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1 Úvod 

Hodnocení podniku způsobem, který by vystihoval reálný obraz o efektivnosti jeho 

hospodaření a zároveň by zohledňoval rizika spojená s investicemi do podniku, je cílem 

kaţdého z vlastníků společnosti. 

Otázkou je, jak ekonomickou výkonnost podniku měřit. Základním měřítkem zpravidla 

bývá sledování jeho finanční výkonnosti. Existuje řada přístupů k hodnocení výkonnosti 

podniku a jejich pouţití je závislé na aktuální situaci na daném trhu, neboť s vývojem trhů 

dochází k posunu výkonnostních měřítek. 

V České republice převládá klasický přístup hodnocení výkonnosti podniku opírající se     

o sledování ukazatelů tradiční finanční analýzy. Stále častěji však dochází k posunu směrem 

k hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím tvorby hodnoty. Jedná se o nová hodnotová 

kritéria zaloţena na koncepci hodnotového managamentu, který klade důraz na maximalizaci 

tvorby přidané hodnoty pro vlastníky. V odborné literatuře existuje v současnosti mnoho 

metod, jak tuto hodnotu měřit. V posledních letech se intenzivně prosazuje ukazatel EVA 

(Economic Value Added – Ekonomická přidaná hodnota).  

Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti Therápon 98, 

a.s. vyuţitím tradičních a moderních metod finanční analýzy, konkrétně pomocí ekonomické 

přidané hodnoty za období 2006 – 2009.  

V teoreticko – metodologické části práce jsou charakterizovány jednotlivé přístupy           

a nástroje, které mohou být pouţity při hodnocení finanční výkonnosti podniku. 

V praktické části práce je nejprve charakterizována společnost Therápon 98, a.s., její 

postupný vývoj, předmět podnikání a organizační strukturu. Dále je provedena aplikace 

vybraných ukazatelů tradiční finanční analýzy, poté je proveden výpočet pomocí moderní 

metody EVA za období 2006 – 2009, vyhodnocení výsledků a zhodnocení celkového 

ekonomického vývoje společnosti. 

V závěrečné části je komplexní zhodnocení finanční výkonnosti a navrţena závěrečná 

doporučení pro danou společnost. 
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2 Přístupy k hodnocení finanční výkonnosti společnosti 

Jako jeden z hlavních cílů finančního řízení podniků se dá obecně definovat neustále 

zvyšování výkonnosti firem. 

Na podnikovou sféru stále více v dnešní době působí globalizační trendy, zostřování 

konkurence, otvírání nových trhů, fúze a akvizice. Hlavními zájmy manaţerů se stává nutnost 

dlouhodobé orientace podniku na výkonnost. Zejména pak v procesu hodnocení úspěšnosti 

podniků se stávají klíčovými pojmy výkonnost podniků, měření výkonnosti a řízení hodnoty 

firmy.  

Podniky se stále více adaptují na ekonomický vývoj a dosahování vyšší 

konkurenceschopnosti se projevuje i v pojetí a měření výkonnosti podniku. Přístupy k měření 

výkonnosti firem prošly řadou výrazných změn a odráţí se v nich jak technicko-ekonomický 

typ ekonomiky, informační moţnosti, tak i stupeň poznání při řízení ekonomických systémů. 

2.1 Výkonnost podniku 

Zdroje literatury pro tuto subkapitolu je DLUHOŠOVÁ, D. (2010), DLUHOŠOVÁ, D.    

a kolektiv (2004). 

 

Výkonnost podniku bývá definována jako schopnost podniku co nejlépe zhodnotit 

prostředky vloţené do jeho podnikatelských aktivit. Ne vţdy však musí znamenat, ţe 

výkonný je pouze ten podnik, který vykazuje dobré hospodářské výsledky. V dnešní době 

představuje výkonnost podniku velmi aktuální téma a okruh metod hodnotících výkonnost 

podniku je široký. Dají se zde zařadit subjekty stojící vně a uvnitř společnosti – investoři, 

management, zákazníci. Kaţdá z těchto skupin ale pohlíţí a přistupuje k hodnocení 

výkonnosti podniku z různých hledisek. 

 Z pohledu zákazníka je podnik výkonný, jestliţe je schopen předvídat jeho potřeby          

a nabídnout kvalitní produkt za cenu, kterou je zákazník ochoten za uspokojení své potřeby 

zaplatit. Zákazník tedy bere jako měřítko výkonnosti kvalitu, dodací lhůtu a cenu. 

 Výkonný podnik podle manaţera je podnik prosperující, mající stabilní podíl na trhu, 

loajální zákazníky a likvidní a rentabilní hospodaření. Jako měřítko je tedy povaţována 

rychlost reakce na změny vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských příleţitostí.   

 Vlastníci se snaţí o zhodnocení vloţeného kapitálu do podniku. Podnik, který to dokáţe 

v největším rozsahu a za nejkratší dobu, je pak vlastníky povaţován za výkonný. Mezi 
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důleţitá měřítka se řadí rentabilita celkového vloţeného kapitálu (ROI – Return on 

Investment) nebo ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added).  

2.2 Způsoby hodnocení výkonnosti 

V této subkapitole byla pouţita literatura DLUHOŠOVÁ, D. a kolektiv (2004), 

VALACH, J. a kolektiv (1999). 

 

Standardními metodami hodnotící výkonnosti podniku podle míry dosaţeného zisku je 

moţné popsat dosavadní vývoj podniku nebo aktuální výnosnost, ale tyto metriky mají i určité 

nedostatky. Za hlavní nedostatek se dá povaţovat moţnost ovlivňování výše vykázaného 

zisku pomocí legálních účetních postupů či vyvozování trendů z minulosti, coţ nelze 

povaţovat za správné, protoţe podnik je neustále vystaven změnám a vyvíjí se. Proto také ke 

standardním metodám přibývají nové, které se snaţí tyto nedostatky eliminovat, a které 

nevycházejí jen z účetních výkazů.  

Během posledních desítek let došlo k výrazným myšlenkovým odklonům v otázkách 

hodnocení efektivnosti podnikových aktivit od tradičních ukazatelů výkonnosti směrem 

k preferování trţní hodnoty podniku. Stále rostoucí informační efektivnost kapitálových trhů 

zvyšuje efektivní alokaci kapitálu. Současné trendy hodnotící výkonnost podniku 

prostřednictvím tvorby hodnoty (hodnoty pro vlastníky). Význam tradičního cíle – zisku je 

neustále sniţován a nahrazován novými cíly, které poměřují zisk s náklady vynaloţených 

zdrojů. Tato koncepce je nazývána Value Based Management a jejím cílem je sjednocení cílů, 

strategií a způsobů rozhodování managementu se zájmy akcionářů
1
. 

 Základem této koncepce je teorie řízení hodnoty (shareholder value), která vznikla v 80. 

letech 20. století v USA. Formulace k této teorii jako první vyvinuli profesoři amerických 

business schols – Fruhan a Rappaport – a velmi rychle byly přeneseny do praxe. Důvodem 

dalšího rozšíření shareholder value byl boom ve vývoji převzetí podniků v USA v 80. letech. 

Jestliţe společnosti úspěšně řídí hodnotu, dochází k efektivnímu vyuţívání kapacit                  

a efektivnímu investování. Trţní cena akcií pak za těchto okolností odráţí svou vnitřní 

hodnotu, a neexistuje tedy důvod pro potenciální převzetí.   

2.3 Shareholder value a stakeholder value 
2 

 Zdroj literatury pro tuto subkapitolu je DLUHOŠOVÁ, D. (2010), DLUHOŠOVÁ, D.      

a kolektiv (2004), ŠULÁK, M.; VACÍK, E (2003). 
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Podnik je svázán s velkým mnoţstvím zúčastněných subjektů, které do vztahu vůči 

podniku dávají určitý vklad. Tyto subjekty jsou nazývány stakeholders a patří mezi ně 

vlastníci (shareholders), zaměstnanci, věřitelé, dodavatelé, odběratelé, obec, region a stát.  

Výše zmíněným subjektům záleţí na existenci a dobré situaci firmy, sledují své vlastní 

zájmy a odlišné cíle. Je tedy zřejmé, ţe pro jednotlivé stakeholdery je hodnota různá. Riziko 

podnikání však nesou vlastníci podniku. Jakmile dojde k vyplacení odměn stakeholderům, 

trţní cenou (trh určuje cenu zdrojů) zůstane část nerozdělené hodnoty vytvořené podnikem, 

která pak přísluší vlastníkům. Nejprve jsou tedy odměňováni stakeholdeři a teprve ta část, 

která zůstane, náleţí vlastníkům. Pro existenci podniku je nutný předpoklad, ţe výnos 

příslušející vlastníkovi musí být větší (nebo stejně velký) neţ výnos stejně rizikové investice. 

Hlavní poslání podniku lze definovat jako zhodnocování investovaného kapitálu, kde je 

podnik chápán jako „stroj na peníze“. Velmi důleţitou roli ve fungování podniku hraje také 

spokojenost jednotlivých zúčastněných stran a rovnováha jejich zájmů. 

Maximalizace hodnoty pro vlastníka je předpokladem pro zvyšování hodnoty                  

pro stakeholdery. Je tedy důleţité upřednostňovat koncepci shareholder value, protoţe je to 

jediná cesta, která vede ke zvyšování stakeholder value 
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 ŠULÁK, M.; VACÍK, E.: Měření výkonnosti firem. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. 

138 s. ISBN 80-7043-258-6. s. 5. 
2
 Z angl. „shareholder“ = vlastník, akcionář, „stakeholders“ = subjekty, které jsou spojeny s podnikem, mající 

vztah k podniku s různými zájmy, „value“ = hodnota  
3
 NEUMAIEROVÁ, I.; NEUMAIER, I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 

2002. 215 s. ISBN 80-247-0125-1. s. 25. 
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3 Charakteristika zvolených metod hodnocení finanční 

výkonnosti 

V následující kapitole budou charakterizovány a popsány metody, kterými bude finanční 

výkonnost vybrané společnosti hodnocena.  

3.1 Měření finanční výkonnosti pomocí tradičních ukazatelů 

Jako zdroj pro popis této subkapitoly slouţí literatura GRÜNDWALD, R.; 

HOLEČNOVÁ, J. (2007), DLUHOŠOVÁ, D. (2010), DLUHOŠOVÁ, D. a kolektiv (2004). 

 

V polovině 80. let 20. století se finanční zdraví a výkonnost podniku charakterizovala 

pomocí účetních ukazatelů, které jsou zaloţené na účetním zisku. Pro výpočet těchto 

ukazatelů se pouţívají různé úrovně zisků. 

 EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – zisk před 

odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace, 

 EBDIT (Earnings before Depreciation, Interest and Taxes) – zisk před odečtením 

odpisů, úroků a daní, 

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – zisk před odečtením úroků a daní, 

 EBT (Earnings before Taxes) – zisk před zdaněním, 

 EAT (Earnings after Taxes) – zisk po zdanění neboli čistý zisk, 

 EAC (Earnings Avaliable for Common stockholders) – zisk pro běţné akcionáře,       

tj. EAT po odečtení dividend pro prioritní akcionáře. 

 

Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím tradičních ukazatelů vychází 

zpravidla z finančních ukazatelů. Jde zejména o analýzu poměrových ukazatelů, kde patří 

analýza rentability, likvidity, zadluţenosti, aktivity a kapitálového trhu. Dále můţe být 

výkonnost podniku hodnocena pomocí analýzy rozdílových ukazatelů nebo pomocí 

absolutních ukazatelů.    

 Přestoţe se tyto finanční ukazatelé vyznačují vysokou vypovídací schopností a širokou 

moţnosti aplikace jejich výsledků a to od řízení přes investiční rozhodování aţ po stanovení 

bonity či oceňování, existují i určité nedostatky. Za hlavní nedostatek tradičních ukazatelů je 

povaţováno to, ţe nezohledňují časovou hodnotu peněz a především riziko. Také je 
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kritizována nízká korelace k vývoji hodnoty na kapitálovém trhu, orientace na minulost, 

zanedbání ekonomických účinků po skončení sledovaného období, atd. 

3.1.1 Analýza stavových ukazatelů 

 V této subkapitole je jako zdroj pouţita literatura DLUHOŠOVÁ, D. (2010), 

KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. (2005). 

 

Analýza stavových ukazatelů tedy, procentní rozbor absolutních ukazatelů představuje 

nejjednodušší techniku analýzy účetních výkazů a slouţí k prvotní orientaci v hospodaření 

podniku. Analýza upozorňuje na problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu 

zkoumání. Provádí se ve dvou formách jako analýza vývojových trendů (horizontální analýza) 

a analýza struktury (vertikální analýza).  

 Při zpracovávání analýzy vývojových trendů (horizontální analýzy) jsou zkoumány změny 

absolutních ukazatelů a jejich procentní změny v čase. Dochází k porovnávání jednotlivých 

poloţek výkazů v čase a toto porovnávání se provádí po řádcích, horizontálně, proto se také 

hovoří o horizontální analýze absolutních ukazatelů. Interpretace změn musí být prováděna 

obezřetně a komplexně, musí se brát v úvahu jak změny absolutní, tak i změny relativní. Tyto 

změny lze vyjádřit pomocí následujících vztahů. 

 

 Absolutní změna ,1 ttt UUU                              (3.1) 

 

 Relativní změna ,
11

1



 





t

t

t

tt

U

U

U

UU
                                (3.2) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běţný rok, t-1 je předchozí rok. 

 

 Analýza struktury (vertikální analýza) zjišťuje podíl jednotlivých poloţek výkazů na 

zvoleném základu. Při sestavování analýzy rozvahy bývají poloţky výkazu vyjádřeny jako 

procento z celkových aktiv, resp. z celkových pasiv. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ 

pro procentní vyjádření určité poloţky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo trţeb. 

Pomocí této techniky se zkoumá relativní struktura aktiv, pasiv a role jednotlivých činitelů na 

tvorbu zisku. V analýze se pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech shora dolů, proto 

se označuje jako vertikální analýza. 
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,



i

i

U

U
celkunaPodíl                             (3.3) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, Σ Ui je velkost absolutního ukazatele.  

 

3.1.2 Poměrová analýza 

 V subkapitole je pouţita literatura DLUHOŠOVÁ, D. (2010), KISLINGEROVÁ, E.; 

HNILICA, J. (2005), RŮŢIČKOVÁ, P. (2007). 

 

Pomocí těchto ukazatelů je vyjádřen vzájemný vztah mezi dvěma absolutními ukazateli. 

Analýza poměrových ukazatelů je řazena k nejpouţívanějším a nejoblíbenějším nástrojům pro 

hodnocení výkonnosti podniku. Umoţňuje získat rychlým a nenáročným způsobem obraz       

o základních finančních charakteristikách podniku.  Jednotlivé poměrové ukazatele tvoří 

skupinu ukazatelů, které měří finanční výkonnost podniku v jednotlivých oblastech 

(rentabilita, zadluţenost, likvidita, aktivita, kapitálový trh).  

 Aby byl podnik finančně zdráv, musí být vnímány všechny tyto charakteristiky 

rovnocenně. Podnik musí být rentabilní, ale současně i v přiměřené míře zadluţený a likvidní.  

 Mezi hlavní výhody poměrových ukazatelů patří moţnost srovnávání ukazatelů v čase. 

Zároveň je vhodným nástrojem mezipodnikového srovnávání např. v rámci odvětví                

a porovnávání výsledků se standardními hodnotami.  

Nevýhodou poměrových ukazatelů je pak nízká schopnost dané jevy vysvětlovat. 

Poměrové ukazatele se z hlediska zaměření dělí na: 

 Ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluţenosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele trţní hodnoty. 

Ukazatele rentability  

Rentabilita neboli výnosnost vlastního kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Obecně je tento ukazatel 

vyjádřen jako poměr zisku k částce vloţeného kapitálu.  
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Rentabilita se pouţívá k hodnocení a komplexnímu posouzení celkové efektivnosti 

podniku. Také se pomocí nich můţe vyjádřit intenzita vyuţívání, reprodukce a zhodnocení 

kapitálu vloţeného do podniku.  

 

Mezi hlavní ukazatele rentability se řadí: 

 

Rentabilita aktiv (ROA - Return on Total Asses) je povaţována za klíčové měřítko 

rentability, jelikoţ poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu  

na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Musí se vţdy respektovat skutečnost, ţe výnosy, 

které podnik získá z cizích prostředků, musí pokrýt i úroky a přinést zisk.  

   

 ,100
A

EBIT
ROA                     (3.4) 

kde EBIT znamená zisk před úroky a zdaněním. 

  

Ukazatel rentability aktiv můţe být také vyjádřen následně, kdy takto zformulovaný 

ukazatel pak představuje skutečnost, ţe efektem produkce není jen odměna pro akcionáře 

(vlastníky), ale také odměna věřitelům ve formě úroků za poskytnutý kapitál. 

 

,100
)1(





A

túrokyEAT
ROA                  (3.5) 

kde EAT je zisk po zdanění (čistý zisk), t je sazba daně z příjmů.  

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on common Equity) patří mezi další 

významné ukazatele výnosnosti. Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného do podniku 

vlastníky (akcionáři, členy druţstva, společníky).  

 Zhodnocení vlastního kapitálu je z pohledu investorů velmi důleţité, mělo by pokrýt 

běţnou úrokovou míru a rizikovou prémii. V opačném případě bude pro investory výhodnější 

svůj kapitál zhodnotit jiným způsobem. 

 

,100
VK

EAT
ROE                           (3.6) 

kde EAT je čistý zisk, VK vlastní kapitál. 
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 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Capital Employes) vyjadřuje 

význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného 

s dlouhodobými zdroji. Investovaný kapitál má vztah pouze ke zpoplatněnému kapitálu. Jedná 

se tedy o ukazatel, který je často vyuţíván k mezipodnikovému porovnávání.  

 

,100



zdrojedlouhodobéVK

EBIT
ROCE                 (3.7) 

  

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) vyjadřuje schopnost podniku dosáhnout zisku 

při dané úrovni trţeb resp. výnosů. Kolik dokáţe podnik vytvořit zisku na 1 Kč trţeb 

(výnosů). Tento ukazatel slouţí k posouzení rentability, je ale také vhodný pro srovnání 

v čase a mezipodnikové porovnání. Rentabilita trţeb je běţně sledovaný ukazatel, jehoţ nízká 

úroveň signalizuje chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem dobré práce managementu 

firmy a dobrého jména firmy na trhu, vysoká úroveň ukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy.  

 

,100
Tržby

EAT
ROS                            (3.8) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky a je jednou ze základních 

podmínek jeho existence. Posouzení jejího průběhu v minulosti patří mezi klíčové 

charakteristiky finanční analýzy. Likvidita závisí na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat své pohledávky. Existuje tudíţ přímá závislost mezi pojmy solventnost a likvidita     

a není moţné je zaměňovat. Likvidní znamená – schopnost přeměny v peníze, je podmínkou 

pro solventnost a solventní – hradit dluhy v okamţiku jejich splatnosti.  

Likvidita má tři základní ukazatele: 

  Okamţitá likvidita, 

  pohotová likvidita, 

  běţná likvidita. 
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Okamžitá likvidita pravidla označována jako likvidita 1. stupně nebo také „cash  

ratio“ a představuje nejuţší vymezení likvidity. Tento ukazatel zahrnuje jen ty nejlikvidnější 

poloţky z rozvahy.  

Pro okamţitou likviditu platí doporučená hodnota v intervalu 0,9 – 1,1. Tyto hodnoty 

byly přejaty z americké nauky. V České republice je toto pásmo rozšířené v dolní hranici       

a uvádí se hodnota 0,6. Podle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu jsou tyto hodnoty 

ještě niţší, a to 0,2. V tomto případě je však tato hranice povaţována za kritickou                     

i z psychologického hlediska. 

 

,
.

závazkyKrátkodobé

prostřplatebníPohotové
likviditaOkamžitá                      (3.9) 

kde Pohotové platební prostředky můţeme označit jako sumu peněz na běţném účtu, jiných 

účtech či v pokladně, ale také to mohou být volně obchodovatelné cenné papíry, šeky. Tento 

pojem by se dál ztotoţnit s finančním majetkem.  

 

Pohotová likvidita je označena jako likvidita 2. stupně nebo také „acid test“. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od  1 – 1,5. Výše ukazatele závisí 

na typu činnosti podniku, odvětví, do něhoţ je zařazen, na strategii podniku v oblasti 

finančního hospodaření apod. Vyšší hodnota ukazatele je příznivá spíše pro věřitele, naopak 

pro akcionáře a vedení podniku tato hodnota příznivá nebude.   

 

,
závazkyKrátkodobé

zásobyOA
likviditaPohotová


                    (3.10) 

kde OA jsou oběţná aktiva. 

 

 Běžná (celková) likvidita je likviditou 3. stupně nebo „current  ratio“. Tento ukazatel říká, 

kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku, nebo také kolika jednotkami 

oběţných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Platná hodnota v rozmezí      

1,5 – 2,5. Čím vyšší hodnota tohoto ukazatele je, tím pravděpodobnější je zachování platební 

schopnosti podniku. 

 

 .
závazkyKrátkodobé

OA
lilkviditaCelková                (3.11) 



13 

 

Kromě výše uvedených poměrových ukazatelů likvidity, lze zde uvést také rozdílové 

ukazatele likvidity. Jedná se především Čistý pracovní kapitál (ČPK – Net Working Capital).  

