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1 ÚVOD 

 

Mezi hlavní cíle každé firmy bychom mohli zařadit snahu dosáhnout jak zisku, tak i 

ekonomického růstu celé společnosti. Aby mohla firma těchto cílů dosáhnout, musí se 

snažit o efektivní hospodaření, které je cestou, jak uspět na trhu, ve společnosti neustále 

se zvyšující konkurence. Důležitou složkou je tedy finanční plánování a řízení podniku. 

 

K tomuto účelu využíváme finanční analýzu, díky které může firma hodnotit jak 

svůj dosavadní vývoj a současnou situaci, tak i zajistit určitý pohled do budoucnosti a 

přinést návrhy a doporučení, jak zlepšit stávající chod společnosti a předejít krizím. 

Výsledky této analýzy pak neslouží pouze vedoucím manažerům podniku, ale jsou 

užitečné také např. pro investory či obchodní partnery.  Základními údaji pro kvalitně 

zpracovanou finanční analýzu jsou finanční výkazy společnosti. Někteří ekonomové 

vidí problém ve velkém množství poměrových ukazatelů, které jsou v analýze zahrnuty 

a jejich rozporuplném hodnocení. V poslední době se proto pomalu upouští od 

klasických metod a preferují se spíše moderní metody hodnocení, které dokážou lépe 

zohlednit případná rizika pro společnost. 

 

Cílem této diplomové práce bude s pomocí využití finanční analýzy posouzení 

finanční situace podniku Interhotel Moskva a.s., který se zaměřuje na poskytování 

ubytovacích a stravovacích služeb a také pronájem kancelářských i bytových prostor. 

Dále také vyhodnocení těchto výsledků, poukázání na případné nedostatky a návrhy na 

jejich možná řešení. 

 

Ve druhé části této práce se zabývám teoretickými východisky finanční analýzy, tato 

kapitola obsahuje základní pojmy a teoretické podklady pro další výpočty.  

 

Třetí část je zaměřena na společnost Interhotel Moskva a.s., její představení a také 

seznámení s jejím podnikatelským prostředím. 

 

Ve čtvrté části jsou obsaženy konkrétní výpočty vybraných ukazatelů. Zařazena je 

zde například horizontální a vertikální analýza, vybrané poměrové ukazatele (ukazatel 
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rentability, zadluženosti, likvidity apod.), bonitní a bankrotní modely (Kralickův Quick 

test, Altmanův model, Index IN05), použita bude také metoda EVA 

 

Dále budou interpretovány a zhodnoceny zjištěné výsledky, nalezeny případné 

nedostatky a také navrženy možné varianty jejich řešení.  
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2 Teoretická východiska finanční analýzy 

 

Tato kapitola vymezuje základní pojmy finanční analýzy a také se zabývá metodami 

zhodnocení finančního zdraví podniku. 

 

2.1 Finanční analýza 

 

Finanční analýza představuje soubor metod, s jejichž využitím můžeme zjistit, 

současný stav finančního zdraví podniku a také nám do budoucna pomáhá zvolit 

vhodnou strategii, tak aby firma byla schopna dosahovat zisku a zároveň věděla o 

rizicích a dovedla se jim vyhnout, či jim předcházet. 

 

„Smyslem finanční analýzy je posouzení hospodaření podniku a zjištění silných a 

slabých stránek podniku z finančního pohledu“
1 

 

Dle Holečkové (2008), můžeme finanční analýzu, podle toho kdo ji provádí a 

potřebuje rozdělit do dvou skupin a to: 

 

1) Externí finanční analýza, která je: „klíčem k interpretaci zveřejňovaných 

účetních výkazů, podle kterých externí uživatelé posuzují finanční 

důvěryhodnost podniku. Vychází ze zveřejňovaných finančních a účetních 

informací a jiných veřejně dostupných zdrojů. Analýza účetních výkazů je 

základem finanční analýzy, jak ji provádějí externí příjemci a uživatelé 

informací obsažených v účetní závěrce. Dosažená úroveň finančního zdraví bude 

pro okolí sloužit jako signál, jaké má podnik vyhlídky na pokračující trvání a na 

rozvoj v příštích letech.“
2
  

 
                                                      
1
BLAHA, Z. S.; JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Praha: Management 

Press, 2006, 194 s.   ISBN 80-7261-145-3 

2
HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 s. 

ISBN  978-80-7357-392-8. 

 



 

10 
 

2) Interní finanční analýza, která je: „vyhotovována danými podnikovými útvary 

nebo objednanými osobami např. auditory, oceňovateli atd. Těmto osobám jsou 

k dispozici všechny potřební interní informace.“
 3

 

 

2.1.1 Finanční zdraví podniku 

 

Pokud hovoříme o podniku jako o finančně zdravém, jedná se o takový podnik, 

který je schopen dosahovat takového zhodnocení vloženého kapitálu, jaký požadují 

investoři, při riziku, které je s daným podnikáním spojeno. Rentabilita je tedy v tomto 

smyslu jedním z hlavních ukazatelů, i když samozřejmě nelze opomíjet ani další 

ukazatele, jako například likviditu, či to zda je podnik schopen krýt některé ze svých 

aktivit vlastními zdroji apod. 

 

2.1.2 Uživatelé finanční analýzy 

 

O informace ohledně finanční situace podniku má zájem velké množství 

nejrůznějších subjektů. Tyto uživatele můžeme rozdělit na dvě skupiny a to interní a 

externí. Mezi skupinu interních uživatelů patří manažeři, zaměstnanci a odbory. Mezi 

externí potom spadají investoři, banky, dodavatelé, odběratelé a jiní obchodní partneři, 

stát a státní orgány, konkurenční podniky apod. 

 

Manažeři – používají finanční analýzu jak operativnímu, tak i k dlouhodobému 

řízení podniku. S použitím finanční analýzy mohou manažeři odhalit silné a slabé 

stránky podniku v návaznosti na to se mohou manažeři rozhodnout, jakým způsobem 

budou získávat zdroje, jak budou rozdělovat zisk atd. 

