávány vybrané finanční ukazatele z importovaných dat 

(tedy z listu obr. 5.4.)  za celé definované období.  

 

Finanční ukazatele, které jsou hodnoceny v rámci navrţeného systému včasné výstrahy 

průmyslového podniku:  

A. Ukazatele finanční úrovně: 

 Celková zadluţenost 

 Míra zadluţenosti 

 Koeficient samofinancování 

 Úvěrová zadluţenost 

 Krátkodobá úvěrová zadluţenost 

 Dlouhodobá úvěrová zadluţenost 
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B. Ukazatele likvidity 

 Likvidita 1. stupně  

 Likvidita 2. stupně  

 Likvidita 3. Stupně 

 Podkapitalizování 

 

C. Ukazatele efektivnosti (Rentability) 

 Rentabilita vlastního jmění – ROE 

 Rentabilita základního jmění  

 Doba samoreprodukce základního kapitálu  

 Rentabilita trţeb  

 Rentabilita aktiv -  ROA 

 Efektivnost úvěrů   

 Přidaná hodnota   

 Přidaná hodnota na pracovníka  

 Produktivita práce z trţeb  

 Zisk na pracovníka  

 Vybavenost aktivy 

 Personální náklady na pracovníka  

 Rentabilita investovaného kapitálu -ROIC 

 

D. Ukazatele aktivity  

 Doba obratu aktiv 

 Doba obratu zásob  

 Doba obratu pohledávek 
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 Doba obratu závazků 

 

E. Ukazatele 

 Finanční páka 

 EBITDA 

 EBITDA MARGIN 

 

Mezi další vybrané ukazatele, které by měly být predikovány, lze mimo klasické 

ukazatele finanční analýzy (poměrové a absolutní ukazatele) zařadit ukazatele: 

 Diskontované Cash Flow 

 Výpočet hodnoty firmy 

 Investiční míra 

 Míra investovaného kapitálu 

 

Souhrnné indexy hodnocení podniku 

Součástí navrţeného systému včasné výstrahy průmyslového podniku jsou také 

souhrnné indexy hodnocení podniku.  Cílem těchto indexů je jedním číslem vyjádřit 

finančně-ekonomickou situaci a výkonnost podniku a upozornit na případné ohroţení 

finančního zdraví účetní jednotky. K nejznámějším metodám pouţívaných k rychlému 

zhodnocení ekonomické situace podniku patří např. Altmanův model, Králíčkův rychlý 

test, Index bonity atd.  Souhrnné bankrotní i bonitní modely vycházejí z poměrových 

finančních ukazatelů konstruovaných z poloţek rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu 

peněţních toků. V navrţeném systému včasné výstrahy průmyslového podniku je 

vyuţit: 

 Quicktest  

  indikátor bonity  

 Altmanovo Z skóre 
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5.1.4 Proces benchmarkingu v navrženém systému včasné výstrahy 

průmyslového podniku 

 

Benchmarking je jedna ze základních metod zjišťování a vyhodnocování informací o 

konkurenci a patří mezi základní nástroje strategického managementu.  

Proces benchmarkingu v navrţeném systému včasné výstrahy průmyslového podniku je 

uveden na obr. 5.5. 

 

 

Obr. 5.5.  Proces benchmarkingu v systému včasné výstrahy 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Navrţený postup benchmarkingu v systému včasné výstrahy průmyslového 

podniku 

 

1. Vytvoření  benchmarkingové skupiny podniků 

V této skupině podniků by měli být podniky srovnatelné se společností, které působí ve 

stejném hospodářském odvětví, mají srovnatelné vybrané parametry. 

 

2. Sběr údajů  

Po vytvoření benchmarkové skupiny podniků by se hodnotitel měl snaţit o této skupině 

podniků získat maximum informací o majetku, zdrojích kapitálu, výnosech a nákladech 

a peněţních tocích, atd.  Uvedené informace se dají získat ze zveřejněných účetních 

závěrek (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, výkaz cash flow). 

 

3. Analýza údajů a zhodnocení vývoje v rámci benchmarkingové skupiny 

 Vypočtené ukazatele finanční analýzy lze vyuţít pro hodnocení postavení 

analyzovaného podniku ve vztahu ke konkurentům apod. v posledním známém roce. 

 

4. Prognóza  

Na základě historického vývoje jednotlivých finančních ukazatelů lze stanovit 

pravděpodobnostní další vývoj podniku (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow) a 

vybraného odvětví.   V rámci všech propočtů je zapotřebí vţdy počítat s určitou mírou 

rizika a nejistoty. Dále je třeba vţdy vzít v úvahu určité specifické rysy hodnoceného 

odvětví, např. ekonomický cyklus, vývoj ceny suroviny, volatilita, finanční, 

ekologické, legislativní a jiná rizika.  

 

Tento postup je moţný pouze v případě, kdy se snaţíme předpovídat a modelovat 

další vývoj podniku a nepředpokládají se ţádné mimořádné události. 