 

závazkykrátkodobéOAČPK                                   (3.12) 

        nebo také 

aktivafixnízdrojeDlouhodobéČPK                                           (3.13) 

 

 Čistý pracovní kapitál představuje část oběţného majetku, která se během roku přemění 

na pohotové platební prostředky a po splacení krátkodobých závazků můţe být pouţita 

k uskutečnění podnikových záměrů.  

 

Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluţenosti měří rozsah, v jakém podnik pouţívá k financování dluh. Čím je 

firma více zadluţená, tím je finanční páka a tudíţ i dané ukazatele vyšší. Příliš velká páka 

však zvyšuje finanční riziko akcionářů, jelikoţ je podnik příliš zatíţen splácením úroků          

a snadno se dostane do nepříznivé finanční situace. Ve zdravém, finančně stabilním podniku 

můţe její růst přispívat k celkové rentabilitě a tím i k trţní hodnotě firmy. 

 Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem se mezi jednotlivými odvětvími a obory 

podnikání různí. V průmyslových podnicích převládá spíše vlastní kapitál, u obchodních 

společností bývá vzájemný poměr vyrovnán a u peněţních ústavů převládá cizí kapitál. 

 Kapitálová struktura velmi často závisí na subjektivním postoji podnikatele či manaţerů, 

na velikosti a stabilitě trţeb, na úrokové míře bank, na výnosnosti podniku aj. U ukazatelů 

zadluţenosti neexistuje ţádné absolutní číslo, které by správně vyjadřovalo poměr mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Jsou daná pouze doporučená rozmezí. 

 

Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům     

a měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z kterého je financován majetek firmy. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Z toho vyplývá, ţe zadluţenost ovlivňuje 

věřitelské riziko a tím i výnosnost. Tento ukazatel má význam především pro dlouhodobé 

věřitelé (např. komerční banky).   

 

,100
A

CK
tzadluženosCelková                                  (3.14) 
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kde CK je cizí kapitál, A jsou aktiva. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Udává, 

jaká výše dluhu připadá na 1Kč vlastního kapitálu. Tento poměr se také nazývá jako míra 

finanční samostatnosti.  

 

.100
VK

CK
kapitáluvlastníhotZadluženos                                                  (3.15) 

Analytickými ukazateli celkové zadluţenosti jsou dlouhodobá a běžná zadluženost. 

Ukazatel běţné zadluţenosti poměřuje krátkodobý cizí kapitál podniku s celkovými aktivy      

a dlouhodobá zadluţenost pak dlouhodobý cizí kapitál s celkovými aktivy.  

 

,100
.


A

kapitálcizíDl
tzadluženosDlouhodobá                       (3.16) 

Běžná zadluženost .100
.


A

kapitálcizíKr
                      (3.17) 

 

Ukazatel finanční páky vyjadřuje podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu. Pouţití 

cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. Podmínkou je, ţe cizí kapitál přinese 

více neţ sám stojí. Musí být splněna nerovnost (bez vlivu zdanění) 

 

,/// VKEBTAEBITCKU                  (3.18) 

kde U/CK jsou náklady na cizí kapitál, EBIT/A výnosnost aktiv a EBT/A výnosnost vlastního 

kapitálu. 

  

Ziskový účinek finanční páky musí být větší neţ 1. 

  

 Ziskový účinek finanční páky = .1//  EBITEBTVKA           (3.19) 
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Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity měří schopnost podniku vyuţívat vloţených prostředků. Říkají, 

kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový interval a jak dlouho jsou oběţná 

aktiva vázána v majetku.  

 

 Mezi ukazatele aktivity se řadí: 

 Obrátka celkových aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv se vyuţívá pro měření obratu neboli intenzitu vyuţití 

celkového majetku. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik vyuţívá majetek.  

 

Obrátka celkových aktiv = 
aktivaCelková

Tržby
 .                         (3.20) 

Obracená hodnota ukazatele obratu nám vyjádří dobu obratu. 

 

  
Tržby

aktivaCelková
aktivobratuDoba

360
 .                                     (3.21)    

 

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu 

k trţbám. Vhodná je co nejkratší doba obratu. 

  

Doba obratu zásob můţe sledovat hospodářskou aktivitu podniku, také charakterizuje 

úroveň běţného provozního řízení. 

 

Doba obrat zásob = 
Tržby

Zásoby 360
.                             (3.22) 
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Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Pokud 

trvale překračuje doby splatnosti, je nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů. Tento 

ukazatel je velmi důleţitý z hlediska plánování peněţních toků.  

  

Doba obratu pohledávek = 
Tržby

Pohledávky 360
.                                               (3.23) 

 

Doba obratu závazků určuje počet dní, na které dodavatele poskytli obchodní úvěr.  

  

Doba obratu závazků = 
Tržby

Závazky 360
.                                                   (3.24) 

 

 Tento ukazatel charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

 Při výpočtu těchto ukazatelů se vychází nejen s účetních výkazů, ale také z údajů 

kapitálového trhu. Vyplývá z toho také řada omezení, jelikoţ ne kaţdá firma, která vede 

podvojné účetnictví, má právní formu akciové společnosti a její akcie jsou volně 

obchodovatelné na kapitálovém trhu.  

 

 Čistý zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS) je ukazatel, pomocí kterého lze zjistit, jaké 

mnoţství čistého zisku a jakou maximální výši dividend je moţné vyplatit ze zisku 

společnosti na jednu akcii. Platí, ţe čím vyšší je hodnota EPS, tím vyšší a příznivější je ohlas 

investorů, coţ znamená vyšší cenu akcií, to vše pak vede k růstu hodnoty firmy. Čistým 

ziskem je zde celkový zisk společnosti po zdanění a po výplatě přednostních dividend 

 

.
. akciíkmenovýchkusůPoč

EAT
EPS                          (3.25) 

 

Účetní hodnota akcie (Book Value per Share) odráţí výkonnost a růst podniku. Růst 

tohoto ukazatele je velmi ţádoucí.  
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Účetní hodnota akcie .
. akciíkmenovýchPoč

VK
                             (3.26) 

 

 Dividendový výnos (Dividend Yield) vyjadřuje výnosnost akcie. Je zohledňována jiţ 

skutečná výše vyplacené dividendy.  

V případě zvýšení trţní ceny akcie a nezměněné výše dividendy bude hodnota ukazatele 

méně příznivá, neboť výnosnost proti předchozímu období poklesne. Zisk vyplácený formou 

dividendy nepředstavuje pro akcionáře bezprostřední uţitek, i kdyţ zvyšuje cenu akcie. 

Investor bude zřejmě ochoten akceptovat niţší dividendový výnos tehdy, bude-li mít určitou 

jistotu, ţe tento pokles bude v budoucnu vykompenzován.  

 

 .
akciecenatržní

akciikmenovounadividenda
výnosýDividendov             (3.27) 

Market – to – Book Ratio vypovídá, jaký je poměr trţní hodnoty firmy (Market Value) 

k její účetní hodnotě (Book Value). Prosperující podnik by měl mít trţní cenu vyšší neţ je 

účetní hodnota, neboť je vytvořen goodwill. 

Market-to-Book-Ratio = .
akciehodnotaúččetn

akciívšechcentržníchsuma
         (3.28) 

3.1.3 Predikční modely 

  V subkapitole je pouţita literatura DLUHOŠOVÁ, D. (2010). 

 

Hodnocení finanční pozice se provádí nejen pomocí jednotlivých skupin poměrových 

ukazatelů, ale také se pouţívají tzv. souhrnné indexy nebo souhrnné modely hodnocení 

finanční úrovně podniku. Tyto metody jsou povaţovány za specifické především proto, ţe 

jejich smyslem je vyjádřit úroveň finanční situace a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla. 

Velmi často bývají tyto metody také označovány jako predikční modely finanční úrovně. 

Hlavním důvodem zniku těchto modelů byla snaha o včasné rozpoznání příčin nestability 

podniků, které mohou signalizovat úpadek (bankrot) podniku.  
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Modely se dají rozdělit do několika skupin, na bankrotní, kde patří Altmanův model, 

Taflerův model, Beaverův model a ratingové modely (Tamariho model, Kralickuv Quick –test, 

Rychlý test). 

Altmanovy modely – bankrotní modely vznikly roku 1968, kdy E. Altman prováděl 

predikci bankrotu s pouţitím skupiny 66 výrobních firem rovnoměrně rozdělených               

na bankrotující a nebankrotující. Poté z původního souboru 22 poměrových ukazatelů odhadl 

Z score model. Model se stal jiţ od svého začátku východiskem pro další výzkum v této 

oblasti. Altmanův model je rozdělen  podle toho, zda společnosti mají obchodovatelné 

(kótované) nebo neobchodovatelné akcie na kapitálovém trhu.  Pokud ano, model má tvar: 

 

,0,16,03,34,12,1 54321 XXXXXZ                                              (3.29) 

kde Z je skóre, X1 pracovní  kapitál/aktiva celkem, X2 nerozdělený zisk/aktiva celkem, X3 zisk 

před úroky a daněmi/aktiva celkem, X4 trţní cena akcie/dluhy celkem, X5 trţby celkem/aktiva 

celkem. 

Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,99, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,81 a podniky v šedé zóně 1,81 < Z < 2,90. 

 Pro ostatní společnosti platí verze modelu: 

 

 ,142,011,385,072,0 54321 XXXXXZ                                            (3.30) 

interpretace jednotlivých symbolů je stejná jako v předchozím případě, jen u X4 je 

VK/dluhy celkem. 

 V tomto případě, podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,90, podniky 

s vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,20, podniky v šedé zóně 1,20 < Z < 2,90.  

 

 Kralickuv Quick – test se řadí mezi ratingové testy.  Autorem tohoto modelu z roku 1990 

je rakouský ekonom P. Kralicek. 

 Model vychází ze čtyř ukazatelů a pomocí rychlého testu lze velmi snadno a s dobrou 

vypovídající schopností ohodnotit analyzovaný podnik. První dva ukazatele hodnotí finanční 

stabilitu podniku, další dva rentabilitu. Kaţdý ukazatel se pak zvlášť podle dosaţeného 

výsledku klasifikuje. Výsledná hodnota se určí jako váţený aritmetický průměr hodnot  

získaných za jednotlivé ukazatele.  
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Tab. 3.1 Kralickuv Quick – test
4
  

R1 vlastní kapitál/A 

 

  

 

 

 

 

      R4 provozní cash flow/provozní výnosy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj dat: Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 

 

 
 

Hodnocení finanční stability: 
2

)( 21 RR
FS


 ,                             (3.31) 

Hodnocení výnosové situace: ,
2

)( 43 RR
VS


                       (3.32) 

Hodnocení celkové situace:  .
2

)( VSFS
CS


                        (3.33) 

  

Pokud je kritérium hodnocení větší neţ 3 body, podnik je povaţován za velmi dobrý.      

Je – li tato hodnota 1 nebo méně, podnik se nachází ve velmi špatné situaci.  

 

Index IN dle Inky a Ivana Neumaierových (1995) neboli index důvěryhodnosti IN byl 

sestaven na základě souboru 1000 českých podniků a ověření vybraných matematicko-

statistických modelů podnikového ratingu. Tento index odráţí zvláštnosti českých účetních 

výkazů a ekonomické situace v ČR. Index je tvořen 6 ukazateli s příslušnými váhami. Model  

 

 
4
DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vydání. Praha: EKOPRESS, 2010. 225 s. ISBN 

978-80-8929-68-2. 

R2 (Dluhy – pen.prostř.)/prov. CF 

Hodnocení Počet bodů 

3 a méně 4 

3 až 5 3 

5 až 12 2 

12 až 30 1 

30 a více 0 

Hodnocení Počet bodů  

0,3 a více 4  

0,2 až 0,3 3  

0,1 až 0,2 2  

0,0 až 0,1 1  

0,0 a méně 0  

R3 zisk před daněmi a úroky/A 

Hodnocení Počet bodů 

0,15 a více 4 

0,12 až 0,15 3 

0,08 až 0,12 2 

0,00 až 0,08 1 

0,00 a méně 0 

Hodnocení Počet bodů 

0,1 a více 4 

0,08 až 0,12 3 

0,05 až 0,08 2 

0,00 až 0,05 1 

0,00 a méně 0 
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Indexu  IN95 s váhami pro ekonomiku ČR má následující tvar. 

 

 

,
.

654321
T

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

T
V

A

EBIT
V

úrokynakl

EBIT
V

CZ

A
VIN 


        (3.34) 

kde V1 aţ V2 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, A aktiva, CZ cizí zdroje, nákladové úroky, OA 

oběţná aktiva, T trţby, KZ krátkodobé závazky, KBU krátkodobé bankovní úvěry a ZPL 

závazky po lhůtě splatnosti. 

 IN index je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví firmy. Hodnota větší neţ 2 

představuje podnik s dobrým finančním zdravím. Podnik s hodnotami IN mezi 1 a 2 není „ani 

zdravý ani nemocný“, coţ znamená, ţe by mohl mít v budoucnu problémy. IN menší neţ 1 

znamená finančně slabý podnik.  

 Symboly V1 aţ V2 jsou velmi důleţitou sloţkou indexu, neboť představují váhy 

jednotlivých ukazatelů a tedy jejich významnost. Pokud pouţijeme váhy za celou ekonomiku, 

podnik bude hodnocen z hlediska celé ekonomiky. Odvětvové váhy zařadí podnik jako dobrý 

či špatný v rámci odvětví.  

3.2 Moderní metody finanční analýzy 

 V této subkapitole je pouţita literatura DLUHOŠOVÁ, D. a kolektiv (2004), 

KISLINGEROVÁ, E (2001). 

 

Pod vlivem změn ekonomického prostředí (globalizace), dochází v současné době 

k posunu v oblasti ukazatelů pro měření výkonnosti podniku. Tento směr se ubírá 

k maximalizaci hodnoty pro vlastníky a pochází zejména ze zemí s vyspělým kapitálovým 

trhem. Jsou zde vyuţívána tzv. hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku. 

 Hlavní a základní odlišnost proti tradičním ukazatelům spočívá ve dvou momentech 
5
. 

 Zavádí myšlenku tzv. oportunitních nákladů (nákladů ušlé příleţitosti) do měření 

výkonnosti, které vystupují v podobě ceny, resp. nákladů kapitálu (WACC – Weighted 

Average Costs Capital), 

 pracuje s provozním hospodářským výsledkem (NOPAT – Net Operating Profit After 

Tax). 

 

 

 
5
 KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku 2. přepracované a doplněné vydání. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 

2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 
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Klasické metody finanční analýzy byly vţdy kritizovány především z důvodu omezeného 

hodnocení z pohledu tvorby hodnoty. Problémem je skutečnost, ţe účetně vykázaný 

hospodářský výsledek a z něho odvozené ukazatele nejsou dostatečně závislé na tvorbě 

hodnoty pro vlastníky. To tedy znamená, ţe vysoký výsledek hospodaření nezaručuje nárůst 

hodnoty akcií na kapitálovém trhu.  

Druhým neméně důleţitým problémem je moţnost ovlivnění vykázaného zisku pomocí 

legálních účetních postupů nebo nezohlednění časové hodnoty peněz a rizika. Kvůli těmto 

problémům se také začal vyvíjet tlak na hledání nových způsobů, jak provázat finanční 

výkonnost podniku s tvorbou hodnoty pro akcionáře. 

Snaha o sjednocení cílů a strategií managementu s tvorbou hodnot pro akcionáře je 

nazýván hodnotové řízení
6
. Základem tohoto přístupu jsou právě výše zmíněná hodnotová 

kritéria. 

 Moderní přístupy pro tvorbu finanční analýzy se soustředí zpravidla na zhodnocení 

výkonnosti podniků a to na základě analýzy výnosů.  

 

Existují základní výnosové metody: 

 Metoda diskontovaných peněţních toku (DCF), 

 metoda CF ROI, 

 metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). 

 

3.2.1 EVA – Economic Value Added7 

Jako zdroj literatury je v této subkapitole pouţita  KISLINGEROVÁ, E. (2001), 

NEUMAIEROVÁ, I.; NEUMAIER I. (2002). 

Ekonomové se stále zabývají problémem, v prostředí globalizace ekonomiky, kterým je 

nalézt ukazatel, který dokáţe srozumitelně a jednoznačně ohodnotit ekonomickou výkonnost 

podniku.  

 

 

 

  
6
 Angl. Value Based Management 

7
 Ekonomická přidaná hodnota 

8
 KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku 2. přepracované a doplněné vydání. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 

2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1 . 
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Nalézt takový ukazatel, pomocí kterého nedochází při posuzování úspěšnosti podniku 

k zaměřování se pouze na dosaţení zisku, ale zároveň se respektuje tvorba hodnoty pro 

vlastníka. 

V posledních letech se čím dál více prosazuje koncept ekonomické přidané hodnoty 

(EVA). Autory této metody jsou Američané G. B. Stewart a J. M. Stern, kteří ji dále 

rozpracovali. 

Metoda EVA vznikla ve Spojených státech amerických, postupně se rozšířila do zemí 

Evropy a v současnosti je aplikována také na podniky v České republice a neustále se její 

významnost zvyšuje.  

V České republice získává tento ukazatel na své popularitě především díky práci 

akademiků Maříkových (Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku), 

Neumaierových (Výkonnost a trţní hodnota firmy) a Evy Kislingerové (Oceňování podniku)
8
.  

 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) je tedy měřítkem výkonnosti podniku, které je 

vytvořené s cílem motivovat k orientaci na růst hodnoty pro akcionáře. Platí pravidlo, ţe 

podnik musí vyprodukovat minimálně tolik, kolik jsou náklady kapitálu z investovaných 

prostředků.  

U nákladu kapitálu se bere v úvahu jak cizí, tak i vlastní kapitál. Tento ukazatel má 

velkou vypovídající schopnost, jelikoţ zahrnuje hlavní faktory ovlivňující výkonnost podniku 

a to především velikost kapitálu zapojeného do činnosti podniku a jeho strukturu, cenu 

jednotlivých sloţek zdrojů a efekt dosaţený pouţitím těchto zdrojů. 

 

Základním vzorcem, pro výpočet ekonomické přidané hodnoty je 

 EVA na bázi provozního zisku: ,CWACCNOPATEVA                       (3.35)  

 

Ukazatel EVA lze sestrojit třemi způsoby: 

 EVA – entity, kdy tato metoda je povaţována za základní. Do výpočtu NOPAT se 

zahrnuje výsledek hospodaření pouţitelný pro vlastníky (akcionáře) a také úroky z cizího 

kapitálu, které jsou výnosem pro věřitele. 

 EVA – equity – diskontní míra je vyjádřena pouze na úrovni vlastního kapitálu. 

NOPAT je v tomto případě sníţen o placené úroky. 

 EVA APV – nejméně pouţívaná metoda, kde diskontní míra je stanovena na úrovni 

nákladů na vlastní kapitál a při nulovém zadluţení podniku. 
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Výpočet jednotlivých komponentů, důležitých pro výpočet ukazatele EVA 

Mezi základní elementy ukazatele EVA patří: 

 Čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT), 

 celkový investovaný kapitál (C), 

 průměrné náklady kapitálu (WACC). 

 

Čistý operativní zisk po zdanění (NOPAT) by měl být počítán jen z operativní činnosti 

podniku. Pojem „operativní“ se blíţí pojmu provozní v našem účetnictví, ale můţe zahrnovat   

i část hospodářského výsledku z finanční činnosti. Důleţité však je, ţe operativní hospodářský 

výsledek můţe vykazovat některé věcné rozdíly oproti účetnímu provoznímu hospodářskému 

výsledku. Dělení podnikatelské činnosti na operativní a neoperativní či na provozní nebo 

neprovozní je ve světové literatuře celkem běţné
9
.  

Operativní činnost je ta část podnikatelské činnosti, která slouţí základnímu 

podnikatelskému účelu. Vycházíme přitom z předpokladu, ţe se jedná o podnik s jedním 

základním podnikatelským zaměřením, jemuţ odpovídá i určitá výše rizika podnikání. Pokud 

se podnik zabývá větším počtem podnikatelských specializací a bude tedy pravděpodobně 

rozdělen na větší počet podnikatelských jednotek, pak je ţádoucí kaţdou tuto činnost 

posuzovat a oceňovat zvlášť. 

 Za neoperativní činnosti povaţujeme všechny, které nejsou nezbytné pro výkon základní 

podnikatelské činnosti. Příkladem můţe být investování dočasně volných peněz do cenných 

papírů nebo do obchodování s volnými pozemky u výrobního podniku. Aktiva, která slouţí 

operativní činnosti pak označujeme jako aktiva operativní.  

 Ostatní aktiva označíme jako neoperativní aktiva. Běţně se tedy můţe stát, ţe některý 

výnos nebo náklad ve výsledovce vykázaný jako provozní ve skutečnosti nesouvisí s hlavní 

podnikatelskou činností podniku. Z tohoto důvodu zavádíme pro hospodářský výsledek nové 

označení „operativní“. 

V českých podmínkách je NOPAT někdy nahrazován EBITem po zdanění tedy 

 

 

 

 

 

9
NEUMAIEROVÁ, I. – NEUMAIER, I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha; GRADA Publishing, 

216 stran. ISBN 80-247-0125-1.
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),1( tEBITNOPAT                               (3.36) 

kde EBIT je čistý zisk před úroky a zdaněním, t je sazba daně z příjmů. 