 

Zaměstnanci – také je zajímá stabilita a prosperita podniku. V případě špatně 

řízeného a neprosperujícího podniku mají strach o zachování pracovních míst, 

                                                      
3
 HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 

s. ISBN  978-80-7357-392-8. 
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mzdových podmínek a sociálních jistot. Dění v podniku se snaží ovlivnit většinou 

pomocí odborů. 

 

Investoři – jedná se o vlastníky či akcionáře. Tato skupina využívá finanční analýzu 

ze dvou hledisek a to z hlediska kontrolního, kdy mohou sledovat, jak si podnik stojí co 

do likvidity, stability a také jaká je výše disponibilního zisku apod. Druhé hledisko je 

investiční, které investoři využívají pro rozhodování o jejich budoucích investicích. 

V tomto případě je nejvíce zajímá riziko, kapitálové zhodnocení, likvidita apod.  

 

Banky – pro tyto instituce je finanční analýza také nesmírně důležitá, neboť jim 

slouží k upřesnění představy o finančním stavu společnosti. Na základě informací, které 

získají, se rozhodují, zda podniku poskytnou úvěr, v jaké výši, za jakých podmínek atd. 

Banky nejčastěji zajímá bonita dlužníka, která se provádí na základě analýzy finančního 

hospodaření. Zkoumá se především struktura majetku a zdroje, jimiž je daný majetek 

financován. Důležitá je také schopnost podniku splácet své závazky a také jeho 

ziskovost. 

 

Obchodní partneři – dodavatele zajímá především schopnost podniku dostát svým 

závazkům, a proto sledují především likviditu a zadluženost. U dlouhodobější 

spolupráce jsou zaměření především na stabilitu dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Na druhé straně stojí odběratelé, pro které je důležitá především dlouhodobá finanční 

situace podniku. Ta by měla být stabilní, protože v opačném případě může při 

případném bankrotu dodavatele dojít k ohrožení jejich vlastní výroby i existence. 

 

Stát a státní podniky – data jsou pro ně důležitá zejména pro kontrolu plnění 

daňové povinnosti, případně ke kontrole podniků se státní majetkovou účastí. Dále také 

data zpracovávají pro statistické účely, pro účely rozdělení finanční pomoci aj. 

 

Konkurence – využívají finanční analýzu ke srovnání s výsledky jejich vlastního 

podniku. 
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2.1.3 Zdroje dat pro vyhodnocení finančního zdraví 

 

Mezi základní zdroje, ze kterých je čerpáno, patří účetní výkazy. Je velmi důležité, 

aby tato data byla přesná, protože jedině tak je možné zajistit, že finanční analýza bude 

přesná a bude docházet k reálnému odrazu finančního stavu v podniku. Tyto údaje nám 

podávají přehled o struktuře majetku, jeho zdroji krytí, o peněžních tocích a 

v neposlední řadě o tvorbě a užití hospodářského výsledku. 

 

Pro zpřesnění finanční analýzy se také používají různé vnitropodnikové výkazy, 

které vycházejí z jednotlivých potřeb podniku. Jejich výhodou je častější frekvence 

sestavování. 

 

Rozvaha 

 

„Tento výkaz nám podává přehled o majetku (aktivech) a také o zdrojích jeho krytí 

(pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu.“
4
   

 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. – HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. 

 

 

 

 

                                                      
4
KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 1. vyd.  Praha: C. H. 

Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3.) 
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Výkaz zisků a ztrát 

 

Tento výkaz nám ukazuje, jakého výsledku hospodaření podnik dosáhl. Jsou v něm 

obsaženy náklady a výnosy, jejichž rozdílem vznikne právě výsledek hospodaření. 

Tento výsledek se musí shodovat s tím, který nalezneme v rozvaze. Jednotlivé náklady a 

výnosy vykázané v tomto přehledu jsou rozděleny do tří oblastí a to:  

 provozní,  

 finanční a  

 mimořádné. 

Také zisk můžeme rozdělit podle jeho různých forem na: 

 zisk před zdaněním, 

 zisk před zdaněním a úroky, 

 zisk před zdanění, úroky a odpisy, 

 čistý provozní zisk, 

 čistý zisk 

Nevýhodou tohoto výkazu je, že v položkách se nachází i údaje, u kterých nedošlo 

k pohybu peněžních prostředků. To znamená, že jak náklady, tak i výnosy se uznávají 

v období, kdy došlo k jejich realizaci, resp. v období kdy se podílely na tvorbě výnosů. 

 

Výkaz Cash-flow 

 

Tento výkaz nám ukazuje toky peněžních prostředků v podniku. Toky peněžních 

prostředků lze rozdělit do tří kategorií. Jedná se o: 

 cash-flow z provozní činnosti, 

 cash-flow z finanční činnosti,  

 cash-flow z investiční činnosti 

 

K sestavení výkazu cash-flow se používají dvě metody, konkrétně se jedná o 

metodu přímou a metodu nepřímou. Přímá metoda vychází z peněžních příjmů a výdajů 
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společnosti, její nevýhodou je velká pracnost, proto se používá spíše metoda nepřímá, u 

které je výsledek hospodaření upraven o nepeněžní a mimořádné položky hospodaření a 

o změny položek rozvahy. 

 

2.2 Základní metody a techniky finanční analýzy 

 

Tyto metody můžeme rozdělit na dvě větší skupiny, z nichž první nazýváme 

deterministické metody a druhou skupinu matematicko-statistické metody. Mezi metody 

deterministické řadíme především horizontální a vertikální analýzu, poměrové analýzy, 

analýzu citlivosti, analýzu soustav ukazatelů aj. Mezi metody matematicko-statistické 

řadíme analýzu rozptylu, testování statistických hypotéz, regresní analýzu, 

diskriminační analýzu apod. 