 

5. Zhodnocení dosaţených výsledků  

V závěrečné fázi benchmarkingového procesu jsou analyzována získaná data a 

identifikovány příleţitosti pro zlepšení. Součástí závěrečného hodnocení je stanovení 
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harmonogramu implementace nejlepších příkladů, nastavení cílů a zajištění podpory 

těmto cílům ve společnosti. 
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6 Ověření systému včasné výstrahy průmyslového podniku a 

jeho SW aplikace na reálných datech 

V rámci ověření navrţeného systému a SW aplikace včasné výstrahy průmyslového 

podniku na reálných datech byla pro zveřejnění v disertační práci vyuţita reálná data za 

období 2007-2009 průmyslového podniku, který působí v oblasti strojírenské výroby, 

zpracování kovů a poskytuje slévárenské sluţby a jehoţ produkce je vyváţena do 

celého světa.  Vzhledem k citlivosti údajů nelze název podniku a jeho bliţší specifikaci 

uvést. 

Navrţený model systému včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho SW aplikace 

byl v průběhu zpracování disertační práce ověřen na dalších podnicích z různých 

odvětví (sektorů) národního hospodářství. Vzhledem k citlivosti údajů, nelze tyto 

výstupy zveřejnit a publikovat. 

 

V rámci vytvořeného systému a sestaveného modelu SW aplikace včasné výstrahy 

průmyslového podniku vstupní data vycházejí ze standardních ekonomických výkazů z 

účetních systému: 

 Výkaz zisků a ztrát  

 Rozvaha  

 Cash flow    

 

Jak je uvedeno v kapitole 5 vstupní data vycházejí ze standardních ekonomických 

výkazů z účetních systémů a jsou uvedeny v excelovském souboru, kde jsou na 

jednotlivých listech propojené účetní výkazy, viz. obr.6.1., 6.2.,  6.3. a  6.4.   

 

Vytvořený systém sleduje a hodnotí údaje na roční bázi. Údaje a hodnoty jsou uvedeny 

za jednotlivé roky, přičemţ t je poslední známý rok a byl v tomto konkrétním případě 

uvedeném v disertační práci stanoven jako rok 2009. Hodnocením minulým obdobím 

byly roky 2007-2009. Prognóza, modelování budoucí situace byla zaloţeno na 

odborných či expertních odhadech pro roky t+1, t+2, …..t+10, …t + x. V rámci ověření 

navrţeného systému včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho SW aplikace na 

reálných datech byla prognóza provedena do roku 2014. Celkovým hodnoceným 
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obdobím jsou tedy v systému včasné výstrahy průmyslového podniku údaje za období 

2007-2014. 

 

Obr. 6.1 Rozvaha vybraného průmyslového podniku za sledované období 2007-2014- Aktiva  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   
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Obr. 6.2 Rozvaha vybraného průmyslového podniku za sledované období 2007-2014- Pasiva  

 

Zdroj: vlastní zpracování             
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Obr. 6.3 Výsledovka vybraného průmyslového podniku za sledované období 2007-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování                       
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Obr. 6.4 CF vybraného průmyslového podniku za sledované období 2007-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

 

Ukazatele finanční analýzy  

Finanční analýza je soubor činností, jejichţ cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit 

finanční situaci podniku a je neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku 

po stránce financí. Finanční analýza je provedena jednak za minulá období (t, t-1, t-2, t-

3...), ale také do budoucna  (období t+1, t+2, …..t+10, .) Ukázky moţných výstupů  

finanční analýzy formou vybraných finančních ukazatelů za sledované období 2009 - 

2014 v systému včasné výstrahy průmyslového podniku jsou na  uvedeny obr 6.5., 6.6., 

6.7. 
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Obr. 6.5 Ukazatele finanční úrovně  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

 

 

Obr. 6.6 Ukazatelé likvidity  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

  

UKAZATELE

Položky Výpočet Rok

2007

A. Ukazatele finanční urovně

Celková zadluţenost Cizí zdroje / Aktiva 0,680

Míra zadluženosti Cizí zdroje / Vlastní zdroje 2,124

Koeficient samofinancování Vlastní zdroje / Aktiva 0,320

Úvěrová zadluženost Úvěry celkem / vl. Kapitál 1,924

Krátkodobá úvěrová zadluženost Krátkodobé úvěry / vl. Kapitál 0,252

Dlouhodobá úvěrová zadluženost Dlouhodobé úvěry / vl. Kapitál 1,672

B. Ukazatele likvidity

Likvidita 1. stupně finanční majetek/krátkodobé závazky(vč. ost.) 0,750

Likvidita 2. stupně (fin. majetek+krátk. pohl.)/krátk. závazky  (vč.o.) 1,035

Likvidita 3. stupně (Oběžná aktiva - dlouhod. pohl.)/krátk. záv. (vč.o.) 1,774

Podkapitalizování (Dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) / stálá aktiva 0,439
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Obr. 6.7 Ukazatele efektivnosti 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

V rámci provedených analýz a na základě dlouholetých zkušeností v oblasti 

insolvenčního řízení byly jako klíčové parametry v navrţeném systému definovány:  

 

