
 

 

Obsah 

 

1 Úvod ...................................................................................................................................1 

2 Metodologie hodnocení finanční výkonnosti ....................................................................3 

2.1 Význam finanční analýzy ...................................................................................3 

2.2 Uţivatelé finanční analýzy .................................................................................4 

2.3 Zdroje finanční analýzy .....................................................................................5 

2.4 Základní metody finanční analýzy......................................................................6 

2.5 Absolutní ukazatele............................................................................................7 

2.5.1 Horizontální analýza (analýza trendů) .................................................................7 

2.5.2 Vertikální analýza (analýza struktury) ................................................................8 

2.6 Rozdílové ukazatele ...........................................................................................8 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál .........................................................................................8 

2.6.2 Čisté pohotové prostředky ..................................................................................9 

2.6.3 Čistý peněţní majetek .........................................................................................9 

2.7 Poměrové ukazatele ...........................................................................................9 

2.7.1 Ukazatele rentability ......................................................................................... 10 

2.7.2 Ukazatele likvidity ........................................................................................... 11 

2.7.3 Ukazatele aktivity ............................................................................................. 13 

2.7.4 Ukazatele zadluţenosti ..................................................................................... 15 

2.8 Ekonomický normál ......................................................................................... 17 

2.9 Nerovnost ........................................................................................................ 18 

2.10 Bankrotní a bonitní modely ............................................................................ 19 

2.10.1 Altmanův index .............................................................................................. 19 

2.10.2 Index důvěryhodnosti IN ................................................................................ 21 

2.11.3 Kralickův rychlý test ...................................................................................... 22 

2.11 Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku ........................................ 24 

2.11.1 Ekonomická přidaná hodnota .......................................................................... 24 

2.11.2 Stanovení nákladů kapitálu ............................................................................. 27 

2.12 Pyramidový rozklad EVA .............................................................................. 30 

2.13 Analýza odchylek .......................................................................................... 32 

3 Analýza finanční výkonnosti podniku............................................................................. 37 

3.1 Představení společnosti Hirschmann Czech s. r. o. ........................................... 37 



 

 

3.2 Hodnocení finanční situace podniku................................................................. 40 

3.2.2 Procentní rozbor absolutních ukazatelů ............................................................. 40 

3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů ......................................................................... 45 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů ........................................................................ 46 

3.2.4.1 Porovnání vybraných poměrových ukazatelů s průměrnými hodnotami 

za odvětví ................................................................................................................. 53 

3.2.5 Analýza soustav ukazatelů ................................................................................ 56 

3.2.6 Souhrnné indexy hodnocení a predikční modely ............................................... 56 

3.2.7 Analýza výkonnosti firmy pomocí ekonomické přidané hodnoty ...................... 59 

3.2.8 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty ............................................ 61 

4 Zhodnocení výsledků ....................................................................................................... 63 

5 Závěr ................................................................................................................................ 67 

Seznam použité literatury .................................................................................................. 69 

Seznam použitých zkratek a symbolů ................................................................................ 71 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam použitých příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Úvod 

Zahraniční investoři vstupují čím dál tím častěji do podnikání českých subjektů a 

snaha České republiky o začlenění do hospodářských struktur Evropské unie nutí podniky 

k tomu, aby se dříve či později seznámily s novými přístupy k měření výkonnosti a úspěšnosti 

podnikatelských jednotek. Ve srovnání s dosavadními konzervativními přístupy se v praxi 

stále více prosazují nové přístupy a metody k měření výkonnosti, jako je EVA a MVA, tyto 

zkratky označují ekonomickou přidanou hodnotu a hodnotu přidanou trhem. Ukazatele 

nejlépe vystihují cíl všech podniků a tím je maximalizace hodnoty pro vlastníky. Tento 

přístup k řízení sleduje růst hodnoty pro akcionáře a zároveň představuje směr, pro který jsou 

prioritní zájmy vlastníků firem a růst jejich bohatství.  

Ve vyspělých trţních ekonomikách stále více firem přijímá ukazatel EVA, jako základ 

pro podnikové plánování a sledování výkonnosti firmy. Ukazatel EVA spočívá v tom, ţe při 

hodnocení výkonnosti bere v úvahu nejen náklady na cizí kapitál, ale téţ počítá s cenou 

vlastního kapitálu. S tím jak dochází k propojování trhů a také k bouřlivému rozvoji nových 

technologií nastává nejen globalizace, ale také změna v chápání výkonnosti podniků. Se 

vstupem České republiky do Evropské unie se metoda ekonomické přidané hodnoty dostala 

do popředí metod pro sledování výkonnosti firmy a je tedy velmi pozitivním signálem, ţe i 

v praxi českých podniků je této metodě věnována zvýšená pozornost.  

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku pomocí 

ukazatele EVA. Analyzovanou společností je společnost Hirschmann Czech s.r.o., která sídlí 

v průmyslové zóně Vsetín-Bobrky. Společnost se zabývá výrobou kabelových svazků pro 

automobilový průmysl. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční výkonnost společnosti Hirschmann 

Czech s.r.o. pro roky 2003 aţ 2009 na základě poměrových ukazatelů finanční analýzy a 

souhrnných charakteristik hodnocení finanční pozice. Dále je zhodnocení provedeno dle 

hodnotových ukazatelů, jeţ jsou zaměřeny na ekonomickou přidanou hodnotu. Dílčí vlivy 

jednotlivých ukazatelů na ukazatel EVA jsou vyčísleny pro rok 2007-2008 a 2008-2009. 

Práce je rozčleněna na dvě části. V první části je uveden popis finanční výkonnosti 

podniku, finanční analýzy, jejich uţivatelů, zdrojů a základních metod. Dále je v této 

metodologické části rozebrán ekonomický normál a bankrotní a bonitní modely. Hlavní 

pozornost je ovšem věnována ekonomické přidané hodnotě a jejímu rozkladu. Ve druhé 

stěţejní části práce bude představena společnost Hirschmann Czech s.r.o. a bude zhodnocena 
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její finanční výkonnost na základě pouţitých metod. Rovněţ bude provedeno zhodnocení 

výsledků, jeţ budou porovnávány a komentovány. 
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2 Metodologie hodnocení finanční výkonnosti 

V dané kapitole bude rozebrána finanční analýza, jak její význam, uţivatelé, zdroje, 

jednotlivé metody, dále rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, tak také analýza soustav 

ukazatelů, souhrnné indexy hodnocení, predikční modely a v neposlední řadě ekonomická 

přidaná hodnota, která je stěţejní podstatou práce.  

2.1 Význam finanční analýzy 

Celá subkapitola význam finanční analýzy je čerpána z literatury Kislingerová (2007). 

Finanční analýza je základní dovedností kaţdého finančního manaţera. Závěry a 

poznatky z finanční analýzy tvoří kaţdodenní součást práce kaţdého manaţera a také slouţí 

nejen pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale také pro reporting 

vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům.  

V první řadě před přijetím jakéhokoliv investičního a finančního rozhodnutí 

v podniku, musí být známa finanční kondice, neboli finanční zdraví firmy. Nejedná se jen o 

momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase, stabilitu, respektive 

volatilitu výsledků a o porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo 

porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o kladech i záporech výkonnosti 

podniku, také o potenciálních rizicích, která plynou z dosavadního fungování. „Shodný 

aparát, který pouţíváme k analýze minulosti a současnosti, je vyuţíván rovněţ k analýze 

dopadů přijímaných rozhodnutí do budoucí finanční kondice; finanční analýza a její závěry 

tak značně ovlivňují finanční rozhodování“, jak uvádí Kislingerová (2007, str. 21). 

Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejichţ cílem je zjistit a vyhodnotit 

komplexně finanční situaci podniku. V podniku zpracovává finanční analýzu ekonomický 

úsek, výsledky finanční analýzy spolu s výroční zprávou zpravidla garantuje finanční ředitel. 

V praxi se pak lze setkat s názorem, ţe finanční analýza není nutná. Většinou se za dostačující 

povaţují data z účetnictví pro finanční rozhodování získaná prostřednictvím účetních výkazů, 

coţ je rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o peněţních tocích. Tyto výkazy podnik 

shromaţďuje, eviduje, třídí a dokumentuje veškeré údaje o současném a minulém hospodaření 

podniku. Pro rozhodování finančních manaţerů však nemají tyto souhrnné údaje dostatečnou 

vypovídací schopnost. „Nemohou poskytnout a ani neposkytují úplný a detailní obraz o 

hospodaření podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, příleţitostech, o 

finančním zdraví podniku a o celkové kvalitě hospodaření“, jak uvádí Kislingerová (2007, str. 

22). K tomu to účelu finanční manaţeři vyuţívají finanční analýzu jako formalizovanou 
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metodu, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací 

schopnost, jakoţ i umoţňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční 

situaci podniku, podle nichţ lze přijímat rozhodnutí různého typu.  

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Subkapitola uţivatelé finanční analýzy je čerpána z literatury Kislingerová (2007).

 Jak manaţeři, tak také další subjekty, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem, 

mají zájem o informace, které se týkají právě finančního stavu podniku. Tito uţivatelé 

finanční analýzy jsou externí a interní. K externím lze řadit investory, banky a jiné věřitele, 

stát a jeho orgány, obchodní partnery (zákazníky, dodavatele), manaţery, konkurenci apod. 

Naopak k interním uţivatelům výsledků finanční analýzy se řadí manaţeři, odboráři a 

zaměstnanci.  

Investoři představují pro podnik poskytovatele kapitálu, sledují informace o finanční 

výkonnosti podniku ze dvou důvodů. Jako prvním důvodem je získání dostatečného mnoţství 

informací pro rozhodování o případných investicích v daném podniku. Druhým důvodem je 

získání informací, jak podnik nakládá se zdroji, které poskytli investoři.  

Banky a ostatní věřitelé vyuţívají informace získané z finanční analýzy pro závěry o 

finančním stavu potenciálního nebo jiţ existujícího dluţníka. Musí také docházet 

k pravidelnému reportingu od podniku k bance o vývoji finanční situace, coţ tvoří integrální 

součást úvěrových smluv.  

Stát zaměřuje pozornost především na kontrolu správnosti vykázaných daní. Naopak 

státní orgány vyuţívají informace o jednotlivých podnicích pro různá statistická šetření, 

kontrolu podniků se státní majetkovou účastí apod. 

Obchodní partneři (dodavatelé) zaměřují svou pozornost především ke schopnosti 

podniku hradit své splatné závazky. Sledují převáţně solventnost, likviditu a zadluţenost. Co 

se týká odběratelů, tak mají zájem na příznivé finanční situaci dodavatele. Prioritním cílem je 

bezproblémové zajištění výroby. 

Manaţeři vyuţívají výstupu finanční analýzy pro operativní i strategické finanční 

řízení podniku. Mají také nejlepší předpoklady pro zpracování finanční analýzy, neboť 

disponují i těmito informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím zájemcům.  

Zaměstnanci daného podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a 

finanční stabilitě podniku.  
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2.3 Zdroje finanční analýzy 

Subkapitola se opírá o knihu Kislingerová (2007). 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka, která je v České 

republice upravována zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Nejčastějším typem účetní 

závěrky je řádná účetní závěrka, je zpracovávána k poslednímu dni běţného účetního období, 

jelikoţ k tomuto časovému okamţiku jsou uzavírány účetní knihy. Dalším zdrojem informací 

pro zpracování finanční analýzy je výroční zpráva. Připravují ji ty účetní jednotky, které dle 

zákona o účetnictví podléhají auditu. Mezi standardní účetní výkazy, které tvoří účetní 

závěrku, je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněţních tocích. Součástí účetní závěrky 

je také příloha k účetní závěrce.  

Jednotlivé údaje zjištěné právě z rozvahy charakterizují stav ekonomické veličiny, 

respektive stav majetku a zdrojů podniku k určitému datu. Jedná se tedy o stavové ukazatele. 

Rozvaha má stranu aktiv, jeţ tvoří dlouhodobý majetek a oběţná aktiva a také stranu pasiv, 

která se skládá z vlastního kapitálu, cizích zdrojů neboli dluhů a krátkodobých závazků. 

Obecně platí princip bilanční rovnosti, tedy, ţe ţádná firma nemůţe mít více majetku, neţ má 

zdrojů a opačně.  

Smyslem výkazu zisků a ztrát je informovat o úspěšnosti práce podniku a o výsledku, 

kterého dosáhl podnikatelskou činností. Zachycuje tedy vztahy mezi výnosy podniku 

dosaţenými v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvořením. Tento výkaz má 

v České republice stupňovité uspořádání, je rozlišována část provozní, finanční a mimořádná. 

Mezi rozvahou a výkazem zisků a ztrát je také základní vazba a to tvorba a zachycení 

hospodářského výsledku. V rámci výkazu zisků a ztrát lze charakterizovat nejpouţívanější 

kategorie zisku: 

ZISK 

 Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

 + daň z příjmů za mimořádnou činnost 

 + daň z příjmů za běţnou činnost 

 = Zisk před zdaněním (EBT) 

 + nákladové úroky 

 = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

 + odpisy 

 = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

Zdroj: Kislingerová (2007) 
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Výkaz cash flow neboli výkaz o peněţních tocích poskytuje informace o příjmech a 

výdajích, které podnik v minulém účetním období realizoval. Ţádoucím stavem je, aby příjmy 

přesahovaly výdaje. Tento výkaz zobrazuje skutečný pohyb peněţních prostředků a je jistým 

doplněním dvou výše zmíněných výkazů. Jeho koncepce je zaloţena na skutečných 

hotovostních tocích, vychází z časového nesouladu hospodářských operací a jejich finančního 

zachycení, tj. z rozdílů mezi náklady a výnosy na straně jedné a výdaji a příjmy na straně 

druhé. Pojem cash flow je vnímán buď staticky jako volná peněţní zásoba, která je k dispozici 

nebo také dynamicky, jako potenciální, budoucí, odnímatelný výnos, který můţe investor 

získat v případě, ţe by investoval do podniku. Peněţním tokem se rozumí pohyb peněţních 

prostředků a peněţních ekvivalentů. Výkaz dává přehled o peněţních tocích ze tří základních 

činností a to provozní činnosti, investiční činnosti a také k finanční činnosti.  

Dále jako doplňující je také příloha k účetní závěrce, která podává vysvětlující 

informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Důleţitým a základním poţadavkem je 

spolehlivost, neutralita a srozumitelnost vedení účetních záznamů. Základní informace 

uváděné v příloze tvoří: 

 obecné údaje, 

 informace o pouţitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování, 

 doplňující informace k rozvaze, 

 přehled o peněţních tocích. 

 

V neposlední řadě je nutné dodat, ţe pro detailní rozbor finanční situace podniku 

nejsou dostačující samotné účetní výkazy, ale důleţité jsou i další zdroje např. burzovní 

zpravodajství, předpovědi analytiků, oficiální ekonomická statistika, firemní statistiky, interní 

směrnice, zprávy vedoucích pracovníků apod. 

 

2.4 Základní metody finanční analýzy 

Subkapitola s názvem základní metody finanční analýzy vychází z literatury 

Kislingerová (2007). 

Ve finanční analýze bývají zpravidla pouţívány dvě rozborové techniky, jedná se o 

procentní rozbor a poměrovou analýzu. Pro obě techniky je východisko v absolutních 
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ukazatelích, jak stavových, tak tokových veličinách, které tvoří obsah účetních výkazů. 

„Technika procentního rozboru spočívá v rozboru absolutních vstupních dat a zpracování 

rozboru vertikální (tj. procentní rozbor) a horizontální (tj. výpočet rozdílů a indexů) struktury 

účetních výkazů“, jak uvádí Kislingerová (2007, str. 75). Dále navazuje na rozbor absolutních 

vstupních veličin další krok, kterým je vytvoření soustavy ukazatelů. K budování „tradičních“ 

ukazatelových soustav jsou dva základní přístupy a to soustavy paralelní a pyramidové.  

 

2.5 Absolutní ukazatele 

Kapitola vychází z literatury Kislingerová (2007) a Dluhošová (2010). 

Základním zdrojem jsou data obsaţená ve finančních výkazech. Data jsou 

v hodnotovém vyjádření a důleţitým aspektem je to, ţe se jedná o data v absolutním 

vyjádření, která měří rozměr určitých jevů, např. majetku nebo kapitálu, podle toho, zda 

vyjadřují určitý stav, nebo informují o údajích za určitý interval, jedná se o veličiny stavové a 

tokové. Stavové veličiny vycházejí z rozvahy, kde je k určitému datu uvedena hodnota 

majetku a kapitálu. Veličiny tokové naopak vycházejí z výkazu zisků a ztrát a výkazu cash 

flow.  

 

2.5.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Jedná se o rozbor horizontální struktury účetních výkazů a jde tedy o to, ţe se hledá 

odpověď na otázky, o kolik jednotek se změnila příslušná poloţka v čase a o kolik % se 

změnila příslušná jednotka v čase. Rozbor je zpracováván buď meziročně, kdy se porovnávají 

dvě po sobě jdoucí období, nebo rozbor za několik účetních období. Jako druhý krok lze 

počítat indexy bazické, kdy porovnáváme běţné období s výchozí bází, nebo řetězové, kdy 

porovnáváme hodnoty období běţného k období základnímu. Cílem horizontální analýzy je 

změřit pohyby jednotlivých veličin, jak absolutně, tak relativně a také jejich intenzitu,  

 

Absolutní změna = UtUtUt 1 ,                   (2.1) 

 

Relativní změna = 
1

1

Ut

UtUt
= 

1Ut

Ut
,        (2.2) 

 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běţný rok, t-1 je předchozí rok. 
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2.5.2 Vertikální analýza (analýza struktury) 

Cílem vertikální analýzy účetních výkazů je zjistit, jak se například jednotlivé 

majetkové části podílely na bilanční sumě. Vyuţívá se zejména při analýze aktiv a pasiv 

podniku. „Ve výkazu zisku a ztráty se jako celek bere například velikost trţeb a v rozvaze je 

základ tvořen celkovou výší aktiv případně dílčích sloţek aktiv“, jak uvádí Dluhošová (2010, 

str. 70). Pokud jsou k dispozici minimálně dvě nebo více časových období, lze identifikovat 

pohyby v nastavení například majetkového portfolia nebo portfolia kapitálu. Provádí se 

samozřejmě i porovnání se srovnatelnými firmami, konkurencí nebo také odvětvové 

porovnání. Obecný vzorec vypadá následovně: 

 

Podíl na celku = 
Ui

Ui
,                     (2.3) 

 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

 

2.6 Rozdílové ukazatele 

Ve finanční analýze se pracuje také s rozdílovými ukazateli. Nejdůleţitějším 

rozdílovým ukazatelem je výpočet pracovního kapitálu, dále výpočet čistých pohotových 

prostředků a také čistých peněţně-pohledávkových finančních fondů.  