 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Jedná se o základ finanční analýzy. Tato analýza vychází z dat v absolutním 

vyjádření, které nalezneme ve finančních výkazech. Ty mohou být jednak stavové (u 

rozvahy), a také tokové (výkaz zisků a ztrát, cash-flow). Základem je porovnání změn 

v jednotlivých položkách a změny v procentech. Vedle sledování změn absolutní 

hodnoty ukazatelů v čase se obvykle zjišťují také jejich relativní změny. Tyto analýzy 

nám slouží především k analyzování minulého vývoje finanční situace ve společnosti. 

 

2.3.1 Horizontální analýza 

 

Tato analýza sleduje u absolutních ukazatelů časové změny. Tuto analýzu lze 

počítat dvěma způsoby, buď jako podílovou analýzu, kdy sledujeme relativní změnu 

položky anebo jako analýzu rozdílovou, kdy sledujeme absolutní změnu hodnoty dané 

položky. 

 

                                         (2.1) 

 

Bi(t) nám v tomto vzorci vyjadřuje hodnotu bilanční položky v čase t a Bi(t-1) je 

hodnota položky v čase t-1. 
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                    (%)        (2.2) 

 

 

2.3.2 Vertikální analýza 

 

Tato analýza nám umožňuje zjistit jaká je struktura aktiv a pasiv. Jednotlivé položky se 

potom vyjadřují v procentech jako podíly k celkovým aktivům či pasivům. U výkazu zisku a 

ztrát se potom zaměřujeme hlavně na podíl jednotlivých položek k celkovým tržbám podniku. 

Důležité také je, že tato analýza vychází pouze z jednoho účetního období a nepracuje se tedy 

napříč jednotlivými lety. 

 

Vzorec pro výpočet: 

 

                                               (2.3) 

 

kde Bi je velikost položky bilance a ∑Bi je suma hodnot daných položek. 

 

 

2.4  Analýza poměrových ukazatelů 

 

Jedná se o jedny z nejvíce využívaných ukazatelů ve finanční analýze. Poměrové 

ukazatele se počítají jako poměr jedné položky účetních výkazů k jiné položce účetních 

výkazů, zde je důležitá vzájemná souvislost mezi jednotlivými položkami, jinak se 

může stát, že ukazatel nebude mít smysluplnou interpretaci. 

 

„Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na 

vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsob 

jejich interpretace a jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace 

podniku. Je tedy třeba rozumně vybírat poměrové ukazatele testující nejzávažnější 
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souvislosti. Mohou analytiky upozornit na problém, který vyžaduje další pátrání po 

jevech, jež se za problémem skrývají.“
5
 

 

Poměrové ukazatele obvykle řadíme do těchto skupin: 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele tržní hodnoty 

 

2.4.1 Ukazatele rentability 

 

Rentabilitou rozumíme to, jak je podnik schopen vytvářet nové zdroje a 

dosáhnout zisku. Čím vyšší je tento ukazatel, tím efektivněji podnik dokáže hospodařit 

se svým kapitálem. Tyto ukazatele používají v poměřování zisk podniku, ty mohou být 

různé. Využívá se zisk EBIT, což je zisk před úhradou úroků a před zdaněním, dále 

EBT, což je zisk před zdaněním a také EAT, což je zisk po zdanění. Dle Hinkeho a 

Bárkové se doporučuje používat zisk očištěný o úroky, protože: „tento výpočet nejlépe 

vyjadřuje zisk z hospodaření společnosti, protože není ovlivněný tím, z jakých 

finančních zdrojů je financován.“
6
   

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel poměřuje zisk, s celkovými aktivy investovanými do podniku, 

bez ohledu na to z jakých zdrojů jsou získávány. Dle Dany Dluhošové se jedná o 

klíčové měřítko rentability.
7
 Je určitě dobré, pokud tento ukazatel dosahuje hodnoty 

vyšší než je úroková míra v bankách. 

 

                                                      
5
HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 

s. ISBN  978-80-7357-392-8. 

6
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 2. Pokročilé aplikace. Praha: Grada Publishing a.s. 2010. 

232 s. 16-0. ISBN 978-80-247-3516-0. 

 
7
DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 

s. ISBN 80-86119-58-0. 
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                                                                          (2.4) 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Jedná se o jeden z klíčových ukazatelů pro akcionáře a případné investory, 

protože hodnotí, výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku. Pokud je 

tento ukazatel dlouhodobě nízký, ukazuje to na špatnou investiční politiku a investoři 

budou mít zájem vložit své investice spíše do jiných výhodnějších pozic. Občas se může 

stát, že tento ukazatel bude mít extrémní hodnoty, např. pokud je vlastní kapitál příliš 

nízký), což je spojeno s tím, že rentabilitu vlastního kapitálu značným způsobem 

ovlivňuje jednak zisk a také vlastní kapitál. 

 

                                    (2.5) 

        

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Jedná se o ukazatel, který nám říká, jaká míra zisku připadá na jednu korunu 

tržeb. Pokud tento ukazatel dosahuje trvale nízkých hodnot, může se jednat o problém 

s příliš vysokými náklady nebo naopak nízkými cenami (pokud samozřejmě firma 

nezvolí strategii nízké ceny za účelem vytlačení konkurence). 

 

                                                                     (2.6) 

 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Rentabilita nákladů nám slouží jako doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb. I přesto 

je tento ukazatel hojně využívaný. Poměřuje celkové náklady podniku a jeho tržby. 

 

                                  (2.7) 
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Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 

Tento ukazatel měří efektivnost a výnosnost dlouhodobého kapitálu. Používá se 

často k mezipodnikovému srovnání. Jeho doporučená hodnota se obvykle uvádí taková, 

že výnosnost dlouhodobého kapitálu by měla být větší, než úroková míra z úvěrů a 

půjček. 