 Tento zjednodušený vzorec je pouţíván především proto, ţe ne všichni analytici mají 

přístup k interním informacím analyzované společnosti, a tudíţ je velmi obtíţné určit, co patří 

mezi operativní činnosti.  

 

Celkový investovaný kapitál (C) představuje investovaný zpoplatněný kapitál, tedy 

hodnotu veškerých finančních zdrojů, které investoři (vlastníci, věřitelé) do podniku vloţili. 

Tento kapitál je investovaný v aktivech slouţících k operativní činnosti společnosti.  

C můţe být zaměněno také za NOA (Net Operating Assets) neboli čistá operativní aktiva. 

Východiskem pro výpočet NOA je rozvaha a úkolem je vyloučení neoperativních               

aktiv – v tomto kroku vzniká problém jak určit, která aktiva mají operativní charakter a jsou 

nezbytná pro základní činnosti podniku a která nikoliv. Názory v tomto bodě se různí             

a provedené úpravy do značné míry závisí na situaci konkrétního podniku. 

Objem investovaného kapitálu lze vyjádřit dvěma způsoby: 

Z hlediska provozního přes majetek, aktiva: 

  

,. ČPKmajetekDlC                                    (3.37) 

kde ČPK je čistý pracovní kapitál. 

 

nebo z hlediska finančního přes pasiva: 

  

.. vztahůobchodníchzzávazkykrPasivaC                      (3.38) 

  

Průměrné náklady kapitálu (WACC) zobrazují minimální míry výnosnosti (vnitřní 

výnosové procento) kapitálu, které musí firma dosáhnout, jestliţe nechce, aby došlo k poklesu 

hodnoty bohatství pro investory. Náklady na celkový kapitál vyplývají z kombinace nákladů 

různých forem kapitálu. 

  

 WACC=
 

ED

Ertr ed



1
,                                  (3.39) 

 



25 

 

kde rd označují náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D znamená úročený 

cizí kapitál, re jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál, C = E+D je celkový 

investovaný kapitál 

  Náklady na kapitál můţeme určit pomoci různých metod. Pouţití metod je závislé na 

dostupnosti dat. 

 Pro stanovení nákladu kapitálu můţeme pouţít model CAPM-SML beta verze, model 

APM (arbitráţní model oceňování), stavebnicový model. V podmínkách České republiky se 

vyuţívá stavebnicový model. 

 

 Stavebnicový model je řazen mezi modely, které vyuţívá Ministerstvo průmyslu               

a obchodu. Vychází z předpokladu MM II (M. Miller a F. Modiglianni). Tento model 

neodvozuje celou přiráţku z kapitálového trhu, ale stanovuje se jako součet několika dílčích 

rizikových přiráţek.  

Stanovení nákladu kapitálu zadluženého podniku pomocí stavebnicového modelu: 

 ,1 







 t

A

UZ
WACCWACC U                           (3.40) 

 náklady vlastního kapitálu: 

 

 ,

)1(

A

VK

A

VK

A

UZ

OBLBU

Ú
t

A

UZ
WACC

r
U

e














                        (3.41) 

kde UZ = VK + BU + OBL jsou úplatné zdroje, A aktiva, Ú jsou úroky, BU jsou bankovní 

úvěry, OBL obligace, VK je vlastní kapitál.  

  

Celkové náklady nezadluženého podniku pomocí tohoto modelu jsou určené jako: 

 ,.. stabilitafinpodniklafU rrrrWACC                          (3.42) 

kde rf je bezriziková sazba, kterou MPO stanoví pro dané období, rla jako riziková přiráţka 

charakterizující velikost podniku, rpodnik. je riziková přiráţka za obchodní riziko, rfinstab je 

riziková přiráţka za riziko vyplývající z finanční stability. 

Při určení nákladu kapitálu nezadluţeného podniku je potřeba vypočítat jednotlivé 

rizikové přiráţky. Pro výpočet těchto přiráţek, je vybraný pro kaţdou skupinu jeden ukazatel, 

který danou skupinu reprezentuje. 
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Výpočet jednotlivých přirážek  

Bezriziková úroková míra rf vychází z výnosnosti desetiletých státních dluhopisů              

a informací ČNB, která stanovuje výnosnost těchto dluhopisů kaţdý měsíc. Údaje jsou 

uvedeny v procentech a jsou získány z finanční analýzy MPO ČR. 

 

Riziková přirážka charakterizující velikost podniku rla se stanovuje podle velikosti 

úplatných zdrojů, tzn. ţe pokud jsou UZ ≥ 3 mld.Kč, pak je rla 0 % , jestliţe jsou    UZ ≤ 0,1 

mld. Kč, pak je rla 5 % , ale jestli jsou UZ > 0,1 mld. Kč ale < 3 mld.Kč, pak se pouţije 

výpočet: 

 
.

2,168

.3
2

UZKčmld
r la


                                   (3.43) 

 

Riziková přirážka za obchodní riziko rpodnik.se vypočítá podle základní podmínky:  

 

obligaceBU

úroky

A

ObligaceBUVK

A

EBIT





 , za druhou část podmínky označíme jako 

X1. Pokud bude ROA >X1, pak rpodnik = 0  % a rpodnik. = min rpodnik.odvětví. Pokud ROA < 0, pak 

rpodnik = 10  % a jestliţe bude 0 < ROA < X1 potom pro zjištění rpodnik pouţijeme vztahu 

rpodnik. = .1,0
1

/1
2








 

X

AEBITX
                                (3.44) 

 

Riziková přirážka charakterizující vztah mezi aktivy a pasivy  rfinstab. je vyjádřena vztahem 

podle ukazatele: 

L3 =
BUdlBUzávazkykrátkodobé

OA

.
.                                                     (3.45) 

 

Jsou stanovené mezní hodnoty likvidity, XL1, XL2 . Je-li celková likvidita (L3) ≤ XL1, 

pak rfinstab.= 10  %, je-li L3 ≥ XL2, pak rfinstab.= 0  %. V případě, je-li  XL1 < L3 < XL2, pak  

rfinstabk.= ,1,0
12

32
2














XLXL

LXL
                          (3.46) 

XL vyjadřuje průměrnou likviditu průmyslu v odvětví, kde naše daná firma působí.  
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Výpočet ukazatele ekonomická přidaná hodnota 

 Při zpracování ukazatele EVA se vychází z dostupných dat a způsobu stanovení nákladů 

na kapitál. Také záleţí na tom, jestli je cílem stanovit relativní nebo absolutní hodnotu. 

Rozlišují se dva základní přístupy k sestrojení tohoto ukazatele: 

  

EVA na bázi provozního zisku: ,CWACCNOPATEVA                       (3.47)  

kde C můţeme zaměnit za NOA. 

 

Ekonomická přidaná hodnota můţe dosahovat kladné nebo záporné hodnoty (popř. nula). 

Pozitivní hodnoty společnost dosahuje tehdy, jestliţe NOPAT převýší poţadavky na kapitál, 

tento rozdíl pak prezentuje hodnotu přidanou k bohatství akcionářů za určité období. 

 V opačném případě negativní hodnota ukazatele EVA představuje pokles bohatství 

akcionářů, protoţe firma není schopna dosahovat ani minimálního výnosu, který poţadují 

subjekty, které poskytují kapitál pro její financování.  

 

Vzorec pro výpočet ukazatele EVA na bázi provozního zisku lze dále upravit. Vytknutím 

C získáme vzorec 3.48. 

,
1

CWACC
NOA

NOPAT
EVA t

t

t 













                   (3.48) 

 

kde NOPATt / NOAt-1 dává ROC. Získáme tak vzorec pro výpočet ukazatele EVA na bázi 

hodnotového rozpětí. 

 

 EVA na bázi hodnotového rozpětí:   ,CWACCROCEVA                   (3.49) 

 

Tento vztah vyjadřuje závislost ekonomické přidané hodnoty na rozdílu ROC a WACC, 

tedy na tzv. reziduálním výnosu kapitálu. 

 

Dále, v uţším pojetí můţe být ukazatel EVA definován: 

 

 EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí: ,)( ErROEEVA e                 (3.50) 

kde E je vlastní kapitál, re je náklady vlastního kapitálu, ROE je výnosnost vlastního kapitálu. 
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V tomto případě se vychází pouze z výnosu vlastního kapitálu. Pro vlastníky je důleţité, 

aby rozdíl mezi ROE a re byl co nejvyšší, minimálně by měl být kladný. Jen tak mu investice 

do podniku přináší více, neţ by mu přinesly alternativní náklady. Platí tedy, jestliţe je tzv. 

spread (ROE - re > 0) tvoří podnik pro své majitele hodnotu. 

  

Další formulování ukazatele EVA je na bázi relativního hodnotového rozpětí: 

).(/ erROEEEVA                              (3.51) 

Při pouţití této varianty není hodnota ukazatele ovlivněna výší vlastního kapitálu. 

 

 Pro zjištění souvislosti co se v podniku děje, lze dále zkonstruovat pyramidový rozklad 

EVA, který zachytí průběh reprodukčního procesu v podniku. Pyramidový rozklad umoţňuje 

analytický přístup při hodnocení dosaţených hodnot EVA.  

3.2.2 Pyramidový rozklad 

Pro popis této subkapitoly je pouţita literatura ZMEŠKAL, Z. a kol. (2004). 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů jsou standardními nástroji tradiční finanční analýzy. Jsou 

zaloţeny na rozkladu vybraného klíčového ukazatele rentability do různých úrovní rozkladu. 

Smyslem těchto soustav je identifikovat a kvantifikovat vlivy dílčích ukazatelů na změnu 

klíčového parametru. V české praxi se hodně vyuţívá tzv. pyramidový rozklad INFA. 

  Vyčíslit vlivy lze na základě absolutních a relativních změn. 

 

Absolutní změna: ∆ X = X t – X t – 1,                               (3.52) 

Relativní změna: x = 
1

1






t

tt

X

XX
X /  %.                      (3.53) 

 U pyramidových rozkladů se vyskytují různé druhy vzájemných vazeb mezi ukazateli, 

nejčastěji se vyskytují vazby aditivní a multiplikativní. 

 aditivní vazby:  X; .21 naaa                           (3.54) 

 multiplikativní:  X;
 

.21 naaa                             (3.55) 

 exponenciální: naaa
ax




...

1
32  .                     (3.56) 
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Metody pro vyčíslení vlivu: 

U aditivních vazeb je kvantifikace dopadů determinujících činitelů jednoduchá. Vyplývá 

z toho, ţe při nich jsou přímo měřitelné absolutní rozdíly činitelů. Pro všechny metody je 

vyčíslení dopadů stejné a celková změna je rozdělena podle poměru změny k celkové změně 

ukazatelů.   

X
a

a
X

i

i
ai 





 ,

                                   (3.57) 

kde ∆ Xai … o kolik se změní vrcholový ukazatel v důsledku změny i-tého vysvětlujícího 

ukazatele a ∆ ai … změna vysvětlujícího ukazatele. 

 

U multiplikativních vazeb je postup náročnější. Pouţívá se řada metod pro vyčíslení vlivu. 

Jsou to především metody: 

 

Multiplikativní vazba u metody postupných změn, kde vlivy jsou obecně vyčíslovány beze 

zbytku následovně: 

.

.

.

,

,

.....1,31,21,1

0,.....0,321,12

0.....0,30,211

x

y
aaaax

x

y
aaaax

x

y
aaaax

x

nan

x

na

x
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Obecně tedy platí, ţe 





 ij

x
j

ij

ja
x

y
aaax ..1,0,11                     (3.58) 

∆ x = ∑ ∆ x ai → změna vrcholového ukazatele se rovná součtu vlivů vysvětlujících ukazatelů 

X je analyzovaný ukazatel, ∆yx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, a1 je dílčí 

vysvětlující ukazatel, ∆xai je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

 

Multiplikativní vazba u metody logaritmické je metoda rozkladu, která je zaloţena na 

spojitém výnose a slouţí k zjištění dopadů změny dílčích ukazatelů na změnu klíčových 

parametrů. Výhodou je, ţe se mohou zkoumat vlivy dílčích ukazatelů při současné změně 

ostatních vysvětlujících ukazatelů. Při rozkladu nevzniká zbytek a význam jednotlivých 
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ukazatelů není ovlivněn jejich pořadím. Jelikoţ se pracuje s logaritmickým indexem, hodnota 

tohoto indexu musí být kladná. 

                      

                                     (3.59)

   

kde I ai … index změny vysvětlujícího ukazatele 
0

1

x

x
I x  , I x … index změny vrcholového 

ukazatele 
0

1

x

x
I x  . 

 

 Multiplikativní vazba u metody funkcionální pracuje s diskrétními výnosy. Je shodná 

s logaritmickou metodou a problém záporných indexů ukazatelů je odstranitelný. Negativem 

této metody je přidělení vah při rozdělování společných faktorů, protoţe je těţké najít 

ekonomické zdůvodnění zvoleného přístupu. 

Při součinu tří dílčích ukazatelů lze odvodit vyčíslení v těchto krocích. 
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Aby byla zachována rovnost, rozdělíme zlomky na polovinu nebo 1/3 
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Po dosazení diskrétních výnosů Raj=
00,
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Vliv jednotlivých činitelů je tedy,  
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Následující schéma zobrazuje pyramidový rozklad ukazatele EVA na bázi zúženého 

hodnotového rozpětí. Nejprve je ukazatel ekonomické přidané hodnoty rozloţen na reziduální 

odchylku a vlastní kapitál. V další úrovni je rozdělena pouze reziduální odchylka na ROE       

a náklady na vlastní kapitál (re). Prává větev, tedy re zachycuje jednotlivé rizikové přiráţky     

a levá větev pak podrobný rozklad rentability vlastního kapitálu. 
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Obr. 3.1 Obecné schéma pyramidového rozkladu ukazatele EVA  na bázi zúţeného 

hodnotového rozpětí 
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4 Analýza finanční výkonnosti zvolené společnosti 

V této kapitole bude hodnocena finanční výkonnost společnosti nejprve pomocí 

tradičních ukazatelů a poté prostřednictvím zvoleným moderních ukazatelů, které byly 

popsány v předchozí kapitole.  

Informace jsou brány z účetních výkazů společnosti (rozvaha, výkaz zisku a ztráty           

a výkaz CF), které jsou k nalezení v Přílohách 1 aţ 6. Analyzovaným obdobím jsou roky 

2006 aţ 2009. 

4.1 Základní informace o společnosti 

Datum zápisu:   4. června 1998 

  

Sídlo:   Kopřivnice, Štefánikova 1301, okres Nový Jičín, PSČ 742 21 

Identifikační číslo:   253 99 195 

Právní forma: 

Akcie: 

 

Základní kapitál: 

Akciová společnost 

1769 ks kmenové akcie na jméno ve 

jmenovité hodnotě 1 000 Kč. 

1 769 000,- Kč. 

  

4.1.1 Profil společnosti Therápon 98, a.s. 

 Společnost byla zaloţena v červnu 1998 jako akciová a svou vlastní obchodní činnost 

představující provozování zdravotnického zařízení - Polikliniky Kopřivnice - započala            

v průběhu roku 1999. V průběhu května 2001 vyvrcholila jednání o vstupu společnosti 

PHARMOS, a. s., do společnosti THERÁPON 98, a. s., a to formou odkoupení balíku akcií,    

a v důsledku realizace tohoto odkupu se tak výrazným způsobem změnila akcionářská 

struktura společnosti THERÁPON 98, a. s.  

 Po vstupu nového majoritního akcionáře v květnu 2001 bylo započato s rozšiřováním 

nabízených sluţeb a v průběhu II. pololetí roku 2001 došlo ke zřízení řady nových pracovišť, 

konkrétně pak kardiologie, alergologie, gastroenterologie, léčby bolesti a v neposlední řadě 

samostatného střediska následné lůţkové péče s 41 lůţky. Kromě zřízení těchto nových 

pracovišť byla provedena řada reorganizací a úprav na stávajících pracovištích                
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(např. rehabilitace, chirurgie), které přispívají k vyšší úrovni realizovaných výkonů                 

a hospodářského výsledku. 

 Maximální snahou společnosti THERÁPON 98, a. s., je rozvíjet celkovou úroveň 

poskytované zdravotní péče tak, aby takto poskytovaná péče odpovídala poţadavkům daného 

regionu a byla přínosem pro jeho další rozvoj. Společnost si je vědoma nezbytnosti 

postupného rozšiřování činnosti o scházející pracoviště a zlepšování chodu jiţ fungujících 

pracovišť. Důkazem úspěšnosti těchto snah je otevření řady nových ordinací v roce 2001. 

 Hlavní náplní polikliniky je poskytování nestátní zdravotní péče, a to formou provozování 

vlastních ordinací či samostatných pracovišť. Kromě toho poskytuje společnost THERÁPON 

98, a. s., pronájem volných prostor v budově polikliniky pro zřizování soukromých ambulancí 

lékařů (praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, ušní, nosní a krční ambulance, pracovní 

lékařství, ortopedická ambulance, oční ambulance, zubní ambulance) a dále pak dalších 

zařízení zdravotnického zaměření (moderní veřejná lékárna, optika) nebo komerčního 

zaměření (kadeřnictví, doplňkový sortiment). V rámci poskytovaných sluţeb zajišťuje 

společnost na podkladě smluvního základu poskytování dalších doplňkových sluţeb, jako je 

například praní prádla, sterilizace, pořizování dat a jiné obsluţné činnosti, pro soukromé 

ambulance z Kopřivnice a okolí.  

Zájmem společnosti THERÁPON 98, a. s., v budoucím období je rozšiřování nabídky 

sluţeb pro pacienty a vytváření komplexního pojetí sluţeb pro město Kopřivnice a okolní 

spádovou oblast. Při zřizování nových sluţeb a ordinací je vyvíjena maximální snaha             

o vzájemnou koordinaci se zdravotními pojišťovnami a příslušnými orgány státní správy        

a samosprávy tak, aby rozšiřování činnosti respektovalo poţadavky regionu a bylo                  

v maximální moţné míře přínosem pro obyvatele. 

4.1.2 Organizační struktura společnosti 

 V průběhu roku 2003 nedošlo k výrazné změně organizační struktury společnosti. 

V případě vnitřní reorganizace se v souvislosti s realizovanými změnami v roce 2003 jednalo 

o spojení některých dílčích funkcí tak, aby mohlo dojít k úsporám v oblasti personálního 

obsazení, osobních nákladů a tím zajištění vyšší úrovně produktivity práce, přičemţ základní 

podmínkou bylo, ţe tímto postupem nesmí dojít k ohroţení funkčnosti polikliniky a rozsahu 

nabízených sluţeb jako celku.  
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V roce 2004 došlo k odvolání Mgr. V. Zachara z dozorčí rady společnosti a z řad 

zaměstnanců byla zvolena Ing. S.  Kocurková. V roce 2005 se organizační struktura 

společnosti opět nijak nezměnila.  

 V roce 2006 došlo k výměně člena představenstva Ing. P. Velkoborského za MUDr. P. 

Holaně a následně v roce 2007 došlo k výměně člena představenstva MUDr. R. Babince        

za Mgr. R. Fialu.  

V průběhu roku 2008 došlo ke změně předsedy představenstva, namísto odstupujícího 

Ing. R. Kejzlara byl zvolen MUDr. P. Holaň a dalším členem představenstva byla zvolena 

Ing. O. Koptíková.  

 Rok 2009 přinesl do společnosti další změny. Proběhly volby člena dozorčí rady z řad 

zaměstnanců v souladu s článkem XIX., bodem 4 platných stanov společnosti, ve kterých byla 

opětovně zvolena Ing. S. Kocurková.   

 

Obr. 4.1 Organizační struktura společnosti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj dat: Výroční zpráva společnosti za rok 2009 
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4.2 Analýza stavových ukazatelů 

 V rámci finanční analýzy bude dále provedena horizontální analýza (analýza trendů)         

a vertikální analýza (analýza struktury) jednotlivých poloţek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Podrobný rozbor těchto analýz za sledované období 2006 – 2009 bude k nalezení v Příloze 7 

aţ 18. 

4.2.1. Horizontální analýza 

 K rozboru se pouţívá řetězových a bazických indexů, které je moţné nalézt 

v metodologické části.  

 

Horizontální analýza aktiv 

 Na základě výsledků zjištěných prostřednictvím horizontální analýzy aktiv lze 

konstatovat, ţe ve sledovaném období mají celková aktiva kolísavý charakter. V roce 2007 

byl zaznamenaný nárůst aktiv oproti předchozímu roku 2006 o 2844 tis. Kč, tedy o 3,04 %. 

Tento nárůst byl způsoben růstem dlouhodobého majetku, především růstem dlouhodobého 

hmotného majetku a staveb. Oběţná aktiva klesla o 26,46 %. Společnosti vzrostly krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů a sníţil se krátkodobý finanční majetek, především poloţka 

Účty v bankách o 63,38 %. Tento pokles způsobilo to, ţe poliklinika v tomto roce rozšiřovala 

objemy zdravotnických výkonů zdravotních středisek.  

Následující rok došlo ke sníţení aktiv o 176 tis. Kč, coţ je o 0,18 %. Bylo to způsobeno 

poklesem krátkodobých pohledávek, kdy se společnosti dařilo získat pohledávky od svým 

klientů, v tomto případě převáţně od pacientů za poplatky z poskytnuté zdravotní péče. Také 

došlo ke zvýšení peněz na účtech u banky.  