 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) je nejčastěji uţívaný rozdílový ukazatel. 

Ve finanční analýze se pracuje s čistým pracovním kapitálem netto, jeţ je vypočten jako 

rozdíl oběţných aktiv a krátkodobých závazků, dle vzorce (2.4). 

 

Čistý pracovní kapitál = oběţná aktiva – krátkodobé závazky.     (2.4) 

 

Vztah oběţných aktiv a krátkodobých závazků má významný vliv na platební 

schopnost podniku. Aby byl podnik dostatečně likvidní, musí mít potřebnou výši volného 

kapitálu. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím větší by měla být schopnost 

podniku hradit své finanční závazky. Pokud se však ukazatel pohybuje v záporných 

hodnotách, jedná se o tzv. nekrytý dluh.  
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2.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky, jinak také peněţní finanční fond, vyjadřují rozdíl mezi 

pohotovými peněţními prostředky a okamţitě splatnými závazky, dle vzorce (2.5). Výhodou 

ukazatele je nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Pro externí analytiky 

jsou vstupní údaje pro výpočet tohoto ukazatele zveřejňovány v účetní závěrce. 

 

Čisté pohotové prostředky = pohotové peněţní prostředky – okamţitě splatné závazky.  (2.5) 

2.6.3 Čistý peněžní majetek 

Čistý peněţní majetek (peněţně pohledávkový finanční fond), dle vzorce (2.6) 

představuje určitý kompromis mezi oběma ukazateli, vedle pohotových prostředků a jejich 

ekvivalentů zahrnuje do oběţných aktiv i krátkodobé pohledávky.  

 

Čistý peněţní majetek = oběţná aktiva-zásoby-nelikvidní pohledávky-krátkodobá pasiva.(2.6) 

 

2.7 Poměrové ukazatele 

Subkapitola poměrové ukazatele vychází z literatury Kislingerová (2007). 

Dalším navazujícím krokem na analýzu absolutních vstupních dat je výpočet 

poměrových ukazatelů, jeţ pokrývají veškeré sloţky výkonnosti podniku. Dle cíle analýzy a 

okruhu uţivatelů, pro něţ je analýza zpracovávána se liší uspořádání, počet i konstrukce. 

Nejčastěji se lze setkat s bloky ukazatelů: 

 rentability 

 likvidity, 

 aktivity, 

 zadluţenosti, 

 kapitálového trhu.  

 

V práci nebudou pouţity ukazatele kapitálového trhu. Jednotlivé ukazatele mohou být 

uspořádány do soustavy paralelní nebo pyramidové. V paralelní soustavě jsou vytvářeny 

bloky ukazatelů, které měří určitou stránku finanční situace podniku a pro finanční zdraví jsou 

vnímány všechny charakteristiky jako rovnocenné. Podnik musí být nejen rentabilní, ale také 

přiměřeně zadluţený a likvidní, aby mohl dlouhodobě existovat. Naopak pyramidové 
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soustavy jsou určeny pro rozklad syntetického ukazatele. „Smyslem pyramidy je pak vysvětlit 

změny chování vrcholového ukazatele a změřit i intenzitu působení jednotlivých činitelů 

majících vliv na vrchol“, jak uvádí Kislingerová (2007, str. 71). 

 

2.7.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (Profitability Ratios) také označovány jako ukazatele výnosnosti 

nebo návratnosti, jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaţeného 

podnikatelskou činností k nějaké srovnávací základně, která můţe být jak na straně aktiv, tak 

na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Mohou zobrazovat jak pozitivní, tak negativní vliv řízení 

aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Všechny ukazatele rentability mají 

podobnou interpretaci, jelikoţ udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. 

Poměrových ukazatelů rentability existuje celá řada, avšak v praxi se nejčastěji pouţívají: 

 

 rentabilita investovaného kapitálu (ROCE), 

 rentabilita aktiv (ROA), 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

 rentabilita trţeb (ROS). 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE-Return on Capital Employed) se opírá o 

základní fungování na kapitálovém trhu, coţ je základní místo, kde podniky získávají 

dodatečné zdroje pro financování potřeb. Tento ukazatel měří efekt, tj. kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a 

věřiteli. Ukazatel se vypočte dle vzorce (2.7) 

 

ROCE = 
BUDlZDlRVK

EBIT

..
,         (2.7) 

 

kde EBIT je zisk před zdaněním a nákladovými úroky, VK je vlastní kapitál, R jsou rezervy, 

Dl.Z jsou dlouhodobé závazky a Dl.BU jsou bankovní úvěry dlouhodobé. 

 

Rentabilita aktiv (ROA-Return on Assets, Basic Earning Power) poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována 
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z vlastního kapitálu nebo cizího kapitálu. Jedná se o klíčové měřítko rentability. Vztah je dán 

vzorcem (2.8) 

 

ROA = 
A

EBIT
,           (2.8) 

 

kde A jsou aktiva. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE-Return on Equity) měří, kolik čistého zisku připadá 

na 1 Kč investovaného kapitálu akcionářem. ROE je jedním z klíčových ukazatelů, na který 

soustřeďují pozornost akcionáři, investoři i společníci. Ukazatel se vypočte dle vzorce (2.9) a 

podstatné je upozornit na vymezení vlastního kapitálu, který v sobě zahrnuje jak základní 

kapitál, tak i další sloţky např. emisní áţio, zákonné a další fondy. 

 

ROE = 
VK

EAT
,            (2.9) 

 

kde EAT je zisk po zdanění. 

 

Rentabilita tržeb (ROS-Return on Sales) tvoří jádro efektivnosti podniku, a pokud analytik 

zjistí problémy u tohoto ukazatele, lze se domnívat, ţe budou ve všech dalších oblastech. 

Ukazatel vypočteme dle vzorce (2.10), kde trţby ve jmenovateli představují trţní ohodnocení 

výkonů firmy za určité časové období. 

 

ROS = 
TR

EBIT
,                               (2.10) 

 

kde TR jsou trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb a trţby z prodeje zboţí. 

 

2.7.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita (Liquidity Ratios) je jednou ze základních podmínek pro dlouhodobou 

existenci podniku. Podnik musí být nejen přiměřeně rentabilní, výnosný, ale musí být 

současně schopen uhradit své potřeby. V této oblasti se pracuje i s následujícími pojmy: 
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 solventnost, vyjadřuje schopnost podniku hradit včas, v poţadované výši a na 

poţadovaném místě všechny splatné závazky, 

 likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněţní prostředky a 

těmi krýt včas, v poţadované podobě na poţadovaném místě všechny splatné závazky, 

 likvidnost se váţe především k majetkovým sloţkám a vyjadřuje míru obtíţnosti 

transformace majetku do hotovostní formy. 

Z hlediska likvidnosti dělíme oběţný majetek na tři stupně. V prvním stupni, tedy 

nejvyšším, je krátkodobý finanční majetek. Ve druhém stupni jsou krátkodobé pohledávky a 

ve třetím stupni jsou zásoby. 

Likvidita je spojována se třemi základními poměrovými ukazateli: 

 běţnou likviditou, 

 pohotovou likviditou, 

 hotovostní (peněţní) likviditou. 

 

Běžná likvidita (Current Ratio) poměřuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé 

závazky, tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá 

oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost. Je velice obtíţné najít „ideální“ hodnotu tohoto 

ukazatele, avšak jisté doporučení je v intervalu 1,6-2,5, kdy v jeho rozmezí by se likvidita 

měla pohybovat.  

 

Běţná likvidita = 
ZKr

OA

.
,                   (2.11) 

 

kde OA jsou oběţná aktiva, Kr.Z jsou krátkodobé závazky. 

 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) pracuje v čitateli s oběţnými aktivy, ze kterých je 

vyloučena právě nejméně likvidní část oběţných aktiv a to zásoby. Důleţitější, neţ sledovat 

samotnou hodnotu ukazatele, je sledovat vývoj ukazatele v čase. Jistá doporučená hodnota 

neboli optimální výše ukazatele je 0,7-1, u konzervativní strategie se doporučuje 1,1-1,5 a 

naopak u agresivní strategie 0,4-0,7. Pro ukazatele pohotové likvidity, který se rovná 1 je 

zřejmé, ţe podnik by měl být schopen vyrovnat své závazky bez nutnosti prodeje svých 

zásob. 
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Pohotová likvidita = 
ZKr

ZásobyOA

.
.                  (2.12) 

 

Peněžní likvidita (Cash Position Ratio) je nejpřísnější ukazatel, který patří do bloku 

ukazatelů likvidity. Ukazatel se vypočte dle vzorce (2.13) a hotovostí se rozumí všechny 

pohotové platební prostředky, tedy nejen suma prostředků na běţném účtu, v pokladně, ale 

také volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky apod. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je 0,2.  

 

Peněţní likvidita = 
ZKr

PP

.
,                   (2.13) 

 

kde PP jsou peněţní prostředky. 

 

2.7.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (Activity Ratios) jsou kombinovanými ukazateli, kdy jsou do 

vzájemného vztahu dávány jednotlivé poloţky účetního výkazu rozvaha a také výkazu zisků a 

ztrát. Ukazatele aktivity jsou vyuţívány pro řízení aktiv a informují, jak podnik vyuţívá 

jednotlivé majetkové části, zda disponuje relativně rozsáhlými kapacitami, které zatím nejsou 

příliš firmou vyuţívány, nebo naopak příliš vysoká rychlost obratu můţe být signálem, ţe 

firma nemá dostatek produktivních aktiv a z hlediska budoucích růstových příleţitostí nebude 

mít šanci pro jejich realizaci, jak uvádí Kislingerová (2007, str. 82). V extrémním případě 

můţe být i signálem blíţícího se úpadku v důsledku nezvládnutého růstu. Ukazatele aktivity 

jsou jedním ze tří základních činitelů efektivnosti, které mají zásadní vliv na ukazatel ROA a 

ROE. Lze pracovat se dvěma typy ukazatelů aktivity vyjádřenými buď počtem obratů, nebo 

dobou obratu. Mezi ukazatele aktivity řadíme: 

 

 obrat aktiv, 

 obrat dlouhodobého majetku, 

 obrat zásob, 

 doba obratu zásob, 

 doba splatnosti pohledávek, 

 doba splatnosti krátkodobých závazků. 
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Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. 

Je to komplexní ukazatel, který měří efektivnost vyuţívání celkových aktiv. Obrat aktiv by 

měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. Ukazatel se vypočte dle vzorce (2.14) a pro 

objektivní výsledky je vhodné především odvětvové srovnání. 

 

Obrat aktiv = 
A

TR
,                    (2.14) 

 

kde TR jsou trţby, A jsou celková aktiva. 

 

 

Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) udává, kolikrát se dlouhodobý 

majetek obrátí v trţby za rok a měří efektivnost vyuţívání budov, strojů, zařízení a jiných 

dlouhodobých majetkových částí. Pro provádění mezipodnikového srovnání nelze opomenout 

míru odepsanosti aktiv a metody odepisování, jelikoţ vysoká odepsanost zlepšuje hodnotu 

ukazatele. Ukazatel by měl být proto interpretován vţdy v kontextu s pouţívanou účetní 

odpisovou a oceňovací metodou podniku. Ukazatel je vypočten dle vzorce (2.15). 

 

Obrat dlouhodobého majetku = 
MDl

TR

.
,                 (2.15) 

 

kde Dl.M je dlouhodobý majetek. 

 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) je podíl trţeb a průměrné hodnoty zásob, 

popřípadě jsou trţby nahrazovány denními náklady nebo denní spotřebou, která obvykle 

přesněji vyjadřuje obrat zásob. Ukazatel udává kolikrát je kaţdá poloţka zásob v průběhu 

roku prodána a opětovně naskladněna. 

 

Obrat zásob = 
Zásoby

TR
.                   (2.16) 

 

„Doba obratu zásob (Inventory Turnover) vyjadřuje průměrný počet dnů, po něţ jsou 

zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby (v případě surovin a materiálu) nebo do 

doby jejich prodeje (u zásob vlastní výroby)“, dle Kislingerové (2007, str. 83). Situace 
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v podniku je dobrá, pokud platí, ţe obratovost zásob se zvyšuje a doba obratu sniţuje, 

respektive zrychluje. Avšak pro zajištění plynulosti výroby musí existovat určitý vztah mezi 

optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob.  

 

Doba obratu zásob = 
360/TR

Zásoby
.                  (2.17) 

 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) udává dobu, po kterou musí firma 

čekat na inkaso plateb za své jiţ provedené trţby za vyrobené výrobky a poskytnuté sluţby. 

Tento ukazatel měří, kolik uplyne dní, během nichţ je inkaso peněz za trţby zadrţeno 

v pohledávkách. Samozřejmě v úvahu je nutné brát jak zvyklosti dané země, tak velikost 

firmy, popřípadě postavení na trhu a další faktory. Ukazatel vypočteme dle vzorce (2.18). 

 

Doba splatnosti pohledávek = 
360/TR

Pohledávky
.                 (2.18) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) udává dobu ve dnech, 

po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik vyuţívá bezplatný obchodní úvěr. 

Ukazatel se vypočte dle vzorce (2.19). 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = 
360/

.

TR

ZKr
,                (2.19) 

 

kde Kr.Z jsou krátkodobé závazky a ve jmenovali jsou uváděny průměrné trţby. 

 

2.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti (Leverage Ratios) vyjadřují, jak podnik pouţívá k financování 

svých aktiv cizí zdroje. U velkých podniků je v dnešní době prakticky nemyslitelné, aby 

podnik financoval veškerá svá aktiva pouze z vlastního kapitálu, nebo naopak jen z kapitálu 

cizího. Pouţití pouze vlastního kapitálu by znamenalo sníţení celkové výnosnosti vloţeného 

kapitálu a na druhé straně financování všech podnikových aktiv jen cizím kapitálem je 

vyloučeno jistým právním předpisem, který při zahájení podnikání stanovuje určitou výši 

vlastního kapitálu. Pro financování svých činností cizími zdroji je hlavním motivem relativně 



16 

 

niţší cena ve srovnání se zdroji vlastními. „Ukazatele zadluţenosti jsou ovlivňovány čtyřmi 

základními faktory, které podniky zvaţují: jsou to daně, riziko, typ aktiv a stupeň finanční 

volnosti podniku“, jak uvádí Kislingerová (2007, str. 85). Mezi ukazatele zadluţenosti se řadí: 

 

 celková zadluţenost, 

 zadluţenost vlastního kapitálu, 

 majetkový koeficient, 

 ukazatel úrokového krytí, 

 ukazatel úrokového zatíţení. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (Total Debt to Total Assets) firmy měří podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu, z něhoţ firma financuje svůj majetek. Nazývá se také ukazatelem 

věřitelského rizika. Pozitivní je klesající trend tohoto ukazatele v čase. Výši celkové 

zadluţenosti zjistíme dosazením do vzorce (2.20). 

 

Ukazatel věřitelského rizika = 
A

CZ
,                  (2.20) 

 

kde CZ jsou celkové cizí zdroje, A jsou celková aktiva. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Indicator of debt equity) dává do poměru cizí 

zdroje a vlastní kapitál. Přijatelná zadluţenost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje podniku 

a postoji vlastníků k rizikům. U stabilních firem by se měla zadluţenost pohybovat v intervalu 

80-120 %, pozitivní je klesající trend. Hodnota ukazatele se vypočte dle vzorce (2.21). 

 

Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu = 
VK

CZ
.                (2.21) 

 

Majetkový koeficient (Equity ratio) nazýván také ukazatelem finanční páky. Důleţitým 

cílem finančního řízení podniku je dosaţení optimální zadluţenosti, nebo li optimálního 

poměru vlastních a cizích zdrojů financování. Tento poměr souvisí s náklady spojenými se 

získáním určitého druhu kapitálu. Náklady cizího kapitálu jsou obecně chápány úroky, které 

podnik musí zaplatit za získání těchto zdrojů. Náklady na vlastní kapitál představují dividendy 

a podíly na zisku. Náklady vlastního kapitálu jsou draţší neţ náklady na cizí kapitál. Krytí 
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potřeb především vlastními zdroji, by tedy mohlo vést k finančnímu zatěţování podniku a 

k nepruţným reakcím na finanční potřeby v dané společnosti. Ukazatel by měl mít stabilní 

úroveň a vypočte se dle vzorce (2.22). 

 

Majetkový koeficient = 
VK

A
.                   (2.22) 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) udává informace o tom, kolikrát 

je zajištěno placení úroků, neboli kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku. Čím je 

hodnota ukazatele vyšší, tím je situace ve firmě lepší. Rovná-li se hodnota 100 %, znamená 

to, ţe podnik svou činností vydělá pouze na úroky a zisk je tedy nulový. Je-li hodnota niţší 

neţ 100 %, znamená to, ţe si podnik nevydělá ani na úroky. Pozitivní je rostoucí trend tohoto 

ukazatele a vypočte se dle vzorce (2.23). 

 

Ukazatel úrokového krytí = 
CNúroky

EBIT
,                 (2.23) 

 

kde EBIT je zisk před zdaněním a nákladovými úroky, CN úroky jsou celkové nákladové 

úroky. 

 

Ukazatel úrokového zatížení (Indicator of the interest burden) je převrácenou hodnotou 

ukazatele úrokového krytí a vyjadřuje, jakou část zisku odčerpávají úroky. Obecně platí, ţe 

pokud má podnik niţší úrokové zatíţení, můţe si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Ţádoucí je 

pro firmu sníţit úrokové zatíţení, ovšem do určité míry. Rozhodující je totiţ výnosnost 

vloţených prostředků a úrokové míry. Ukazatel vychází ze vzorce (2.24). 