 

                                 
    

                         
                         (2.8) 

 

 

2.4.2 Ukazatele likvidity 

 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva v požadovaném čase na peněžní 

prostředky a těmi potom včas být schopen splácet své závazky. U likvidity ovšem musí 

docházet i k určitému kompromisu. Pokud je totiž likvidita podniku příliš vysoká, drží 

tento podnik prostředky, které mají jen velmi malý výnos. To má za následek snižování 

rentability podniku. Za velmi likvidní považujeme finanční majetek, zásoby a 

krátkodobé pohledávky. Za naopak nejméně likvidní považujeme majetek, jako jsou 

stroje, budovy nebo vlastní kapitál. Rozlišujeme také tři druhy likvidity, jedná se o 

likviditu běžnou, pohotovou a okamžitou.   

 

 

Běžná likvidita 

Používá se často pro srovnání jednotlivých podniků v daných oborech. Tento 

ukazatel je vyjádřen poměrem oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Jinými slovy 

vyjadřuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky v podniku pokryty běžnými aktivy. Jeho 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. Příliš nízká hodnota upozorňuje 

na velké množství málo likvidního majetku, což by v krajním případě mohlo znamenat 

špatné splácení závazků. Ani příliš vysoká hodnota není optimální, protože podnik drží 

majetek, který přináší jen malý nebo žádný výnos. 

 

                                   (2.9) 
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Pohotová likvidita 

U pohotové likvidity zůstává stejný jmenovatel, ale u oběžných aktiv už jsou 

odečteny zásoby. Počítá se tedy jen s penězi v pokladně, na bankovních účtech, 

pohledávkami a obchodovatelnými cennými papíry. Ukazatel by měl dosahovat hodnot 

mezi 1,0 a 1,5. Tento ukazatel nám udává schopnost podniku dostát okamžité platební 

schopnosti. Pokud bychom zaznamenali větší rozdíl u pohotové a běžné likvidity, je to 

tím, že podnik drží větší množství peněžních prostředků v zásobách. 

 

                                (2.10) 

 

Okamžitá likvidita 

U okamžité likvidity počítáme pouze s nejlikvidnějšími peněžními prostředky, 

jako jsou hotovost, peníze na bankovních účtech, šeky atd. Úroveň tohoto ukazatele by 

se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. 

 

                    (2.11) 

 

2.4.3 Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele nám měří, jak říká Růčková: „schopnost společnosti využívat 

investované finanční prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu 

v jednotlivých druzích aktiv a pasiv“.
8
 Existují dva typy ukazatelů, jeden počítá počet 

dní, za které se přemění určité formy majetku do jiné. Tento typ počítá s tzv. dobou 

obratu. Druhý sleduje počet obrátek aktiv za určité období a ten nazýváme rychlost 

obratu. 

 

                                                      
8
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2 
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Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel je velmi často používán k mezipodnikovému srovnání. Vypočítá se jako 

poměr tržeb k celkovým aktivům. Vyšší nebo zvyšující se hodnota je pro podnik dobrá, protože 

ukazuje, že daří efektivně hospodařit s majetkem společnosti. Obecně jsou jako optimální 

hodnoty brány ty v rozmezí 1,6 – 3. 

 

 

                          (2.12) 

 

 

Doba obratu aktiv 

 Jedná se o obrácenou hodnotu obratu celkových aktiv. Tento ukazatel zjišťuje, 

za kolik dní dojde ve vztahu k tržbám k obrazu aktiv. Pro podnik je situace tím lepší, 

čím je tato doba kratší. Pokud je doba krátká, značí to, že podnik je schopen dobře řídit 

svá aktiva. 

 

 

                    (2.13) 

 

 

Doba obratu zásob 

Uvádí průměrný počet dnů, po které jsou vázány zásoby v podniku a to buď do 

jejich spotřeby např. u materiálu, nebo do jejich prodeje např. u zásob vlastní výroby. 

Obecně platí, že čím je tato doba kratší, tím lépe pro podnik. Nicméně podnik musí být 

schopen reagovat na poptávku co nejpružněji, a proto je dobré, aby byla optimální jak 

velikost zásob, tak také jeho doba obratu. 

 

                         (2.14) 

 



 

21 
 

 

Obrat zásob 

Vypočítá se jako poměr tržeb a průměrných zásob a na jeho základě můžeme 

určit, kolikrát je každá položka zásoby přeměna a zpátky naskladněna. 

 

 

                                       (2.15) 

 

 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám říká, jak dlouho se majetek podniku nachází ve formě 

pohledávek, resp. za jak dlouho jsou pohledávky v průměru spláceny. Ukazatel je často 

používán pro plánování peněžních toků v podniku. Stejně jako u doby obratu zásob je 

lepší, pokud je tento ukazatel menší. S tímto ukazatelem souvisí také rychlost obratu 

pohledávek, který nám značí, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány na peněžní 

prostředky. 

 

        (2.16) 

 

 

                       (2.17) 

 

 

Doba obratu závazků 

Pomocí tohoto ukazatele jsme schopni zjistit, kolik dní podniku v průměru trvá 

splatit své závazky. Dle Kislingerové tedy udává dobu ve dnech, po kterou zůstávají 

krátkodobé závazky neuhrazeny, a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Podle M. 

Synka a kolektivu je pro podnik dobré, aby: „hodnota tohoto ukazatele byla vyšší, než 
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hodnota doby splatnosti pohledávek.“
9
 Stejně jako u pohledávek i zde můžeme zařadit 

obrat závazků, který se vypočítá jako poměr tržeb a průměrného stavu závazků. 

 

                (2.18) 

 

                        
     

                     
                     (2.19) 

 

 

2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Základem je fakt, že podnik využívá ke svému financování také cizích zdrojů. 

Jejich velkou výhodou je jejich nižší cena ve srovnání s kapitálem vlastním (placené 

úroky jako odčitatelná daňová položka). Využívání cizího kapitálu může přispívat 

k růstu společnosti, ale na druhou stranu není vhodné využívat pouze cizích zdrojů, 

protože tak zvyšujeme finanční riziko. Jde tedy hlavně o nalezení optimálního rozložení 

kapitálu mezi cizí a vlastní. 