 Trţby 

 Rentabilita trţeb 

 HV před zdaněním 

 HV po zdanění 

 EBIT  

 EBITDA 

 CF z běţné činnosti 

 Čistý peněţní tok 

 Stav peněţních prostředků na konci období 

C. Ukazatele efektivnosti (Rentability)

Rentabilita vlastního jmění - ROE HV po zdanění/vlastní jmění 34,94%

Rentabilita základního jmění HV po zdanění/základní jmění 110,31%

Doba samoreprodukce zákl. jmění základní jmění/(HV po zdanění + odpisy IM) 0,60

Rentabilita trţeb 1 HV před zdaněním/tržby 43,60%

Rentabilita tržeb 2 Provozní HV /tržby 44,85%

Rentabilita aktiv -  ROA HV po zdanění/aktiva celkem 11,18%

Efektivnost úvěrů 1 HV před zdaněním/bankovní úvěry 0,23

Efektivnost úvěrů 2 HV po zdanění/bankovní úvěry 0,18

Přidaná hodnota  obchodní marže + výroba - výrobní sp. 59 681

Přidaná hodnota na pracovníka přidaná hodnota/počet pracovníků 156,6

Prod. práce z tržeb tržby celkem/počet pracovníků 255,4

Zisk na pracovníka HV před zdaněním/počet pracovníků 111,4

Vybavenost aktivy aktiva/počet pracovníků 776,6

Personální náklady na prac. mzdové náklady/počet pracovníků 9,2

Rentabilita investovaného kapitálu ROIC zisk po zdanění/ vl. kapitál + závazky 11,20%
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 Pracovní kapitál / Trţby 

 CF z běţné činnosti / EBITDA   

 CF / EBITDA 

 

Vypočtené hodnoty klíčových parametrů za hodnocené období jsou uvedeny na obr. 

6.8.  

 

Obr. 6.8 Hodnoty klíčových parametrů vybraného průmyslového podniku 

za období 2007-2014 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   
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Souhrnné indexy hodnocení podniku 

V rámci ověření navrţeného systému včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho 

SW aplikace na reálných datech byl  pro zjištěni a posouzeni finanční situace  podniku 

vyuţit  Quicktest,  indikátor bonity a Altmanovo Z skóre, obr. 6.9. a 6.10  

 

Obr. 6.9  Zjištění a posouzení finanční situace pomocí Quicktestu  

vybraného průmyslového podniku za sledované období 2007-2014 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   
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Obr. 6.10  Zjištění a posouzení finanční situace společnosti pomocí indikátoru bonity  

vybraného průmyslového podniku za sledované období 2007-2014 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

Stanovení hodnoty podniku    -  Oceňování metodou EVA 

Ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota) patří mezi velmi účinný nástroj měření  

výkonnosti podniku, které vyuţívají především manaţeři podniků v rámci strategického 

manaţerského rozhodování.  

Náročnost stanovení hodnoty podniku metodou EVA je dána především potřebnými 

úpravami vstupních účetních parametrů na ekonomický model, viz obr. 6.11.  Postup 

úprav není jednotně standardizován, coţ znesnadňuje výpočet jednotlivých komponent 

modelu. Klíčovou aktivitou je stanovení nákladů na vlastní kapitál. Při stanovení toho 

parametru je zapotřebí neustále analyzovat veškeré vlivy, které na podnik působí, 
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sledovat a analyzovat vývoj úrokové míry státních dluhopisů a úrokové míry 

bankovních ústavů. Vypočtená hodnota podniku metodou EVA za sledované období v 

navrţeném modelu je na obr. 6.12.  

 

Obr. 6.11 Ukázka úprav vstupních účetních parametrů na ekonomický model 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   
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Obr. 6.12 Ocenění podniku metodou EVA vybraného průmyslového podniku  

za sledované období 2007-2014 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

 

Benchmarking 

V rámci vytvořeného systému a sestaveného modelu SW aplikace včasné výstrahy 

průmyslového podniku byl v modelu mimo jiné hodnocen ukazatel ROE. Údaje pro 

hodnocení vycházely z dostupných databází, např. www.mfcr.cz – „Makroekonomická 

predikce České republiky“, databáze Českého statistického úřadu (např. klasifikace CZ-

NACE), Evropská data (ESDS)), The World Steel Association - 

http://www.worldsteel.org/. 
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Obr. 6.13 Ukázka ukazatelů vybraného průmyslového podniku za sledované období 2007-2014 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

 

Navrţený systém včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho SW aplikace 

zahrnuje: 

1. část Databáze primárních dat - interface na účetní systém  

2. část  Systém ukazatelů -  minulé a současné období  

3. část  Systém ukazatelů    -  prognóza 

4. část Databáze srovnatelných firem - benchmarkingová skupiny podniků 

5. část Vyhodnocovací model  

6. část Reporting 

 

SW aplikace sytému včasné výstrahy průmyslového podniku je naprogramována tak, 

aby upozornila na hodnoty vybraných ukazatelů, jejichţ vývoj není pozitivní, např. 

vybraný ukazatel se „sniţuje“/ „zvyšuje“.   SW aplikace včasné výstrahy průmyslového 

podniku zaznamená tyto hodnoty červeně – VÝSTRAHA, viz. obr 6.14, 6.15. 
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Obr. 6.14 Ukázka ze SW aplikace modelu včasné výstrahy vybraného průmyslového podniku  

za sledované období 2007-2014 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování            
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Obr. 6.15  Ukázka ze SW aplikace modelu včasné výstrahy vybraného průmyslového podniku  

za sledované období 2007- 2014 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování                                   

 

Navrţený model včasné výstrahy průmyslového podniku a SW aplikace modelu 

umoţňuje provést v první fázi klasickou finanční analýzu vybrané společnosti – 

výpočet vybraných finančních ukazatelů, pro zhodnocení celkové finanční situace 

vybrané společnosti vyuţít  Quicktest, indikátor bonity, Altmanovo Z skóre a následně 

také stanovit hodnotu vybrané společnosti metodou EVA. 