 

Ukazatel úrokového zatíţení = 
EBIT

CNúroky
.                 (2.24) 

 

2.8 Ekonomický normál 

Cílem ekonomického normálu je ukázat, zda je rozvoj podniku převáţně intenzivní 

nebo extenzivní. Extenzivní rozvoj podniku je způsoben pouţitím většího mnoţství 

produkčních faktorů (tj. půdy, práce a kapitálu), které jsou v účetnictví zachyceny 
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prostřednictvím jednotlivých forem aktiv (resp. pasiv) a prostřednictvím mzdových (resp. 

osobních) nákladů. Intenzivní rozvoj podniku je výsledkem vyššího vyuţití produkčních 

faktorů a jeho dosaţení by mělo být cílem podniku. Sleduje se, zda se v čase některé 

ukazatele vyvíjejí neţ jiné. Pro úspěšný intenzivní rozvoj podniku je například ţádoucí, aby 

byl: 

 růst pracovníků pomalejší neţ růst mezd, 

 růst mezd pomalejší neţ růst majetku, 

 růst zásob pomalejší neţ růst trţeb, 

 růst výkonové spotřeby pomalejší neţ růst trţeb, 

 růst přidané hodnoty rychlejší neţ růst trţeb. 

 

Ekonomický normál pomáhá vyhodnotit dynamiku vývoje vybraných charakteristik 

podniku. Pracujeme zde s indexem čistého zisku, indexem trţeb, indexem celkových nákladů 

a indexem dlouhodobého hmotného majetku. Obecně by mělo platit, ţe dynamika výstupu by 

měla být vyšší neţ dynamika vstupů. Takţe index čistého zisku by měl být větší, neţ index 

trţeb, ten by měl být větší neţ index celkových nákladů a ten větší neţ index dlouhodobého 

hmotného majetku a ten zase větší neţ index mzdových nákladů.  

Při výpočtu indexu poměřujeme vţdy dvě po sobě jdoucí období. V případě indexu 

čistého zisku je to poměr čistého zisku v jednotlivých letech. Stejným způsobem vydělíme 

trţby, celkové náklady a dlouhodobý hmotný majetek. Ve výsledné tabulce zhodnotíme 

vzájemný vývoj těchto indexů. 

 

2.9 Nerovnost 

Tato subkapitola vychází z literatury Kislingerová (2007). 

Cílem nerovnosti je ukázat, zda je pro podnik výhodné vyuţívat cizí kapitál. Cizí 

kapitál pouţívá podnik proto, aby zvýšil výnosnost vlastního kapitálu. Tento efekt se podaří 

podniku docílit pouze v tom případě, ţe náklady na cizí kapitál budou niţší, neţ je úhrnná 

výnosnost aktiv a úhrnná výnosnost aktiv bude niţší neţ rentabilita vlastního kapitálu. Pro 

výpočet nerovnosti se nejdříve musí vypočíst jednotlivé dílčí ukazatele dle vzorce 2.25 – 2.27. 

A následně dojde k jejich porovnání, kdy ideální stav udává relace mezi ukazateli viz Obr. 

2.1. 
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Obr. 2.1 Nerovnost 

Náklady na cizí kapitál < Úhrnná výnosnost aktiv < 
Rentabilita vlastního 

kapitálu 

 

 

Náklady na cizí kapitál = 
CZ

CNúroky
                  (2.25) 

 

Úhrnná výnosnost aktiv = 
A

EBIT
                  (2.26) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu = 
VK

EBIT
                 (2.27) 

 

2.10 Bankrotní a bonitní modely 

Subkapitola 2.10 s názvem bankrotní a bonitní modely vychází z literatury 

Kislingerová (2007) a Dluhošová (2010). 

Bankrotní a bonitní modely jsou součástí finanční analýzy a jejich pomocí lze docela 

snadným způsobem vyhodnotit aktuální finanční a ekonomickou situaci podniku. Ukazatele 

jsou zaloţeny na srovnání výsledků firmy se statisticky zjištěnými a zpracovanými daty 

srovnatelných podniků ve stejném oboru podnikání. Bankrotními modely jsou Altmanův 

model a Index důvěryhodnosti IN. Naopak Kralickův rychlý test je zařazen mezi bonitní 

modely.  

 

2.10.1 Altmanův index 

Altmanův model je jedním z modelů predikce finanční tísně. Finanční tísní rozumíme 

finanční situaci podniku, kdy podnik má váţné platební obtíţe, které nelze řešit jinak neţ 

zásadní změnou jeho činnosti nebo struktury. 

Altmanova analýza patří do modelů násobné diskriminační analýzy. Je zaloţena na 

pěti nejdůleţitějších kvantitativních ukazatelích. Vybraným ukazatelům jsou přiřazeny váhy 

podle významnosti a je získáno Z-skóre, které na základě mnoholetých výzkumů a porovnání 

různých podniků poskytne rychlou informaci o stavu daného podniku. Pomocí Z-skóre 



20 

 

můţeme posoudit finanční zdraví podniku. Nevýhodou Z-skóre je, ţe sice umí předpovídat 

finanční potíţe, ale jde pouze o hrubý odhad. Bere přitom v úvahu jen rentabilitu, likviditu, 

zadluţenost a strukturu kapitálu.  

„Testování Altmanova modelu v praxi ukázalo, ţe vcelku věrohodně předpovídá 

bankroty s přibliţně dvouletým předstihem, ale s menší statistickou spolehlivostí do 

vzdálenější budoucnosti“, jak uvádí Kislingerová (2007, str. 90). Jednoduchost modelu můţe 

lehce svádět k určitým zjednodušujícím závěrům. Proto je třeba si uvědomit, ţe tento rozbor 

je jen určitou hrubou orientací na finanční zdraví, které by ale mělo být dále prozkoumáno. 

Základní tvar rovnice pro společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry je 

následující: 

 

Z = 
A

EBIT
· 3,3 + 

A

TR
·1,0 + 

CZ

VKhodnotaTržní
·0,6 + 

A

ziskNer .
·1,4 + 

A

ČPK
·1,2,           (2.28) 

 

kde EBIT je čistý zisk před zdaněním a nákladovými úroky, A jsou aktiva, TR jsou trţby, CZ 

jsou cizí zdroje, ČPK je čistý pracovní kapitál.  

 

Pro podniky, které nemají veřejně obchodovatelné cenné papíry je tvar rovnice 

následující: 

 

Z = 
A

EBIT
· 3,107 + 

A

TR
· 0,998 + 

CK

VK
· 0,42 + 

A

mlNZ
· 0,847 + 

A

ČPK
· 0,717,                (2.29) 

 

kde CK je cizí kapitál, NZ ml je nerozdělený zisk minulých let. 

 

Tab. 2.1 Pravidla pro vyhodnocení Z-skóre jsou: 

Legenda Kriteriální hodnota Z-skóre 

Finančně zdravá společnost Z > 2,99 

Firma má z hlediska financí dílčí problémy, tzv. šedá zóna 1,8 < Z < 2,98 

Firma má značné finanční potíţe Z < 1,79 

Zdroj: Kislingerová (2007) 
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2.10.2 Index důvěryhodnosti IN 

Index důvěryhodnosti je dalším z bankrotních modelů a byl vypracován manţeli Inkou 

a Ivanem Neumaierovými pro posouzení finančního rizika českých podniků. Index IN je 

vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví firmy. Tento index nám také pomůţe 

zhodnotit, jak schopnost podniku dostát včas svým závazkům, tak schopnost vytvořit hodnotu 

pro vlastníky. Lze ho vypočítat dosazením do následující rovnice: 

 

IN = V1 · 
CZ

A
+ V2 · 

U

EBIT
+ V3 · 

A

EBIT
+ V4 · 

A

TR
 + V5 ·

KBUKZ

OA
+ V6 · 

TR

ZPL
,        

                                                                                                                                 (2.30) 

 

kde U jsou nákladové úroky, OA oběţná aktiva, KBU jsou krátkodobé bankovní úvěry, KZ 

jsou krátkodobé závazky, ZPL jsou závazky po lhůtě splatnosti.  

 

Symboly V1 aţ V6 představují koeficienty jako v rovnici Altmanova Z-skóre modelu. 

Jsou důleţitou sloţkou indexu, neboť vyjadřují váhy jednotlivých ukazatelů. Velikosti těchto 

vah jsou stanoveny rozdílně podle jednotlivých odvětví ekonomiky. Pro vyhodnocení tohoto 

indexu se stanovují následující kritéria: 

 

Tab. 2.2 Pravidla hodnocení indexu IN 

Legenda Kriteriální hodnoty indexu IN 

Podnik s dobrým finančním zdravím IN > 2 

Podnik s potenciálními finančními problémy 1< IN < 2 

Podnik se špatným finančním zdravím IN < 1 

Zdroj: http://is.muni.cz/th/90864/esf_b_a3 

 

Pro rychlou identifikaci tvorby hodnoty sestavili autoři ještě zjednodušenou verzi 

výpočtu. Vychází z toho, ţe existuje korelace mezi tvorbou hodnoty a vybranými 

kvantitativními proměnnými, které byly určeny pomocí diskriminační analýzy na základě 

údajů z 1698 českých průmyslových podniků. Rovnice ve zjednodušeném tvaru je následující: 

 

IN = -0,017 · 
CK

A
+ 4,573 · 

A

EBIT
+ 0,481 · 

A

V
+ 0,015 · 

CKkr

OA
,                         (2.31) 
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kde V jsou celkové výnosy firmy, CKkr jsou krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní 

úvěry firmy. 

 

Index IN je vhodné pouţít jako indikátor tvorby hodnoty zejména kdyţ nelze pracovat 

s trţními cenami akcií firmy kvůli jejich nízké vypovídací schopnosti, anebo kdyţ nelze 

stanovit náklad vlastního kapitálu. Index IN je autory neustále rozvíjen a existují i další jeho 

verze.  

 

2.11.3 Kralickův rychlý test 

Tvůrce této metody Kralicek vybral čtyři ukazatele, jejichţ výsledným hodnotám 

přiděluje body. Prvním z ukazatelů je kvóta vlastního kapitálu, která udává podíl vlastního 

kapitálu na celkové bilanční sumě. Druhým z ukazatelů je doba splácení dluhu z cash flow. 

Tento ukazatel udává, za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy z cash 

flow. Další dva ukazatele jsou rentabilita trţeb měřená cash flow a rentabilita aktiv. Na 

základě dosaţených hodnot ukazatelů se firmě přidělí body. Výsledná známka je pak určena 

jako jednoduchý aritmetický průměr známek získaný za jednotlivé ukazatele. Pokud průměr 

známek je menší neţ 3 má podnik dobré finanční zdraví. Hodnotí se zvlášť finanční stabilita 

dle vzorce 2.32 a také výnosová situace, dle vzorce 2.33. Následně dojde k jejich průměru 

podle vzorce 2.34. 

 

Hodnocení finanční stability: FS = (R1 + R2) /2                (2.32) 

 

Hodnocení výnosové situace: VS = (R3 + R4) /2                (2.33) 

 

Hodnocení celkové situace: CS = (FS + VS) / 2                (2.34) 
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Tab. 2.3 Pravidla hodnocení – Kralickův test 

Ukazatel Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu (R1) >30 % >20 % >10 % >0 % Negativní 

Doba splácení dluhu z CF (R2) <3 roky <5 let <12 let >12 let >30 let 

Cash flow v trţbách (R3) >10 % >8 % >5 % >0 % Negativní 

ROA (R4) >15 % >12 % >8 % >0 % Negativní 

Zdroj: Kislingerová (2007) 

 

Kvóta vlastního kapitálu = 
A

VK
                  (2.35) 

 

Doba splácení dluhu z CF = 
CFBil

FMZDlZKr

.

..
,                (2.36) 

 

kde Kr.Z jsu krátkodobé závazky, Dl.Z jsou dlouhodobé závazky, FM je finanční majetek, 

Bil.CF je bilanční Cash flow. 

 

CF v % trţeb = 
TR

CF
,                               (2.37) 

 

kde CF je cash flow, TR jsou trţby.  

 

ROA = 
A

EBIT
,                               (2.38) 

 

kde EBIT je výsledek hospodaření po zdanění, A jsou celková aktiva.  

 

Kvóta vlastního kapitálu udává kapitálovou sílu firmy, tedy jak je firma schopna 

pokrýt své potřeby vlastními zdroji a charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu firmy. 

Doba splácení dluhu z CF vyjadřuje, za jak dlouhé období je podnik schopen uhradit své 

závazky. Spolu s kvótou vlastního kapitálu udává finanční stabilitu sledované firmy.  
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2.11 Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku 

Kapitola s názvem hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku vychází 

z literatury Dluhošová (2004). 

Do teď jsme se zabývali paralelní soustavou ukazatelů pro měření výkonnosti 

podniku, respektive pro zpracování finanční analýzy tak, jak jsou v převáţné míře vyuţívány 

ze strany nejen podnikové sféry, ale i ostatních subjektů zajímajících se o výkonnost 

konkrétního podniku. Vlivem změn ekonomického prostředí například liberalizací, nebo 

globalizací za posledních deset let lze pozorovat určitý trend, který pochází zejména z teritorií 

s nejvyspělejším kapitálovým trhem, a to posun vrcholového ukazatele pro měření výkonnosti 

ve směru maximalizace hodnoty pro akcionáře. Konkrétněji to znamená vyuţívání tzv. 

hodnotových kritérií pro měření výkonnosti podniků. V současné době lze najít v literatuře 

celou řadu konstrukcí, uvést lze alespoň dva základní společné znaky pro tato hodnotová 

kritéria: 

 zavedení tzv. oportunitních nákladů, coţ jsou náklady ušlé příleţitosti do měření 

výkonnosti, které vstupují v podobě ceny (nákladů kapitálu), 

 práce s provozním hospodářským výsledkem. 

 

Jako nejvíce rozšířený se stal ukazatel EVA, jinak také ekonomická přidaná hodnota 

(Economic Value Added), který pochází z autorské dílny firmy Stern Stewart. Tato firma 

přišla nejen s ukazatelem EVA, ale objasnila a rozpracovala i vazbu na hodnotu přidanou 

trhem MVA (Market Value Added). Dalšími hodnotovými kritérii jsou ukazatele CFROI 

(Cash flow Return on Investment Capital), RONA (Return on Net Assets), CROGA (Cash 

Return on Gross Assets) a také další.  

 

2.11.1 Ekonomická přidaná hodnota  

Subkapitola ekonomická přidaná hodnota vychází z literatury Dluhošová (2004). 

Ekonomická přidaná hodnota – EVA (Economic Value Added) vychází 

z mikroekonomického myšlenkového základu, jeţ také uvádí, ţe cílem firmy je maximalizace 

zisku. Ziskem se ale rozumí zisk ekonomický, nikoliv zisk účetní, který se vypočte jako rozdíl 

výnosů a nákladů. Oproti tomu ekonomický zisk se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy a 

ekonomickými náklady, tj. náklady, které kromě účetních nákladů zahrnují i náklady ušlé 

příleţitosti. Tyto oportunitní náklady představují peněţní částky, které byly ztraceny tím, ţe 
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zdroje (kapitál, práce) nebyly vynaloţeny na nejlepší alternativní pouţití. Jako oportunitní 

náklady lze označit především úroky z vlastního kapitálu podnikatele včetně odměny za riziko 

a popřípadě jeho ušlá mzda. Vztahy jdou zachytit následujícími vzorci: 

 

Účetní zisk = výnosy – účetní náklady,                 (2.39) 

Ekonomický zisk = celkový výnos kapitálu – náklady na kapitál.              (2.40) 

 

Ekonomický zisk vzniká tehdy, jakmile svým rozsahem převýší „normální zisk“ 

odvozený z průměrných nákladů kapitálu vynaloţených jak věřiteli, tak vlastníky, akcionáři. 

Za nově vytvořenou hodnotu je povaţován ekonomický zisk, který je taky podstatou 

ukazatele EVA. Jsou tři klíčové hodnoty, o které se opírá základní konstrukce ukazatele EVA 

a to: 

 hodnota čistého provozního zisku po zdanění, 

 celkový investovaný kapitál, 

 průměrné náklady kapitálu. 

 

Výpočet ukazatele EVA lze popsat dle vzorce 2.41 a výpočet čistého operativního 

zisku (NOPAT) se stanoví dle vzorce 2.42: 

 

EVA = NOPAT – WACC · C,                  (2.41) 

kde NOPAT je čistý operativní zisk po zdanění, C je hodnota celkového firemního kapitálu, 

WACC jsou náklady na celkový kapitál. 

 

 

NOPAT = EBIT · (1-t),                   (2.42) 

 

kde EBIT je provozní zisk, t je sazba daně z příjmů právnických osob. 

  

Při výpočtu čistého operativního zisku po zdanění (NOPAT) se v případě 

zjednodušení pouţije zdaněný EBIT. Jelikoţ je velice obtíţné získat od analyzované firmy 

veškeré podklady pro výpočet čistého operativního zisku po zdanění. Firmy si své soukromé 

informace často hlídají a neposkytují je veřejnosti. Avšak běţně zveřejňují účetní závěrku a 

právě z výkazu zisků a ztrát lze snadno získat potřebné hodnoty provozního zisku (EBIT). 
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Operativní zisk po zdanění (NOPAT – Net Operating Profit after Taxes) představuje 

hospodářský výsledek vygenerovaný v souvislosti s hlavní činností firmy. Nejedná se o 

tradiční provozní zisk, ale o veličinu, která lépe odráţí skutečný ekonomický přínos podniku 

jeho vlastníkům. Kalkulace tohoto zisku zahrnuje některé speciální úpravy, jejichţ cílem je 

přiblíţit v maximální míře účetní pojetí podnikového zisku pojetí investorů, pro které 

představuje jeden z významných indikátorů výnosnosti jejich investic. Součástí zisku NOPAT 

nejsou například zisky (ztráty) z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a zásob, které mají 

charakter mimořádných poloţek a nesouvisí s hlavní provozní činností a hlavním předmětem 

podnikání. Totéţ platí i pro zisk respektive ztrátu z finančních operací, ostatní náklady a 

výnosy, které jsou z účetního hlediska klasifikovány sice jako provozní, ale mají mimořádný 

charakter nebo nesouvisí s provozní činností společnosti.  

„Pozitivní hodnoty ukazatele EVA je dosahováno tehdy, pokud NOPAT převýší 

poţadavky na kapitál, tento rozdíl pak reprezentuje hodnotu přidanou k bohatství akcionářů za 

určité období“, jak uvádí Dluhošová (2004, str. 31). „Naopak negativní hodnota ukazatele 

EVA představuje pokles bohatství akcionářů, protoţe firma není schopna dosahovat ani 

minimální výnos poţadovaný subjekty, které poskytují kapitál pro její financování“, dle 

Dluhošové (2004, str. 31). 