 

Ukazatelé finanční zadluženosti jsou: dlouhodobá zadluženost, běžná 

zadluženost, celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, úrokové zatížení, 

úrokové krytí, finanční páka, finanční samostatnost, stupeň krytí stálých aktiv apod. 

 

Celková zadluženost 

Jedná se o základní ukazatel, někdy také nazývaný jako ukazatel věřitelského 

rizika. Vyjadřuje celkové zadlužení podniku (poměrem cizího kapitálu k celkovým 

aktivům). Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je i riziko pro věřitele. 

Abychom mohli říct, zda se jedná o negativum či ne, musíme zároveň míru zadluženosti 

porovnat s výnosností podniku, protože krátkodobě může vést vyšší zadluženost k lepší 

rentabilitě vložených zdrojů. Pod tento ukazatel spadají dva další ukazatele, kterými 

jsou dlouhodobá zadluženost, s jehož pomocí můžeme stanovit, jakou měrou je 

majetek podniku kryt dlouhodobými cizími zdroji a také běžná zadluženost, která nám 

                                                      
9
SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 475 s. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-892-4. 
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dává přehled o tom, jak je majetek podniku kryt krátkodobými cizími zdroji. Pokud 

dané vzorce vynásobíme stem, dostaneme výsledek v procentech. 

 

                          (2.20) 

 

 

        (2.21) 

 

 

            (2.22) 

 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Jedná se o ukazatel, který představuje podíl cizího kapitálu a kapitálu vlastního 

nebo-li, kolik jednotek cizího kapitálu je vázáno na jednotku vlastního kapitálu. 

Výsledná hodnota by se měla pohybovat do 100%. Jak píše Otrusinová a Kubíčková: 

„pokud by tato hodnota byla vyšší, v případě nutnosti uhradit okamžitě veškeré cizí 

zdroje není dostatek prostředků.“
10

 

 

             (2.23) 

 

 

Finanční samostatnost 

Dle Růčkové: „tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti 

financována penězi akcionářů. Je považován za jeden z nejdůležitějších ukazatelů 

zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace, nicméně opět je důležitá jeho 

                                                      
10

OTRUSINOVÁ, M. KUBÍČKOVÁ D. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek 

po novele zákona o účetnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7400-342-

4. 
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návaznost na ukazatele rentability.“
11

 Ukazuje nám tedy schopnost podniku krýt 

majetek vlastními zdroji. Obecně platí, že vyšší hodnota znamená větší stabilitu 

podniku, ale ani příliš vysoká hodnota není žádoucí z hlediska možného poklesu 

výnosnosti vloženého kapitálu. 

 

          (2.24) 

 

 

Finanční páka 

Management firmy se musí rozhodovat o poměru vlastních a cizích zdrojů a 

snaží se dosáhnout optima. Zadluženost totiž, i když je vysoká, nemusí být nutně 

negativní. V dobře prosperujícím a fungujícím podniku může naopak finanční páka 

příznivě podporovat rentabilitu vlastního kapitálu. Tuto finanční páku vypočítáme jako 

podíl celkových aktiv vůči vlastnímu kapitálu.  

 

                   (2.25) 

 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel je důležitý především pro věřitele a říká nám, kolikrát je 

vytvořeným ziskem zajištěno placení úroků. Čím vyšší je tato hodnota, tím je situace 

pro podnik lepší. Obecně se doporučuje hodnota 300% a vyšší. Pokud se hodnota 

nachází v okolí 100%, značí to situaci, kdy podnik je schopen vydělat akorát na pokrytí 

svých úroků. 

 

                                         
    

               
                            (2.26) 

 

 

 

 

                                                      
11

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 

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

 



 

25 
 

Úrokové zatížení 

Jedná se o převrácený ukazatel výše uvedeného úrokového krytí a s jeho pomocí 

můžeme zjistit, jak velkou část z provozního zisku nám odčerpávají úroky. Jelikož se 

jedná o převrácený ukazatel, víme, že čím vyšší hodnotu má, tím je situace pro podnik 

horší. 

 

                                           
               

    
                   (2.27) 

 

 

2.5 Souhrnné indexy hodnocení 

 

Dle Růčkové je podstatou finanční analýzy: „snaha o kontinuální vyhodnocování 

finančního zdraví firmy, ať už z pohledu finanční minulosti, nebo z pohledu 

předpovídání budoucnosti. Cílem obou částí je analýza toho, zda je firma schopna přežít 

či nikoliv.“
12

 Nicméně jako velký problém je vnímán fakt, že proto, abychom mohli 

něco takového udělat, musíme vypočítat mnoho ukazatelů, které mohou přinášet mnoho 

různých a někdy i rozporuplných výsledků. Snahou některých ekonomů tedy bylo nalézt 

jediný ukazatel, který by dokázal postihnout jak silné tak i slabé stránky podniku. Mezi 

takovéto ukazatele patří souhrnné indexy hodnocení, které: „mají za cíl vyjádřit 

souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku 

pomocí jednoho čísla.“
13

 Při jejich použití je ovšem nutné zohlednit jejich nižší 

vypovídací schopnost. 

 

Techniky vytváření soustav ukazatelů jsou dle Růčkové dvě: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

o Pyramidové soustavy (rozklad Du Pont) 

 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

o Bankrotní modely (Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, model 

IN- Index důvěryhodnosti) 

                                                      
13

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 

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

 



 

26 
 

o Bonitní modely (Tamariho model, Kralickův Quicktest, 

modifikovaný Quicktest) 

 

2.5.1 Rozklad Du Pont 

 

Jedná se o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. Z diagramu níže lze 

vidět, že velikost rentability vlastního kapitálu je určována poměrem celkových aktiv 

k vlastnímu kapitálu, obratem celkových aktiv a rentabilitou tržeb. 

Jedním z dílčích poměrových ukazatelů, který zde nalezneme, je zisková marže, 

kterou spočítáme jako podíl EAT a tržeb, dalším je obrat aktiv, jenž je podílem tržeb a 

celkových aktiv a dále také tzv. finanční páku (aktiva/vlastní kapitál). 