 

V další fázi umoţňuje srovnání analyzované společnosti s podniky v rámci vytvořené 

benchmarkingové skupině podniků, které působí ve stejném hospodářském odvětví 

(sektoru) a mají srovnatelné vybrané parametry. 

 

V závěrečné fázi navrţeného modelu včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho 

SW aplikace upozorní na hodnoty vybraných ukazatelů, jejichţ vývoj není pozitivní. 
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Navrţený model včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho SW aplikace umoţňuje 

srovnávat nejen jednotlivé vybrané finanční ukazatele společnosti izolovaně, ale také 

zobrazovat jejich vzájemné vazby a souvislosti a současně analyzovat celkovou 

výkonnost a finanční zdraví analyzované společnosti.  

 

Nezbytným strategickým krokem kaţdé společnosti je neustálý a systematický proces 

porovnávání a měření procesů, produktů a metod vlastního podniku s těmi podniky, 

které byly vybrány jako vhodné pro toto měření.  Navrţený model včasné výstrahy 

průmyslového podniku a SW aplikace tohoto modelu umoţňuje srovnání hodnot 

finančních ukazatelů analyzované společnosti s hodnotami finančních ukazatelů 

vybraných podniků v odvětví.  
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7 Klíčové oblasti navrženého modelu včasné výstrahy 

průmyslového podniku 

7.1 Zdroje dat a vyhodnocení finanční analýzy 

 

Hodnoty finančních ukazatelů jako součást finanční analýzy napomáhají relativně 

rychle a snadno určit silné a slabé stránky hospodaření podniku a proto jsou také hojně 

vyuţívány při hodnocení finančního zdraví podniku. Základním zdrojem informací pro 

hodnocení finančního zdraví podniku je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o 

peněţních tocích. Tyto účetní výkazy jsou sice základním zdrojem relevantních 

informací pro hodnocení finančního zdraví podniku, ale je zapotřebí je vţdy posuzovat 

v kontextu ostatních informací a aktuální situace podniku. 

 

Ze své dlouholeté praxe insolvenčního správce si myslím, ţe mezi problémové 

oblasti, které mají vliv na celkovou výkonnost podniku a jeho finanční zdraví 

patří  spolehlivost ocenění aktiv a pasiv, např.: 

 poloţka Goodwill, jehoţ hodnota můţe být posouzena jako nestabilní 

 hodnota finančních investic, např. podílů v ovládaných a řízených 

společnostech, jejichţ hodnota nemusí odpovídat pořizovací ceně, z důvodu 

špatné hospodářské situace daných společností 

 poloţka zásoby, jejichţ hodnota nemusí být zaloţena na reálné prodejnosti – 

tvorba opravné poloţky 

 hodnota pohledávek z hlediska lhůty splatnosti – tvorba opravné poloţky  

 vnitroskupinové pohledávky a závazky – u neobchodních pohledávek a závazků 

je důleţité vyloučení financování společností v rámci skupiny prostřednictvím 

půjček a u obchodních pohledávek a závazků je potřeba rozlišit např. závislost 

na hlavním odběrateli v rámci skupiny 

 dlouhodobé úvěry  -  vyčlenění krátkodobé splatné části dlouhodobých úvěrů, 

která má vliv na likviditu  

 hodnota mimobilančních závazků z leasingu – započtení do závazků společnosti 

pro korektní výpočet zadluţenosti 
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Z odborných průzkumů vyplývá, ţe mezi nejčastější důvody insolvence v 

podnicích patří: 

 vlastní neuhrazené pohledávky,  

 špatná platební morálka zákazníků,  

 nedostatečný vlastní kapitál,  

 obtíţné získávání bankovních úvěrů.  

 

Domnívám se, ţe oblast řízení pohledávek v podniku je v dnešní době velmi důleţitou 

disciplínou, která úzce souvisí s likviditou společnosti. Její zanedbávání můţe 

vyvrcholit existenční hrozbou, na coţ poukazuje mnoţství firem v insolvenčním řízení.  

Je tedy velmi důleţité monitorovat vývoj pohledávek, jejich objem, strukturu i 

splatnost. Umět definovat  míru rizikovosti jednotlivých pohledávek, případně z 

opatrnostního hlediska tvořit opravné poloţky k pohledávkám po splatnosti. Je nutné 

také sledovat stávající platební morálku a důvěryhodnost obchodního partnera, 

případně si jeho závazky pojistit některým ze zajišťovacích instrumentů. 