C představuje hodnotu celkového firemního kapitálu, jeţ je další poloţkou ve výpočtu 

ekonomické přidané hodnoty. Určitým mezikrokem pro výpočet ukazatele EVA je vzorec 

2.43, kdy se uvádí, ţe by mělo být dosaţeno jisté symetrie mezi hodnotou NOPAT a NOA, 

potaţmo výší kapitálu. Coţ znamená, ţe pokud jsou určitá aktiva zařazena do NOA, pak je 

nutné, aby s nimi spojené náklady či výnosy byly zahrnuty také do výpočtu NOPAT a 

obráceně. 

 

EVA =( 
C

NOPAT
- WACC) · C,                  (2.43) 

 

kde NOA jsou aktiva slouţící k provozní činnosti podniku, 
C

NOPAT
 je výnosnost kapitálu 

(ROC). 

 

Ukazatel EVA lze počítat i dalšími způsoby, jinou verzí výpočtu je hodnotové rozpětí, 

které představuje tzv. ekonomickou rentabilitu, kterou lze vyčíslit jako rozdíl mezi dosaţenou 
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rentabilitou a náklady na kapitál. EVA na bázi hodnotového rozpětí se vypočte dle vzorce 

(2.44). 

 

EVA = (ROC – WACC) · C,                   (2.44) 

 

kde ROC je výnosnost investovaného kapitálu, rozdíl ROC-WACC je tzv. reziduální výnos 

kapitálu. 

 

Další výpočtem je ekonomická přidaná hodnota na bázi zúţeného pojetí hodnotového 

rozpětí. Vychází se pouze z výnosu vlastního kapitálu. Pro vlastníka je ţádoucí, aby rozdíl 

ROE a re byl co největší, minimálně by měl být kladný. Pouze v tomto případě mu investice 

do firmy přinášejí více, neţ by mu vynesla alternativní investice. 

 

EVA = (ROE – re) · E,                   (2.45) 

 

kde ROE je výnosnost vlastního kapitálu, re jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní 

kapitál. 

 

U další varianty výpočtu není hodnota ukazatele ovlivněna výší vlastního kapitálu a 

lze tedy měřit relativní výkonnost firmy. Ukazatel EVA se vypočte dle vzorce 2.46 a je na 

bázi relativního hodnotového rozpětí. 

 

EVA / E = (ROE – re).                   (2.46) 

 

2.11.2 Stanovení nákladů kapitálu 

Subkapitola stanovení nákladů kapitálu je čerpána z literatury Dluhošová (2004). 

Náklady kapitálu jsou minimální mírou výnosnosti (vnitřní výnosové procento) 

kapitálu, jeţ musí být firmou dosahována, aby nedošlo k poklesu hodnoty bohatství pro 

investory. Jedná se o veličinu výrazně ovlivňující úroveň ukazatele EVA, který je na ni citlivý 

a správné určení její hodnoty je jedním z klíčových problémů. Náklady na celkový kapitál 

WACC jsou kombinací nákladů různých forem kapitálu, 
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WACC = 
ED

Ertr ed )1(
,                              (2.47) 

 

kde rd jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmů, D je úročený cizí kapitál, 

re jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál, D+E je celkový investovaný kapitál.  

 

Náklady kapitálu, které firma získá formou dluhu, například formou úvěru, jsou 

vyjádřeny v podobě úroku sníţeného o daňový štít, o úspory z daní, které z pouţití cizího 

kapitálu plynou. Pokud získáváme náklady dluhu upisováním obligací, tak výnos do 

splatnosti obligace se určí následovně, 

       

P = 
T

t

drc )1( -t 
+ )1( drNV -T 

,                  (2.48) 

 

kde P je trţní cena obligace, c je kupónová platba, T je doba do splatnosti obligace, NV je 

nominální hodnota obligace. 

 

Náklady na vlastní kapitál lze obecně určit několika způsoby, buď na bázi modelů 

oceňování aktiv, nebo stavebnicovým způsobem. Uplatnění jednotlivých metod závisí 

zejména na dostupnosti dat, coţ je spojeno s trţními podmínkami a vyspělostí trhů. Prvním 

způsob určení nákladů vlastního kapitálu je dle modelu CAPM (model oceňování 

kapitálových aktiv) SML beta verze, 

 

E(re) = rf + βe [ E(rM) - rf],                              (2.49) 

 

kde rf je bezriziková sazba, βe je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu 

na dodatečný výnos trţního portfolia, E (rM) je výnos trţního portfolia. 

 

Dalším způsobem pro určení nákladů vlastního kapitálu je model APM (arbitráţní 

model oceňování), 

 

E (re) = rf + 
j

ej [E (rj) - rf],                  (2.50) 
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kde βej je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos  

j-tého faktoru, E (rj) je výnos j-tého faktoru. 

 

V České republice neexistuje uţ dlouhou dobu likvidní kapitálový trh, a proto se méně 

pouţívá pro stanovení nákladů na vlastní kapitál (re) model oceňování kapitálových aktiv. 

Proto se pouţije stavebnicový model, kde se alternativní náklad vlastního kapitálu (re) můţe 

stanovit jako součet výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových prémií. Stavebnicový 

model je pouţíván ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. „Náklady vlastního 

kapitálu jsou dány součtem bezrizikové úrokové míry a rizikových přiráţek“, jak uvádí 

Dluhošová (2004, str. 34). Alternativní náklad vlastního kapitálu lze vyjádřit následovně, 

 

re = 

A

VK

A

VK

A

UZ

OBLBU

Ú
t

A

UZ
WACC )1(

,               (2.51) 

 

kde WACC jsou náklady na celkový kapitál, UZ jsou úročené cizí zdroje, A jsou aktiva, Ú 

jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry, OBL jsou obligace, VK je vlastní kapitál. 

 

Náklad na celkový kapitál (WACC) je stanoven, jako by podnik byl financován 

výhradně vlastním kapitálem (UZ = VK). Náklad na celkový kapitál není konstantní 

vzhledem k faktorům vyvolávajícím kalkulaci rizikových přiráţek. WACC se bude měnit se 

změnou rizikových přiráţek, které jsou vyvolány změnou produkční síly, likvidity apod. 

WACC jsou stanoveny dle stavebnicového modelu takto, 

 

WACC = rf + Rpodnikatelské + Rfinstab + RLA,                            (2.52) 

 

kde rf je bezriziková úroková míra, Rpodnikatelské je riziková přiráţka za obchodní riziko, Rfinstab 

je riziková přiráţka za riziko vyplývající z finanční stability, RLA je riziková přiráţka za 

likvidnost akcie. 

 

Pro stanovení nákladů kapitálu v ekonomice s nedokonalým kapitálovým trhem a 

krátkou dobou fungování trţní ekonomiky nelze všeobecně pouţít model oceňování 

kapitálových aktiv a arbitráţní model. Nejvíce problémů je zejména se stanovením 
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koeficientu β, zvláště pro společnosti, jejichţ akcie nejsou obchodovány na kapitálovém trhu, 

proto jsou konstruovány a navrhovány různé přístupy, které mají lépe reflektovat dané 

podmínky. Taky z těchto důvodů bylo prezentováno několik přístupů ke stanovení nákladů 

kapitálu. Výsledky jsou povaţovány dle různých metodologií za aproximaci a při analýzách 

není důleţité sledovat absolutní úroveň, ale spíše trend, tím se také význam uvedených 

nedostatků sniţuje. Dále je vhodné provádět analýzu citlivosti na pouţité metodiky. 

 

2.12 Pyramidový rozklad EVA 

Kapitola 2.12 s názvem pyramidový rozklad vychází z literatury Dluhošová (2010) a 

Dluhošová (2004). V kapitole je nejdříve rozebrán pyramidový rozklad rentability vlastního 

kapitálu a následně i pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty. 

Základní myšlenkou pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele 

na dílčí ukazatele, který slouţí k identifikaci a ke kvantifikaci vlivu dílčích činitelů na 

vrcholový ukazatel, jak uvádí Dluhošová (2010, str. 92). Metodikou pyramidového rozkladu 

je odhalení vzájemně existujících vazeb a vztahů mezi jednotlivými ukazateli. Správná 

konstrukce pyramidové soustavy ukazatelů vede k jejímu řádnému pouţití a lze jí hodnotit 

minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Poskytuje také informace o jednotlivých 

aspektech ovlivňujících vrcholový ukazatel. Často jsou těmito ukazateli ukazatele výkonnosti 

podniku. Pro analýzu příčin odchylek klíčových ukazatelů finanční výkonnosti lze pouţít 

dekompozici různých ukazatelů, například ukazatel EVA, ROE, ROA, dle Dluhošové (2010, 

str. 92). 

Uvádí se dva přístupy pro analýzu syntetických finančních ukazatelů a to paralelní 

soustava ukazatelů, která charakterizuje vybrané ukazatele firmy bez matematické přesnosti a 

pyramidová soustava ukazatelů, která je přesně matematicky stanovena tak, ţe rozbor 

vrcholového syntetického ukazatele lze vyjádřit matematickou rovnicí.  

Úsudek o finanční výkonnosti podniku nelze vyjádřit pouze ze zjištění vývojové 

tendence komplexního ukazatele, ale zájem musí být věnován i vývoji faktorů, které na 

změny ukazatele EVA působí. „Základní myšlenkou pyramidové soustavy je postupný 

rozklad ukazatele slouţící k identifikaci a ke kvantifikaci vlivu činitelů na vrcholový 

ukazatel“, jak uvádí Dluhošová (2004, str. 101). Metoda pyramidového rozkladu odhaluje 

vzájemné existující vazby a také vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Pyramidová soustava, 

která je vhodně zkonstruovaná poskytuje informace o jednotlivých aspektech tvorby hodnoty 



31 

 

podniku. Vrcholový ukazatel, který je zahrnut v pyramidovém rozkladu, je dále rozkládán na 

dílčí ukazatele.  

 

Ke klíčovým vrcholovým ukazatelům výkonnosti patří ukazatele rentability, které jsou 

ovlivňovány jak úrovní zadluţenosti podniku, likviditou i aktivitou podniku. Vývoj 

jednotlivých syntetických ukazatelů tedy ovlivňuje řada dalších klíčových faktorů, které 

souvisí s efektivitou hospodářského procesu podniku. Jedním z nejdůleţitějších úkolů 

finančních analytiků je provádět rozbor vývoje a odchylek syntetických ukazatelů, hledat a 

vyčíslit faktory způsobující tyto odchylky. Následně na základě zjištěných výsledků je moţné 

navrhnout a učinit jistá opatření ke zlepšení zjištěného stavu.  

 

 

Obr. 2.2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 
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Smyslem rozkladu je postihnout změnu vrcholového ukazatele součtem vlivů 

vybraných změn dílčích ukazatelů, kdy například v první úrovni rozkladu lze vlivy popsat 

následovně: 

 

ΔyROE = Δx EAT/EBT + Δx EBT/EBIT + Δx EBIT/TR + Δx TR/A + Δx A/VK,                      (2.53) 

 

kde ΔyROE je celková změna souhrnného ukazatele, Δx EAT/EBT je vliv daňové redukce, Δx 

EBT/EBIT je vliv úrokové redukce, Δx EBIT/TR je vliv rentability trţeb a Δx A/VK je vliv finanční 

páky. 

Jak je patrné z Obr. 2.2, součástí rozkladu ekonomické přidané hodnoty je také rozklad 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

 

2.13 Analýza odchylek 

Kapitola 2.13 vychází z literatury Dluhošová (2004) a Dluhošová (2010). 

Analytici také provádějí rozbory odchylek syntetických ukazatelů, hledají a vyčíslují 

faktory, které k odchylkám nejvíce přispívají, na jejichţ základě jsou pak činěna opatření. 

V pyramidových soustavách se v zásadě vyskytují dvě základní vazby: 

 

 aditivní vazba 

X = a + b + c +…+ n,                    (2.54) 

 

 multiplikativní vazba 

X = a · b · c·…· n,                    (2.55) 

 

 exponenciální vazba 

X = a 
b·c·…·n 

.                     (2.56) 

 

Aditivní vazba 

Pro jednotlivé metody je vyčíslení vlivů stejné a celková změna je rozdělena podle 

poměru změny ukazatele na celkové změně ukazatelů. Pokud máme, 

 

X0 = a0 + b0 + c0,                    (2.57) 
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X1 = a1 + b1 + c1.                               (2.58) 

 

Pro výpočet vlivu ukazatele a na celkové změně ukazatele X platí (Δ´Xa), 

 

Δ´Xa = X
cba

a
´* ,                   (2.59) 

 

kde a0 respektive a1 je hodnota ukazatele v době výchozí (index 0) a následné (index 1),  

Δa = a1-a0, Δ´X je vypočítaný vliv ukazatele X. 

 

Při pouţití jakékoliv vazby, je změna analyzovaného ukazatele vyjádřena jako součet 

vlivů dílčích ukazatelů. Pro vyčíslení multiplikativní vazby se rozlišují čtyři metody: 

 metoda postupných změn, 

 metoda rozkladu se zbytkem, 

 logaritmická metoda rozkladu, 

 funkcionální metoda. 

 

Při vyčíslení vlivu se u metody postupných změn a metody rozkladu se zbytkem 

vychází z toho, ţe při změně jednoho z ukazatelů jsou hodnoty ostatních ukazatelů neměnné. 

U logaritmické metody rozkladu a funkcionální metody je reflektována současná změna všech 

ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů. 

 

Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn 

Tato metoda vychází z předpokladu, ţe zkoumá vliv jednoho z analyzovaných 

ukazatelů za předpokladu neměnných hodnot ostatních ukazatelů. Abychom mohli 

analyzovaný ukazatel rozdělit bezezbytku, zavádí se předpoklad postupných změn 

analytických ukazatelů. To je také závaţný nedostatek této metody, protoţe v reálu probíhají 

změny většinou souběţně. Zároveň závisí na pořadí změn. Při této metodě se u ukazatele, u 

kterých ještě nebyl analyzován, uvádějí hodnoty v základním období a ukazatelé u kterých jiţ 

rozdíl analyzován byl, se uvádějí ve srovnávaném období. 2.60 obecný vzorec pro jakoukoliv 

řadu ukazatelů. 
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x

y
aaax x

ij

ji

ij

jai 1,0, .                  (2.60) 

 

Multiplikativní vazba pro metodu rozkladu se zbytkem 

Metoda rozkladu se zbytkem násobí rozdíl hodnot kaţdého z analytických ukazatelů 

hodnotami ostatních ukazatelů v základním období.  Poslední člen rozkladu – zbytek se 

připisuje společnému působení všech ukazatelů. Tato metoda sice vede k jednoznačnému 

rozkladu analyzovaného ukazatele, ovšem interpretace zbytku je zvláště při větším počtu 

analytických ukazatelů problematická. Dle vzorce 2.61 lze vyjádřit obecný vzorec pro 

libovolný počet dílčích ukazatelů. 

n

R

x

y
aax x

n

ij

jiai 0, ,                  (2.61) 

 

zbytek je vyjádřen následovně: 

 

x

y
aayR x

n

ij

jix 0, .                   (2.62) 

 

 

 

Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu 

Logaritmická metoda na rozdíl od jiných metod reflektuje současnou změnu všech 

ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů. Dochází k rozdělení vlivů beze zbytku: 

 

i

aiXX .                    (2.63) 

 

Odvození vyčíslení vlivů vychází z vyjádření indexů ukazatelů: 

 

i

aianaa

n

n
IIII

a

a

a

a

a

a

x

x
I ...... 21

0,

1,

0,2

1,2

0,1

1,1

2

1 .               (2.64) 

 

Rovnici 2.64 lze přepsat se zahrnutím do následující rovnice 2.65 jako: 
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i

ai xx

xI
/

= 
i

aiI .                    (2.65) 

 

Po zlogaritmování pak: 

 

i

aix

i

ai IIxx lnln/ ,                  (2.66) 

 

po úpravě: 

x
I

I

x
x

i

ai

ai

i ln

ln

.                   (2.67) 

 

Z rovnice 2.67 je zřejmé, ţe vliv jednotlivých ukazatelů lze vyjádřit následovně: 

 

x
I

I
x

x

ai
ai

ln

ln
.                    (2.68) 

 

U metody logaritmické se pracuje se spojitým výnosem, neboť logaritmus indexu vyjadřuje 

spojitý výnos. 

  

Multiplikativní vazba pro funkcionální metodu 

U ukazatele se můţe vyskytnout multiplikativní vazba, jelikoţ vliv ukazatele na 

změnu vrcholového ukazatele je jiţ vyčíslen a který je dále rozkládán. Pro vyčíslení vlivu 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel se musí zohlednit jiţ vypočítaný vliv dále 

rozkládaného ukazatele, a to pomocí indexu (I), v jehoţ čitateli je uveden jiţ vypočítaný vliv 

dílčího ukazatele (Δ´X), který dále rozkládáme, a ve jmenovateli potom rozdíl hodnot tohoto 

ukazatele (ΔX). 

Pro součin tří dílčích ukazatelů lze odvodit vyčíslení vlivů v těchto krocích: 

 

Δ´X= 01 XX ·
X

X´
= 000111 cbacba ·

X

X´
= 000 cba ·

X

X

cba

cba ´
1

000

111 =X0· 
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·
01000

111 ´
1

XX

X

cba

cba
.                              (2.69) 

 

Jestliţe se dosadí za a1=a0 + Δa, za b1 = b0 + Δb, za c1 = c0 + Δc a za 
01

´

XX

X
=I, následně: 

Δ´X = X0 · I
cba

ccbbaa
1

000

000 .                           (2.70) 

 

Po roznásobení a úpravě dostaneme: 

Δ´X = X0 · I
cba

cba

cb

cb

ca

ca

ba

ba

c

c

b

b

a

a

000000000000

.             (2.71) 

 

Dále se zlomky podle počtu ukazatelů rozdělí na poloviny nebo třetiny, aby byla zachována 

rovnost jako: 

X´ 0X · 

· I
abc

cba

bc

cb

ac

ca

ab

ba

c

c

b

b

a

a

3

1
3

2

1
2

2

1
2

2

1
2 . 