Z rozkladu Du Pont tedy můžeme usoudit, že ke zvýšení rentability vlastního 

kapitálu je potřeba zaměřit snažení na zvyšování míry zisku, zrychlení obratu aktiv, 

nebo za určitých podmínek uvažovat o použití vyšší míry cizích zdrojů. „Je zřejmé, že 

podnik dosahuje rentability celkového kapitálu různými kombinacemi ziskovosti tržeb a 

obratovosti kapitálu. Různá odvětví mají rozdílný objem a strukturu aktiv a různou 

finanční strukturu. Například odvětví těžkého průmyslu, která mají vysoký podíl stálých 

aktiv, zejména dlouhodobého hmotného majetku, kladou důraz spíše na vysokou 

ziskovost tržeb provázenou zpravidla pomalejším obratem celkových aktiv. Na druhé 

straně odvětví spotřebního průmyslu, např. potravinářského, a obchodní organizace 

vykazují nízkou ziskovost tržeb a pro dosažení určité úrovně rentability je rozhodující 

rychlý obrat celkových aktiv.
14

 

 

Zdroj: http://managementmania.com/dupontova-analyza 

                                                      
14

GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: 

Oeconomica. 2008. 182 s. ISBN 978-80-245-1108-5 
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2.5.2 Bankrotní modely 

 

Tyto modely informují o možném hrozícím bankrotu. Jsou v něm použity data 

z firem, které banrot ohrozil a tak odhalují typické symptomy, které jsou s bankrotem 

spojeny, např. problémy s likviditou atd. 

 

2.5.2.1 Altmanovo Z-skóre 

 

Můžeme se setkat také s názvem „Altmanův index finančního zdraví podniku“. 

„Je stanoven jako součet hodnoty pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je 

připisována váha, z nichž největší má váha rentability celkového kapitálu.“
15

 Altman 

rozlišuje dva modely a to pro firmy, které mají akcie volně obchodovatelné na trhu a na 

ty, které akcie volně obchodovatelné na trhu nemají. Podle výsledku se pak podniky 

zařazují do jedné ze tří zón (zóna prosperity, šedá zóna a zóna bankrotu). Jak už samy 

názvy napovídají, podle toho v jaké zóně se podnik nachází se zvyšuje či snižuje 

pravděpodobnost jeho bankrotu.   

 

Altmanův model pro společnosti s volně obchodovatelnými akciemi: 

 

                                                                                             (2.28) 

 

Tab. č. 2.5.2.1.1 – vyvětlivky k modelu Z-skóre 

X1 Podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 Rentabilita čistých aktiv 

X3 EBIT/aktiva celkem 

X4 Tržní hodnota ZJ/celkové závazky nebo průměrný kurz akcií/nominální hodnota 

cizích zdrojů 

X5 Tržby/aktiva celkem 

Zdroj: přepracováno dle: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, 

využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada. 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1 

 

 

                                                      
15

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2 
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Z > 2,99                 pásmo prosperity 

 

Z = 1,81 až 2,98      šedá zóna 

 

Z< 1,81                  zóna bankrotu 

 

 

Altmanův model pro společnosti jež nejsou volně obchodovatelné na burze je 

podobný, odlišnosti spočívají  v rozdílných vahách. 

 

                                                                  (2.29) 

 

 

Z>2,9                   pásmo prosperity 

 

Z = 1,2 až 2,9        šedá zóna 

 

Z< 1,2                  pásmo bankrotu 

 

 

2.5.2.2 Tafflerův model 

 

Podle Sedláčka byl Tafflerův model poprvé publikován v roce 1977 a existuje ve 

dvou tvarech. „Existuje v základním a modifikovaném tvaru a podle toho se interpretují 

vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové bodové hodnocení. Obě verze využívají 4 

poměrové ukazatele.“
16

 Model je velmi podobný Altmanovu, ale Taffler na rozdíl od 

Altmana klade při přisuzování jednotlivých vah větší důraz na likviditu. V diplomové 

práci bude představen pouze základní model. 

 

                                                                                        (2.30) 

 

Tab. č. 2.5.2.2.1 – vyvětlivky k Tafflerovu modelu 

X1 Zisk před zdaněním/krátkodobé dluhy 

X2 Oběžná aktiva/cizí zdroje 

X3 Krátkodobé dluhy/celková aktiva 

X4 (Finanční majetek-krátkodobé dluhy)/provozní náklady 

 

                                                      
16

SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera, finanční analýza v řízení firmy. 2.vyd. Praha 

COMPUTER PRESS 2001. 220s. ISBN 8072265628. 
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Zdroj: přepracováno dle: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v 

praxi. 3. vyd. Praha: Grada. 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1 

 

Interpretace výsledků:  

je-li výsledek vyšší než 0, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu 

je-li výsledek nižší než 0, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

 

2.5.2.3 IN – index důvěryhodnosti 

 

„Inka a Ivan Neumaierovi, sledujíce Altmanovu metodu a na základě 

vyhodnocení účetních podkladů 1698 českých podniků vyvinuli index IN, který 

usnadňuje zjistit, zda podnik vytváří ekonomickou přidanou hodnotu (EVA), tj. zda 

výkonnost vlastního kapitálu převyšuje alternativní náklad na kapitál. 

Index IN údajně spolehlivě (98,9% zaznamenává případy ztráty hodnoty a 

s velkou pravděpodobností (84,6%) signalizuje tvorbu hodnoty.“
17

  

Index IN je autory neustále vyvíjen, proto se můžeme setkat s několika různými 

typy tohoto indexu,např. IN95, IN99, IN01, IN05 apod. V této diplomové práci budeme 

pracovat s indexem IN05, který vznikl v roce 2005 a je modifikací dříve vyvinutého 

indexu IN01. 