V případech, kdy aktiva sníţí svou hodnotu např. odepsáním části pohledávek po lhůtě 

splatnosti jako nedobytný dluh a zároveň závazky společnosti zůstanou na stejné výši, 

je nutné upravit vlastní kapitál akcionářů. To znamená, ţe riziko fluktuace hodnoty 

aktiv vţdy nesou kmenoví akcionáři, vlastníci firmy. Vlastní kapitál se v ten moment 

dostává do záporných hodnot, coţ značí, ţe firma nedisponuje vlastními zdroji, kterými 

by kryla majetek a je zcela závislá na cizích zdrojích. To potvrzují i ukazatele 

zadluţenosti, které varují před předluţením a tudíţ před velmi špatnou situací v 

hospodaření společnosti. 

 

Metod pro vypracování finanční analýzy v podniku existuje celá řada a jsou velmi 

rozsáhle popsány v odborné literatuře. V současné době na trhu také existuje celá řada 

ekonomických informačních systémů, které nabízí podnikům širokou škálu konkrétních 

výstupů. Tyto ekonomické informační systém jsou většinou precizně propracované, 

graficky zajímavé, uţivatelsky příjemné a srozumitelné a zároveň poskytují mnoţství 

různých výpočtů, výstupů, grafů a výsledků, popisujících momentální stav a situaci 

podniku na trhu. Pomocí definování časových řad je moţné z ekonomických 
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informačních systémů generovat agregovaná (sloučená) data v čase v jednotlivých 

časových úsecích. Manaţeři podniků tak dostávají průběţně informace o vývoji 

hospodaření podniku, o stavu peněţních prostředků, o stavu pohledávek a závazků 

společnosti, atd.  Zároveň jsou ekonomické výstupy podkladem pro manaţery v 

rozhodování o celkové výši a rozdělení aktiv a pasiv podniku, o moţnostech 

případného navýšení cizího kapitálu ve formě bankovních úvěrů, o efektivním 

vyuţívání pracovního kapitálu, rozloţení lidských zdrojů ve společnosti, atd.  Z 

dostupných ekonomických výkazů, pak manaţeři podniků mohou definovat další vývoj 

společnosti, výhledy do budoucna a jsou schopni reagovat na vývoj v odvětví.  

Všechny v současné době na trhu dostupné ekonomické informační systémy jsou velmi 

kvalitní, uţivatelsky příjemné, zajišťují společnostem a podnikatelům potřebný 

software a dostupnost výkazů pro státní úřady, orgány daňové správy a kontroly a pro 

vlastní orientaci v hospodaření organizace. Většinou tyto softwarové produkty nabízejí 

spoustu doplňkových sluţeb, programovaných na míru společnosti, ve které se daný 

informační systém zavádí. Softwarové firmy, které nabízejí tyto informační systémy, je 

po zakoupení licence zavádějí do podniků klientů, poskytují následný servis, 

poradenství a nabízejí další sluţby, spojené s prodaným informačním systémem, 

průběţně nabízejí doprogramování dalších modulů, výstupů a uţivatelských podpor.  

Nezbytnou podmínkou pro získání co nejpřesnějších výstupů z ekonomického systému 

je však reálné a pravdivé vloţení všech ekonomických dat do informačního systému v 

reálném čase. 

 

7.2 Podnikatelské odvětví – hutnictví 

 

Obor hutnictví ţeleza v České republice dokázal v uplynulých letech, ţe patří k těm 

výrobním odvětvím, která umí svou opodstatněnost prokázat i v podmínkách trţního 

hospodářství. Hutnictví ţeleza je ze své podstaty energeticky a surovinově vysoce 

náročné odvětví. Vzhledem k sílící konkurenci Indie a Číny, klesající poptávce 

hlavních spotřebitelů oceli v důsledku recese, zvyšujícím se cenám energetických 

vstupů a v neposlední řadě také environmentální tlaky nutí výrobce oceli k tomu, aby 

hledali úspory se stále větší intenzitou.  
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V kapitole 5.1.4.  Proces benchmarkingu v navrţeném systému včasné výstrahy 

průmyslového podniku je uvedeno v bodu 4. Prognóza:  

Na základě historického vývoje jednotlivých finančních ukazovatelů lze stanovit 

pravděpodobnostní další vývoje podniku a vybraného odvětví.   

 

Vždy však je zapotřebí v rámci propočtů počítat s určitou mírou rizika a nejistoty. Dále 

je třeba vždy vzít v úvahu určité specifické rysy hodnoceného odvětví, např. ekonomický 

cyklus, vývoj ceny suroviny, volatilita, finanční, ekologické, legislativní a jiná rizika. 

Tento postup je možný v případě, kdy se snažíme předpovídat a modelovat další vývoj 

podniku a nepředpokládají se žádné mimořádné události.  

 

Tato situace však v současné době neplatí pro podnikatelské odvětví – hutnictví. 

 

V současné době lze mezi obranné mechanismy pouţívané proti levným dovozům 

nejen hutních výrobků z Číny zařadit antidumpingové řízení. V současné době (květen, 

2016) Čína nemá status trţního hospodářství, neboť kdyţ Čína vstupovala v roce 2001 

do Světové obchodní organizace (WTO), tak přijala status netrţního hospodářství na 

dobu 15 let. Čína nyní očekává, ţe jí v prosinci 2016 (po uplynutí lhůty 15 let) bude 

status země s trţním hospodářstvím udělen automaticky. Pokud Čína status země s 

trţním hospodářstvím obdrţí, pak se bude jednat o zlomový okamţik nejen v 

ekonomických, ale i v politických vztazích. Změna statusu „status netrţního 

hospodářství / status trţního hospodářství“ se projeví mimo jiné v oblasti 

antidumpingových řízení. 