                                (2.72) 

 

 

Pokud vytvoříme v zájmu zjednodušení výrazů následující substituce: 

A
a

a

a

a
1

0

1

0

;  B
b

b

b

b
1

0

1

0

;  C
c

c

c

c
1

0

1

0

.              (2.73) 

 

Výrazy A, B, C jsou pak ve finanční terminologii diskrétním výnosem a po úpravě a 

označení: 

 

cba XXX

I
ABBA

CXI
ACCA

BXI
BCCB

AXX

´´´

32
1

32
1

32
1´ 000

. 

           (2.74) 

Vliv jednotlivých činitelů je tedy: 
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I
BCCB

AXX a
32

1´ 0 ;  I
ACCA

BXX b
32

1´ 0 ; 

I
ABBA

CXX c
32

1´ 0 ;                  (2.75) 

 

U metody funkcionální analýzy se pracuje s diskrétními výnosy, je zde navíc 

odstraněn problém záporných indexů ukazatelů, který se objevuje u logaritmické metody. 

Kladné indexy jsou rozklady blízké logaritmické metodě. Funkcionální metoda kvantifikuje 

vliv činitelů i v případě jednoduché podílové vazby (X = a/b) beztoho, aniţ by byl podíl 

převeden na součin. Vše se provádí následovně: 

1
0

1

a

a
A  ;                      (2.76) 

1
1

0

b

b
B ;                       (2.77) 

 

V teoretické části byla popsána aditivní vazba a následně i multiplikativní vazba jak 

pro metodu postupných změn, metodu rozkladu se zbytkem, logaritmickou metodu, tak i 

funkcionální metodu. Pro praktické výpočty jsou vybrány, pouze metoda logaritmická a 

funkcionální. Rozklad ekonomické přidané hodnoty je proveden pro více úrovní a obsahuje i 

rozklad dvou úrovní rentability vlastního kapitálu, proto uţ tento rozklad není prováděn 

zvlášť. 

3 Analýza finanční výkonnosti podniku 

V kapitole bude nejprve představena společnost Hirschmann Czech s.r.o., která bude 

následně podrobena analýze finanční výkonnosti podniku. Bude provedena finanční analýza, 

jak se zahrnutím poměrových ukazatelů, tak také analýza podniku pomocí bankrotních a 

bonitních modelů. Důleţitou subkapitolou bude také výpočet ekonomické přidané hodnoty, 

následně rozklad ekonomické přidané hodnoty a analýza odchylek. 

3.1 Představení společnosti Hirschmann Czech s. r. o. 

Společnost Hirschmann Czech s.r.o. je společnost s ručením omezeným. Společnost se 

zabývá výrobou kabelových svazků pro automobilový průmysl. Výrobní prostory společnosti 

byly postaveny v roce 2002 na zelené louce, v průmyslové zóně Vsetín-Bobrky. Firma 
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disponuje moderních technologických zařízením v pořizovací ceně cca 250 milionů Kč. K 31. 

12. 2009 firma evidovala stav zaměstnanců 389 osob. 

 

Historie společnosti  

V roce 1993 byla zaloţena společnost skupinou pracovníků s několikaletými 

zkušenostmi v oboru výroby specializovaných kabelových svazků. Došlo také k zahájení 

spolupráce s rakouskou firmou Richard Hirschmann GmbH. V roce 1997 uţ měla společnost 

100 zaměstnanců. V roce 2000 společnost obohatila svou výrobní činnost o výrobu anténních 

prutů a získala certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002:1994. Další rok 

převzala společnost firma Hirschmann Austria GmbH. Následující rok došlo také k jejímu 

přejmenování na Hirschmann Czech s.r.o. a firma disponovala 250 zaměstnanci. Byl vystaven 

nový závod a došlo ke stěhování do nových prostor. Rok 2004 přinesl rozšiřování výrobního 

sortimentu, rozšíření sluţeb zákazníkům. V roce 2006 společnost dokončila rozšíření výrobní 

haly o nové plochy a došlo také k enormnímu nárůstu poptávky. Rozšíření kapacit formou 

pronájmu dalších výrobních prostor mimo areál závodu. V roce 2007 se společnost začala 

specializovat na výrobu kabelových svazků s vyuţitím technologie vstřikolisování 

termoplastů. Zahájen také transfer výroby svazků pro parkovací systémy do sesterského 

závodu v Rumunsku. Rok 2008 sebou přinesl, jak zahájení výroby kabelových svazků pro 

podvozky, také dokončení skladovacích prostor a zřízení vlastní nástrojárny pro 

vstřikolisovací formy. V závěru roky poklesly objednávky vlivem celosvětové hospodářské 

krize. V prvním čtvrtletí roku 2009 vlivem pokračující ekonomické krize došlo ke sníţení 

stavu zaměstnanců postupně o 95 osob a také o ukončení transferu výroby do sesterského 

závodu v Rumunsku.  

 

Záměry do budoucnosti 

Společnost rozvíjí rámcový koncept Six sigma, který úspěšně nastartovala jiţ v roce 

2009 a pomocí kterého směřuje ke sniţování chybovosti výrobků při současném zvyšování 

kvality a spokojenosti zákazníka. V průběhu roku 2008 se firmě podařilo sníţit skladové 

zásoby a to jak vstupních materiálů, tak i hotových produktů. Dalším ekonomickým přínosem 

se ukázalo vybudování vlastní nástrojárny a její vyuţití. Společnost i nadále usiluje o získání 

nové zakázky na výrobu svazků pro podvozky automobilů. V případě realizace tohoto 

projektu musí dojít k výraznému rozšíření kapacity.   
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Rozsah činnosti 

Tým kvalifikovaných pracovníků vyrábí s pomocí moderního technologického 

vybavení kabelové svazky pro prémiové koncové zákazníky jako je Daimler či BMW jakoţ i 

významné OEM subdodavatele automobilového průmyslu. Při výrobě jsou aplikovány 

nejnovější technologie pájení, crimpování, bodového svařování kontaktů a vstřikolisování. 

Nosnou výrobní technologií je zpracování termoplastů na vstřikolisových strojích, jichţ 

v současnosti vlastní firma více neţ 40. Ve společnosti je neustále zdokonalován systém 

řízení jakosti, který zaručuje konstantní vysokou kvalitu výrobků. Výsledky pravidelných 

externích auditů zákazníků, jimiţ je systém jakosti prověřován, potvrzují jeho vysoký 

standard. 

 

Zaměstnanci 

V roce 2009 činil průměrný stav pracovníků 390 osob. K 31. 12. 2009 firma 

vykazovala stav 389 zaměstnanců, z čehoţ bylo 291 výrobních dělníků. V prvních měsících 

roku 2009 firma vlivem hospodářské recese zaznamenala pokles počtu zaměstnanců. V dubnu 

roku 2009 se tento vývoj zastavil a s prvními náznaky oţivení ekonomiky a poptávkou 

odběratelů ke konci roku 2009 firma dokonce přijala 20 zaměstnanců zpět do výroby. I přes 

probíhající ekonomickou krizi, která uvedla v ţivot rozsáhlá úsporná opatření, se za pomoci 

prostředků z fondů Evropské unie úspěšně podařilo významně posílit kvalifikaci 

zaměstnanců. Pokus byl zaměřen na oblasti zvyšování IT dovedností, odborných technických 

znalostí a jazykovou vybavenost zaměstnanců.  

 

Odbyt, trh, marketing 

Oproti minulým obdobím si společnost Hirschmann všechny vyráběné produkty 

distribuuje sama svým konečným odběratelům. V průběhu roku 2009 došlo k odbourání 80 % 

mezipodnikových kyvadlových přeprav mezi Vsetínem a mateřským závodem v Rankweilu. 

Rámcové kontrakty se zákazníky pro firmu Hirschmann uzavírá mateřská společnost, příjem a 

kompletní zpracování dílčích objednávek pak jiţ plně probíhá v závodu na Vsetíně. Mezi 

nejvýznamnější odběratele patří Daimler AG, BMW AG, Continental a Bosch GmbH.  

Funkce strategického nákupu pro dceřiné závody v Česku a Rumunsku zůstává nadále 

alokována v rakouském Rankweilu. Řízení frekvence a objemu dílčích dodávek od 

jednotlivých dodavatelů je pak plně v kompetenci společnosti Hirschmann se sídlem na 

Vsetíně a i pořizování materiálu je hrazeno plně z jimi generovaných prostředků.  
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Společnost Hirschmann Czech s.r.o. je součástí skupiny Hirschmann Automotive. 

Veškeré marketingové aktivity jsou plně řízeny centrálou v Rakousku. Rovněţ prezentace 

výrobků spadá do odpovědnosti mateřské společnosti. Zástupci mateřské organizace se 

pravidelně zúčastňují významných automobilových veletrhů a mezinárodních B2B podniků 

v segmentu „automotive“. 

 

Společnost a životní prostředí 

Ve společnosti je zavedený a rozvíjený systém managementu ţivotního prostředí 

včetně pravidelně aktualizované dokumentace. Společnost nemá výraznější negativní vliv na 

ţivotní prostředí. Pravidelně jsou prováděna příslušná měření poţadovaných veličin nebo 

audity důleţitých oblastí, majících vliv na kvalitu ţivotního prostředí. Stroje a zařízení 

pouţívané při výrobě odpovídají veškerým bezpečnostním a hygienickým normám. Ke 

zpracovávaným nebezpečným materiálům jsou doloţeny bezpečnostní informační listy. Při 

výrobním procesu nedochází k chemickým reakcím. Zbytky výrobního materiálu, obaly, 

běţný komunální odpad, jakoţ i nebezpečný a ostatní odpad, podléhají přísnému odpadovému 

hospodářství a jsou odborně a bezpečně likvidovány společností SITA, a.s. 

 

3.2 Hodnocení finanční situace podniku 

Finanční situace podniku je zjišťována procentním rozborem absolutních ukazatelů, 

analýzou poměrových ukazatelů a také pomocí bankrotních a bonitních modelů.  

 

3.2.2 Procentní rozbor absolutních ukazatelů 

Pro zpracování procentního rozboru absolutních ukazatelů firmy Hirschmann Czech 

s.r.o. jsou východiskem informace získané z poskytnutých účetních výkazů za rok 2003 aţ 

2009. Nejprve je provedena vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát a následně 

horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

Ve vertikální analýze se zjišťuje, jak se jednotlivé poloţky aktiv a pasiv podílejí na 

celkových aktivech či pasivech. Kompletní vertikální analýza rozvahy je uvedena v příloze 

číslo 4.  
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U provedené analýzy je patrné, ţe nejvíce se na celkových aktivech podílí dlouhodobý 

majetek a to v roce 2009 aţ téměř 61 %.  Tendence byla ale ve sledovaném období kolísavá a 

v roce 2007 dosahovala nejniţší hranice a to 11 %. Velký vzestup této poloţky o 50 % 

zapříčinilo zvýšení samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí. Důvodem byl 

odkup výrobních strojů a nástrojů do vlastnictví společnosti. Další významnou poloţkou jsou 

stavby. Tato poloţka také v roce 2009 značně vzrostla na téměř 5 %. Příčina je v tom, ţe 

společnost vystavěla vlastní halu a skladovací prostory.   

Při vertikální analýze rozvahy oběţného majetku bylo zjištěno, ţe se oběţný majetek 

podílí na celkových aktivech větší částí a to konkrétně od roku 2003 do roku 2008, kdy je 

hodnota 79 %. V roce 2009 dosahuje poloţka oběţná aktiva 39, 44 %.  Na oběţný majetek má 

vliv hned několik výrazných poloţek. První poloţka jsou zásoby, kdy nejvyšší hodnota je 

v roce 2007 a to 66 %, nejniţší naopak v roce 2006 a to jen necelé 1 %. Od roku 2006 došlo 

ve společnosti k enormnímu nárůstu poptávky, a proto také rostly zásoby. Jelikoţ v roce 2007 

začala firma expandovat i do Rumunska a také se specializovala na výrobu kabelových 

svazků. Další výrazná poloţka je krátkodobé pohledávky, kdy absolutně nejvyšší hodnota je 

v roce 2006 přes 40 %. Jedná se o pohledávky k ovládající a řídící osobě. A jako poslední je 

poloţka krátkodobý finanční majetek, jeţ je nejvyšší v roce 2004 a to přes 30 %. Zvýšení je 

z důvodu vyššího zůstatku na účtech v bankách pro společnost Hirschmann Czech s.r.o. 

Vertikální analýza vlastního kapitálu udává, ţe nejvíce se podílí na celkových 

pasivech základní kapitál, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běţného 

účetního období. Poloţka základní kapitál je nejvyšší v roce 2009 a to 65,40 %, nejniţší 

naopak v roce 2008 a to 3,80 %. K vysokému nárůstu základního kapitálu právě v roce 2009 

aţ přes 60 % došlo z důvodu navýšení základního kapitálu. Z původních 6 200 tisíc korun na 

241 200 tisíc korun. Poloţka výsledek hospodaření minulých let se pohybuje od 4 % do téměř 

31 % v roce 2008. Výsledek hospodaření běţného účetního období dosahuje v roce 2009 

dokonce záporné hodnoty a to přes 3 %. Ztrátu firma pocítila hlavně díky hospodářské krizi a 

jejímu dopadu i na automobilový průmysl, poklesnutím poptávky a sníţením výroby. V roce 

2008 naopak společnost dosahovala příznivých výsledků a zisk byl přes 33 %. Kdy firma 

měla dostatečně velkou poptávku po svých výrobcích, byla schopna poţadavky plnit a tím 

také docházelo k příznivým hospodářským výsledkům. 

Analýza cizího kapitálu udává, ţe nejvíce se podílí na celkových pasivech krátkodobé 

závazky a to v roce 2009 9 % a nejvíce pak v roce 2006 a to téměř 46 %. Převáţnou část tvoří 

závazky vůči zaměstnancům společnosti, dále také závazky vůči státu, coţ jsou závazky 
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daňové a také dotace. V roce 2005 se na celkových pasivech podílí výrazně také bankovní 

úvěry a výpomoci a to aţ 9 %. V tomto roce začala společnost stavit novou část výrobní haly, 

a proto také měla krátkodobý bankovní úvěr. 

 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Ve vertikální analýze výkazu zisků a ztrát se zjišťuje, jak se jednotlivé poloţky 

podílejí na trţbách a výkonech za provozní činnost, za finanční činnost a mimořádnou činnost 

společnosti Hirschmann Czech s.r.o. Kompletní vertikální analýza výkazu zisků a ztrát je 

uvedena v příloze číslo 5. Tyto informace mají také smysl pro posouzení úspěšnosti či naopak 

neúspěšnosti firmy a o výsledcích hospodaření, ať uţ se jedná o zisk či ztrátu v jednotlivých 

letech. Podkladem ke zpracování vertikální analýzy jsou účetní výkazy od roku 2003 do roku 

2009. Jako základna 100 % je zvolena poloţka výkony. 

Největší podíl na výkonech společnosti Hirschmann mají trţby za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb. Nejvyšší hodnota je v roce 2009 dokonce přesahuje 100 % a to z toho 

důvodu, ţe jako základnu jsem si zvolila poloţku výkony. V roce 2008 je hodnota přes 99 %, 

další rok mírně poklesla na 97 % a další rok opět dokonce překročila hranici 100 %. V roce 

2005 se podílí trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb na výkonech 99 %, další rok 

hodnota jen mírně poklesla a v roce 2003 došlo k dalšímu mírnému poklesu. Výrobky a 

sluţby patří k hlavní činnosti společnosti a proto také jde o nejvýraznější poloţku ve 

výnosech. Společnost ve všech sledovaných letech plní výborně své plány a vyuţívá 

dostatečných kapacit k výrobě. Jak je patrné v roce 2009 došlo i k nárůstu nákladů a tím 

společnost vykázala ztrátu. Avšak opět jde o následek finanční krize. Poloţka výkonová 

spotřeba se podílí na výkonech nejvíce v roce 2009 aţ 2007 a to více neţ 70 %. Osobní 

náklady mají klesající tendenci do roku 2007, pak došlo k enormnímu nárůstu osobních 

nákladů aţ na 72 % a to díky zvýšení mzdových nákladů. Kdy společnost přijala nové 

zaměstnance a došlo také k navýšení nákladů na sociální a zdravotní pojištění.  

Ve finanční činnosti společnosti je výrazná poloţka ostatní finanční výnosy a ostatní 

finanční náklady. Ostatní finanční výnosy vykazují mírně klesající tendenci, nejvyšší hodnota 

je v roce 2008 a to 2,96 % a nejniţší v roce 2005 a to 0,06 %. Podobnou tendenci má i 

poloţka ostatní finanční náklady, kdy nejvyšší hodnota je v roce 2009 a nejniţší v roce 2005. 

Mimořádná činnost není ovlivněna ţádnou poloţkou, tudíţ nedochází k ţádné změně. 

A mimořádný výsledek hospodaření je proto nulový. 
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Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza je zpracována meziročně, kdy jsou porovnávány dvě po sobě 

jdoucí období. Cílem této analýzy je změřit pohyby jednotlivých veličin absolutně i relativně 

a zjistit intenzitu. Horizontální analýza ukazuje, jak se jednotlivé poloţky rozvahy změnily 

v čase (o kolik %) a je sestavena pomocí informací získaných z účetních výkazů firmy 

Hirschmann Czech s.r.o. za rok 2003-2009. Je vypočtena absolutní a procentní změna 

jednotlivých poloţek dlouhodobého majetku a oběţného majetku. Dále je provedena absolutní 

i procentní změna poloţek vlastního kapitálu a cizího kapitálu. Kompletní horizontální 

analýza rozvahy je uvedena v příloze číslo 6. 

Procentní změna aktiv je v roce 2009 přes 126 %, v roce 2008 dosahují aktiva 22 %. 

Rozdíl je zapříčiněn odkupem strojů společností v roce 2009.  Hodnota aktiv v roce 2007 

dosahuje aţ 230 % a to hlavně díky dokončení a rozšíření výrobní haly. Následně došlo také 

k dalšímu pronájmu výrobních prostor mimo areál. Absolutní změna aktiv činí v roce 2009 

205 768 tisíc korun a v roce 2007 93 341 tisíc korun. Hodnota aktiv je kolísavá, jelikoţ 

společnost neustále rozšiřuje své prostory a tím také svůj dlouhodobý hmotný majetek, 

převáţně tedy poloţku stavby.  