 

2.5.2.3.1 Index IN05 

 

Jako první byl použit index IN95, který vychází z významných bankrotních 

indikátorů. Tento index má šest poměrových ukazatelů a všechny byly vytvořeny na 

bázi účetních výkazů, nikoliv na tržních hodnotách. Váha jednotlivých ukazatelů byly 

vytvořeny pro jednotlivá odvětví, což bylo velkou výhodou, protože to umožnilo 

postihnout odvětvová specifika. Dalším byl poté index IN99, který byl zaměřen na 

pohled vlastníka. Ten zahrnoval už pouze čtyři ukazatele a využíval ukazatele EVA. 

Následně došlo k jeho spojení s indexem IN95 a tak vznikl index IN01. Jak už bylo 

řečeno posledním je potom index IN05, který vznikl úpravami v indexu IN01. Jeho 

rovnice má tento tvar: 

                                                      
17

POLLAK, H: Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. C. H. Beck : Praha 2005. 136 

stran. ISBN 80-7179-803-7 
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(2.31) 

 

Tab. č. 2.5.2.3.1.1 – vysvětlivky k indexu IN05 

A =  aktiva 

CZ = cizí zdroje 

EBIT =  zisk před úroky, odpisy a daní 

Ú =  nákladové úroky 

VYN = výnosy 

OA =  oběžná aktiva 

KZ =  krátkodobé závazky 

KBÚ =  krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 

Zdroj: SYNEK M. KOPKÁNĚ H. KUBÁLKOVÁ M. Manažerské výpočty a 

ekonomická analýza, 1.vyd., Praha C. H. Beck 2009, 301s. ISBN 978-80-7400-

154-3 

 

Interpretace výsledků: 

IN05>1,6           podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%) 

IN=0,9 až 1,6     šedá zóna 

IN<0,9               podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86%) 

 

2.5.3 Bonitní modely 

 

Dle Mariniče smyslem hodnocení bonity firmy je: „zhodnotit její předpoklady a 

schopnost dostát všem svým platným závazkům a tedy určit její důvěryhodnost. Bonita 

je podle něj často vyjádřená ratingem, který umožňuje zařadit firmu do hodnotící škály 

a na tomto základě stanovit riziko, které hrozí investorům, případně věřitelům.“
18

 

                                                      
18

MARINIČ P. Plánování a tvorba hodnoty firmy, 1.vyd. Praha: Grada, 2008, 232s. ISBN 978-

80-247-2432-4 
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Umožňují nám také hodnotit společnost jak s daným odvětvovým průměrem, tak také 

s jinými konkrétními podniky. 

 

2.5.3.1 Tamariho model 

 

Tento model vychází ze šesti ukazatelů, jejichž bodové ohodnocení se nachází 

na stupnici od 0 do 100 bodů. Opět jsou zde rozděleny různé váhy pro různé ze šesti 

ukazatelů. Podniky, které dosáhly 60 a více bodů jsou označovány jako finančně stabilní 

a prosperující. Ty, které mají hodnocení mezi 31 a 59 body jsou firmy s uspokojivými 

výsledky, nicméně jejich budoucnost není jistá. Pokud podnik dosáhl méně než 30 

bodů, je ohrožen bankrotem. Největší váha je v tomto modelu kladena na ukazatel 

finanční páky, ukazatel zisku po zdanění a ukazatel provozní pohotové likvidity. Menší 

váha je potom kladena na zbývající tři ukazatele, do kterých spadá nákladovost 

produkce, obrat pohledávek a ukazatel podílu vlastních nákladů na čistém pracovním 

kapitálu. 

 

Tab.č. 2.5.3.1.1 – hodnocení Tamariho modelu 

  Ukazatel Interval hodnoty v bodech 

Počet 

bodů 

a Vlastní kapitál/Cizí zdroje ≥0,5 25 

    0,41-0,5 20 

    0,31-0,4 15 

    0,21-0,3 10 

    0,11-0,2 5 

    méně než 0,11 0 

b1 Zisk po zdanění pokud je každý rok b1>0 a roste b2 25 

b2 

Zisk po zdanění/vlastní 

kapitál 

pokud je každý rok b1>0 a osciluje 

b2 20 

    pokud je každý rok b1>0 a klesá b2 15 

    

pokud je b1<0 pouze v prvním z 

pěti roků 10 

    

pokud je b1<0 v některém jiném 

roce 5 

    

pokud je b1<0 ve více než 3 letech 

nebo v posledních dvou letech 0 

c Provozní pohotová likvidita větší než 2 20 

    1,51-2 15 

    1,11-1,5 10 

    0,91-1,1 5 

    pod 0,9 0 

d 

Výrobní spotřeba/průměrný 

stav rozpracované výroby HK a více 10 
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    větší než medián, ale menší než HK 6 

    menší než medián, ale větší než DK 3 

    menší než DK 0 

e 

Tržby/průměrný stav 

pohledávek HK a více 10 

    větší než medián, ale menší než HK 6 

    menší než medián, ale větší než DK 3 

    menší než DK 0 

f 

Výrobní spotřeba/pracovní 

kapitál HK a více 10 

    větší než medián, ale menší než HK 6 

    menší než medián, ale větší než DK 3 

    menší než DK 0 

 HK= horní kvantil zjištěný na základě ukazatelů v daném oboru (odvětví) 

 

DK= dolní kvantil 
 

Zdroj: ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku, Sprint, Bratislava, 

2008 

 

 

2.5.3.2 Kralickův Quicktest 

 

Tento Quicktest vyhodnocuje finanční a výnosové situace v podniku, na základě 

použití čtyř rovnic. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu podniku a jedná se o 

kvótu vlastního kapitálu (R1), která dle Kislingerové: „vypovídá o finanční síle firmy 

měřené podílem vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě“ a dobu splácení dluhu 

z cash flow (R2), „který ukazuje, za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny 

své dluhy.“
19

 Zbylé dvě pak hodnotí výnosovou situaci. Jedná se o rentabilitu tržeb 

(R3), která ale není měřená ziskem, ale cash flow a rentabilitu aktiv (R4), která odráží 

celkovou výdělečnou schopnost společnosti. Výsledkem je potom průměr součtu těchto 

rovnic, které nám dávají informaci o finančním zdraví zkoumaného podniku. 