V posledním analyzovaném roce 2009 byl zaznamenán nárůst poloţky celkových aktiv     

o 11 418 tis. Kč, tedy o 11,85 %. Nárůst zapříčinil především růst oběţných aktiv, která 

vzrostla o 117,63 %. Z oběţných aktiv vzrostly především krátkodobé pohledávky a to 

pohledávky jak za poskytnutí zdravotní péče pacientům, tak od dodavatelů, se kterými 

společnost spolupracuje. Další důleţitou poloţkou v oběţných aktivech je krátkodobý 

finanční majetek, který v tomto roce vzrostl  o celých 93,80 %. U této poloţky byl 

zpozorován stejný vývojový charakter jako u oběţných aktiv celkem.  

 Vývoj vybraných poloţek aktiv v jednotlivých letech je zachycen v následujícím grafu. 
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Graf 4.1 Vývoj vybraných poloţek aktiv v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Horizontální analýza pasiv 

Pasiva celkem mají stejný vývoj jako aktiva celkem. V prvním sledovaném období 2006 

aţ 2007 dochází k růstu vlastní kapitál o 18,24 %. Z této poloţky stojí za zmínku především 

růst výsledku hospodaření z minulých let a výsledku hospodaření běţného účetního období. 

Tento vývoj způsobil nárůst zisku, který se  společnosti v roce 2007 podařilo navýšit o 68,85 

%. Dále v tomto roce došlo ke sníţení poloţky cizí zdroje. Především se společnosti podařilo 

sníţit své dlouhodobé závazky které měla o -50,38 %. Krátkodobé závazky vzrostly o 20,19 

%, především tedy závazky vůči státu, tzn. daňové závazky, které v následujícím roce byly 

uhrazeny. 

V období druhém, coţ je 2007 aţ 2008 došlo k poklesu celkových pasiv. Opět rostl 

vlastní kapitál, především výsledku hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření běţného 

účetního období poklesl, jelikoţ se společnosti sníţil zisk. Cizí zdroje zaznamenaly taktéţ 

pokles o 44,07 %. Společnost i nadále sniţovala své závazky dlouhodobé i krátkodobé.  

I v posledním sledovaném období dochází k růstu celkových pasiv. Především kvůli 

nárůstu výsledku hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření za běţné účetní období 

opět pokles o 21,80 %, vzrostly trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb, ale vzrostly            

i náklady společnosti. Jako i v předchozích letech nastal pokles cizího kapitálu, společnost 

neustále sniţuje své krátkodobé a dlouhodobé závazky. Bankovní úvěry jsou nulové, jelikoţ 

společnost financuje veškeré své aktivity z vlastních zdrojů.  

V  níţe uvedeném grafu, jsou zaznamenány změny vybraných a výše okomentovaných 

pasiv ve sledovaném období. 



38 

 

Graf 4.2 Vývoj vybraných poloţek pasiv v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Vývoj výkonů ve sledovaném období 2006 – 2009 vykazuje růst. Hlavní a největší podíl 

na tomto růstu mají trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb, které v roce 2007 

zaznamenaly nárůst oproti roku 2006 o 3123 tis. Kč, tedy o 4,72 %, v roce 2008 o 3219 tis. 

Kč (o 4,64) a v roce 2009 o 4555 tis. Kč, coţ je o 6,28 %. Výkonná spotřeba podniku taky ve 

všech letech rostla a nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2008, kdy se oproti roku 2007 

zvýšila o 1851 tis. Kč, tedy o 11,02 %. Rostly také osobní náklady společnosti, a to nejvíce 

z roku 2006 na rok 2007, kdy tato změna činila 3894 tis. Kč (12 %), tyto náklady se 

společnosti zvýšili, jelikoţ vyplácena navíc prémie a motivační hodnocení. Poloţka 

nákladové úroky měla ve sledovaném období klesající tendenci, společnost tyto hodnoty 

kaţdým rokem sniţovala. V roce 2007 o 50,22 %, v roce 2008 o 65,53 % a v posledním 

sledovaném roce o 98,77 %. Provozní výsledek hospodaření společnosti rostl z roku 2006 na 

rok 2007 o 3567 tis. Kč (o 34,31 %), taktéţ vzrostl  i výsledek hospodaření za běţnou činnost 

a to o 68,85 %. Společnosti se v tomto období dařilo zvýšit své trţby z prodeje vlastních 

výrobků a sluţeb. V dalším roce došlo k poklesu obou těchto výsledku hospodaření. Např.      

u provozního výsledku to bylo o 1181 tis. Kč, tedy o 8,46 %. V roce 2009 byl provozní 

výsledek hospodaření opět sníţen o 2697 tis. Kč, coţ je o 21,1 %. Stejný vývoj má tudíţ         

i výsledek hospodaření z běţné činnosti.  

V následujícím grafu je zaznamenán vývoj vybraných nákladových poloţek 

v jednotlivých letech. 
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Graf 4.3 Vývoj vybraných nákladových poloţek v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.2 Vertikální analýza 

 V této části je provedená vertikální analýza. Vývoj vybraných poloţek je zachycen také 

graficky a kompletní analýza je v Příloze 7 aţ 9. 

 

Vertikální analýza aktiv 

 Při tvoření vertikální analýzy aktiv je jako základ stanovené procentuální vyjádření 

hodnoty celkových aktiv. Podrobnější rozbor těchto změn je součástí horizontální analýzy 

aktiv. Z grafu je vidět, ţe převaţující podíl na celkových aktivech má dlouhodobý majetek, 

přesně dlouhodobý hmotný majetek, který činí ve všech letech kolem 80 %. Oběţná aktiva 

jsou pak další poloţkou, která výrazně ovlivňuje strukturu celkových aktiv.  Z dalších poloţek 

je to např. krátkodobý finanční majetek, který tvoří v roce 2006 8,49 % a v roce 2009 10,93 

%, coţ znamená nárůst této poloţky. 
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Graf 4.4 Vývoj vybraných ukazatelů aktiv  

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Vertikální analýza pasiv 

 Východiskem pro procentní vyjádření je stanovena hodnota celkových pasiv za jednotlivé 

roky. Největší podíl ve sledovaném období 2006 – 2009 na celkových pasivech má poloţka 

vlastní kapitál, tedy kapitálové fondy a základní kapitál, který je např. v roce 2006 28,58 %, 

v roce 2008 27,79 % a v roce 2009 24,84 %. Další poloţka, která zaujímá větší podíl, jsou 

oběţná aktiva. V roce 2006 tvoří 35,92 %, poté do roku 2008 klesá jejich podíl a v roce 2009 

je zaznamenán mírný nárůst a podíl oběţných aktiv je 16,54 %. Výsledek hospodaření za 

běţné období se podílí na celkových pasivech v roce 2006 7 %, v roce 2007 11,7 %, v roce 

2008 11,14 % a v posledním roce 7,79 %. 

 

Graf 4.5 Vývoj vybraných poloţek pasiv 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Při rozboru výkazu zisku a ztráty pomocí vertikální analýzy jsou jako základ (100 %) 

zvoleny trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb. Podobně jako u předchozí analýzy aktiv  

a pasiv, je i v tomto případě většina změn popsána v horizontální analýze výkazu zisku           

a ztráty. Největší podíl na trţbách má poloţka přidaná hodnota, která ve všech letech tvoří 

více jak 70 %. V roce 2006 dokonce 76,70 %. Další poloţkou s vysokým podílem jsou osobní 

náklady, které z roku 2006 na rok 2007 rostou (z 48,97 % na 52,38 %). V letech 2008 a  2009 

je zaznamenán pokles na 52,25 % a 51,29 %. Provozní výsledek hospodaření v prvních dvou 

letech roste, poté je v dalších letech vidět pokles této hodnoty (z roku 2008 na rok 2009 o 4,5 

%). 

 

Graf 4.6 Vývoj vybraných nákladových poloţek 

 

zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatelé jsou nejčastěji pouţívaným rozborem, který se pouţívá pro 

vypracování účetních výkazů z hlediska vyuţitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. 

Následně bude provedena analýza výše zmíněných ukazatelů. 

4.3.1 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability se řadí mezi nejsledovanější charakteristiky, jelikoţ vypovídají         

o zhodnocení majetku a vyuţití zdrojů.  
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Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se vypočítá podle vzorce 3.6 uvedeného v předchozí 

kapitole.  

Údaje za odvětví jsou převzaty z analytických materiálu a statistik na stránkách MPO
10

. 

Rok 2009 ještě není zveřejněn, tudíţ budou srovnávány pouze roky 2006 aţ 2008.  

 

Tab. 4.1 Vývoj ukazatele rentabilita vlastního kapitálu  

 
EAT (tis. Kč) VK (tis. Kč) ROE (v  %) Změna (v  %) 

Průměrné 
ROE v odvětví 

(v %) 

2006 6 690 59 932 11,16% - 17,30% 

2007 11 296 70 863 15,94% 4,78% 12,85% 

2008 10 737 81 300 13,21% -2,73% 15,60% 

2009 8 396 89 391 9,39% -3,81% 
 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Z tabulky 4.1 vyplývá, ţe ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) měl z roku 2006    

a na rok 2007 rostoucí charakter, tato změna byla 4,78 %. Příčinou bylo zvýšení čistého zisku 

společnosti, coţ se také odrazilo ve zvýšení hodnoty vlastního kapitálu. Společnosti se v roce 

2007 podařily zvýšit trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb. V roce 2008 se rentabilita 

vlastního kapitálu sníţila o 2,73 %, jelikoţ došlo ke sníţení čistého zisku a k nárůstu vlastního 

kapitálu. Pokles zisku byl způsoben negativním vývojem nákladů společnosti. Rok 2009 je 

charakterizován dalším poklesem rentability vlastního kapitálu o 3,81 %. Sníţení zisku je       

i v tomto roce způsobeno růstem nákladů, především mzdových nákladů. 

 Kdyţ tyto vypočtené ukazatele srovnáme s daným odvětvím je zřejmé, ţe v roce 2006 

společnost hospodařila pod úrovni průměrné rentability vlastního kapitálu. V roce 2007 se 

naopak ukazatel ROE pohybuje nad průměrem, v důsledku zvýšení obratu společnosti. 

V tomto roce byla průměrná rentabilita vlastního kapitálu u nejlepších firem v odvětví ve výši 

38,78 %, coţ je o poznání vyšší číslo, neţ jakého dosahuje hodnocena firma. V roce 2008 se 

firma nachází opět pod průměrem. Společnosti se sníţil čistý zisk, jelikoţ se zvýšily náklady. 

 

 

 

 

10
www.mpo.cz 
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Rentabilita aktiv 

 K výsledku ukazatele rentability aktiv (ROA) lze dojít pomocí dvou vzorců, v tomto 

případě byl pouţit vzorec 3.4.  

 Materiály potřebné ke srovnání analyzované společnosti s daným odvětvím byly opět 

převzaty od MPO. Rok 2009 srovnáván není. 

 

Tab. 4.2 Vývoj ukazatele rentabilita aktiv 

 
EBIT (tis. Kč) Aktiva (tis. Kč) ROA (v  %) Změna (v  %) 

Průměrné 
ROA v odvětví 

(v %) 

2006 10 396 93 672 11,10% - 10,90% 

2007 13 963 96 516 14,47% 3,37% 9,26% 

2008 12 782 96 340 13,27% -1,20% 9,89% 

2009 10 085 107 758 9,36% -3,91% 
 

zdroj dat: vlastní zpracování 

  

 Ukazatel rentability aktiv má stejný vývojový charakter jako rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE). Z roku 2006 na rok 2007 byl zaznamenán nárůst ROA o 3,37 %. Zvyšuje se zisk před 

zdaněním a úroky (EBIT) i celková aktiva společnosti. Na straně celkových aktiv došlo 

k růstu dlouhodobého hmotného majetku a také se mírně zvýšily krátkodobé pohledávky 

společnosti. V následujícím roce 2008 došlo k poklesu rentability aktiv o 1,20 %. Poklesl 

EBIT i mírně celková aktiva společnosti. Došlo k navýšení trţeb, ale vzrostly i celkové  

náklady, takţe celkový efekt zaznamenal sníţení zisku. U celkových aktiv se sníţily 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Rentabilita aktiv v roce 2009 

charakterizuje sníţení oproti předchozímu roku o 3,1  %. Sníţení zisku z důvodu zvýšení 

nákladů společnosti a růst celkových aktiv především kvůli růstu krátkodobých pohledávek, 

které poliklinice vznikly z obchodních vztahů nebo za poskytnutí zdravotní péče pacientům. 

 Rentabilitu aktiv můţeme opět srovnat s odvětvím. Ve všech srovnávaných letech se 

společnosti dařilo udrţet se nad průměrnou rentabilitou aktiv, coţ je pro podnik velmi dobré. 

Kdybychom chtěli analyzovaný podnik srovnat i s nejlepšími firmami daného odvětví, dala 

by se úspěšnost firmy zhodnotit jako průměrná, jelikoţ v roce 2006 se výše tohoto ukazatele     

u nejlepších firem pohybovala okolo 24,08 %, v roce 2007 je to 22,07 % a v roce 2008     

25,09 %. Rentabilita aktiv společnosti je tedy o polovinu niţší neţ u nejlepších společností.  
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Rentabilita tržeb 

 Rentabilita trţeb (ROS) udává, kolik korun zisku dosáhne firma, kdyţ vloţí 1 Kč trţeb. 

Tento ukazatel lze zjistit pomocí vzorce 3.8, který je charakterizován v předchozí kapitole. 

 

Tab. 4.3 Vývoj ukazatele rentabilita trţeb 

 EAT (tis. Kč) Tržby (tis. Kč) ROS (v  %) Změna (v  %) 

2006 6 690 66 230 10,10 - 

2007 11 296 69 353 16,29 6,19 

2008 10 737 72 572 14,79 -1,49 

2009 8 396 77 127 10,89 -3,91 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Z tabulky 4.3 je patrné, ţe rentabilita trţeb ROS v roce 2007 dosahuje nejvyšší hodnoty 

16,29 %, nárůst o 6,19 %. Tento nárůst způsobil zvýšený čistý zisk a zvyšující se trţby 

společnosti. Trţby se společnosti dařilo zvyšovat v celém analyzovaném období, ale tento růst 

je doprovázen i růstem nákladů a to způsobuje sníţení zisku společnosti, proto i rentabilita 

trţeb má klesající tendenci. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů se vypočítá prostřednictvím vzorce 3.7. 

 

Tab. 4.4 Vývoj ukazatele rentabilita dlouhodobých zdrojů 

 EBIT (tis. Kč) Vlastní kapitál + Dl. zdroje (tis. Kč) ROCE (v  %) Změna (v  %) 

2006 10 396 74 303 13,99 - 

2007 13 963 77 994 17,90 3,91 

2008 12 782 87 414 14,62 -3,28 

2009 10 085 95 102 10,60 -4,02 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) zachycuje nejvyšší hodnotu v roce 

2007 (17,90 %) a v následujících letech klesá. Dlouhodobé zdroje ve sledovaném období 

2006 aţ 2009 rostou, EBIT se sniţuje od roku 2007. Vývoj tohoto ukazatele má stejný 

charakter jako předchozí ukazatele. 

Následující graf 4.7 zachycuje vývoj jednotlivých ukazatelů rentability v období        

2006-2009. Z grafu je moţné vyčíst, ţe nejlépe společnost hospodařila v roce 2007, kdy 
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rentabilita všech vypočtených ukazatelů dosahovala nejvyšších hodnot. Rok 2008 následuje 

hned za rokem 2007, kde je na stejné úrovni rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita 

aktiv (ROA). Nejhůře se společnosti dařilo v roce 2009, kdy ukazatele rentability dosahovaly 

ve sledovaném období 2006 - 2009 nejniţších hodnot.  

 

Graf 4.7 Vývoj ukazatelů rentability v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Ukazatele likvidity 

 Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku uhradit včas své závazky. Likvidita 

vypovídá o krátkodobé finanční situaci podniku a je ovlivňována druhem majetku                   

a strukturou oběţného majetku.  

 

Okamžitá likvidita 

 Okamţitá likvidita je vypočítaná prostřednictvím vzorce 3.9 z předchozí kapitoly. 

 Dle statistických údajů nalezených na stránkách MPO
11

 se v roce 2006  hodnota ukazatele 

okamţité likvidity pohybuje nad průměrnou hodnotou likvidity odvětví, coţ pro společnost 

znamená, ţe se nachází mezi nejlepšími podniky v daném odvětví. V roce 2007 se okamţitá 

likvidita pohybuje na niţší úrovni, coţ signalizuje rizikovou situaci, ve které se můţe 

společnost vyskytnout.  

 

 

 

11
 http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy 

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy
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V letech 2008 se podnik nachází v dobré finanční kondici, úroveň likvidity se jí podařila 

zvýšit a nachází se tak mírně nad průměrnou likviditou odvětví. Pro rok 2009 nebyly hodnoty 

ještě zveřejněny. Společnosti se i nadále dařilo likviditu zvyšovat. Tento nárůst byl oproti 

předchozímu roku o 0,7448. 

 

Tab. 4.5 Vývoj ukazatele okamţitá likvidita 

 

Průměrná 
likvidita v 
odvětví 

PPP Krátkodobé závazky Okamžití likvidita Změna 

2006 0,42 7 949 10 274 0,7737 - 

2007 0,31 2 945 12 348 0,2385 -0,5352 

2008 0,19 6 086 5 025 1,2111 0,9726 

2009 
 

11 773 6 019 1,9560 0,7448 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Pohotová likvidita 

 Ukazatel pohotové likvidity vypočítaný podle vzorce 3.10. Rok 2006 je pro společnost 

příznivý. Nachází se nad průměrnou likviditou odvětví a mírně zaostává od podniků s nejlepší 

úrovní (1,34).  V roce 2007 došlo k poklesu likvidity a ukazatel se nachází pod průměrem.  

 V následujícím roce 2008 je úroveň ukazatele opět vyšší neţ je průměr v odvětví. Je to 

způsobeno tím, ţe společnost má nízké zásoby, o které mají být oběţná aktiva očištěna, aby 

měl tento ukazatel lepší vypovídací schopnost. Výše zásob v tomto případě je ovlivněna tím, 

ţe společnost není výrobní podnik, ale poliklinika, která poskytuje sluţby. Pro rok 2009 opět 

nejsou hodnoty známy, ale je vidět, ţe pohotová likvidita roste. 

Tab. 4.6 Vývoj ukazatele pohotová likvidita 

 

Průměrná 
likvidita v 
odvětví 

OA - zásoby Krátkodobé závazky Pohotová likvidita Změna 

2006 1,23 13 097 10 274 1,27 - 

2007 1,08 9 501 12 348 0,77 -0,5053 

2008 1,15 11 125 5 025 2,21 1,4445 

2009 
 

24 578 6 019 4,08 1,8695 
zdroj dat: vlastní zpracování 
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Celková likvidita 

 Celková likvidita je vypočítána pomocí vzorce 3.11. Jak můţeme vidět z tabulky 4.7 

v roce 2006 a 2007 je celková likvidita nízká a pohybuje se pod průměrem  daného odvětví, 

coţ můţe signalizovat rizikovou situaci pro společnost. V následujících letech se podařilo 

společnosti tuto situaci vylepšit. V roce 2008 se vypočítána likvidita pohybuje nad průměrem, 

v hodnotě 2,28 a v roce 2009 se celková likvidita zvýšila o 1,859, coţ ale také není příliš 

dobré pro podnik, jelikoţ zadrţuje peněţní prostředky, které by se daly vyuţít jinak. 

 

Tab. 4.7 Vývoj ukazatele celková likvidita 

 

Průměrná 
likvidita v 
odvětví 

OA Krátkodobé závazky Celková likvidita Změna 

2006 1,56 13 497 10 274 1,31 - 

2007 1,39 9 926 12 348 0,80 -0,5098 

2008 1,32 11 438 5 025 2,28 1,4724 

2009 
 

24 892 6 019 4,14 1,8594 
zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Graf 4.8 zachycuje vývoj ukazatelů likvidity v jednotlivých letech. Z roku 2006 na rok 

2007 dochází k poklesu všech ukazatelů likvidity, ale v následujících letech se společnosti 

podařilo tento vývoj změnit, a tím se odchýlit od rizikové situace, do které by se mohla dostat, 

kdyby sniţující se trend likvidity pokračoval. 

 

Graf 4.8 Vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 



48 

 

Čistý pracovní kapitál 

 Tento ukazatel je vypočítán pomocí vzorce 3.12 a udává, o kolik oběţný majetek 

převyšuje krátkodobé závazky. 

 

Tab. 4.8 Vývoj ukazatele čistý pracovní kapitál 

 
Oběžná aktiva 

(tis. Kč) 

Kr. závazky 

(tis. Kč) 

Čistý pracovní kapitál 

(tis. Kč) 

Změna          

(tis. Kč) 

2006 13 497 10 274 3223,00 - 

2007 9 926 12 348 -2422,00 -5645,00 

2008 11 438 5 025 6413,00 8835,00 

2009 24 892 6 019 18873,00 12460,00 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Hodnota ukazatele by měla být kladná, coţ se společnosti podařilo splnit ve třech ze čtyř 

sledovaných let. Tyto kladné hodnoty ČPK vyjadřují, ţe je podnik likvidní a má přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Ukazatel čistý pracovní kapitál má 

klesající charakter. V roce 2007 byl zaznamenán pokles oproti roku 2006 o (5645 tis. Kč), ale 

v následujícím roce došlo k navýšení hodnoty čistého pracovního kapitálu o 8835 tis. Kč, coţ 

pro podnik znamená, finanční úspěšnost. V roce 2009 pak byl zaznamenán pokles ukazatele. 