 

V současné době má Čína status země bez trţního hospodářství a z toho důvodu je 

dosavadní účinnost antidumpingového řízení vůči Číně postavena na stanovení běţné 

hodnoty na základě ceny ve srovnatelné třetí zemi s trţním hospodářstvím (nikoliv na 

úrovni tuzemské ceny v Číně, jak by tomu bylo, kdyby Čína měla status země s trţním 

hospodářstvím). Na výsledný rozdíl mezi takto stanovenou běţnou hodnotou a 

deklarovanou hodnotou se uvalí antidumpingové clo. Pokud by byl Číně Evropskou 

unií přiznán status trţní ekonomiky, tak tím Evropská unie sníţí svou moţnost obrany 
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proti dumpingovým dovozům ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, 

antidumpingovými opatřeními na minimum a to bude s největší pravděpodobností 

znamenat výhodnější pozici čínských dovozců na evropském trhu. Udělení statusu trţní 

ekonomiky Číně podle něj znemoţní vyuţívání efektivních antidumpingových opatření. 

 

Evropští i američtí vyjednavači tvrdí, ţe Číně nárok na status země s trţním 

hospodářstvím automaticky nevzniká. Podobně se vyjádřila koncem roku 2014 i tehdy 

nově jmenovaná evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová v rozhovoru 

pro prestiţní The Wall Street Journal. Podle komisařky dostanou poslední slovo v této 

záleţitosti evropští poslanci a Evropská rada
4
. 

 

Jako jedna z prvních se proti udělení statusu vyslovila aliance evropských 

průmyslových sdruţení Aegis Europe. V červnu vydala zásadní zprávu, která 

kritizovala zejména velký vliv centrálních intervencí čínské komunistické vlády na 

ekonomiku země.  Ostatní evropské vlády spolu s odbory v tradičních odvětvích, jako 

ocelářství, keramika či textil, jsou proti. Naopak udělení statusu trţního hospodářství 

Číně podpořily například vlády Austrálie, Nového Zélandu, Ruska či Singapuru. 

 

Dne 5.12.2015 bylo vydáno oficiální prohlášení „Nine steel associations release 

statement on the question of china’s treatment as a non-market economy“, ve  kterém 

zásadně nesouhlasí s tím, aby Čína získala statutu trţní ekonomiky jen proto, ţe v roce 

2016 uplyne 15 let od jejího vstupu do WTO a tudíţ očekává, ţe status trţní ekonomiky 

jí bude přiznám automaticky.  Poukazuje na to, ţe světový ocelářský průmysl v 

současné době trpí nadbytečnými kapacitami a čínský ocelářský průmysl je zásadním 

přispěvatelem k tomuto problému, viz obr. 6.16. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/sp-cr-mozne-udeleni-trzniho-statusu-hospodarstvi-ciny-

70433.html 
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Obr. 6.16 Global Crude Steel Production 2014 

 

 
 

 

Zdroj: WorldSteel Association 

 

 

Tato situace spolu s klesající spotřebou oceli, má za následek rekordní úrovně vývozu 

oceli z Číny do zbytku světa v roce 2014, viz obr. 6.17 

 

Obr. 6.17 Chinese Steel Exports 

 

 
 

Zdroj: WorldSteel Association 
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Problémové jsou především podmínky, za kterých byla Čína přijata do Světové 

obchodní organizace (WTO) v roce 2001, viz  Accession of the people's republic of 

china WT/L/432, 23 November 2001. Čína si členství ve WTO vysvětluje tak, ţe po 15 

letech ji bude status trţní ekonomiky přiznán automaticky, tedy ke konci roku 2016 

(prosinec 2016). To je ovšem výklad, s nímţ řada právníků, specializujících se na 

obchodní právo, zcela nesouhlasí. Argumentují tím, ţe Čína ovlivňuje ceny, poskytuje 

podpory, a to různým odvětvím, coţ Čínu ze získání poţadovaného statutu 

diskvalifikuje. 

 

Problém související s přijetím Číny do WTO spočívá především ve výkladu § 15 -  

Metodika pro srovnávání cen a nákladů na ochranu obchodu (anti-dumpingu a 

antisubsidy) dokumentu Accession of the people's republic of china WT/L/432, 23 

November 2001. 

 

Proč je ČÍNA v oblasti hutního průmyslu povaţována za „non-market economy 

country“: 

 v čínském hospodářství je sektor oceli povaţován za "pilíř průmyslu" a je 

výrazně podporován prostřednictvím státem vlastněných podniků.  