Poloţka oběţná aktiva má v letech 2004 aţ 2009 velice kolísavý charakter, kdy rok 

2009 a 2008 byla hodnota oběţných aktiv od 12 % do 9 %, avšak v roce 2007 dochází 

k jejímu enormnímu nárůstu aţ na necelých 416 %. Vše je způsobeno poklesem poloţky 

zásoby, konkrétněji tedy přímo materiálu, kdy ve firmě došlo k redukci této poloţky 

především z úsporných opatření. V roce 2006 se uţ oběţná aktiva dostala na hodnotu 

necelých 37 %, kdy narůstaly zásoby vinou vlastní výroby. V roce 2005 pak dochází dalšímu 

zvýšení oběţných aktiv o zhruba 6 milionů Kč, poklesem zásob. V roce 2004 jsou oběţná 

aktiva v záporných číslech a vše je příčinou nárůstu krátkodobých pohledávek a poklesem 

zásob.  

Poloţka vlastní kapitál dosahuje v roce 2009 vysoké hodnoty a to téměř 200 %, je to 

způsobeno zvýšením základního kapitálu, vysokou hodnotou rezervního fondu a následně 

také vysokou hodnotou výsledku hospodaření minulých let. Ve společnosti došlo k navýšení 

základního kapitálu z 6 200 tisíc korun na 241 200 tisíc korun. Dále je patrné, ţe od roku 

2003 do roku 2008 byla hodnota základního kapitálu konstantní. Tudíţ mezi lety 2008 a 2009 

došlo k téměř sto procentnímu nárůstu.  

Cizí zdroje nabývají v roce 2009 a v roce 2008 záporných hodnot, vše je způsobeno 

převáţně klesající tendencí krátkodobých závazků, převáţně pak závazků z obchodních 
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vztahů. V roce 2007 ale dochází k enormnímu nárůstu cizích zdrojů aţ na 259 %, tedy nárůst 

o 54 milionů Kč. Hlavním důvodem je pokles krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

V roce 2006 se hodnota cizích zdrojů pohybuje kolem 56 % a v roce 2005 je 69 %. Záporných 

hodnot nabývá v roce 2004, kdy je pokles cizích zdrojů o 6 milionů Kč. Hlavní příčinou jsou 

narůstající dlouhodobé závazky, hlavně ke společníkům druţstva a účastníkům sdruţení.  

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

V horizontální analýze výkazu zisků a ztrát jsou zpracovány absolutní a procentní 

změny jednotlivých poloţek z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti. 

Kompletní horizontální analýza výkazu zisků a ztát je uvedena v příloze číslo 7. 

Je patrné, ţe poloţka trţby za prodej zboţí dosahuje velice záporné hodnoty téměř aţ 

100 %, je to způsobeno poklesem trţeb za zboţí mezi léty 2008 a 2009. Poloţka výkony má 

v roce 2009 i 2008 zápornou hodnotu, coţ je způsobenou klesající tendencí trţeb za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb. V roce 2007 poloţka výkony výrazně vzrostla aţ na téměř 453 %, 

jelikoţ v roce 2006 jsou nízké trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. V letech 2006, 

2005 a 2004 jsou hodnoty relativně v normálu. Obdobným způsobem se chová i výkonová 

spotřeba, jelikoţ je výrazně ovlivněna poloţkou spotřeba materiálu a energie. Provozní 

výsledek hospodaření v roce 2004 je přes 2 miliony Kč, v dalším roce došlo k výraznému 

poklesu, který se dostal aţ do záporných čísel. I v roce 2006 dosahuje firma ztráty téměř 1,5 

milionů Kč z provozní činnosti. V roce 2007 je provozní výsledek hospodaření přes 50 

milionů Kč, coţ je způsobeno vysokou hodnotou výkonů a niţšími náklady. Další rok je 

provozní výsledek přes 13 milionů Kč a v roce 2009 je společnost opět ve ztrátě aţ 79 milionů 

Kč v provozní oblasti z důvodu vysokých nákladů ve firmě.  

Finanční činnost je ovlivněna především výnosovými úroky a ostatními finančními 

výnosy. Výrazná absolutní i relativní změna je u poloţky ostatní finanční výnosy, která 

narůstala od roku 2004, kdy tedy dosahovala záporné hodnoty a to téměř 82 %, další rok uţ 

jen necelých 26 % a v roce 2006 došlo k jejímu výraznému nárůstu o 91 tisíc Kč, coţ je 130 

%. V roce 2007 je tato změna ještě významnější o 12 milionů Kč. Další rok došlo k poklesu 

poloţky na 71 % a v roce 2009 opět pokles o téměř 140 %, tedy o 10 milionů Kč.  

Na mimořádnou činnost nemají vliv ţádné poloţky. Společnost nemá ani mimořádné 

výnosy, ani mimořádné náklady. 
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3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Pro hodnocení finanční situace podniku a pro finanční analýzu je důleţité, aby byly 

vypočteny i některé rozdílové ukazatele. Řadíme mezi ně ukazatel čisté pohotové prostředky, 

čistý peněţní majetek a čistý pracovní kapitál. V tabulce (3.1) jsou uvedeny vypočtené 

hodnoty rozdílových ukazatelů. Základem pro výpočet rozdílových ukazatelů jsou informace 

získané z účetních výkazů firmy Hirschmann Czech s.r.o. v letech 2003 aţ 2009. Kompletní 

analýza rozdílových ukazatelů je uvedena v příloze číslo 8. 

 

Tab. 3.1 Rozdílové ukazatele firmy Hirschmann Czech s.r.o. (v tisících Kč) 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Čistý pracovní kapitál 111393 94590 60159 4371 6617 4005 4644 

Čisté poh. prostředky 14112 -3069 -37832 -12207 -7318 267 712 

Čistý peněţní majetek 56700 17673 -28354 4312 5276 2772 4042 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z vypočtených hodnot je patrné, ţe hodnota čistého pracovního kapitálu dosahuje 

kladných hodnot od roku 2003 aţ do roku 2009, nejvyšší je v roce 2009, coţ je způsobeno 

nárůstem oběţných aktiv. Zvýšení oběţných aktiv způsobilo v roce 2009 zvýšení zásob, 

konkrétně výrobků ve firmě a také zvýšení poloţky pohledávky vůči ovládacím a řídícím 

osobám. Nejniţší hodnota čistého pracovního kapitálu je v roce 2004, hlavně díky nízkým 

krátkodobým pohledávkám.  

Čisté pohotové prostředky udávají rozdíl mezi krátkodobým finančním majetkem 

firmy a krátkodobými závazky. Kladné hodnoty jsou v roce 2003, 2004 a 2009. Naopak 

v letech 2005 aţ 2008 jsou čisté pohotové prostředky záporné. Záporné hodnoty jsou 

způsobeny nízkou hodnotou krátkodobého finančního majetku a vysokou hodnotou 

krátkodobých závazků. Od roku 2007 narůstá poloţka krátkodobý finanční majetek hlavně 

díky účtům v bankách.  

Čistý peněţní majetek je pouze v roce 2007 záporný a to díky vysoké hodnotě zásob a 

krátkodobých závazků, které narostly převáţně díky závazkům z obchodních vztahů. Zásoby 

jsou navýšeny také díky vlastním výrobkům, které firma vyprodukovala. Nejvyšší hodnota 

čistého peněţního majetku je v roce 2009. Vzrostla poloţka celkových oběţných aktiv díky 

poloţce výrobky a krátkodobé pohledávky. 

 

Graf 3.1 Rozdílové ukazatele 
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Zdroj: vlastní výpočty 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Pro výpočet poměrových ukazatelů jsou informace získány z účetních výkazů firmy 

Hirschmann Czech s.r.o. a to konkrétně z rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2003 aţ 2009. 

Kompletní analýza poměrových ukazatelů je uvedena v příloze číslo 8. 

 

Analýza ukazatelů rentability 

V Tab. (3.2) jsou vypočteny hodnoty rentability dlouhodobě investovaného kapitálu, 

rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu a rentability trţeb. 

 

Tab. 3.2 Ukazatele rentability firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

ROCE -3,378% 53,503% 72,028% 11,920% 23,016% 40,961% 21,313% 

ROA -3,065% 42,084% 40,069% 6,316% 13,272% 28,446% 15,312% 

ROE -3,637% 49,211% 67,647% 12,706% 19,167% 32,983% 26,623% 

ROS -2,536% 8,999% 6,248% 1,598% 3,609% 7,006% 4,700% 

Zdroj: vlastní výpočty 

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu slouţí pouze k určitému 

prostorovému srovnání mezi firmami. Nejniţší hodnoty je dosahováno v roce 2009 a nejvyšší 

v roce 2007. Záporná hodnota v roce 2009 je způsobena ztrátou, kterou firma v daném roce 

měla a také vysokou hodnotou vlastního kapitálu. V roce 2007 je hodnota 72 % a vychází to 

z relativní proporce mezi ziskem a vlastním kapitálem s rezervami a dlouhodobými závazky. 

Rentabilitou aktiv se poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 



47 

 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Čím je hodnota ukazatele větší, tím je to pro 

firmu lepší. Nejvyšší hodnotu dosahuje ukazatel v roce 2008 díky nárůstu zisku. Záporná 

hodnota je opět v roce 2009 a to je způsobeno ztrátou, kterou společnost v daném roce měla, 

avšak měla také vysoká aktiva, jelikoţ společnost odkoupila výrobní stroje. V ostatních letech 

se hodnoty pohybují vţdy podle toho, jak velkého zisku společnost dosáhla a kolik měla 

aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu udává míru ziskovosti z vlastního kapitálu, jedná se o 

ukazatel, jímţ vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se vyuţívá 

s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. Ukazatel ROE má kolísavou 

tendenci a niţších hodnot dosahuje od roku 2003 do roku 2006. Vše díky nízkému zisku a 

konstantní hodnotě vlastního kapitálu. V roce 2007 je hodnota ukazatele nejvyšší a to díky 

zvýšení vlastního kapitálu, konkrétněji zvýšení výsledku hospodaření minulých let. V roce 

2009 je opět hodnota ukazatele záporná díky ztrátě, která ve společnosti vznikla a také díky 

navýšení hodnoty vlastního kapitálu. Rentabilita trţeb charakterizuje zisk vztaţený k trţbám. 

Ukazatel se pohybuje v nízkých číslech a rok 2009 opět vykazuje zápornou hodnotu 

ukazatele. Rok 2009 byl celkově pro firmu horší, jelikoţ se projevila finanční krize.  
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Graf 3.2 Ukazatele rentability 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Analýza ukazatelů likvidity 

V Tab. (3.3) jsou uvedeny hodnoty celkové likvidity, pohotové likvidity a 

v neposlední řadě také peněţní likvidity. 

 

Tab. 3.3 Ukazatele likvidity firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Běţná likvidita 4,268 3,725 2,030 1,235 1,645 1,588 1,694 

Pohotová likvidita 2,664 1,509 0,515 1,232 1,514 1,407 1,604 

Peněţní likvidita 1,414 0,912 0,352 0,344 0,286 1,039 1,106 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Ukazatel celkové likvidity udává, kolikrát oběţná aktiva přesahuje krátkodobé 

závazky a jak je firma schopna uspokojit své věřitele, kdyby proměnila všechna oběţná aktiva 

na peníze. Od roku 2003 do roku 2005 hodnoty běţné likvidity splňují doporučený interval, 

v roce 2006 běţná likvidita mírně poklesla a to díky navýšení krátkodobých závazků 

společnosti. Rok 2007 je také v optimu a roky 2008 a 2009 přesahují určitou optimální 

hranici. Jelikoţ došlo k mírnému navýšení oběţných aktiv, tím, ţe společnost začala 

zadrţovat peníze v zásobách a došlo také k razantnímu poklesu krátkodobých závazků, 

převáţně tedy závazků z obchodních vztahů. Pohotová likvidita udává, jak je podnik schopen 

se vyrovnat se svými závazky bez toho, aniţ by prodal své zásoby. Mírně pod doporučenou 

hodnotu klesl rok 2007 a to díky razantnímu zvýšení poloţky zásob, konkrétně díky vlastními 
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výrobky firmy. Naopak v roce 2009 je hodnota nad optimální interval a to je zapříčiněno 

nepatrným zvýšením oběţných aktiv a sníţením zásob. Ukazatel peněţní likvidity pouze 

dokresluje úroveň likvidity daného podniku, jelikoţ bývá značně nestabilní. Ukazatel má 

klesající tendenci do roku 2005, další rok pak hodnota vzrostla díky nárůstu platebních 

prostředků a poklesem krátkodobých závazků. Podobnou hodnotu vykazuje i rok 2003. 

 

Graf 3.3 Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Analýza ukazatelů aktivity 

V Tab. (3.4) jsou uvedeny vypočtené hodnoty obratu aktiv, obratu dlouhodobého 

majetku, obratu zásob, doby obratu zásob, doby splatnosti pohledávek a doby splatnosti 

závazků. 

 

Tab. 3.4 Ukazatele aktivity firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Obrat aktiv  1,236 5,154 6,703 4,566 3,705 4,097 3,339 

Obrat DM 2,045 25,278 60,585 10,992 8,711 8,526 6,997 

Obrat zásob 8,334 10,927 10,138 3136,28

8 

84,768 74,400 132,608 

DOZ 43,195 32,946 35,511 0,115 4,247 4,839 2,715 

DOP 33,635 8,885 3,803 32,138 39,885 9,830 15,017 

DOZávazků 26,919 14,872 23,431 36,225 32,477 26,713 30,174 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Ukazatel udává, jak rychle projde majetek všemi stádii koloběhu a přemění se opět 

na peněţní prostředky. Tedy jak společnost vyuţívá svá aktiva a jak rychle je dokáţe přeměnit 

znovu na peníze. Nejvyšší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2007, tedy firma je schopna 

přeměnit svá aktiva na peníze téměř 7 krát za rok. Nejniţší hodnota je naopak v roce 2009 a to 

je způsobeno nízkými trţbami. Ukazatel obratu dlouhodobého majetku udává, kolikrát za rok 

se přemění dlouhodobý majetek firmy na peníze. Nejvyšší je opět hodnota v roce 2007 a 

nejniţší v roce 2009. V roce 2009 došlo k razantnímu zvýšení dlouhodobého majetku. 

Z ukazatele obratu zásob vidíme, ţe nejvyšší je hodnota v roce 2006, aţ extrémní hodnota 

ukazatele. A to z toho důvodu, ţe v tomto roce měla společnost velice nízké zásoby. Od roku 

2007 uţ své zásoby společnost zvyšovala hlavně díky výrobkům z vlastní činnosti a následně 

tedy došlo k redukci celého ukazatele. Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou peněţní 

prostředky vázány v zásobách. Ve společnosti Hirschmann byla hodnota ukazatele do roku 

2006 velice nízká a uspokojivá, od roku 2007 došlo k nárůstu ukazatele v průměru na 35 dní, 

coţ bylo způsobeno nárůstem zásob ve společnosti. Doba splatnosti pohledávek udává dobu, 

za kterou splatí odběratelé své pohledávky vůči společnosti Hirschmann. Nejniţší je ukazatel 

v roce 2007, kdy odběratelé hradí své závazky do 4 dnů. Nejvyšší hodnota je v roce 2005 a to 

z důvodu navýšení pohledávek vůči ovládacím a řídícím osobám. Ukazatel doby splatnosti 

závazků by měl být v čase stabilní. Z výše vypočtených hodnot lze konstatovat, ţe u 

společnosti Hirschmann tento ukazatel relativně stabilní je. Dochází pouze k malým výkyvům 

v roce 2008 a 2007. A to díky tomu, ţe vzrostly trţby. 
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Graf 3.4 Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Analýza ukazatelů zadluženosti 

V Tab. (3.5) jsou uvedeny hodnoty celkové zadluţenosti, zadluţenosti vlastního 

kapitálu, majetkového koeficientu, ukazatele úrokového krytí a ukazatele úrokového zatíţení.  

 

Tab. 3.5 Ukazatele zadluţenosti firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Celková zadluţenost 9,57% 31,79% 56,02% 51,52% 43,49% 35,26% 58,28% 

Zadluţenost VK 10,59% 46,64% 129,54

% 

108,61

% 

77,33% 54,58% 140,24

% Majetkový koeficient 1,106 1,467 2,313 2,108 1,778 1,548 2,407 

Úrokové krytí -

3767,66

7 

2639,26

9 

715,213 34,133 107,158 49,758 14,027 

Úrokové zatíţení -0,03% 0,04% 0,14% 2,93% 0,93% 2,01% 7,13% 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Celková zadluţenost udává podíl cizích zdrojů na jejich celkovém objemu. Podíl by 

měl činit 50%. Nejvíce se této hranici blíţí rok 2006, kdy cizí zdroje tvoří téměř polovinu 

vlastních zdrojů. V roce 2007 a 2003 cizí zdroje převyšují vlastní zdroje a znamená to tedy 

vyšší zadluţení společnosti. V ostatních letech vyuţívá společnost spíše vlastních zdrojů 

k financování. Zadluţenost vlastního kapitálu udává vztah mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Jak vidíme z výše uvedené tabulky, tak hodnoty dosahují vysokého procenta. Nejvyšší je 

hodnota v roce 2007 a to díky vysokému vlastnímu kapitálu. Nejniţší hodnota je naopak 

v roce 2009. Majetkový koeficient je převrácená hodnota koeficientu samofinancování. Čím 
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vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je niţší podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích a 

vyšší míra zadluţení. Ve společnosti Hirschmann jsou hodnoty majetkového koeficientu 

uspokojivé, pohybují se v rozmezí od 1 do 2,5. Úrokové krytí vypovídá o tom, v jaké míře je 

podnik schopen hradit své nákladové úroky ze svého zisku. Čím vyšší je hodnota, tím lepší 

má schopnost podnik splácet své úvěry, nebo moţnost čerpat úvěry nové. Společnost má 

velice nízké nákladové úroky a tím pádem vycházejí dost vysoké hodnoty ukazatele 

úrokového krytí. Ukazatel úrokové zatíţení je převrácený ukazatel úrokového krytí a měl by 

se pohybovat do 100%. Ani v jednom roce hodnota nepřesahuje stanovenou hranici. Dokonce 

se k této hranici ani zdaleka nepřibliţuje. Jak uţ jsem uvedla je to hlavně z toho důvodu, ţe 

podnik má velice nízké nákladové úroky. 