 

Graf 4.9 Vývoj čistého pracovního kapitálu v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.3 Ukazatelé zadluženosti 

 Ukazatelé zadluţenosti měří rozsah, v jakém společnost vyuţívá ke svému financování 

cizí zdroje (dluhy). Čím je zadluţenost firmy vyšší, tím jsou vyšší i ukazatele zadluţenosti      

a také riziko daného podniku, ţe se dostane do nepříznivé finanční situace, je vyšší. 

 

Ziskový účinek finanční páky 

 Vyjádřen dle vzorce 3.19. Ziskový účinek finanční páky musí být větší neţ 1. Jak je vidět  

v tabulce níţe, ve sledovaném období 2006 – 2009 hodnota tohoto ukazatele splňuje dané 

podmínky. Pro podnik to znamená, ţe je ekonomicky výhodné pouţít cizí  zdroje.  

Nejvyšší účinek finanční páky je zaznamenán v roce 2006. Společnost v tomto roce 

dosahuje nejvyššího účinku finanční páky a také úroková redukce zisku je nejvyšší. Dále 

následuje rok 2007 a z roku 2007 na rok 2008 nastal pokles o 0,21. V roce 2009 se ziskový 

účinek opět navýšil. 

  

Tab. 4. 9 Vývoj ziskového účinku finanční páky 

 
A/VK EBT/EBIT 

Ziskový účinek 
fin.páky 

Změna 

2006 1,562971 1,09987 1,72 - 

2007 1,362008 1,03483 1,41 -0,31 

2008 1,184994 1,01284 1,20 -0,21 

2009 1,205468 1,00020 1,21 0,01 
zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Celková zadluženost 

 Ukazatel celkové zadluţenosti je vypočítán pomocí vzorce 3.14 z metodologické části 

práce. Tento ukazatel má význam především pro dlouhodobé věřitele, kterými můţou být 

například komerční banky. 
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Tab. 4.10 Vývoj ukazatele celková zadluţenost 

 Cizí kapitál (tis. Kč) Aktiva (tis. Kč) Cel. zadluženost (v  %) Změna (v  %) 

2006 33 645 93 672 35,92 - 

2007 25 622 96 516 26,55 -9,37 

2008 14 331 96 340 14,88 -11,67 

2009 17 820 107 758 16,54 1,66 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Celková zadluţenost má klesající tendenci do roku 2008. V roce 2009 se zadluţenost 

zvýšila jen nepatrně o 1,66 %. Zadluţenost společnosti se pohybuje velmi nízko, z důvodu 

financování veškerých aktivit z vlastních zdrojů. Po vypočtení ziskového účinku finanční 

páky, by pro společnost bylo výhodné pouţít i cizí zdroje k financování svých záměrů. Je to 

pro ni ekonomicky výhodné, jelikoţ ziskový účinek finanční páky je vyšší neţ 1. 

 

Dlouhodobá a běžná zadluženost 

 Tyto ukazatelé jsou vypočítány ze vzorců 3.16, 3.17. V obou případech by měl být 

zaznamenán klesající trend.  

 U ukazatele dlouhodobé zadluţenosti je tento poţadavek splněn. Ve sledovaném období 

2006 – 2009 dochází k poklesu dlouhodobého cizího kapitálu a aktiva společnosti rostou. 

 

 

Tab. 4.11 Vývoj ukazatele dlouhodobá zadluţenost 

 Dl. cizí kapitál (tis. Kč) Aktiva (tis. Kč) Dl. zadluženost (v  %) Změna (v  %) 

2006 14 371 93 672 15,34 - 

2007 7 131 96 516 7,39 -7,95 

2008 6 114 96 340 6,35 -1,04 

2009 5 711 107 758 5,30 -1,05 

zdroj dat: vlastní zpracování 

Běţná zadluţenost má kolísavý charakter. V roce 2007 došlo k navýšení zadluţenosti 

oproti roku 2006 o 1,83 %, v následujícím roce došlo ke sníţení zadluţenosti o 7,58 %           

a v posledním roce 2009 byl zaznamenán opětovný mírný nárůst zadluţenosti. 
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Tab. 4.12 Vývoj ukazatele běţná zadluţenost 

 Kr. cizí kapitál (tis. Kč) Aktiva (tis. Kč) Kr. zadluženost (v  %) Změna (v  %) 

2006 10 274 93 672 10,97 - 

2007 12 348 96 516 12,79 1,83 

2008 5 025 96 340 5,22 -7,58 

2009 6 019 107 758 5,59 0,37 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

 Zadluţenost vlastního kapitálu se vypočítá pomocí vzorce 3.15. U stabilních společností 

by se zadluţenost vlastního kapitálu měla pohybovat v rozmezí od 80 do 120  %. 

  

Tab. 4.13 Vývoj ukazatele zadluţenost VK 

 CK (tis. Kč) VK (tis. Kč) Zadluženost VK (v  %) Změna (v  %) 

2006 33 645 59 932 56,14 - 

2007 25 622 70 863 36,16 -19,98 

2008 14 331 81 300 17,63 -18,53 

2009 17 820 89 391 19,93 2,31 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

V případě zvolené společnosti se ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu nepohybuje 

v doporučovaném pásmu. Ve sledovaném období 2006 – 2009 je prokazatelný klesající 

charakter zadluţenosti a také se tyto hodnoty pohybují daleko od dolní hranice rozmezí.  

Zvolená společnost nemá téměř ţádné dluhy a finanční prostředky pro inovace a další 

rozšiřování získává od svého prioritního vlastníka. 

V níţe poloţeném grafu je zachycený vývoj ukazatelů zadluţenosti ve sledovaném 

období. Zadluţenost má ve všech případech klesající charakter od roku 2006 do roku 2008      

a v roce 2009 je zachycen mírný nárůst. 
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Graf 4.10 Vývoj jednotlivých ukazatelů zadluţenosti v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.4 Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé aktivity vypovídají, do jaké míry jsou v podniku jednotlivé druhy aktiv a pasiv 

vázány.  

 

Ukazatel obrátka celkových aktiv 

Obrátku celkových aktiv lze vypočítat prostřednictvím vzorce 3.20. Tento ukazatel by 

měl mít rostoucí trend, a čím je hodnota ukazatele vyšší, tím efektivněji podnik vyuţívá svůj 

majetek. 

Zdrojem pro srovnání tohoto ukazatele s odvětvím jsou analytické materiály a statistiky 

na stránkách MPO uvedených v pouţitých zdrojích. 

  

Tab. 4.14 Vývoj ukazatele obrátka celkových aktiv 

 
Tržby (tis. Kč) Aktiva (tis. Kč) Obrat aktiv Změna 

Průměrná 
obrátka aktiv v 

odvětví 

2006 66 230 93 672 0,71 - 1,32 

2007 69 353 96 516 0,72 0,01 1,04 

2008 72 572 96 340 0,75 0,03 1,04 

2009 77 127 107 758 0,72 -0,04 
 

zdroj dat: vlastní zpracování 
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Ve sledovaném období 2006 – 2009 společnost vyuţívá svůj majetek poměrně stejně, ale 

nejefektivněji v roce 2008, kdy se celkový majetek obrátil v trţbách 0,75 krát za rok.  

V porovnání s odvětvím se společnost nachází pod průměrem, i kdyţ se jí daří v prvních 

třech letech udrţet rostoucí trend, který je důleţitý. 

Vývoj obratu celkových aktiv v jednotlivých letech, zachycuje také následující graf. 

 

Graf 4.11 Vývoj obrátky celkových aktiv 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba obratu aktiv 

 Obrácená hodnota ukazatele obratu celkových aktiv pak vyjadřuje dobu obratu celkových 

aktiv. Výpočet byl proveden pomocí vzorce 3.21. 

 Z tabulky 4.14 je vidět, ţe doba obratu aktiv v jednotlivých letech má poměrně stejný 

vývojový charakter. Nedochází k ţádným velkým výkyvům. Nejlepší hodnoty dosahuje rok 

2008 (477,90 dní). V tomto roce došlo také k navýšení trţeb společnosti a mírnému poklesu 

aktiv, z důvodu sníţení krátkodobých pohledávek. Nejvyšší hodnoty dosahuje rok 2006 

(509,16 dní). 

 

Tab. 4.14 Vývoj ukazatele doba obratu aktiv 

 Aktiva (tis. Kč) Tržby (tis. Kč) Doba obratu aktiv (dny) Změna 

2006 93 672 66 230 509,16 - 

2007 96 516 69 353 501,00 -8,17 

2008 96 340 72 572 477,90 -23,10 

2009 107 758 77 127 502,97 25,07 

zdroj dat: vlastní zpracování 
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Celkový vývoj doby obratu aktiv nám zobrazuje následující graf. Je vidět, ţe hodnoty ve 

všech letech značně převyšují hodnotu jednoho roku (360 dní), a to pro společnost není zcela 

příznivé. 

 

Graf 4.12 Vývoj ukazatele doba obratu aktiv v jednotlivých letech 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

 Hospodářskou aktivitu podniku lze sledovat a hodnotit pomocí následujících ukazatelů.  

 Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou zásoby v podniku vázány, neţ jsou 

spotřebovány ve výrobním cyklu nebo prodány formou trţeb z realizace. Velmi důleţité je, 

aby v zásobách nebylo vázáno zbytečně velké mnoţství finančních prostředků, proto by 

ukazatele měly dosahovat co nejniţších hodnot. Výpočet je proveden pomocí vzorce 3.22, 

který je uveden v předchozí kapitole.  

Jak lze vyčíst z tabulky, společnost má zásoby velmi nízké, je to z důvodu, ţe 

analyzovaný podnik není výrobní. Společnost - poliklinika poskytuje především sluţby 

v oblasti zdravotnictví, a tudíţ nepotřebuje drţet velké mnoţství zásob. Hodnoty ukazatele 

doba obratu zásob jsou nízké. Průměrná doba drţení zásob v analyzované společnosti např.      

v 2007 je 2,21 dní. 
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Tab. 4.15 Vývoj ukazatele doba obratu zásob 

 Zásoby (tis. Kč) Tržby (tis. Kč) Doba obratu zásob (dny) Změna 

2006 400 66 230 2,17 - 

2007 425 69 353 2,21 0,03 

2008 313 72 572 1,55 -0,65 

2009 314 77 127 1,47 -0,09 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Doba obratu pohledávek udává dobu, za kterou by podnik měl dostat zaplaceno po 

odeslání faktury za zboţí nebo sluţby. Vypočítá se prostřednictvím vzorec 3.23. 

Ukazatel doby obratu pohledávek vykazuje kolísavý charakter. V roce 2007 došlo 

k navýšení počtu dnů o 6,05, kdy by společnosti měly být pohledávky uhrazeny. Následující 

rok tato doba poklesla o 9,04 dnů a v posledním roce 2009 došlo k opětovnému navýšení této 

doby. Tentokrát o 34,77 dní. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem pohledávek, především 

růstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a z poskytování zdravotní péče. 

 

Tab. 4.16 Vývoj ukazatele doba obratu pohledávek 

 Pohledávky (tis. Kč) Tržby (tis. Kč) Doba obratu pohledávek (dny) Změna 

2006 5 148 66 230 27,98 - 

2007 6 556 69 353 34,03 6,05 

2008 5 039 72 572 25,00 -9,04 

2009 12 805 77 127 59,77 34,77 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Doba obratu závazků se také určuje ve dnech a vyjadřuje dobu, která uplyne od nákupu 

zásob po jejich zaplacení.  

Z tabulky 4.17 je vidět, ţe hodnoty ukazatele doba obratu závazků, se společnosti ve 

sledovaném období 2006 – 2009, daří sniţovat. Tento vývoj je pro podnik významný, neboť 

signalizuje dobrou úroveň likvidity a stává se tak důvěryhodnějším pro věřitele a klienty. 
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Tab. 4.17 Vývoj ukazatele doba obratu závazku 

 Závazky (tis. Kč) Tržby (tis. Kč) Doba obratu závazků (dny) Změna 

2006 24 645 66 230 133,96 - 

2007 19 479 69 353 101,11 -32,8482 

2008 11 139 72 572 55,26 -45,8563 

2009 11 730 77 127 54,75 -0,5048 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Z níţe uvedeného grafu lze vyčíst, ţe ve sledovaném období 2006 – 2009 hodnota 

ukazatele doba obratu závazků klesá, coţ ukazatelů aktivity je signalizuje zdravý podnik se 

schopnosti rychle splácet své závazky. Doba obratu zásob v prvních třech letech klesá            

a v roce 2009 došlo k mírnému zvýšení. Ukazatel doba obratu pohledávek má kolísavý 

charakter. Nejvyšší nárůst hodnoty byl zjištěn v roce 2009 o 34,77 dní, jelikoţ společnost 

poskytuje zdravotní péči a v průběhu své činnosti ji vznikají pohledávky ke klientům. 

 

Graf 4.13 Vývoj jednotlivých ukazatelů aktivity v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

  

4.3.5 Ukazatele kapitálového trhu 

 U těchto ukazatelů se nevychází jen z účetních výkazů, ale také z údajů kapitálového trhu. 

Zvolená společnost nemá veřejně obchodovatelné akcie, tudíţ se i v tomto případě  bude 

počítat s účetními údaji společnosti.  

 

 

 



57 

 

Čistý zisk na akcii 

Pro zjištění hodnoty ukazatele čistý zisk na akcii byl pouţit vzorec 3.25. Pro výpočet je 

potřeba znát čistý zisk společnosti v jednotlivých letech (2006 – 2009) a počet kusů 

kmenových akcií, všechny toto údaje jsou k nalezení ve výročních zprávách podniku.  

 

Tab. 4.18 Vývoj ukazatele čistý zisk na akcii 

 EAT (tis. Kč) Počet kusů kmenových akcií Čistý zisk na akcii (tis. Kč) Změna 

2006 6 690 26 769 0,25 - 

2007 11 296 26 769 0,42 0,17 

2008 10 737 26 769 0,40 -0,02 

2009 8 396 26 769 0,31 -0,09 

zdroj dat: vlastní zpracování 

Čistý zisk na akcii společnosti zaznamenal nárůst pouze z prvního na druhý rok a to         

o 0,17 tis. Kč. Došlo ke zvýšení čistého zisku, počet kusů kmenových akcií je ve všech letech 

stejný, nevydávala další akcie. V následujících třech letech docházelo ke sniţování hodnot 

ukazatelů. Nejvyšší pokles byl zaznamenán v roce 2009 (0,09 tis. Kč). 

 

Účetní hodnota akcie 

 Ukazatel účetní hodnota akcie se dá vypočítat pomocí vzorce 3.26. Pro sestrojení tohoto 

ukazatele je potřeba vlastní kapitál a počet kusů kmenových akcií.  

 Z tabulky 4.19 je zřejmé, ţe počet kusů kmenových akcií je ve všech letech stejný, vlastní 

kapitál společnosti má rostoucí charakter. Tento popsaný vývoj má za následek také rostoucí 

charakter hodnot ukazatele účetní hodnota akcie.  

 

Tab. 4.19 Vývoj ukazatele účetní hodnota akcie 

 
Vlastní kapitál 

(tis. Kč) 

Počet kusů kmen. 

Akcií 

Účetní hodnota akcie 

(tis. Kč) 
Změna 

2006 59 932 26 769 2,24 - 

2007 70 863 26 769 2,65 0,41 

2008 81 300 26 769 3,04 0,39 

2009 89 391 26 769 3,34 0,30 

zdroj dat: vlastní zpracování 
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Graf níţe zachycuje vývoj těchto vypočtených ukazatelů ve sledovaném období 2006 – 

2009. Je vidět rostoucí tendence ukazatele účetní hodnota akcie. V případě ukazatele čistý 

zisk na akcii, hospodařila společnost nejlépe v roce 2007, poté uţ dochází k poklesu této 

hodnoty. 

Graf 4.14 Vývoj jednotlivých ukazatelů v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Predikční modely finanční pozice 

 K dalšímu zpřesnění a zpřehlednění výsledků finanční analýzy ve vybrané společnosti, 

byly zpracovány souhrné modely hodnotící finanční úroveň podniku, jejichţ smyslem je 

vyjádřit úroveň finanční situace a výkonnost podniku jedním číslem. Srovnáním konkrétního 

čísla s doporučenými hodnotami se tak společnost můţe rychle dozvědět, v jaké situaci se 

nachází a jaké dopady měly rozhodnutí v minulosti.  

4.4.1. Altmanův model 

 Pro výpočet Altmanova modelu existují dvě varianty. Záleţí na tom, zda jsou společnosti 

kótované nebo nekótované na veřejném trhu. V tomto případě byla pro výpočet zvolena 

varianta, kdy není podnik kótován na veřejném trhu. Při výpočtu se vychází z údajů 

dostupných z klasických účetních výkazů společnosti (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).    
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Tab. 4.20 Vývoj Altmanova modelu  

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 

0,72*(ČPK/A) 0,025 -0,018 0,048 0,126 

0,85*(Zadržený zisk/A) 0,056 0,150 0,243 0,281 

3,11*(EBIT/A) 0,345 0,450 0,413 0,291 

0,42*(VK/dluhy) 1,021 1,528 3,065 3,201 

1,00*(T/A) 0,707 0,719 0,753 0,716 

Celkem 2,154 2,829 4,522 4,615 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Na základě Altmanova bankrotního modelu lze konstatovat, ţe se společnost v roce 2006  

a 2007 nachází v šedé zóně, coţ znamená, ţe nelze přesně určit v jaké konkrétní situaci 

společnost je. Zda blízko bankrotu či nikoli. V dalších dvou letech 2008, 2009 se                     

o společnosti dá říci, ţe se nachází ve velmi dobré finanční situaci a je zde velmi malá 

pravděpodobnost bankrotu. Nutné je říci, ţe tento model je určen převáţně pro podniky, které 

působí v průmyslovém odvětví, tudíţ je jeho vypovídací schopnost v tomto případě převáţně 

informativní. 

 Následující graf 4.15 zachycuje vývoj Almanova modelu ve sledovaném období          

2006 – 2009.  Jak je vidět i z grafu, společnosti se dařilo navyšovat hodnotu Altmanova 

modelu od roku 2006 do roku 2008.  

 

Graf 4.15 Vývoj Altmanova z – scóre v čase 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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4.4.2. Kralickův Quicktest 

 Tento test poskytuje moţnost rychle a dobře zanalyzovat vybraný podnik. Jednotlivé 

ukazatele jsou zvolené tak, aby reprezentovaly nejdůleţitější údaje z rozvahy a výkazu zisku   

a ztráty. Výpočet jednotlivých ukazatelů a jejich celkové hodnocení za sledované období 2006 

– 2009 je uvedený v následující tabulce 4.21. 

 

Tab. 4.21 Výpočet Kralickova Quick - testu v jednotlivých letech 

  2006 2007 2008 2009 

Ukazatel Konstrukce ukazatele Výsledek Body Výsledek Body Výsledek Body Výsledek Body 

R1 A/VK 1,563 4 1,362 4 1,185 4 1,206 4 

R2 CZ+BÚ/provozní CF 1,873 4 1,619 4 0,969 4 1,015 4 

R3 EBIT/A 0,111 2 0,145 3 0,133 3 0,094 2 

R4 
Provozní CF/tržby 

z hlavní činnosti 
0,271 4 0,228 4 0,204 4 0,228 4 

FS (finanční stabilita)  4  4  4  4 

VS (hodnocení výnosové situace)  3  3,5  3,5  3 

CS (celková situace)  3,5  3,75  3,75  3,5 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Z výpočtu získaných prostřednictvím Kralickova Quick - testu je moţné celkovou situaci 

společnosti ohodnotit jako velmi dobrou. V případě hodnocení finanční stability (ukazatel R1 

a R2), ve všech sledovaných letech dosahuje společnost nejvyšší hranice bodového 

hodnocení. Z toho je zřejmé, ţe je společnost finančně stabilní a solventní (schopné uhradit 

své závazky a potřeby vlastními zdroji). Hodnocení výnosnosti (R3 a R4), u R4  bylo opět ve 

sledovaném období zaznamenáno nejvyšší ohodnocení. V případě R3, v roce 2006 a 2009 

dosáhla společnost střední hodnoty a roky 2007 a 2008 o stupeň lepší úrovně. 

 Po převedení hodnocení je moţné konstatovat, ţe společnost má ve sledovaném období 

příznivý vývoj. Nedochází zde k ţádným výrazným výkyvům. V roce 2007 je zaznamenán 

oproti předchozímu roku 2006 zvýšení hodnoty ukazatele. Tato úroveň se společnosti podařila 

udrţet i v roce 2008 a v roce 2009 došlo k poklesu na úroveň roku 2006. Pro společnost je 

velmi dobré, ţe se tyto hodnoty pohybují nad doporučovanou hodnotou 3, a tudíţ je moţné 
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zařadit podnik mezi finančně stabilní a dobrý. Tento vývoj je také následně zaznamenán 

graficky. 