 Čínský ocelářský průmysl je pevně zasazen do struktury, ve které je propojen 

stát a obchod: čínské hutní podnik nefungují na principu hospodářské soutěţe, 

ale jsou  zaloţeny na domácím trţním prostředí, kde se udrţují velmi úzké 

vztahy k vládním agenturám na místní, provinční a centrální úrovni. 

 prostřednictvím plánování na 5-ti leté období čínská vláda masivně podporuje 

hutní průmysl pomocí široké škály mechanismů a nástrojů, např.: 

o dotace 

o vládní zásahy na globálním trhu, které ovlivňují dovoz a vývoz vstupních 

surovin 

o oblast kalkulací nákladů (pracovní právo, normy bezpečnosti práce a 

udrţitelnost ţivotního prostředí) 
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 nadbytečná výroba oceli v Číně, která je poháněna masivními dotacemi a je 

zaměřena na export, přestoţe Čína při výrobě oceli nemá skutečnou 

konkurenční výhodu v oblasti nákladů, viz, obr. 6.18 

 

 

Obr. 6.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: odborná prezentace 2/2015: Whether or Not To Grant  

Market Economy Status (MES) To China 

 

 

V souvislosti s výše uvedeným můţe být v případě udělení statusu trţní ekonomiky 

Číně velmi obtíţné vytvořit benchmarkingovou skupinu podniků, neboť v této 

skupině podniků by měli být podniky srovnatelné se společností, které působí ve 

stejném hospodářském odvětví a především mají srovnatelné vybrané parametry. 

 

Další problémovou oblastí by pak mohla být prognóza, modelování situace 

dalšího vývoje podniku a vybraného odvětví, která je zaloţena na odborných či 

expertních odhadech pro budoucí roky na základě historického vývoje jednotlivých 
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finančních ukazatelů. V případě udělení statusu trţní ekonomiky Číně by predikce 

byla velmi problematická a míra rizika a nejistoty velká.  

 

Tato situace by se netýkala jen odvětví hutnictví a ocelářství, ale také i dalších 

odvětví, jako např. odvětví keramiky či textilu. Udělení statusu trţního hospodářství 

Číně bude mít totiţ obrovské dopady nejen ekonomické, ale také sociální, 

ekologické a politické na celou Evropskou Unii. 
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8 Závěr 

Neustálá snaha o zvyšování prosperity a konkurenceschopnosti podniků vyvíjí tlak na 

rozvoj a především zefektivňování celého systému řízení podniků. Nepostradatelným 

nástrojem v tomto procesu, jenţ můţe významně ovlivnit dlouhodobý ekonomický růst 

a dosaţení vytýčených cílů podniku, by se mohl stát rychle a efektivně fungující 

systém, který umoţní posoudit finančně - ekonomickou situaci podniku a identifikovat 

moţné ohroţení v této oblasti.  

 

Tato disertační práce reaguje na potřebu systémově propojit problematiku finanční 

analýzy podniku, stanovení a řízení hodnoty podniku a benchmarkingu a vytvořit tak 

účinný, efektivní a rychlý nástroj preventivní identifikace problému v oblasti 

finančního zdraví podniku. Navrţený, a v této disertační práci prezentovaný model 

systému včasného varování průmyslového podniku představuje propojení finanční 

analýzy podniku, oblast řízení hodnoty podniku a benchmarkingu tak, aby bylo moţno 

včas rozpoznat problém ve finančně - ekonomické situaci podniku. Neméně důleţité je 

však také poznání, ţe se v oblasti ekonomicko- finanční nejedná pouze přechodný jev, 

ale o jev dlouhodobý, který signalizuje, ţe je čas přijmout řešení k odvrácení této 

negativní situace, ale přitom ještě není pozdě.  

Ve své práci jsem navrhl a softwarově ošetřil systém, který zejména v technických 

disciplínách bývá označován jako „systém včasné výstrahy“. Základními 

charakteristikami tohoto systému jsou informace o moţnosti vzniku závad a poruch 

ještě před jejich projevem. Tento systém pracuje v době stabilního chodu podniku a 

provádí monitoring změn nadefinovaných parametrů průmyslového podniku.  

V současné době je samozřejmě známa v odborné literatuře i v průmyslové praxi celá 

řada finančních a ekonomických analýz, jak z oblasti statických a dynamických 

ukazatelů, pyramidálních rozkladů vybraných ukazatelů, či různých více či méně 

úspěšných pokusů komplexních ukazatelů typu Altmanova Z - Score bankrotu a 

podobné.  Mým přínosem k současnému vědeckému poznání však bylo navrhnout 

takový systém, který by vzájemnou provázaností a testováním vybraných ukazatelů 

upozorňoval na anomálie a odchylky od normálního stavu tak, aby byly včas 
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analyzovány a mohlo tak být konstatováno, o jaký jev se jedná, zda –li  se jedná o jev 

přechodný či trvalý, do jaké míry je daný jev závaţný a zda-li v kombinaci s jinými 

signály nepredikuje kolapsový stav podniku.  

 

 

Směr řešení disertační práce vycházel z následujících hypotéz: 

 

 Hypotéza 1: Finanční a ekonomické analýzy vč. stanovení a řízení hodnoty 

firmy jsou vhodnou metodologickou bází pro systém včasné výstrahy. 

 

 Hypotéza 2: Vhodným nástrojem pro podporu systému včasné výstrahy je 

benchmarking. 

 

 Hypotéza 3: Stanovením vhodné kombinace statických, dynamických a 

pyramidálních ukazatelů v kombinaci s benchmarkingem vytváří vhodnou 

modelovou oporu budoucího systému včasné výstrahy.   