 

Graf 3.5 Ukazatele zadluţenosti krom ukazatele úrokového krytí 

 

Zdroj: vlastní výpočty 



53 

 

Graf 3.6 Ukazatel úrokového krytí 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

3.2.4.1 Porovnání vybraných poměrových ukazatelů s průměrnými hodnotami 

za odvětví 

Hodnocení finanční výkonnosti společnosti Hirschmann Czech, s.r.o. pomocí 

poměrových ukazatelů je doplněno o porovnání vybraných hodnot s průměrnými hodnotami 

v odvětví. Jedná se konkrétně o ukazatel rentability vlastního kapitálu a ukazatel rentability 

aktiv pro rok 2003 aţ 2009 za odvětví. Dále jsou porovnány také ukazatele likvidity, běţná a 

pohotová likvidita pro rok 2003 aţ 2009 za odvětví. 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahovala v letech 2003 aţ 2008 vyšších hodnot, neţ 

jsou průměrné hodnoty odvětví. V roce 2009 došlo k poklesu hodnoty ROE pod oborový 

průměr. Rentabilita aktiv má podobný vývoj jako ukazatel ROE, od roku 2003 do roku 2008 

vysoce převyšuje oborový průměr, i kdyţ v roce 2006 se hodnota mírně přibliţuje hodnotě 

odvětví a to jak u ukazatele ROE, tak u ukazatele ROA. Vysoké hodnoty rentability vlastního 

kapitálu jsou zapříčiněny vysokou hodnotou vlastního kapitálu ve společnosti. A hodnoty 

rentability aktiv jsou vysoké z důvodu vysokých převáţně stálých aktiv ve společnosti.  Opět 

v roce 2009 klesla hodnota rentability aktiv pod průměrnou hodnotu odvětví, neboť 
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společnost vykázala ztrátu. Porovnání vývoje ukazatelů ROE a ROA společnosti Hirschmann 

Czech, s.r.o. a průměrných hodnot za odvětví znázorňují následující grafy. 

 

Graf: 3.7  Porovnání vývoje ROE společnosti Hirschmann Czech, s.r.o.s odvětvím 

 

Zdroj: vlastní výpočty, MPO 

 

Graf: 3.8 Porovnání vývoje ROA společnosti Hirschmann Czech, s.r.o. s odvětvím 

 
Zdroj: vlastní výpočty, MPO 
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Ukazatele likvidity 

Hodnoty běţné likvidity v období od roku 2003 do roku 2006 jsou vyšší neţ průměrné 

hodnoty odvětví, avšak od roku 2006 dochází k ještě většímu nárůstu hodnot běţné likvidity 

aţ téměř na trojnásobek. Pohotová likvidita má podobný vývoj, hodnoty jsou od roku 2003 do 

roku 2007 téměř dvojnásobné oproti odvětví. A od roku 2007 vzrostly markantním způsobem 

oproti oborovému průměru. 

Graf: 3.9 Porovnání vývoje běţné likvidity společnosti Hirschmann Czech, s.r.o. s odvětvím 

 

Zdroj: vlastní výpočty, MPO 

 

Graf: 3.10 Porovnání vývoje pohotové likvidity společnosti Hirschmann Czech, s.r.o. s 

odvětvím 

 

Zdroj: vlastní výpočty, MPO 
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3.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Pomocí analýzy soustav ukazatelů jsou zjišťovány vzájemné vazby a vztahy mezi 

jednotlivými ukazateli. Pro tuto analýzu je aplikována metoda ekonomické nerovnosti. 

Výpočet ekonomické nerovnosti je součástí přílohy číslo 10. 

 

Ekonomická nerovnost 

Pomocí ekonomické nerovnosti je analyzován vztah mezi třemi ukazateli a je 

testováno, zda je pro podnik výhodné pouţívat cizí kapitál. Hodnoty ukazatelů v jednotlivých 

letech a jejich vzájemný vztah je uveden v následující tabulce (3.6). 

 

Tab. 3.6 Ekonomická nerovnost firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  Náklady na cizí kapitál Úhrnná výnosnost aktiv Výnosnost VK 

2009 0,0001 > -0,0306 > -0,0339 

2008 0,0005 < 0,4208 < 0,6172 

2007 0,0010 < 0,4007 < 0,9253 

2006 0,0036 < 0,0632 < 0,1292 

2005 0,0028 < 0,1327 < 0,2338 

2004 0,0162 < 0,2845 < 0,4315 

2003 0,0187 < 0,1531 < 0,3422 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z ukazatele ekonomické nerovnosti vyplývá, ţe pro podnik bylo výhodné vyuţívat 

levný cizí kapitál od roku 2003 do roku 2008. V roce 2009 byla relace mezi ukazateli opačná. 

Úhrnná výnosnost aktiv je v roce 2009 niţší neţ náklady na cizí kapitál, proto pouţití cizích 

zdrojů nepřispělo k vyšší výnosnosti vlastního kapitálu. Důvodem je vysoká hodnota cizích 

zdrojů a velice nízká hodnota nákladových úroků. Záporná hodnota výnosnosti aktiv v roce 

2009 je vytvořena díky ztrátě ve společnosti Hirschmann. 

 

3.2.6 Souhrnné indexy hodnocení a predikční modely 

Souhrnné charakteristiky finanční pozice společnosti Hirschmann Czech s.r.o. byly 

počítány v letech 2003 aţ 2009. Pro tuto analýzu je vyuţit Altmanův model a souhrnný index 

pro hodnocení finanční situace podniků v České republice, tedy index důvěryhodnosti IN. 

V tabulce (3.7) jsou uvedeny vypočtené hodnoty Altmanova modelu, v tabulce (3.8) jsou 

vypočteny hodnoty indexu důvěryhodnosti IN. Uveden je i bonitní model a to konkrétně 
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Kralickův Quick test, jehoţ hodnoty jsou uvedeny v tabulce (3.9). Veškeré výpočty 

souhrnných charakteristik finanční pozice jsou uvedeny v příloze číslo 9. 

 

Tab. 3.7 Altmanův model firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

EBIT/Aktiva -

0,0306 

0,4208 0,4007 0,0632 0,1327 0,2845 0,1531 

TR/Aktiva 1,2359 5,1540 6,7029 4,5655 3,7051 4,0971 3,3389 

VK/CK 9,4396 2,1441 0,7720 0,9207 1,2931 1,8320 0,7131 

Nerozdělený zisk 

min.let/Aktiva 

0,2774 0,3009 0,0874 0,2402 0,2305 0,1243 0,0406 

ČPK/Aktiva 0,3020 0,5801 0,4494 0,1078 0,2157 0,1789 0,1942 

Z-skóre 5,5544 8,0226 8,6549 5,4201 5,0031 5,9757 4,2811 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky 3.7 lze vidět, ţe všechny hodnoty vypočtené dle Almanova modelu se 

nachází ve všech sledovaných obdobích v zóně dobrého finančního zdraví společnosti. Jak je 

z výpočtů patrné hodnoty ve všech sledovaných letech daleko převyšují stanovený interval, 

kdy ani jedna hodnota se hranici 2,99 neblíţí. Tento bankrotní model prokázal, ţe společnost 

Hirschmann se nepotýká s finančními problémy. Altmanův model ale poskytuje pouze hrubý 

orientační odhad finanční situace podniku, je třeba i dále provést další analýzy ke zjišťování 

finančního zdraví společnosti.  

 

Tab. 3.8 Index důvěryhodnosti IN firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Aktiva/Cizí kapitál 10,444

7 

3,1456

7 

1,7851

8 

1,9408

1 

2,2993

3 

2,8363 1,716 

EBIT/Aktiva -

0,0306 

0,4208

4 

0,4006

9 

0,0631

6 

0,1327

2 

0,2845 0,1531 

Celkové výnosy/Aktiva 1,2359 5,1540

2 

6,7028

7 

4,5655

3 

3,7051

5 

4,0971 3,3389 

Oběţná aktiva/Cizí kapitál kr. 4,2681

9 

3,7243

9 

2,0299

5 

1,2338

9 

1,3074 1,5884 1,6941 

IN index 0,3407

9 

4,4059

9 

5,0565

5 

2,4703

8 

2,3696

5 

3,2472 2,3025 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Dalším bankrotním modelem je index důvěryhodnosti IN a z tabulky 3.8 vidíme, ţe od 

roku 2003 do roku 2008 společnost vykazuje dobré finanční zdraví. Můţeme říci, ţe v roce 

2003, 2005 a 2006 se uţ index IN blíţil hodnotě 2. V roce 2003 byla hodnota indexu IN 

2,3025, coţ bylo ovlivněno hlavně niţším ziskem v daném roce a také niţší hodnotou 

celkových výnosů. V roce 2005 je hodnotu uţ o něco vyšší a to 2,36965 opět je to zapříčiněno 
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niţší hodnotou zisku a vyšším cizím kapitálem krátkodobým. V roce 2006 je hodnota indexu 

IN 2,47038 a to díky nízké hodnotě zisku a nízké hodnotě celkových aktiv.  

V roce 2009 se index IN pohybuje v pásmu špatného finančního zdraví podniku. Kdy 

hodnota indexu je menší, neţ 1. Hlavní příčinou je ztráta, která vznikla ve společnosti v tomto 

roce, dále také výrazné zvýšení celkových aktiv a také menší zvýšení oběţných aktiv. Opět 

tento model není příliš přesný. Poskytuje pouze rychlou informaci o finančním zdraví 

společnosti, a proto by měla být dále provedena důkladnější analýza v dané společnosti. 

Situace v roce 2009 a vypočtená hodnota indexu IN je důsledkem finanční krize, která se 

promítla i na automobilovém trhu.  

 

Tab. 3.9 Kralickův Quick test firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Kvóta vlastního kapitálu 0,9038 0,6816 0,4324 0,4744 0,5624 0,6459 0,4155 

Doba splácení dluhu z CF 15,577

8 

6,1361 5,1802 10,228

7 

5,7392 56,696

0 

15,396

1 CF v % trţeb 0,0363 0,0132 0,0158 0,0188 0,0364 0,0036 0,0206 

ROA -

0,0329 

0,3354 0,2925 0,0603 0,1078 0,2130 0,1106 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

V tabulce 3.9 jsou vypočteny hodnoty jednotlivých dílčích ukazatelů Kralickova 

Quick testu pro sledované období roku 2003 aţ 2009. Následně musí dojít k přiřazení bodů 

pro jednotlivé vypočtené hodnoty. Body jsou uvedeny v následující tabulce 3.10. 

 

Tab. 3.10 Přiřazené body vypočteným hodnotám 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Průměr 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1 1 1 1 

CF v % trţeb 4 4 4 4 4 4 4 4 

Rentabilita celkového 

kapitálu 5 1 1 4 3 1 3 2,5714 

       

suma 8,5714 

Zdroj: vlastní výpočty 

 Finanční stabilita společnosti Hirschmann Czech, s.r.o. je dobrá, coţ vyplývá 

z výsledků, jeţ jsou uvedené v předchozí tabulce. Rovněţ z výsledků tabulky je patrné, ţe 

výnosová situace společnosti nedosahuje tak dobrých výsledků. 
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Z tabulky je patrné, jaké body byly přiřazeny jednotlivých vypočteným hodnotám. 

Následně byl propočten průměr známek a jejich suma. V následující tabulce (3.11) uţ je 

uvedena výsledná hodnota, která byla vypočtena jako průměr ze součtu průměrných známek. 

 

Tab. 3.11 Výsledná hodnota Kralickova Quick testu 

Výsledná hodnota Kralickova Quick testu 2,14286 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

 Výsledná hodnota dle Kralickova rychlého testu vyšla ve společnosti Hirschmann 

2,14286, coţ znamená, ţe firma má dobré finanční zdraví, jelikoţ výsledná známka je niţní 

neţ hraniční hodnota 3. 

3.2.7 Analýza výkonnosti firmy pomocí ekonomické přidané hodnoty 

Doposud byla finanční výkonnost firmy Hirschmann Czech s.r.o. analyzována pomocí 

tradičních ukazatelů odvozených z účetních výkazů. Kapitola 3.2.7 je zaměřena na vyuţití 

hodnotových ukazatelů jako nástroje finanční analýzy. Finanční výkonnost společnosti 

Hirschmann Czech s.r.o. je hodnocena pomocí ekonomické přidané hodnoty. Ekonomickou 

přidanou hodnotu jsem vypočetla dle vzorce (2.45), který je uveden v teoretické části práce.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je vypočten jiţ ve finanční analýze a následně 

pouţit v této kapitole k výpočtu ekonomické přidané hodnoty. Hodnoty vlastního kapitálu pro 

jednotlivé sledované roky jsou zjištěny z účetního výkazu rozvaha. Díky vyspělosti českého 

kapitálového trhu a jeho podmínkám je pro výpočet nákladů vlastního kapitálu pouţita 

stavebnicová metoda dle pokynů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Dle modelu jsou 

vypočteny náklady vlastního kapitálu jako součet jednotlivých rizikových přiráţek. Výpočet 

nákladů vlastního kapitálu i hodnoty jednotlivých rizikových přiráţek jsou uvedeny v tabulce 

(3.12). Veškeré výpočty nákladů kapitálu a následně i ekonomické přidané hodnoty jsou 

uvedeny v příloze číslo 11. 
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Tab. 3.12 Výpočet nákladů vlastního kapitálu firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

rf  4% 4,80% 4,50% 4,05% 4,53% 4,52% 4,50% 

RLA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Rpodnikatelské 10% 0,91% 0,93% 0,95% 0% 0% 0% 

Rfin.stab. 0% 0% 0% 3,58% 0,53% 0,79% 0,34% 

WACC 19,00% 10,71% 10,43% 13,59% 10,06% 10,31% 9,84% 

re 19,00% 10,69% 10,33% 13,30% 11,44% 10,31% 9,84% 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Náklady na vlastní kapitál ve sledovaném období od roku 2003 do roku 2009 se 

měnily velice různě. Hodnota vlastního kapitálu od roku 2003 do roku 2006 vzrostla, další rok 

mírně klesla a od roku 2007 se náklady na vlastní kapitál zvyšovaly. Společnost Hirschmann 

má formu společnosti s ručením omezeným a tudíţ nevydává ţádné akcie. Tato skutečnost se 

odráţí i ve výši rizikové přiráţky za likvidnost akcie, jejíţ hodnoty dosahují nejvyšší moţné 

hranice 5% ve všech sledovaných obdobích.  

Na základě výše uvedených propočtů byla stanovena ekonomická přidaná hodnota, 

jejíţ hodnoty jsou pro rok 2003 aţ 2009 uvedeny v tabulce (3.13). 

 

Tab. 3.13 Ekonomická přidaná hodnota firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

VK 333331 111141 57889 19227 17254 14462 9935 

EAT -12122 54694 39160 2443 3307 4770 2645 

ROE -0,0364 0,4921 0,6765 0,1271 0,1917 0,3298 0,2662 

re 0,190 0,107 0,103 0,133 0,114 0,103 0,098 

ROE-re -0,2264 0,3852 0,5732 -0,0060 0,0773 0,2268 0,1678 

EVA -75454,9 42814,16 33180,46 -114,552 1333,636 3279,453 1667,047 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Hodnoty ukazatele ekonomické přidané hodnoty dosahují ve sledovaném období od 

roku 2003 do roku 2005 kladných hodnot. Společnost Hirschmann Czech s.r.o. vytvořila 

v těchto letech ekonomický zisk. V roce 2006 a 2009 je ale vypočtená hodnota záporná a 

společnost Hirschmann Czech s.r.o. nevytvořila kladný ekonomický zisk. Naopak došlo ke 

spotřebování hodnoty vloţené do podniku jeho vlastníky.  

Hodnota spreadu, tedy hodnota rozdílu mezi rentabilitou vlastního kapitálu a náklady 

na vlastní kapitál je krom roku 2006 a 2009 kladná. Je proto dobré uskutečnit investici do 
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společnosti Hirschmann Czech s.r.o. V roce 2009 došlo vlivem ztráty k vytvoření záporné 

hodnoty rentability vlastního kapitálu a také k růstu nákladů na vlastní kapitál. Byla vytvořena 

záporná hodnota ekonomické přidané hodnoty ve výši 75 454 tisíc Kč. V roce 2006 

společnost nevytváří ekonomický zisk, jelikoţ rentabilita vlastního kapitálu je niţší neţ 

náklady na vlastní kapitál. Záporná hodnota v roce 2006 je ve výši 114 tisíc Kč. 

 

3.2.8 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

V kapitole je proveden pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty společnosti 

Hirschmann Czech s.r.o pro roky 2009 a 2008 a pro srovnání také 2008 a 2007. Jelikoţ je 

rozklad proveden na více úrovní obsahuje také pyramidový rozklad rentability vlastního 

kapitálu. Pro výpočet byla vybrána funkcionální metoda a také metoda logaritmická, avšak 

z důvodu záporných indexů byla nakonec pouţita pouze metoda funkcionální. Celý rozklad je 

uveden v příloze číslo 12 a 13. V následující tabulce (3.14) jsou uvedeny jednotlivé dílčí 

ukazatele pro rozklad v letech 2009 a 2008, které mají vliv na vrcholový ukazatel.  

 

Tab. 3.14 Vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel pro rok 2009 

Změna v roce 2009 (v tisících Kč) 

EVA -115963,2755 

Kladné vlivy   

VK 23466,93383 

re 32107,16647 

r podnikatelské 35205,56613 

EAT/EBIT 71046,05809 

A/VK 473765,0562 

  

  Záporné vlivy   

ROE-re -139430,2094 

ROE  -171537,3758 

rf -3098,399659 

ROA -810723,1048 

EBIT/Trţby -610710,8527 

Trţby/Aktiva -200011,5771 

Náklady/Trţby -610710,8527 

Trţby  -200011,5771 

1/Aktiva -1,77954E-06 
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Trţby dlouhodobého majetku -3246,42387 

Trţby prodaného materiálu -157003,4317 

Ostatní výnosy -39761,72156 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky je patrné, ţe v roce 2009 vyšla záporná hodnota ukazatele EVA. Společnost 

v tomto roce vykázala ztrátu a dosahovala horších výsledků neţ v letech předcházejících. 

Pozitivním způsobem ovlivňuje vrcholový ukazatel například vlastní kapitál, nebo majetkový 

koeficient. Výraznější negativní vliv mají naopak dílčí ukazatele, jakými je například 

rentabilita aktiv, trţby nebo rentabilita vlastního kapitálu. Ukazatel ekonomické přidané 

hodnoty vyšel záporně, firma byla v tomto roce z velké části ovlivněna finanční krizí a 

vykázala ztrátu.  