 

Graf 4.16 Vyhodnocení Kralickova Quick - testu v jednotlivých letech 

 

zdroj: vlastní zpracování 

4.4.3 IN index 

 Výpočet indexu IN 95 bude proveden pomocí vzorce 3.34 z metodologické kapitoly         

a budou pouţity váhy pro celou ekonomiku. 

Tab. 4.22 Hodnoty pro index IN 95 

 
2006 2007 2008 2009 

Aktiva 93672 96516 96340 107758 

Cizí kapitál 33645 25622 14331 17820 

EBIT 10396 13963 12782 10085 

Nákladové úroky 944 470 162 2 

Tržby 66230 69353 72572 77127 

Oběžná aktiva 13497 9926 11438 24892 

KZ+Kr.úvěry 10274 12348 5025 6019 

Závazky po lhůtě 0 0 0 0 

Zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tab. 4.23 Výpočet indexu IN 95  

Váhy Ukazatele 2006 2007 2008 2009 

0,22 A/CZ 0,61 0,83 1,48 1,33 

0,11 EBIT/nákladové úroky 1,21 3,27 8,68 554,68 

8,33 EBIT/A 0,92 1,21 1,11 0,78 

0,52 T/A 0,37 0,37 0,39 0,37 

0,10 OA/KZ+KBU 0,13 0,08 0,23 0,41 

16,80 ZPL/T 0,00 0,00 0,00 0,00 

IN 95   3,25 5,76 11,88 557,57 

Zdroj dat: vlastní zpracování 

Z výpočtu vyplývá, ţe ve všech letech je hodnota indexu IN95 větší neţ 2. Pro podnik to 

znamená, ţe je v dobré finanční situaci a v budoucnu mu nehrozí problém, nemoţnosti dostát 

svých závazků. Hodnoty indexu v jednotlivých letech rostou a v roce 2009 je hodnota indexu 

557,57. Je to způsobeno tím, ţe společnost nemá téměř ţádné bankovní úvěry a i ty málo co 

má, se jí daří sniţovat. Sníţily se tedy nákladové úroky, které značně ovlivnily výpočet. 

Vývoj tohoto indexu je následně znázorněn graficky.  

 

Graf 4.17 Vývoj indexu IN 95 v jednotlivých letech 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5 Ekonomická přidaná hodnota 

V této části bude proveden výpočet ukazatele ekonomická přidaná hodnota (EVA). Ze tří 

moţností byla vybrána metoda EVA – equity, čímţ bude hodnocení zaměřeno na vlastní 

kapitál společnosti. Aby bylo moţné provést výpočet ukazatele EVA, musí být nejprve 

vypočteny klíčové komponenty, mezi které patří hlavně výpočet nákladů na vlastní kapitál 

(re).  
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4.5.1 Výpočet nákladů na vlastní kapitál 

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál se pouţije stavebnicový model, jehoţ vzorce jsou 

uvedeny v metodologické části práce. Analýza, která byla provedena výše, zjistila, ţe 

společnost Therápon 98, a.s. je financována převáţně vlastním kapitálem (bankovní úvěry       

a obligace se rovnají 0) a platí, ţe .eU rWACC     

Výpočet nákladů na vlastní kapitál bude sestrojený pomocí vzorce 3.42, tedy jako součet 

jednotlivých rizikových přiráţek. 

 

Výpočet jednotlivých přirážek 

 Při výpočtu bezrizikové sazby se vychází z výnosů desetiletých dluhopisů podle ČNB, 

které se stanovují dle výnosnosti dluhopisů na kaţdý měsíc. Výsledná hodnota je tedy 

aritmetický průměr za 12 měsíců. 

 

Tab. 4.24 Bezriziková sazba v jednotlivých letech 

 2006 2007 2008 2009 

rf 3,77 4,28 4,55 4,67 

zdroj dat: MPO ČR 

  

Riziková přirážka za obchodní riziko je závislá především na ukazateli rentability aktiv 

(EBIT/A), který je porovnáván s ukazatelem X1 a určena vztahem 3.44. 

 

Tab. 4.25 Vývoj rizikové přiráţky za obchodí riziko 

 2006 2007 2008 2009 

ROA (v %) 11 14 13 9 

rpodnik.(v %) 0 0 0 0 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Riziková přiráţka je ve všech letech na stejné úrovni 0 %, jelikoţ ROA > X1. 

 

 Riziková přirážka finanční stability charakterizuje vztah mezi aktivy a pasivy podniku. 

Vyjádřena ze vztahu 3.46. 
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Tab. 4.26 Vývoj rizikové přiráţky finanční stability 

 2006 2007 2008 2009 

L3 (v %) 1,31 0,80 2,76 4,14 

rfinstab (v %) 0 10 0 0 

zdroj dat: vlastní zpracování 

  

Riziková přiráţka je ve třech letech 0 % (2006, 2008, 2009), jelikoţ celková likvidita 

podniku je větší neţ větší neţ XL2. V roce 2007 se podnik nachází v situaci, kdy je jeho 

likvidita menší neţ XL1, proto je riziková přiráţka 10 %. 

 

 Riziková přirážka charakterizující velikost podniku je posuzována podle výšky úplatných 

zdrojů. Úplatné zdroje představují veškerý kapitál společnosti.  

 

Tab. 4.27 Vývoj rizikové přiráţky charakterizující velikost firmy 

 2006 2007 2008 2009 

UZ (tis. Kč) 59 932 70 863 81 300 107 758 

rla (v %) 5 5 5 3,44 

zdroj dat: vlastní zpracování 

  

V prvních třech letech je hodnota přiráţky 5 %, jelikoţ úplatné zdroje nepřesáhly 

0,1mld.Kč. V roce 2009 Úplatné zdroje společnosti jiţ přesáhly hranici 0,1mld.Kč, tudíţ byl 

pro výpočet rizikové přiráţky charakterizující velikost firmy pouţit vzorec 3.43. 

 

Společnost má úplatné zdroje na velmi nízké úrovni, jelikoţ financuje veškeré své 

aktivity z vlastního kapitálu. Jejich výše by tedy neovlivnila výsledek , a proto se bude brát 

WACC
U
 = re. Součtem veškerých výše vypočtených přiráţek, uvedených v následující 

tabulce, se získá výsledná hodnota nákladů na vlastní kapitál (re).  

 

Tabulka 4.28 Výpočet jednotlivých přiráţek 

 rf rla rpodnik. rfinstab. re Změna 

2006 3,77 5,00 0,00 0,00 8,77 - 

2007 4,28 5,00 0,00 10,00 19,28 10,51 

2008 4,55 5,00 0,00 0,00 9,55 -9,73 

2009 4,67 3,44 0,00 0,00 8,11 -1,44 

zdroj dat: vlastní zpracování 
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Hodnota nákladů na vlastní kapitál vykazuje z roku 2006 na rok 2007 rostoucí trend, kdy 

tato hodnota dosáhla opravdu vysokého čísla 18,84 %, coţ znamená, ţe nárůst byl o 10,02 %. 

V dalších letech pak docházelo k poklesu těchto hodnot. V roce 2008 byl zaznamenaný pokles 

o 9,46 % a v roce 2009 o 1,76 %. Vývoj nákladů na vlastní kapitál je zachycen také graficky 

v následujícím grafu 

 

Graf 4.18 Vývoj nákladů na vlastní kapitál 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5.2 EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí 

Po vyčíslení hodnoty nákladů na vlastní kapitál a rentability vlastního kapitálu, můţe být 

provedený výpočet ekonomické přidané hodnoty podle vzorce 3.50. Tento ukazatel vyjadřuje 

celkový efekt pro vlastníky, tedy buď nově vytvořenou hodnotu, nebo „ničení“ hodnoty za 

období 2006 – 2009. Následující tabulka zobrazuje výpočet ukazatele EVA ve sledovaném 

období. 

 

Tab. 4.29 Výpočet ukazatele Eva na bázi zúženého hodnotového rozpětí 

 ROE re VK (tis. Kč) EVA (tis. Kč) Změna (tis. Kč) 

2006 0,111627 0,088 59 932 1434 - 

2007 0,159406 0,193 70 863 -2366 -3800,35 

2008 0,132066 0,096 81 300 2973 5339,24 

2009 0,093924 0,081 89 391 1146 -1826,46 

zdroj dat: vlastní zpracování 
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Společnost Therápon 98, a.s. dosahuje v letech 2006, 2008, 2009 kladných hodnot tohoto 

ukazatele EVA, coţ znamená, ţe společnost vytváří hodnotu pro vlastníky. Na tento vývoj má 

vliv hlavně rentabilita vlastního kapitálu podniku. Rok 2007 je pro společnost nepříznivý, 

jelikoţ ekonomická přidaná hodnota vychází záporně, a tudíţ není tvořena hodnota pro 

vlastníky. V tomto roce došlo oproti předchozímu ke sníţení o 3 800 tis. Kč. V následujícím 

roce se společnosti podařilo dosáhnout kladné hodnoty ve výši 2 973 tis. Kč, coţ byl nárůst     

o 5 339 tis. Kč. V roce 2009 je opět tvořena hodnota pro vlastníky, ale došlo ke sníţení 

ukazatele EVA o 1 829 tis. Kč, tedy na hodnotu 1 146 tis. Kč. Podrobnější popis vývoje 

ukazatele EVA a vlivu působících na něj v jednotlivých letech je dále popsán v kapitole 

Pyramidový rozklad ukazatele EVA. 

 Vývoj ekonomické přidané hodnoty je taktéţ graficky znázorněn. 

 

Graf 4.19 Vývoj ukazatele EVA  

  

zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5.3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

 Pro podrobnější analýzu vývoje ukazatele EVA prostřednictvím dílčích ukazatelů je 

provedený pyramidový rozklad. Pyramidový rozklad jednotlivých let (2006 – 2009) je 

součástí Přílohy 21 aţ 23. 

K výpočtu vlivů determinujících činitelů je pouţitá funkcionální metoda. Vypočtené 

indexy vyšly záporně a z tohoto důvodu nebylo moţné pouţít metodu logaritmickou. Také 

hodnota ukazatele EVA vyšla v roce 2007 záporně (-2366 tis. Kč). Vlivy jsou vyjádřené 

v absolutních hodnotách (v tis. Kč) i v relativním vyjádření (v  %) vzhledem k celkové změně 

ukazatele EVA. Provedená analýza vlivů dílčích ukazatelů působících na vrcholový ukazatel 
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EVA vyjadřuje celkový obraz o finanční výkonnosti společnosti Therápon 98, a.s. ve 

sledovaném období. V tomto sledovaném období dosahuje ekonomická přidaná hodnota 

kladných hodnot, jen v roce 2007 je hodnota tohoto ukazatele záporná a společnost tak 

nevytváří hodnotu pro své vlastníky, naopak tato hodnota je z podniku „odčerpávána“ přes 

vlastní kapitál.  

 

Vlivy působící na vývoj ukazatele EVA v letech 2006 – 2007  

 V roce 2006 dosahoval ukazatel EVA kladné hodnoty 1434 tis. Kč. V následujícím roce 

nastal pokles a hodnota ekonomické přidané hodnoty se propadla na - 2366 tis. Kč, to je 

pokles o 3800 tis. Kč. Společnost tak netvořila hodnotu pro své vlastníky. V těchto 

sledovaných letech docházelo k mnoha pozitivním a negativním vlivům působících na tvorbu 

ekonomické přidané hodnoty. Tyto vlivy zachycuje tabulka níţe.  

 

Tab. 4.30 Vlivy působící na ukazatel EVA v letech 2006 a 2007 

ukazatel 
Dílčí vliv pro absolutní 

změna (v tis.Kč) 
Dílčí vliv pro 

relativní změna v  % 

rfin.stab. -2387,6096 66,8449 % 

Ostatní N/V -1352,8456 37,8751 % 

EAT/EBIT -739,3392 20,6990 % 

Ostatní výnosy -52,9850 1,4834 % 

VK -34,1149 0,9551 % 

Odpisy/Výnosy -21,0725 0,5900 % 

rf -4,7752 0,1337 % 

Daně a poplatky/V -0,7509 0,0210 % 

Tržby  z dl. majetku -0,1697 0,0047 % 

Tržby z prodeje 
materiálu 

0,7295 -0,0204 % 

Služby/V 43,5814 -1,2201 % 

Spot.mat.a energie/V 77,8011 -2,1782 % 

A/VK 449,4646 -12,5835 % 

Osobní náklady/V 450,2218 -12,6047 % 

EVA celkem -3571,86 100,0000 % 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Mezi ukazatelé, kteří mají pozitivní vliv na vývoj ekonomické přidané hodnoty, můţeme 

zařadit Osobní náklady/Výnosy. Společnosti se podařilo dosáhnout pouze minimálního 

zvýšení osobních nákladů, především proto, ţe nezaměstnala ţádné nové zaměstnance            

a stávajícím zaměstnancům se platy nezvedly. Dalším pozitivním vlivem je pokles finanční 

páky (A/VK), v důsledku růstu vlastního kapitálu o 10 931 tis. Kč. Stálá a oběţná aktiva 
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nemají na vývoj vrcholového ukazatele ţádný vliv. Hodnotu výsledku ovlivnil také pozitivní 

vývoj ukazatele Spotřeba materiálu a energie/Výnosy, který se stejně jako osobní náklady 

podařilo zvýšit jen minimálně. Trţby z prodeje materiálu mají kladný vliv na ukazatel EVA, 

jelikoţ vzrostly o 10 tis. Kč. 

Negativní vliv se projevil převáţně v oblasti rizikové přiráţky charakterizující vztah mezi 

aktivy a pasivy (rfinstab). V tomto období se riziko mezi aktivy a pasivy zvýšilo o 10 %. Také 

zvýšení bezrizikové sazby rf ovlivnilo hodnotu výsledků. Dalším negativním vlivem je 

působení daňové redukce zisku (EAT/EBIT), která vzrostla. Ostatní náklady společnosti taktéţ 

zaznamenaly negativní vývoj, jelikoţ poklesly pouze nepatrně.   

Společnosti by se dalo doporučit, aby se pokusila o zvýšení výsledku hospodaření,  

prostřednictvím sniţování nákladů, především poloţka osobních nákladů by se měla sníţit, 

jelikoţ z roku 2006 na rok 2007 vzrostla. Dále se zaměřit na zvyšování trţeb z prodeje 

vlastních výrobků a sluţeb. 

 Kompletní pyramidový rozklad ukazatele EVA v roce 2006 a 2007 obsahuje Příloha 19. 

 

Vlivy působící na vývoj ukazatele EVA v letech 2007 – 2008  

V roce 2008 se společnosti podařilo vytvořit hodnotu pro své vlastníky a hodnota 

ukazatele EVA dosáhla výše 2973 tis. Kč. Došlo tedy k navýšení o 5339 tis. Kč.  

Největší kladný vliv měla především riziková přiráţka charakterizující vztah mezi aktivy 

a pasivy (rfinstab.), která se promítá do nákladů na vlastní kapitál a ty jsou v tomto období 

nejvyšší. Vliv této přiráţky kles z 10 % na nulu, coţ znamená meziroční zlepšení hodnoty o 

4154,5 tis. Kč. Kladný vliv měl také pokles ukazatele finanční páka (A/VK), v důsledku růstu 

vlastního kapitálu. Celková aktiva nemají na vývoj vrcholového ukazatele ţádný vliv. Mezi 

další pozitivní vlivy patří i nákladová větev a to především ukazatel Spotřeba materiálu         

a energie/V a Služby/V, kdy se tyto poloţky zvýšily jen minimálně. 

Negativní vliv na ekonomickou přidanou hodnotu má hlavně ukazatel Daňová redukce 

zisku (EAT/EBIT), který zaznamenal zvýšení. Mezi další ukazatele, které mají negativní vliv 

na vrcholový ukazatel patří bezriziková přiráţka rf, která vzrostla. V neposlední řadě zde patří 

nákladové ukazatele Osobní náklady/V a Odpisy/Výnosy, které se podařilo společnosti sníţit 

jen nepatrně. Výsledek byl také ovlivněn vývojem ostatních výnosů, které zaznamenaly nárůst 

v hodnotě 3 199 tis. Kč a trţbami jak z prodeje materiálu, tak i z prodeje dlouhodobého 

majetku, které vzrostly.  
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Tab. 4.31 Vlivy působící na ukazatel EVA v letech 2007 a 2008 

ukazatel 
Dílčí vliv pro absolutní 

změna (v tis.Kč) 

Dílčí vliv pro 
relativní změna v  

% 

Ostatní výnosy -291,2371 -5,4555 % 

EAT/EBIT -234,0937 -4,3851 % 

rf -115,2834 -2,1595 % 

Osobní náklady/V -99,4876 -1,8636 % 

Odpisy/Výnosy -43,2582 -0,8103 % 

Tržby  z dl. majetku -1,3656 -0,0256 % 

Tržby z prodeje 
materiálu 

-1,0925 -0,0205 % 

Daně a poplatky/V -0,7683 -0,0144 % 

Ostatní N/V 0,0006 0,0000 % 

VK 16,5535 0,3101 % 

Služby/V 249,7331 4,6781 % 

Spot.mat.a energie/V 724,9805 13,5806 % 

A/VK 863,9293 16,1834 % 

rfin.stab. 4269,7540 79,9824 % 

EVA celkem 5338,36 100,00 % 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Společnosti se podařilo oproti předchozímu roku sníţit rizikovou přiráţku charakterizující 

vztah mezi aktivy a pasivy, coţ znamená, ţe se sníţilo riziko mezi těmito poloţkami. Vhodné 

by bylo se zaměřit na zvyšování výsledku hospodaření zvyšováním trţeb z prodeje vlastních 

výrobků a sluţeb, snaţit se vymáhat pohledávky z obchodních vztahů a z poskytnuté 

zdravotní péče a v neposlední řadě se i nadále snaţit sniţovat náklady. 

 Veškeré vlivy, které působní na ukazatel EVA, jsou zaznamenány v tabulce 4.31 

kompletní pyramidový rozklad vrcholového ukazatele EVA za roky 2007 a 2008 obsahuje 

Příloha 20.  

 

Vlivy působící na vývoj ukazatele EVA v letech 2008 – 2009  

Roce 2009 nastal pokles ekonomické přidané hodnoty o 1827 tis. Kč, ale i přesto ukazatel 

EVA zůstal kladný (1146 tis. Kč) a společnost vytvářela hodnotu pro své vlastníky.  

Mezi negativní vlivy patří riziková přiráţka charakterizující velikost firmy (rla), která 

poklesla o 1,56 % tedy meziroční pokles hodnoty o 32,94 %. Dalším negativním vlivem je 

mírný nárůst hodnoty u poloţky Spotřeba materiálu a energie. U osobních nákladů byl 

zaznamenán také pokles, ale má negativní vliv, jelikoţ taktéţ poklesly jen minimálně. Dá se 
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tedy konstatovat, ţe společnosti se daří sniţovat své náklady, ale jen minimálně, takţe zde 

vţdy působí negativní vliv. 

 Z ukazatelů, kteří mají pozitivní vliv na vrcholový ukazatel stojí za zmínku především 

vlastní kapitál, který, který vzrostl, tím také došlo k růstu ukazatele Finanční páka                   

o a relativní vliv na ukazatel EVA je hodnota 4,09 %. V neposlední řadě došlo k růstu 

bezrizikové přiráţky, ukazatele Sluţby/Výnosy, kde je kladný vliv, jelikoţ vzrostly 

minimálně. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku poklesly je patrně, takţe je můţeme 

zařadit mezi kladný vliv působící na celkovou změnu ukazatele EVA.  

 

Tab. 4.32 Vlivy působící na ukazatel EVA v letech 2008 a 2009  

ukazatel 
Dílčí vliv pro absolutní 

změna (v tis.Kč) 
Dílčí vliv pro 

relativní změna v  % 

rla -601,6412 32,9386 % 

Spot.mat.a energie/V -502,8624 27,5307 % 

Osobní náklady/V -419,2599 22,9536 % 

Odpisy/Výnosy -386,4705 21,1585 % 

Ostatní výnosy -221,7529 12,1405 % 

EAT/EBIT -39,0193 2,1362 % 

Daně a poplatky/V -1,7848 0,0977 % 

Tržby  z dl. majetku -0,9250 0,0506 % 

Tržby z prodeje 
materiálu 

0,5842 -0,0320 % 

Ostatní N/V 9,0326 -0,4945 % 

Služby/V 16,7211 -0,9154 % 

rf 46,2801 -2,5337 % 

A/VK 74,7250 -4,0910 % 

VK 199,8208 -10,9398 % 

EVA celkem -1826,55 100,00 % 

zdroj dat: vlastní zpracování 

 

 Společnosti dařilo v předešlých letech zvyšovat výsledek hospodaření, ale v roce 2009 

došlo k jeho poklesu. Zvýšily se i pohledávky společnosti. Do budoucna by se analyzovaná 

firma měla snaţit o zlepšení svého postavení na trhu, především zlepšit poskytované 

zdravotnické sluţby, snaţit se více informovat pacienty a zákazníky o revitalizačních akcích, 

apod. Pro zvýšení výsledku hospodaření lze doporučit zpoplatnit nějaké sluţby, které jsou 

poskytovány zdarma, sníţit osobní náklady, náklady na provoz, atd. 