 

Na základě zpracování disertační práce lze konstatovat, ţe všechny tři stanovené 

hypotézy byly potvrzeny.  

Pro potvrzení hypotézy 1 byly vyuţity vybrané finanční ukazatele včetně souhrnných 

indexů hodnocení podniku a vybrané metody oceňování podniku.  Jako základní a 

relevantní zdroj informací pro hodnocení finančního zdraví podniku byly vybrány 

základní standardní ekonomické výkazy vycházejících z podnikových účetních systému 

-   rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněţních tocích doplněné o další externí 

zdroje, jako např. přílohy k účetním závěrkám, data z manaţerského účetnictví, 

podnikové statistiky a predikce vývoje.  

 

Pro potvrzení hypotézy 2 byl navrţen postup benchmarkingu v systému včasné 

výstrahy průmyslového podniku, jehoţ správnost byla ověřena v rámci verifikace 

modelu.  
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Hypotéza 3 byla také potvrzena a lze konstatovat, ţe právě proto, ţe navrţený 

komplexní model systému včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho SW aplikace 

je velmi efektivní a reaguje na reálné podmínky průmyslových podniků a to i v 

podmínkách vysoce konkurenčního, silně dynamického a turbulentně se vyvíjejícího 

podnikatelského prostředí. 

 

Hlavní cíl disertační práce spočíval v návrhu systému včasné výstrahy průmyslového 

podniku, který má včas signalizovat a identifikovat současné i blíţící se ekonomické a 

finanční problémy ve firmě. 

Sekundárním cílem této práce bylo vytvoření funkčního SW produktu, pracujícího na 

platformě MS EXCEL VISUAL Basic. 

Terciálním cílem této práce bylo ověření funkčnosti systému zadáním reálných dat z 

konkrétního vybraného průmyslového podniku. 

 

Uvedený příklad prezentovaný v předchozích kapitolách názorně potvrzuje, ţe 

navrţený model systému včasné výstrahy průmyslového podniku a jeho SW aplikace je 

velmi efektivní a reaguje na reálné podmínky průmyslových podniků v podmínkách 

vysoce konkurenčního podnikatelského prostředí. Systém vzájemnou provázaností a 

testováním vybraných ukazatelů upozorňuje na anomálie a odchylky od normálního 

stavu tak, aby tyto byly včas rozpoznány, analyzovány a následně řešeny adekvátním 

způsobem. 

V rámci sestavení, ověření a testování modelu systému včasné výstrahy průmyslového 

podniku a jeho SW aplikace jsem vyuţil svých praktických znalostí a dovedností z 

oblasti krizového řízení průmyslových podniků a také dat a podkladů společnosti ESAP 

Consult, s.r.o., za coţ jí patří velké poděkování.   

 

Myslím si, ţe dosaţené výsledky prezentované v této disertační práci mají reálnou 

vypovídací schopnost a lze je pouţít k podrobnějším propočtům a konkrétním 

aplikacím při řízení průmyslových podniků různého velikostního rozsahu a také pro 

práci insolvenčních a konkurzních správců.  
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Praktické uplatnění navrhovaného modelu je však spojeno s řešením problematiky 

dostupnosti kvalifikovaných, relevantních dat. Obecně lze říci, ţe etapa získávání 

relevantních vstupních údajů a informací je vţdy časově i organizačně velmi náročná. 

V průmyslových podnicích se management na všech stupních řízení na jedné straně 

potýká s velkým mnoţstvím nadbytečných a zbytečných informací a údajů, a na druhé 

straně s nedostupností relevantních dat a informací, coţ výrazně sniţuje kvalitu vyuţití 

informačních technologií a znesnadňuje managementu provádět kvalifikovaná 

rozhodnutí, která mají rozhodující vliv na výslednou efektivitu a kvalitu řízení.  

 

Další problémovou oblastí by pak mohla být prognóza, modelování situace dalšího 

vývoje podniku a vybraného odvětví, která je musí být zaloţena na odborných či 

expertních odhadech pro budoucí roky na základě historického vývoje jednotlivých 

finančních ukazatelů. Vţdy však je zapotřebí v rámci predikce počítat s určitou mírou 

rizika a nejistoty. Tento postup je však moţný pouze v případě, kdy se nepředpokládají 

ţádné mimořádné a výjimečné události v hodnoceném odvětí národního hospodářství. 

Jak však bylo uvedeno v kapitole 7.2, tato situace v současné době neplatí pro 

podnikatelské odvětví – hutnictví (a nejen toto odvětví) a souvisí s moţným udělením 

statusu trţní ekonomiky Číně v prosinci 2016.  

 

Závěrem lze tedy předpokládat, ţe výsledky předloţené disertační práce mohou být 

vyuţívány v průmyslových podnicích při jejich řízení, ale domnívám se však, ţe nelze 

opomenout ani přínos pro teorii. Lze předpokládat rovněţ vyuţití v procesu vzdělávání, 

kde disertační práce můţe slouţit jako studijní opora pro přednášky, případně jako 

metodický instrument pro konstrukci příkladů k procvičování teoretických poznatků. 
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