 

Tab. 3.15 Vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel pro rok 2008 

Změna v roce 2008 (v tisících Kč.) 

EVA 13422,63512 

Kladné vlivy   

Vk 26426,00756 

R podnikatelské 131,8318301 

EAT/EBIT 4275,67076 

ROA 2391,109833 

A/VK 9573,481949 

EBIT/Trţby 15391,42273 

Náklady/ Trţby 15391,42273 

Trţby dl.majetku 474,6986064 

  

  Záporné vlivy   

ROE-Re -13003,37244 

ROE  -11157,72682 

Re -1845,645621 

Rf -1977,477451 

Trţby/A -12999,70025 

Trţby  -12999,70025 

1/Aktiva -3,05323E-07 

Trţby z pr.mat. -11190,50367 

Ostatní výnosy -2283,895188 

Zdroj: vlastní výpočty 
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 V roce 2008 byla ekonomická přidaná hodnota kladná. Vybrala jsem porovnání těchto 

dvou rozkladů, z důvodu, ţe v roce 2009 zasáhla společnost finanční krize a tím byla 

ovlivněna řada ukazatelů ve firmě a následně firma dosáhla i ztráty. V roce 2008 byl 

vrcholový ukazatel ovlivněn převáţně pozitivními vlivy dílčích ukazatelů, jako je například 

vlastní kapitál, rentabilita aktiv nebo majetkový koeficient. Největší pozitivní podíl na 

ukazateli ekonomická přidaná hodnota má vlastní kapitál. Negativní vliv na ekonomickou 

přidanou hodnotu má rentabilita vlastního kapitálu, trţby nebo ostatní výnosy.  

4 Zhodnocení výsledků 

Hodnocení finanční výkonnosti společnosti Hirschmann Czech s.r.o. bylo zaloţeno na 

účetních výkazech za sledované období od roku 2003 do roku 2009. Hodnocení výkonnosti 

bylo provedeno pomocí výsledků získaných analýzou poměrových ukazatelů, které byly 

následně doplněny o souhrnné charakteristiky finanční pozice a nově se prosazující metodu 

ekonomické přidané hodnoty.  

Vývoj finanční výkonnosti společnosti byl v letech 2003 aţ 2009 ovlivněn celou řadou 

skutečností. Od roku 2008 se i do české ekonomiky promítla hospodářská recese a ovlivnila 

společnost Hirschmann v roce 2009 ve všech ohledem. Jelikoţ se společnost zabývá výrobou 

kabelových svazků do automobilů a právě automobilový průmysl jako řada dalších byl 

ovlivněn do značné míry. Díky ekonomické krizi došlo ke sníţení stavu zaměstnanců ve firmě 

a také navýšení základního kapitálu na 241 200 000 Kč. Společnost přijala i řadu opatření, 

jako je sniţování chybovosti výrobků při současném zvyšování kvality a spokojenosti 

zákazníka. Firma také sníţila skladovací zásoby a neustále získává nové zakázky pro další 

výrobu. 

 Struktura aktiv společnosti Hirschmann Czech s.r.o. obsahuje, jak stálá aktiva, tak 

oběţná aktiva. Nedá se přesně určit, která sloţka aktiv je výrazně vyšší. Dalo by se říct, ţe 

hodnoty se střídají. Ze stálých aktiv jsou nejvyšší poloţkou pozemky, stavby a samostatné 

movité věci. Naopak největší část oběţných aktiv tvoří zásoby. Konkrétněji je to poloţka 

výrobky a materiál. Došlo ke značnému nárůstu těchto dvou poloţek a to od roku 2007, kdy 

společnost otevřela samostatný výrobní závod se specializací na kabelové svazky. Na 

pasivech společnosti mají nejvyšší podíl poloţky vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Právě cizí 

zdroje jsou zastoupeny v nejvyšší míře krátkodobými závazky z obchodních vztahů. Od roku 

2007 dochází k navýšení závazků vůči ovládacím a řídícím osobám, opět díky otevření 

nového závodu. Z rozvahy společnosti je patrné, ţe firma nemá ţádné bankovní úvěry, 
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jedinou vyšší hodnotou je úvěr společnosti v roce 2005 a to díky tomu, ţe společnost zahájila 

výstavbu nové haly pro vlastní účely.  

Společnost vykazuje od roku 2003 do roku 2008 kladné hospodářské výsledky. Jediná 

záporná hodnota, tedy ztráta je v roce 2009 zapříčiněná niţšími výkony a trţbami ve 

společnosti. Jak uţ bylo několikrát zmíněno, právě v roce 2009 dolehla na společnost 

hospodářská recese. Zisk v roce 2008 činil 68 595 000 Kč a ztráta v roce 2009 činila 

11 306 000 Kč. 

Ukazatele rentability dosahují vyšších hodnot v letech 2007 a 2008. Je to díky 

rozvíjející činnosti společnosti, vybudováním další haly a jejím vyuţitím. Také vznikem 

samostatného závodu. Rok 2009 je pro firmu ne příliš dobrý, a jelikoţ firma dosáhla ztráty, 

tak všechny ukazatele rentability vycházejí záporně. Rentabilita vlastního kapitálu pozitivně 

ovlivňuje vývoj provozní ziskové marţe, úrokové redukce a obratovosti pohledávek.  

Ukazatele likvidity dané společnosti vykazují dobrou platební schopnost. Jelikoţ jak 

celková likvidita, tak pohotová likvidita téměř ve všech letech splňují poţadovaný interval. 

Výjimkou je opět rok 2009, díky hospodářské recesi, kdy běţná likvidita přesahuje stanovený 

interval a to hlavně z důvodu zvýšení oběţných aktiv ve společnosti díky vyšším 

krátkodobým pohledávkám. Pohotová likvidita v roce 2009 je také ovlivněna vysokým 

stavem oběţných aktiv, nejvíce zásobami a krátkodobými pohledávkami. Čistý pracovní 

kapitál vychází ve všech letech kladný, nejvyšší hodnota je v roce 2009 a to 111 393 tisíc Kč.  

Ukazatele aktivity vykazují uspokojivé hodnoty, doba obratu zásob je v rozmezí 1 aţ 

43 dní. Pokud si porovnáme dobu splatnosti pohledávek a dobu splatnosti závazků, tak je 

splněno pravidlo solventnosti téměř ve všech letech. Výjimku tvoří rok 2005 a 2009. Jelikoţ 

kdyby doba splatnosti závazků převyšovala dobu splatnosti pohledávek, společnost by 

nepřijímala peníze od svých odběratelů a jiţ musela hradit své závazky.  

Celková zadluţenost společnosti Hirschmann se pohybuje od 9 % do 58 %. Vypočtené 

hodnoty jsou uspokojivé a firma nemá problémy se zadluţeností. Nejniţší zadluţenost je 

v roce 2009, kdy došlo k poklesu rezerv a krátkodobých závazků. 

Pro společnost Hirschmann Czech s.r.o. je z vypočtené finanční analýzy patrné, ţe 

nejlepších výsledků dosahovala v letech 2007 a 2008, tedy v období před ekonomickou krizí, 

které postihla ekonomický sektor. V těchto letech firma hospodařila nejefektivněji a 

dosahovala nejvyššího zisku.  

Rychlou orientací ve finanční situaci podniku nabízejí souhrnné charakteristiky 

hodnocení finanční pozice. Dle Altmanova modelu je společnost v dobré finanční situaci. 
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Vypočtené výsledky jsou totiţ daleko vyšší neţ horní hranice stanoveného intervalu. Podle 

indexu důvěryhodnosti IN je situace ve společnosti od roku 2003 do roku 2008 uspokojivá a 

firma vykazuje dobré finanční zdraví. Rok 2009 nesplňuje doporučený interval a firma 

vykazuje špatné finanční zdraví. Kralickův Quick test ukázal, ţe výsledná známka vypočtená 

jako aritmetický průměr z průměrných známek, které jsou přiřazeny jednotlivým ukazatelům 

je 2,14286. Ani z jednoho modelu není patrné, ţe by se podnik nacházel v bezprostředním 

ohroţení bankrotu, spíše naopak.  

Z výsledků ukazatele ekonomické přidané hodnoty vyplývá, ţe podnik vytvořil 

ekonomický zisk ve všech letech, kromě roku 2009. Jak uţ bylo řečeno, rok 2009 byl pro 

firmu ztrátový a také nedošlo k vytvoření ekonomické přidané hodnoty ve společnosti 

Hirschmann Czech s.r.o. 

 

Společnost Hirschmann Czech s.r.o. podle provedené analýzy dosahuje dobrých 

výsledků, avšak i tak jsou stanovena určitá doporučení pro další dobrý rozvoj společnosti.  

Pro zvyšování rentability, hlavně od roku 2009, kdy byla společnost zasaţena 

hospodářskou krizí, by měla usilovat o sniţování nákladů ve společnosti. Ať uţ se to týká 

nákladů na spotřebu energie či materiálu nebo například mzdových nákladů. Pro společnost je 

dobré, ţe má dosti vysoké trţby, hlavně tedy trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb, kdy 

získává neustále nové zakázky a opět se zvyšuje poptávka po jejím zboţí. Trţby mají vliv 

také na dobu obratu aktiv, zejména pak dobu obratu zásob, avšak tam společnost začala od 

roku 2007 zadrţovat více zásob, neţ asi nezbytně nutné.  

Z hlediska likvidity je na tom společnost dobře zhruba tak do roku 2008, pak se 

začínají hodnotu mírně vychylovat doporučeným intervalům. Peněţní likvidita ale dosahuje 

uspokojivých hodnot a je moţné vlastně čerpat kontokorentní úvěry, jelikoţ společnost 

disponuje dostatečnými peněţními prostředky k jejich splácení. 

V letech 2008 a 2009 dosahuje společnost vyšších hodnot čistého pracovního kapitálu. 

Pokud by společnost efektivněji vyuţívala tyto prostředky, mohlo by to vést k lepšímu 

zhodnocení kapitálu. Ať uţ například investováním určité části peněţních prostředků, které 

jsou vázány v zásobách do krátkodobých nebo také dlouhodobých cenných papírů, popřípadě 

nemovitostí. 

Společnost Hirschmann se nepotýká s dlouhodobými úvěry vůbec, pouze v roce 2005 

čerpala krátkodobý bankovní úvěr a ten velice rychle splatila. Byl to úvěr na stavbu haly pro 
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výrobní činnost společnosti. Po jejím dostavění byly prostory plně vyuţity a pro společnost to 

mělo velký přínos ve zvýšených trţbách. 

Společnost jiţ v praxi provádí hodnocení finanční situace na základě poměrové 

analýzy. Pro společnost by ovšem mohlo být přínosem pouţít pro hodnocení finanční situace 

také ukazatele ekonomické přidané hodnoty, jelikoţ by to mohlo přispět k zefektivnění řízení 

společnosti, jak je patrné z dosaţených výsledků. 
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5 Závěr 

 Diplomová práce je zaměřena na oblast finanční analýzy. Cílem diplomové práce bylo 

analyzovat a komplexně zhodnotit finanční výkonnost společnosti Hirschmann Czech s.r.o. 

v letech 2003 aţ 2009 a na základě zjištěných výsledků také formulovat doporučení pro 

finanční řízení společnosti. 

V části metodologie hodnocení finanční výkonnosti byly popsány přístupy hodnocení 

finanční výkonnosti, pozornost byla zaměřena také na tradiční ukazatele finanční výkonnosti 

firmy. Těţištěm byl výpočet a interpretace poměrových ukazatelů. Dále jsou také popisovány 

souhrnné charakteristiky hodnocení finanční pozice podniku a v neposlední řadě je pozornost 

věnována také hodnotově orientovaným ukazatelům se zaměřením na ekonomickou přidanou 

hodnotu. 

V další části byla představena společnost Hirschmann Czech s.r.o. a provedena 

finanční analýza této společnosti za období roku 2003 aţ 2009. Finanční výkonnost byla 

sledována z hlediska časového vývoje a hodnocena byla nejen úroveň jednotlivých ukazatelů, 

ale i jejich vývoj. Dále byla provedena analýza poměrových ukazatelů pro sledované období. 

Finanční zdraví společnosti bylo posuzováno i pomocí bankrotních a bonitních modelů, které 

tvoří součást finanční analýzy. Následně byly vypočteny hodnoty ekonomické přidané 

hodnoty a zjišťovány vlivy, které působí na ukazatel EVA. 

Výsledky analýzy jsou shrnuty ve čtvrté kapitole, která následně obsahuje doporučení 

pro finanční řízení společnosti Hirschmann Czech, s.r.o. Tato doporučení vyplývají ze 

zjištěných výsledků v rámci sledovaného období. Rozbor poměrových ukazatelů byl zaměřen 

na oblast rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti. Jelikoţ v roce 2009 postihla finanční 

krize i Českou republiku, tak se to projevilo i ve firmě Hirschmann. Rentabilita je proto vyšší 

v letech předcházejících, ale v roce 2009 dosahuje záporné hodnoty. Z hlediska likvidity je 

společnost platebně schopná a likvidní a vytváří také dostatečně velkou finanční rezervu 

v podobě čistého pracovního kapitálu. Z hlediska aktivity společnost splňuje pravidlo 

solventnosti téměř ve všech letech. Výjimku tvoří opět rok 2009 hlavně díky odrazu finanční 

krize a také rok 2005, kdy společnost rozšiřovala své prostory, čerpala úvěr a rozjíţděla další 

výrobu pro uspokojování poptávky. Ukazatele zadluţenosti jsou na uspokojivé úrovni a firma 

nemá problémy se zadluţeností. Dle souhrnných charakteristik hodnocení finanční pozice má 

společnost dobré finanční zdraví a jde o velice prosperující podnik. Po výpočtu ekonomické 
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přidané hodnoty bylo zjištěno, ţe společnost dosahuje ekonomického zisku téměř ve všech 

letech. Výjimku tvoří opět rok 2009, kdy podnik byl celkově ztrátový.  

Pyramidovým rozkladem bylo zjištěno, jaké dílčí ukazatele působí na vrcholový 

ukazatel ekonomickou přidanou hodnotu. Rozklad je proveden na roky 2007-2008 a 2008-

2009. V roce 2008 byla ekonomická přidaná hodnota společnosti Hirschmann kladná a 

největší vliv na ni měl vlastní kapitál, rentabilita aktiv a majetkový koeficient. Naopak v roce 

2009 došlo k záporné hodnotě ekonomické přidané hodnoty, tudíţ společnost nedosahovala 

ekonomického zisku a negativně na ukazatel EVA působil převáţně vlastní kapitál nebo 

majetkový koeficient. Rok 2009 je specifický pro firmu převáţně tím, ţe společnost byla 

ovlivněna z velké části finanční krizí a vykazovala v daném roce ztrátu. 

Na základě zjištěných skutečností jsou doporučeny náměty k podrobnějším analýzám, 

jako je například efektivnější vyuţívání čistého pracovního kapitálu a jeho investování do 

krátkodobých či dlouhodobých cenných papírů.  

Hospodářská krize, jeţ zasáhla v roce 2009 světovou ekonomickou aktivitu se 

významně promítla i do klíčových odvětví, jakým je i automobilový průmysl. Navzdory 

náznakům oţivení v závěru roku 2009 i nadále zůstává aktuální otázka úspor a optimalizace 

vynakládaných nákladů.  



69 

 

Seznam použité literatury 

 

Knižní publikace 

 

[1]  GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd.   

       Praha: Ekopress, 2007. 194 s. ISBN 80-86119-58-0. 

[2]  DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. upr. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. 226 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 

[3]  DLUHOŠOVÁ, D. Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. 1. 

vyd. Ostrava: 2004. 640 s. ISBN 80-248-0669-X. 

[4]  KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 714 s. 

ISBN 80-7179-802-9. 

[5]  KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 

[6]  MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování   

       podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. 

[7]  NEUMAIEROVÁ, I.; NEUMAIER, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha:  

      Grada Publishing, 2004. 216 s. ISBN 80-7265-027-0. 

[8]  RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 118 s. ISBN 80-247-1386-1.  

[9]  VALACH, J. a kolektiv. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 

s. ISBN 80-86119-21-1. 

[10]  ZMEŠKAL, Z. a kolektiv. Finanční modely. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. 

ISBN 80-86119-87-4. 

 

Časopisy a odborná literatura 

 

[11]  DLUHOŠOVÁ, D. Přístupy k analýze finanční výkonnosti firem a odvětví na bázi 

metody EVA – Economic Value Added. Finance a úvěr – Czech Journal of 

Economics and Finance, 2004, roč. 54, č. 11 – 12, s. 541. 



70 

 

[12]  DLUHOŠOVÁ, D. Aplikace funkcionální metody při pyramidálním rozkladu 

ukazatele EVA. Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí, Ostrava 2004. 

[13] KISLINGEROVÁ, E. Vyznáte se v hodnotových ukazatelích? Moderní řízení, listopad 

2001, roč. 37, č. 11 

[14] PAVELKOVÁ, D. Válka ukazatelů. Moderní řízení, červen 2004, roč. 39, č. 6, s. 44. 

 

Ostatní 

 

[15] Výroční zprávy společnosti Hirschmann Czech s.r.o. 

[16] http://www.czso.cz 

[17] http://www.cnb.cz 

[18] http://www.creditguru.com 

[19] http://www.hirschmann.cz 

[20] http://www.mpo.cz 

[21] http://www.mfcr.cz 



71 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

A  celková aktiva 

APM  arbitráţní model oceňování 

BU  bankovní úvěry 

CFROI rentabilita investic z toku hotovosti 

CF  cash flow 

CZ  cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

č.  číslo 

EAT  hospodářský výsledek za účetní období 

EBT  zisk před zdaněním 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

Kr.Z  krátkodobé závazky 

MVA  trţní přidaná hodnota 

NOPAT čistý operativní zisk po zdanění 

OBL  obligace 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROCE  rentabilita investovaného kapitálu 

ROS  rentabilita trţeb 

re  náklady vlastního kapitálu 

rd  náklady cizího kapitálu 

rf  bezriziková sazba 

rla  riziko velikosti podniku 

rfinstab  riziko finanční stability 

rpodnikatelská podnikatelské riziko 

t  daňová sazba 
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VK  vlastní kapitál 

WACC průměrné váţené náklady kapitálu 