Veškeré působící vlivy  na vrcholový ukazatel EVA jsou obsaţeny v následující tabulce   

a kompletní pyramidový rozklad funkcionální metodou je k nalezení v Příloze 21. 
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5 Zhodnocení výsledků provedené analýzy 

Hodnocení vývoje finanční výkonnosti společnosti Therápon 98, a.s. bylo zaloţené na 

údajích z účetních výkazů za období 2006 – 2009. Výkonnost společnosti byla zhodnocena na 

základě tradičních a moderních přístupů, které se pouţívají k tomuto zhodnocení.  

Základem u tradičních přístupů je analýza poměrových ukazatelů. Ukazatele z oblasti 

rentability jsou ovlivňovány především výší dosaţeného zisku. Hodnocená společnost 

dosahovala ve všech analyzovaných letech zisku. Takţe hodnoty ukazatelů, které jsou 

konstruovány pomocí EATu a EBITu, vycházely kladně. Nejlépe si analyzovaná společnost 

stojí v roce 2007, kdy všechny vypočítané ukazatele dosahují nejvyšší úrovně. Je to 

způsobeno především tím, ţe v tomto roce společnost dosahuje nejvyššího zisku a také trţby 

z prodeje vlastních výrobků a sluţeb se dařilo zvyšovat. Nejhůře pak společnost hospodaří 

v posledním sledovaném roce 2009, kdy došlo ke sníţení zisku. Společnosti se navyšovaly 

trţby z prodeje sluţeb, ale také jí rostly náklady. Celkový efekt tedy zaznamenal pokles 

výsledku hospodaření.  

V porovnání s odvětvím si v oblasti rentability vlastního kapitálu společnost stojí dobře 

v roce 2007, kdy se hodnota vypočteného ukazatele pohybuje nad průměrem. V roce 2006      

a 2008 se pak ukazatel nachází pod úrovni. Rok  2009 srovnáván není.  

V oblasti zadluţenosti je důleţité zdůraznit, ţe společnost nemá téměř ţádné dlouhodobé 

závazky, bankovní úvěry jsou nulové a veškeré své aktivity financuje z vlastních zdrojů. Po 

vypočtení ziskového účinku finanční páky, lze doporučit financováni i prostřednictvím cizích 

zdrojů, jelikoţ je to pro zvolenou firmu ekonomicky výhodné. Celková zadluţenost se od 

roku 2006 do roku 2008 se sniţuje. V roce 2009 celková zadluţenost společnosti vzrostla        

o 1,66 %, coţ způsobil nárůst rezerv, které společnost musí vytvářet podle zvláštních předpisů 

a růst krátkodobých závazků, především závazků k zaměstnancům.  

Celková likvidita je v roce 2006 a 2007 velmi nízká, coţ můţe signalizovat rizikovou 

situaci pro společnost. V následujících letech se podařilo společnosti tuto situaci vylepšit. 

Došlo k růstu oběţných aktiv, především u poloţky krátkodobý finanční majetek byl 

zaznamenaný nárůst a krátkodobé závazky společnosti se sníţily. V roce 2008 se vypočítána 

likvidita pohybuje v optimálním rozmezí, v hodnotě 2,28 a v roce 2009 se celková likvidita 

nachází vysoko za optimální výši, coţ taktéţ není příliš dobré, jelikoţ firma zadrţuje peněţní 

prostředky, které by se daly vyuţít jinak. V tomto případě k zlepšení sluţeb pro pacienty či 

zakoupení nového vybavení pro lékaře a tím zajistit lepší péči klientům. 
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V oblasti tradičních přístupů byla výkonnost společnosti posouzena na základě Altmanova 

modelu, Kralickova Quick – testu a pomocí IN indexu.  Na základě Altmanova bankrotního 

modelu lze konstatovat, ţe se společnost v roce 2006  a 2007 nachází v šedé zóně, coţ 

znamená, ţe nelze přesně určit v jaké konkrétní situaci společnost je. Zda blízko bankrotu či 

nikoli. V dalších dvou letech 2008, 2009 se o společnosti dá říci, ţe se nachází ve velmi dobré 

finanční situaci a je zde velmi malá pravděpodobnost bankrotu. Nutné je říci, ţe tento model 

je určen převáţně pro podniky, které působí v průmyslovém odvětví, tudíţ je jeho vypovídací 

schopnost v tomto případě převáţně informativní. 

Z výpočtu získaných prostřednictvím Kralickova Quick - testu je moţné celkovou situaci 

společnosti ohodnotit jako velmi dobrou. V případě hodnocení finanční stability (ukazatel R1 

a R2), ve všech sledovaných letech dosahuje společnost nejvyšší hranice bodového 

hodnocení. Z toho je zřejmé, ţe je společnost finančně stabilní a solventní (schopné uhradit 

své závazky a potřeby vlastními zdroji). Hodnocení výnosnosti (R3 a R4), u R4  bylo opět ve 

sledovaném období zaznamenáno nejvyšší ohodnocení. V případě R3, v roce 2006 a 2009 

dosáhla společnost střední hodnoty a roky 2007 a 2008 o stupeň lepší úrovně. Po převedení 

hodnocení je moţné konstatovat, ţe společnost má ve sledovaném období příznivý vývoj. 

Nedochází zde k ţádným výrazným výkyvům. V roce 2007 je zaznamenán oproti 

předchozímu roku 2006 zvýšení hodnoty ukazatele. Tato úroveň se společnosti podařila 

udrţet i v roce 2008 a v roce 2009 došlo k poklesu na úroveň roku 2006. Pro společnost je 

velmi dobré, ţe se tyto hodnoty pohybují nad doporučovanou hodnotou 3, a tudíţ je moţné 

zařadit podnik mezi finančně stabilní a dobrý.  

Prostřednictvím indexu IN95 se zjistilo, ţe hodnota podniku je ve všech letech  větší neţ 

2. Pro podnik to znamená, ţe je v dobré finanční situaci a v budoucnu mu nehrozí problém, 

nemoţnosti dostát svých závazků. Hodnoty indexu v jednotlivých letech rostou a v roce 2009 

je hodnota indexu 557,57. Je to způsobeno tím, ţe společnost nemá téměř ţádné bankovní 

úvěry a i ty málo co má, se jí daří sniţovat. Sníţily se tedy nákladové úroky, které značně 

ovlivnily výpočet. 

 Z kategorie moderních přístupů byl zvolen ukazatel ekonomická přidaná hodnota (EVA). 

Hodnoty tohoto ukazatele dosahují v letech 2006, 2008, 2009 kladných, coţ znamená, ţe 

společnost vytváří hodnotu pro vlastníky. Rok 2007 je pro společnost nepříznivý, jelikoţ 

ekonomická přidaná hodnota vychází záporně, a tudíţ není tvořena hodnota pro vlastníky.  

 Pomocí pyramidového rozkladu ukazatele EVA, byly dále zjišťovány vlivy působící na 

tento vrcholový ukazatel.   
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Z roku 2006 na rok 2007 tedy došlo k poklesu ekonomické přidané hodnoty o 3800 tis. 

Kč. Tento výsledek byl ovlivněn především negativním vlivem rizikové přiráţky 

charakterizující vztah mezi aktivy a pasivy, ta zaznamenala nárůst o 10 %, coţ znamená, ţe 

riziko mezi poloţkami aktiv a pasiv se zvýšilo. Negativní vývoj zaznamenaly také některé 

nákladové poloţky, které sice poklesly, ale jen nepatrně. Taktéţ vývoj vlastního kapitálu měl 

na ukazatel EVA negativní vliv. Vzrostl o 10 931 tis. Kč a tím poklesla finanční páka, coţ ale 

signalizuje vliv kladný. Mezi další kladné vlivy se dají zařadit nákladové poloţky 

Služby/Výnosy, Spotřeba materiálu a energie/Výnosy a Osobní náklady/Výnosy, které svou 

hodnotu zvýšily, ale v přijatelných mezích.  

Ve sledovaném období 2007 aţ 2008 došlo k vytvoření ekonomické přidané hodnoty. 

Tato hodnota vzrostla o 5339 tis. Kč, tedy celkový vliv na tento ukazatel je v hodnotě    

5338,36 tis. Kč. Tento vývoj ovlivnil především vývoj rizikové přiráţky charakterizující vztah 

mezi aktivy a pasivy, kdy se společnosti podařilo toto riziko sníţit na nulu. Mezi další 

pozitivní vlivy patří ukazatel Finanční páka, který pokles v důsledku růstu vlastního kapitálu. 

K hlavním negativním vlivům působících na vrcholový ukazatel EVA se řadí ostatní výnosy, 

které zaznamenaly nárůst. Dále je to daňová redukce zisku, která vzrostla.  

V posledním sledovaném roce 2009 nastal opět pokles ekonomické přidané hodnoty        

o 1827 tis. Kč, ale i přesto byla tvořena kladná hodnota. Pozitivní vliv na ukazatel EVA měl 

především vývoj vlastního kapitálu, který společnosti vzrostl o 8 091 tis. Kč, tudíţ absolutní 

vliv v hodnotě 199,8 tis. Kč. Tento nárůst dále způsobil pozitivní vliv finanční páky, která 

také vzrostla. Z negativních vlivů se dá zmínit riziková přiráţka charakterizující velikost 

podniku, která klesla o 1,56 %. Nákladové poloţky, jako je spotřeba materiálu, výkonná 

spotřeba, osobní náklady, daně, zaznamenaly pokles, ale pouze minimálně, tudíţ se řadí mezi 

negativní vývoj. 

Společnost je financování převáţně vlastním kapitálem, nemá téměř ţádné dluhy a také 

z výpočtu, které byly provedeny v praktické části je zřejmé, ţe je finančně stabilní. Neustále 

se jí daří posilovat své postavení v oblasti poskytování sluţeb. V loňském roce začala 

společnost Therápon 98, a.s s rozšířením své působnosti v oblasti poskytování revitalizačních 

programů. Dále vybudovala v novém areálu jídelnu, jak pro zaměstnance a pacienty, tak i pro 

širší veřejnost.  

Z výše provedených analýz je moţné doporučit: 

 společnost vyuţívá k financování svých aktivit a majetku převáţně vlastní kapitál, je 

překapitalizovaná, coţ na jednu stranu zaručuje finanční stabilitu, ale na druhé straně 
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zhoršuje rentabilitu. Z toho důvodu by se mělo zaměnit struktura kapitálu ve prospěch 

cizího kapitálu, který jak bylo zjištěno, je pro podnik ekonomicky výhodný. 

 pro zlepšení rentability by společnost měla snaţit o růst trţeb a to převáţně z prodeje 

vlastních výrobků a sluţeb. Pozitivní efekt s růstem trţeb by se mohl projevit při zlepšení 

či rozšíření zdravotní péče, rozšířením nabízených sluţeb. 

 další moţností jak zvýšit rentabilitu je sníţení jednotlivých nákladových poloţek na 

minimum. Společnost by se měla zaměřit především na sníţení mzdových nákladů, např. 

sníţením počtu administrativních pracovníků, sníţením odměn nebo sníţením celkového 

počtu zaměstnanců.  
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční výkonnost zvoleného podniku 

prostřednictvím tradičních ukazatelů finanční analýzy a „moderního“ ukazatele ekonomické 

přidané hodnoty. 

Práce je rozdělena do několika části. Nejprve je v teoretické části charakterizována 

výkonnost podniku, finanční analýza, především rentabilita, likvidita, zadluţenost, aktivita, 

apod. V praktické části je stručně představena hodnocená společnost, její vývoj, předmět 

podnikání a organizační struktura. Dále jsou provedeny výpočty zvolených ukazatelů za 

období 2006 – 2009, vyhodnocení výsledků a zhodnocení celkové situace společnosti 

Therápon 98, a.s. a naznačená doporučení pro případné zlepšení situace.  

K analýze finanční výkonnosti podniku byly pouţity poměrové ukazatele (rentabilita, 

zadluţenost, likvidita, aktivita), predikční modely finanční pozice (Altmanův model, 

Kralickuv  Quick – test) a moderní ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota). Pro 

podrobnější analýzu vývoje ekonomické přidané hodnoty byl pouţit pyramidový rozklad.  

Společnost Therápon 98, a.s. dosahuje u vypočtených ukazatelů rentability kladných 

hodnot. Ve všech případech byl zaznamenaný nárůst z roku 2006 na rok 2007                         

a v následujících letech pokles. Zadluţenost společnosti je minimální, společnosti daří 

v průběhu hodnocených let své závazky sniţovat. Celková likvidita společnosti je na začátku 

sledovaného období velmi nízká, coţ můţe signalizovat rizikovou situaci pro společnost. 

V dalších letech se podařilo společnosti tuto situaci vylepšit. K dalšímu posouzení situace 

podniku byla provedena horizontální a vertikální analýza. 

Komplexní hodnocení finanční úrovně společnosti bylo provedeno prostřednictvím 

predikčních modelů. Konkrétně pomocí Altmanova modelu a Kralickova Quick – testu. 

Provedené analýzy ukázaly, ţe se společnost nachází v dobré finanční situaci.  

Dalším zvoleným přístupem pro hodnocení výkonnosti společnosti Therápon 98, a.s. byl 

ukazatel EVA. Ve třech letech společnost vykazovala kladnou hodnotu tohoto ukazatele, coţ 

znamená, ţe byla tvořena hodnota pro vlastníky. V roce, kdy hodnota ekonomické přidané 

hodnoty byla záporná, se společnosti nedařilo vytvářet hodnotu pro vlastníky. Vlivy působící 

na tento ukazatel byly zachyceny v pyramidovém rozkladu zpracovaném funkcionální 

metodou. 

Společnost Therápon 98, a.s. lze vyhodnotit jako stabilní a solventní, která dokáţe tvořit 

hodnotu pro vlastníky.  
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Seznam zkratek 

A    aktiva 

APM      arbitráţní model oceňování kapitálových aktiv  

BU      bankovní úvěry  

C      kapitál vázaný na aktivech  

CAMP    model oceňování kapitálových aktiv  

CF      peněţní toky  

CFROI   ukazatel finančních toků z investic  

CP      cenné papíry  

CZ      cizí zdroje  

ČNB  Česká národní banka 

ČPK      čistý pracovní kapitál  

ČR      Česká republika  

D      dluhy  

DIV      dividenda  

E       vlastní kapitál  

E(rM)      výnos trţního porfolia  

EAT      zisk po zdanění  

EBIT      zisk před úroky a daněmi  

EBT      zisk před zdaněním  
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EPS      čistý zisk na akcii  

EVA      ekonomická přidaná hodnota  

KCZ      krátkodobé cizí zdroje  

LA        likvidní aktiva 

MPO      Ministerstvo průmyslu a obchodu  

NOPAT   čistý provozní zisk po zdanění  

OA      oběţná aktiva  

OBL  obligace 

OSP     okamţitě splatné závazky 

ROA      rentabilita aktiv  

ROCE    rentabilita dlouhodobých zdrojů  

ROE      rentabilita vlastního kapitálu  

ROI  rentabilita celkového vloţeného kapitálu 

ROS      rentabilita trţeb  

rd   náklady na úročený cizí kapitál 

re   náklady na vlastní kapitál 

rf   bezriziková sazba 

rla   riziková přiráţka charakterizující velikost firmy 

rpodnik  riziková přiráţka charakterizující produkční sílu firmy 

rfinstab.  riziková přiráţka charakterizující vztah mezi aktivy a pasivy 
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U   nákladové úroky 

UZ   úplatné zdroje 

VLA  vysoce likvidní aktiva 

VK   vlastní kapitál  

USA  Spojené státy americké 

VZZ      výkaz zisku a ztráty 

WACC   náklady na kapitál 
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Příloha 1. ROZVAHA SPOLEČNOSTI za roky 2006 a 2007 (AKTIVA v tis. Kč) 
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Příloha 5. VZZ SPOLEČNOSTI za roky 2006 a 2007 (v tis. Kč) 
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Příloha 7. VERTIKÁLNÍ ANALÝZA za období 2006 – 2009 (AKTIVA v %) 

  2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM                100 % 100 % 100 % 100 % 

DM 84,13 % 88,67 % 87,62 % 76,48 % 

DNHM  0,11 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 

Software 0,11 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 

DHM 84,02 % 88,62 % 87,57 % 76,44 % 

Pozemky 2,35 % 2,28 % 2,28 % 2,04 % 

Stavby 79,24 % 83,92 % 83,87 % 71,86 % 

SMV a soubory MV 1,79 % 2,01 % 1,27 % 1,63 % 

Jiný DHM 0,26 % 0,16 % 0,08 % 0,02 % 

Nedokončený DHM 0,38 % 0,25 % 0,06 % 0,88 % 

Oběžná aktiva                            14,41 % 10,28 % 11,87 % 23,10 % 

Zásoby                                    0,43 % 0,44 % 0,32 % 0,29 % 

Materiál 0,43 % 0,44 % 0,32 % 0,29 % 

Krátkodobé pohledávky       5,50 % 6,79 % 5,23 % 10,42 % 

Pohl. z obchod.vztahů 5,40 % 6,79 % 5,23 % 1,47 % 

Stát - daňové pohledávky 0,02 % 0,00 % 0,00 % 8,14 % 

Kr. poskytnuté zálohy 0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,96 % 

Jiné pohledávky 0,01 % 0,00 % 0,00 % 1,32 % 

Kr. fin. maj.   8,49 % 3,05 % 6,32 % 10,93 % 

Peníze 0,01 % 0,04 % 0,03 % 0,04 % 

Účty v bankách 8,48 % 3,01 % 6,28 % 10,89 % 

Časové rozlišení                1,47 % 1,05 % 0,51 % 0,42 % 

Náklady příštích období 1,41 % 1,05 % 0,50 % 0,37 % 

Příjmy příštích období 0,06 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 8. VERTIKÁLNÍ ANALÝZA za období 2006 – 2009 (PASIVA v %) 

  2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM                    100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál            63,98 % 73,42 % 84,39 % 82,96 % 

Základní kapitál                  28,58 % 27,74 % 27,79 % 24,84 % 

Základní kapitál 28,58 % 27,74 % 27,79 % 24,84 % 

Kapitálové fondy       28,83 % 27,98 % 28,03 % 25,06 % 

Emisní ážio 28,83 % 27,98 % 28,03 % 25,06 % 

Rezerv.fondy,nedělitelný fond                              1,55 % 1,85 % 2,44 % 2,68 % 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1,55 % 1,85 % 2,44 % 2,68 % 

Výsledek hospodaření minulých let                                                     -2,12 % 4,15 % 14,99 % 22,58 % 

Nerozdělený zisk minulých let 0,31 % 4,15 % 14,99 % 22,58 % 

Neuhrazená ztráta minulých let -2,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

VH běžného úč. období   7,00 % 11,70 % 11,14 % 7,79 % 

Cizí zdroje                  35,92 % 26,55 % 14,88 % 16,54 % 

Rezervy                     9,61 % 6,37 % 3,31 % 5,65 % 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 9,61 % 6,37 % 3,31 % 5,65 % 

Dlouhodobé závazky            15,34 % 7,39 % 6,35 % 5,30 % 

Závazky - ovládající a řídicí osoba 6,41 % 0,00 % 6,35 % 0,00 % 

Odložený daňový závazek 8,94 % 7,39 % 5,22 % 5,30 % 

Krátkodobé závazky        ) 10,97 % 12,79 % 1,05 % 5,59 % 

Závazky z obchodních vztahů 0,95 % 0,92 % 2,01 % 0,86 % 

Závazky  - ovládající  a řídicí osoba 6,41 % 6,22 % 1,06 % 1,98 % 

Závazky k zaměstnancům 1,73 % 1,95 % 0,42 % 1,06 % 

Závazky ze soc.zabezpečení a zdrav. poj. 0,98 % 1,07 % 0,67 % 0,35 % 

Stát - daňové závazky a dotace 0,90 % 2,63 % 0,00 % 1,35 % 

Časové rozlišení                    0,10 % 0,03 % 0,74 % 0,51 % 

Výdaje příštích období 0,10 % 0,03 % 0,74 % 0,51 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 9. VERTIKÁLNÍ ANALÝZA za období 2006 – 2009 (VZZ v % ) 

  2006 2007 2008 2009 

Výkony                                                                     100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100 % 100 % 100 % 100 % 

Výkonová spotřeba                                                      23,30 % 24,21 % 25,69 % 24,58 % 

Spotřeba materiálu a energie 12,52 % 13,11 % 14,21 % 13,06 % 

Služby 10,78 % 11,10 % 11,48 % 11,52 % 

Přidaná hodnota                                                       76,70 % 75,79 % 74,31 % 75,42 % 

Osobní náklady                                                       48,97 % 52,38 % 52,25 % 51,29 % 

Mzdové náklady 35,51 % 37,96 % 38,02 % 37,83 % 

Náklady na soc zab a zdrav poj 12,40 % 13,29 % 13,01 % 12,28 % 

Sociální náklady 1,06 % 1,13 % 1,22 % 1,17 % 

Daně a poplatky 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 

Odpisy DNHM a HM 7,03 % 6,86 % 6,80 % 5,92 % 

Tržby z prodeje DM 0,26 % 0,20 % 0,23 % 0,23 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,07 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % 

Tržby z prodeje materiálu 0,20 % 0,20 % 0,21 % 0,23 % 

ZC prodaného DM a materiálu 0,20 % 0,16 % 0,19 % 0,16 % 

Prodaný materiál 0,20 % 0,16 % 0,19 % 0,16 % 

Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. Oblasti 4,53 % -4,12 % -3,95 % 3,76 % 

Ostatní provozní výnosy 1,15 % 1,09 % 0,45 % 0,64 % 

Ostatní provozní náklady 1,65 % 1,64 % 2,06 % 2,06 % 

Provozní výsledek hospodaření                                              15,70 % 20,13 % 17,61 % 13,08 % 

Výnosové úroky 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,07 % 

Nákladové úroky 1,43 % 0,68 % 0,22 % 0,00 % 

Ostatní finanční náklady 0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,06 % 

Finanční výsledek hospodaření -1,48 % -0,73 % -0,28 % 0,01 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                  4,12 % 3,12 % 2,54 % 2,20 % 

 - splatná 3,43 % 4,90 % 3,94 % 2,72 % 

 - odložená 0,69 % -1,79 % -1,40 % -0,52 % 

VH za běžnou činnost 10,10 % 16,29 % 14,79 % 10,89 % 

VH za účetní období 10,10 % 16,29 % 14,79 % 10,89 % 

VH před zdaněním 14,22 % 19,40 % 17,33 % 13,09 % 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2007/2006 (AKTIVA) 

AKTIVA 

2007 2006 2007/2006 2007/2006 

Brutto Korekce Netto Netto 
absolutní 
změna 

relativní 
změna 

              

AKTIVA CELKEM                133 766 -37 250 96 516 93 672 2 844 3,04 

Dlouhodobý majetek        122 828 -37 250 85 578 78 803 6 775 8,60 

Dlouhodobý nehm. 
majetek    

469 -419 50 104 -54 -51,92 

Software 469 -419 50 104 -54 -51,92 

Dlouhodobý hmotný 
majetek   

122 359 -36 831 85 528 78 699 6 829 8,68 

Pozemky 2 199   2 199 2 199 0 0,00 

Stavby 105 265 -24 266 80 999 74 222 6 777 9,13 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

14 287 -12 350 1 937 1 675 262 15,64 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 

368 -215 153 245 -92 -37,55 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

240   240 358 -118 -32,96 

Oběžná aktiva                            9 926 0 9 926 13 497 -3 571 -26,46 

Zásoby                                    425 0 425 400 25 6,25 

Materiál 425   425 400 25 6,25 

Krátkodobé pohledávky       6 556 0 6 556 5 148 1 408 27,35 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

6 554   6 554 5 058 1 496 29,58 

Stát - daňové pohledávky     0 17 -17 -100,00 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

0   0 67 -67 -100,00 

Jiné pohledávky 2   2 6 -4 -66,67 

Krátkodobý finanční maj.   2 945 0 2 945 7 949 -5 004 -62,95 

Peníze 38   38 10 28 280,00 

Účty v bankách 2 907   2 907 7 939 -5 032 -63,38 

Časové rozlišení                1 012 0 1 012 1 372 -360 -26,24 

Náklady příštích období 1 012   1 012 1 320 -308 -23,33 

Příjmy příštích období 0   0 52 -52 -100,00 

 

 



 

 

Příloha 11. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2008/2007 (AKTIVA) 

AKTIVA 
2008 2007     

Brutto Korekce Netto Netto 2008/2007 2008/2007 

          
absolutní 
změna 

relativní 
změna 

AKTIVA CELKEM                138 492 -42 152 96 340 96 516 -176 -0,18 

Dlouhodobý majetek        126 482 -42 068 84 414 85 578 -1 164 -1,36 

Dlouhodobý nehm. 
majetek    

475 -424 51 50 1 2,00 

Zřizovací výdaje 0 0 0   0   

Software 475 -424 51 50 1 2,00 

Dlouhodobý hmotný 
majetek   

126 007 -41 644 84 363 85 528 -1 165 -1,36 

Pozemky 2 199   2 199 2 199 0 0,00 

Stavby 108 637 -27 835 80 802 80 999 -197 -0,24 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

14 744 -13 517 1 227 1 937 -710 -36,65 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 

368 -292 76 153 -77 -50,33 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

59   59 240 -181 -75,42 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

0   0 0 0   

Oběžná aktiva                            11 522 -84 11 438 9 926 1 512 15,23 

Zásoby                                    397 -84 313 425 -112 -26,35 

Materiál 397 -84 313 425 -112 -26,35 

Krátkodobé pohledávky       5 039 0 5 039 6 556 -1 517 -23,14 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

5 037   5 037 6 554 -1 517 -23,15 

Stát - daňové pohledávky 0   0 0 0   

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

0   0 0 0   

Jiné pohledávky 2   2 2 0 0,00 

Krátkodobý finanční maj.   6 086 0 6 086 2 945 3 141 106,66 

Peníze 33   33 38 -5 -13,16 

Účty v bankách 6 053   6 053 2 907 3 146 108,22 

Časové rozlišení                488 0 488 1 012 -524 -51,78 

Náklady příštích období 485   485 1 012 -527 -52,08 

Příjmy příštích období 3   3 0 3   



 

 

Příloha 12. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2009/2008 (AKTIVA) 

AKTIVA 
2009 2008     

Brutto Korekce Netto Netto 2009/2008 2009/2008 

          
absolutní 
změna 

relatnivní 
změna 

AKTIVA CELKEM                154 008 -46 250 107 758 96 340 11 418 11,85 

Dlouhodobý majetek        128 579 -46 166 82 413 84 414 -2 001 -2,37 

Dlouhodobý nehm. 
majetek    

470 -422 48 51 -3 -5,88 

Software 470 -422 48 51 -3 -5,88 

Dlouhodobý hmotný 
majetek   

128 109 -45 744 82 365 84 363 -1 998 -2,37 

Pozemky 2 199   2 199 2 199 0 0,00 

Stavby 108 902 -31 466 77 436 80 802 -3 366 -4,17 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

15 688 -13 934 1 754 1 227 527 42,95 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 

368 -344 24 76 -52 -68,42 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

952   952 59 893 1513,56 

Oběžná aktiva                            24 976 -84 24 892 11 438 13 454 117,63 

Zásoby                                    398 -84 314 313 1 0,32 

Materiál 396 -84 312 313 -1 -0,32 

Zboží 2   2   2   

Dlouhodobé pohledávky         1 580 1 580 1 580 0 1 580   

Jiné pohledávky 1 580   1 580   1 580   

Krátkodobé pohledávky       11 225 0 11 225 5 039 6 186 122,76 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

8 774   8 774 5 037 3 737 74,19 

Stát - daňové pohledávky 1 031   1 031 0 1 031   

Jiné pohledávky 1 420   1 420 2 1 418 70900,00 

Krátkodobý finanční maj.   11 773 0 11 773 6 086 5 687 93,44 

Peníze 42   42 33 9 27,27 

Účty v bankách 11 731   11 731 6 053 5 678 93,80 

Časové rozlišení                453 0 453 488 -35 -7,17 

Náklady příštích období 399   399 485 -86 -17,73 

Příjmy příštích období 54   54 3 51 1700,00 

 



 

 

Příloha 13. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2007/2006 (PASIVA) 

PASIVA 

                                     

2007 2006 2007/2006 2007/2006 

      
absolutní 
změna 

relativní změna 

PASIVA CELKEM                    96 516 93 672 2 844 3,04 

Vlastní kapitál            70 863 59 932 10 931 18,24 

Základní kapitál                  26 769 26 769 0 0,00 

Základní kapitál 26 769 26 769 0 0,00 

Kapitálové fondy       27 005 27 005 0 0,00 

Emisní ážio 27 005 27 005 0 0,00 

Rezerv.fondy,nedělitelný fond a 
ost.fondy ze zisku                                      
(A.III.1.+A.III.2.) 

1 785 1 450 335 23,10 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 

1 785 1 450 335 23,10 

Výsledek hospodaření minulých let                                                    
(A.IV.1.+A.IV.2.) 

4 008 -1 982 5 990 -302,22 

Nerozdělený zisk minulých let 4 008 287 3 721 1296,52 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 -2 269 2 269 -100,00 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období        (+/-) 

11 296 6 690 4 606 68,85 

Cizí zdroje                  25 622 33 645 -8 023 -23,85 

Rezervy                     6 143 9 000 -2 857 -31,74 

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

6 143 9 000 -2 857 -31,74 

Dlouhodobé závazky            7 131 14 371 -7 240 -50,38 

Závazky - ovládající a řídicí osoba 0 6 000 -6 000 -100,00 

Odložený daňový závazek 7 131 8 371 -1 240 -14,81 

Krátkodobé závazky         12 348 10 274 2 074 20,19 

Závazky z obchodních vztahů 888 891 -3 -0,34 

Závazky  - ovládající  a řídicí osoba 6 000 6 000 0 0,00 

Závazky k zaměstnancům 1 882 1 621 261 16,10 

Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

1 036 920 116 12,61 

Stát - daňové závazky a dotace 2 542 842 1 700 201,90 

Časové rozlišení                    31 95 -64 -67,37 

Výdaje příštích období 31 95 -64 -67,37 

 



 

 

Příloha 14. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2008/2007 (PASIVA) 

PASIVA 
                                   

2008 2007 2008/2007 2008/2007 

      
absolutní 
změna 

relativní 
změna 

PASIVA CELKEM                    96 340 96 516 -176 -0,18 

Vlastní kapitál            81 300 70 863 10 437 14,73 

Základní kapitál                  26 769 26 769 0 0,00 

Základní kapitál 26 769 26 769 0 0,00 

Kapitálové fondy       27 005 27 005 0 0,00 

Emisní ážio 27 005 27 005 0 0,00 

Rezerv.fondy,nedělitelný fond a 
ost.fondy ze zisku                                      
(A.III.1.+A.III.2.) 

2 350 1 785 565 31,65 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 

2 350 1 785 565 31,65 

Výsledek hospodaření minulých let                                                    
(A.IV.1.+A.IV.2.) 

14 439 4 008 10 431 260,25 

Nerozdělený zisk minulých let 14 439 4 008 10 431 260,25 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období   (+/-) 

10 737 11 296 -559 -4,95 

Cizí zdroje                  14 331 25 622 -11 291 -44,07 

Rezervy                     3 192 6 143 -2 951 -48,04 

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

3 192 6 143 -2 951 -48,04 

Dlouhodobé závazky            6 114 7 131 -1 017 -14,26 

Závazky  0 0 0   

Odložený daňový závazek 6 114 7 131 -1 017 -14,26 

Krátkodobé závazky        ) 5 025 12 348 -7 323 -59,31 

Závazky z obchodních vztahů 1 016 888 128 14,41 

Závazky k zaměstnancům 1 935 1 882 53 2,82 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

1 019 1 036 -17 -1,64 

Stát - daňové závazky a dotace 406 2 542 -2 136 -84,03 

Jiné závazky 649 6 000 -5 351 -89,18 

Bankovní úvěry a výpomoci     0 0 0   

Krátkodobé bankovní úvěry     0   

Časové rozlišení                    709 31 678 2187,10 

Výdaje příštích období 709 31 678 2187,10 



 

 

Příloha 15. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2009/2008 (PASIVA) 

PASIVA 
      

2009 2008 2009/2008 2009/2008 

      
absolutní 
změna 

relativní 
změna 

PASIVA CELKEM                    107 758 96 340 11 418 11,85 

Vlastní kapitál            89 391 81 300 8 091 9,95 

Základní kapitál                  26 769 26 769 0 0 

Základní kapitál 26 769 26 769 0 0 

Kapitálové fondy       27 005 27 005 0 0 

Emisní ážio 27 005 27 005 0 0 

Rezerv.fondy,nedělitelný fond a 
ost.fondy ze zisku                                      
(A.III.1.+A.III.2.) 

2 887 2 350 537 22,85 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 

2 887 2 350 537 22,85 

Výsledek hospodaření minulých let                                                    
(A.IV.1.+A.IV.2.) 

24 334 14 439 9 895 68,53 

Nerozdělený zisk minulých let 24 334 14 439 9 895 68,53 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období        (+/-) 

8 396 10 737 -2 341 -21,80 

Cizí zdroje                  17 820 14 331 3 489 24,35 

Rezervy                     6 090 3 192 2 898 90,79 

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

6 090 3 192 2 898 90,79 

Dlouhodobé závazky            5 711 6 114 -403 -6,59 

Odložený daňový závazek 5 711 6 114 -403 -6,59 

Krátkodobé závazky         6 019 5 025 994 19,78 

Závazky z obchodních vztahů 923 1 016 -93 -9,15 

Závazky k zaměstnancům 2 133 1 935 198 10,23 

Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

1 139 1 019 120 11,78 

Stát - daňové závazky a dotace 373 406 -33 -8,13 

Jiné závazky 1 451 649 802 123,57 

Časové rozlišení                    547 709 -162 -22,85 

Výdaje příštích období 547 709 -162 -22,85 

 

  



 

 

Příloha 16. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2007/2006 (VZZ) 

  2007 2006 2007/2006 2007/2006 

      
absolutní 
změna 

relativní 
změna 

Výkony                                                                     69 353 66 230 3 123 4,72 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 69 353 66 230 3 123 4,72 

Výkonová spotřeba                                                      16 792 15 431 1 361 8,82 

Spotřeba materiálu a energie 9 091 8 293 798 9,62 

Služby 7 701 7 138 563 7,89 

Přidaná hodnota                                                       52 561 50 799 1 762 3,47 

Osobní náklady                                                       36 328 32 434 3 894 12,01 

Mzdové náklady 26 324 23 515 2 809 11,95 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

9 219 8 214 1 005 12,24 

Sociální náklady 785 705 80 11,35 

Daně a poplatky 18 21 -3 -14,29 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

4 760 4 655 105 2,26 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

140 173 -33 -19,08 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 43 -43 -100,00 

Tržby z prodeje materiálu 140 130 10 7,69 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

110 133 -23 -17,29 

Prodaný materiál 110 133 -23 -17,29 

Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. 
oblasti a komplexních NPO 

-2 857 3 000 -5 857 -195,23 

Ostatní provozní výnosy 756 762 -6 -0,79 

Ostatní provozní náklady 1 135 1 095 40 3,65 

Provozní výsledek hospodaření                                         13 963 10 396 3 567 34,31 

Výnosové úroky 8 9 -1 -11,11 

Nákladové úroky 470 944 -474 -50,21 

Ostatní finanční náklady 44 43 1 2,33 

Finanční výsledek hospodaření -506 -978 472 -48,26 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                  2 161 2 728 -567 -20,78 



 

 

 - splatná 3 401 2 269 1 132 49,89 

 - odložená -1 240 459 -1 699 -370,15 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11 296 6 690 4 606 68,85 

Výsledek hospodaření za účetní období  11 296 6 690 4 606 68,85 

Výsledek hospodaření před zdaněním 13 457 9 418 4 039 42,89 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 17. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2008/2007 (VZZ) 

  2008 2007 2008/2007 2008/2007 

      
absolutní 
zm. 

relativní změna 

Výkony                                                                     72 572 69 353 3 219 4,64 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

72 572 69 353 3 219 4,64 

Výkonová spotřeba                                                      18 643 16 792 1 851 11,02 

Spotřeba materiálu a energie 10 309 9 091 1 218 13,40 

Služby 8 334 7 701 633 8,22 

Přidaná hodnota                                                       53 929 52 561 1 368 2,60 

Osobní náklady                                                       37 916 36 328 1 588 4,37 

Mzdové náklady 27 589 26 324 1 265 4,81 

Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

  0 0   

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

9 438 9 219 219 2,38 

Sociální náklady 889 785 104 13,25 

Daně a poplatky 18 18 0 0,00 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

4 935 4 760 175 3,68 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

167 140 27 19,29 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

12   12   

Tržby z prodeje materiálu 155 140 15 10,71 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

141 110 31 28,18 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

    0   

Prodaný materiál 141 110 31 28,18 

Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. 
oblasti a komplexních NPO 

-2 867 -2 857 -10 0,35 

Ostatní provozní výnosy 324 756 -432 -57,14 

Ostatní provozní náklady 1 495 1 135 360 31,72 

Provozní výsledek hospodaření                                          12 782 13 963 -1 181 -8,46 

Výnosové úroky 8 8 0 0,00 

Nákladové úroky 162 470 -308 -65,53 

Ostatní finanční výnosy 0   0   



 

 

Ostatní finanční náklady 50 44 6 13,64 

Finanční výsledek hospodaření -204 -506 302 -59,68 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                  1 841 2 161 -320 -14,81 

 - splatná 2 858 3 401 -543 -15,97 

 - odložená -1 017 -1 240 223 -17,98 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

10 737 11 296 -559 -4,95 

Výsledek hospodaření za účetní 
období  

10 737 11 296 -559 -4,95 

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 578 13 457 -879 -6,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 18. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA za období 2009/2008 (VZZ) 

  2009 2008 2008/2009 2008/2009 

      absolutní zm relativní zm 

Tržby za prodej zboží 2,00 0,00 2,00 0,00 

N vynaložené na prodané zboží 1,00 0,00 1,00 0,00 

Obchodní marže                                            1,00 0,00 1,00 0,00 

Výkony                                                                     77127,00 72572,00 4555,00 6,28 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

77127,00 72572,00 4555,00 6,28 

Výkonová spotřeba                                                      18960,00 18643,00 317,00 1,70 

Spotřeba materiálu a energie 10074,00 10309,00 -235,00 -2,28 

Služby 8886,00 8334,00 552,00 6,62 

Přidaná hodnota                                                       58168,00 53929,00 4239,00 7,86 

Osobní náklady                                                       39559,00 37916,00 1643,00 4,33 

Mzdové náklady 29178,00 27589,00 1589,00 5,76 

Náklady na soc zab a zdrav poj 9475,00 9438,00 37,00 0,39 

Sociální náklady 906,00 889,00 17,00 1,91 

Daně a poplatky 16,00 18,00 -2,00 -11,11 

Odpisy DNHM a DHM 4567,00 4935,00 -368,00 -7,46 

Tržby z prodeje DM 174,00 167,00 7,00 4,19 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

0,00 12,00 -12,00 -100,00 

Tržby z prodeje materiálu 174,00 155,00 19,00 12,26 

ZC prodaného DM 127,00 141,00 -14,00 -9,93 

Prodaný materiál 127,00 141,00 -14,00 -9,93 

Změna stavu rezerv a opr. pol. v 
prov. oblasti  

2898,00 -2867,00 5765,00 -201,08 

Ostatní provozní výnosy 497,00 324,00 173,00 53,40 

Ostatní provozní náklady 1587,00 1495,00 92,00 6,15 

Provozní výsledek hospodaření                                              
(I.-A.+II.-B.-C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-
H.+V.-I.) 

10085,00 12782,00 -2697,00 -21,10 



 

 

Výnosové úroky 56,00 8,00 48,00 600,00 

Nákladové úroky 2,00 162,00 -160,00 -98,77 

Ostatní finanční náklady 46,00 50,00 -4,00 -8,00 

Finanční výsledek hospodaření 8,00 -204,00 212,00 -103,92 

Daň z příjmů za BČ                         1697,00 1841,00 -144,00 -7,82 

 - splatná 2099,00 2858,00 -759,00 -26,56 

 - odložená -402,00 -1017,00 615,00 -60,47 

VH za běžnou činnost 8396,00 10737,00 -2341,00 -21,80 

VH za účetní období  8396,00 10737,00 -2341,00 -21,80 

VH před zdaněním 10093,00 12578,00 -2485,00 -19,76 

 

 

 

 



 

 

Příloha 19. Pyramidový rozklad ukazatele EVA na bázi zúţeného hodnotového rozpětí za období 2006/2007 

 

1434,00 -2366,00

-3800,00 -2,65

0,0230 -0,0290 59932,0000 70863,0000

-0,0520 -2,2609 10931,0000 0,1824
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Příloha 20. Pyramidový rozklad ukazatele EVA na bázi zúţeného hodnotového rozpětí za období 2007/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2366,00 2973,00

5339,00 -2,26

-0,0334 0,0366 70863,0000 81300,0000

0,0700 -2,0950 10437,0000 0,1473

0,1594 0,1321 0,1928 0,0955

-0,0273 -0,1715 -0,0973 -0,5047

0,0428 0,0455 + 0,0500 0,0500

0,0027 0,0631 0,0000 0,0000

0,8090 0,8400 * 0,1447 0,1327 * 1,3620 1,1850

0,0310 0,0383 -0,0120 -0,0829 -0,1770 -0,1300 +

0,1000 0,0000
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+
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21.Pyramidový rozklad ukazatele EVA na bázi zúţeného hodnotového rozpětí za období 2008/2009 

2973,00 1146,00

-1827,00 -0,61

0,03657 0,01282 81300,00000 89391,00000

-0,02374 -0,64928 8091,00000 0,09952
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-0,03814 -0,28881 -0,01440 -0,15079
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+
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+
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*
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Spot.mat.a energie/V Služby/Výnosy

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

-502,86240 16,72111

-486,14129 -1,78482 9,03257 -386,47052 -419,25991

Výkonná spotřeba/V Daně a poplatky/V Ostatní N/V Odpisy/Výnosy Osobní náklady/V

0,58420 -0,92498 -221,75290 Zásoby Dl. + kr.pohledávky

Tržby z dl. Majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní výnosy

*

SA OA

-1284,62397 -222,09368 0,00000

*

-1284,62397 -222,09368 0,00000

Náklady/Tržby Tržby 1/Aktiva

0,00000

-39,01925 -1506,71765 74,72497
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