 

 

               
               

      
                                                                                   (2.32) 

 

   
                              

                  
                                                         (2.33) 

                                                      
19

KISLINGEROVÁ, E. HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 
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                                                               (2.34) 

 

    
                  

               
                                                                           (2.35) 

 

Tab. č. 2.5.3.2.1 – Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu 

Ukazatel 0 b. 1 b. 2 b. 3 b. 4 b. 

R1 0 a méně 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 a více 

R2 3 a méně 3 - 5 5 - 12 12 - 30 30 a více 

R3 0 a méně 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 0,15 a více 

R4 0 a méně 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 0,1 a více 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. 

Praha: Grada. 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2 

 

Hodnocení posléze probíhá ve třech krocích, kdy nejdříve se hodnotí finanční 

stabilita podniku zprůměrováním hodnot R1 a R2, následně se hodnotí výnosová situace 

podniku opět zprůměrováním, tentokrát ale hodnot R3 a R4 a nakonec se hodnotí 

celková situace podniku, která se spočítá jako průměr výsledných hodnot finanční 

stability a výnosové situace podniku. Pokud jsou výsledné hodnoty podniku menší než 

1, značí nám to, že v podniku existují potíže ve finančním hospodaření. Hodnoty, které 

se nachází v rozmezí 1 a 3 jsou v tzv. šedé zóně. A konečně pokud se hodnoty pohybují 

nad úrovní 3, jedná se o bonitní podnik. 

 

2.6 Hodnotové ukazatele 

 

Mezi tyto hodnotové ukazatele patří např. v poslední době velmi oblíbený 

ukazatel se zkratkou EVA. Tato zkratka pochází z anglických slov economic value add, 

což bychom do češtiny mohli přeložit jako ekonomická přidaná hodnota. Základem u 

tohoto ukazatele je fakt, že hodnotí, zda podnik dosáhl zisku, ale ne účetního nýbrž 

ekonomického. Tento zisk můžeme vypočítat jako rozdíl mezi výnosy a ekonomickými 

náklady podniku. Tyto ekonomické náklady však v sobě zahrnují kromě nákladů 
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účetních také tzv. oportunitní náklady, nebo-li náklady ušlých příležitostí. Kislingerová 

tvrdí, že: „ v praxi jsou oportunitní náklady především úroky z vlastního kapitálu 

podnikatele, včetně odměny za riziko a popř. jeho ušlá mzda.“
20

 Z toho podle ní 

vyplývá, že ekonomický zisk vzniká až tehdy, když svým rozsahem převýší normální 

zisk odvozený z průměrných nákladů kapitálu vynaložených jak věřiteli, tak i vlastníky, 

akcionáři.  

 

Základní vzorec pro výpočet je :                                    (2.36) 

 

kde NOPAT je čistý provozní zisk, WACC jsou průměrné náklady kapitálu a C 

je celkový investovaný kapitál. 

 

NOPAT se potom vypočítá jako:                                        (2.37) 

 

kde EBIT je provozní zisk a t je sazba daně z příjmu právnických osob 

 

Dále je zde investovaný kapitál, který představuje hodnotu všech finančních 

zdrojů, které do podniku vložili investoři. Dle Kislingerové může výpočet tohoto 

kapitálu probíhat dvěma způsoby: „a to buď z provozního hlediska přes majetek, aktiva, 

nebo z finančního hlediska přes pasiva.“
21

  Pokud se rozhodneme pro první možnost, 

představuje velikost tohoto kapitálu součet stálých provozních aktiv v zůstatkových 

cenách a pracovního kapitálu. Druhá možnost přes pasiva je rovna sumě účetní hodnoty 

vlastního kapitálu a úročených závazků. Protože platí bilanční rovnost, oba způsoby 

dojdou ke stejnému výsledku. 

 

Průměrné náklady kapitálu WACC se potom vypočítají o něco složitěji a to za 

použití vzorce: 

                                                 
 

 
      

 

 
                                  (2.38) 

                                                      
20,21

KISLINGEROVÁ E., Finanční analýza krok za krokem  Praha, C. H. Beck 2001. 380 stran. 

2. přepracované a rozšířené vydání. ISBN 81-7179-529-1. 
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kde rd jsou náklady na cizí kapitál (úrok), t je sazba daně z příjmu právnických 

osob, D je cizí kapitál, C je celkový dlouhodobě investovaný kapitál, re  jsou náklady na 

vlastní kapitál a E je vlastní kapitál. 

 

Problémy u tohoto ukazatele jsou spojeny především se stanovením nákladů na 

vlastní kapitál.  Jedná se o očekávanou výnosnost vlastního kapitálu, což může každý 

z vlastníků chápat jiným způsobem a každý může mít jiná očekávání. Obecně se pro 

výpočet dá použít vzorec: 

 

                                                                                                                  (2.39) 

 

Kde rf je bezriziková sazba a r je riziková přirážka. Jako bezriziková sazba se 

berou investice, které představují žádné nebo minimální riziko. Obecně se za takovéto 

investice považují státem vydané dluhopisy. Jako bezrizikovou sazbu tedy můžeme 

použít, např. výnos právě z těchto dluhopisů. Rizikovou přirážku zjistíme dle zařazení 

podniku do jedné ze skupin v tabulce rizikových přirážek, jejímž autorem je Mařík a 

kterou jsem přiložil do přílohy. 

 

Výsledek ukazatele EVA by měl být kladný, protože pak podniku vzniká tzv. 

přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu původní. Podle Kislingerové se EVA: „ rovná 

rozdílu mezi NOPAT a vyplaceným úrokem věřitelům a výplatou dividend akcionářům. 

Je-li tento rozdíl kladný, pak znamená zvýšení vnitřní hodnoty akciové společnosti. 

V tomto případě je nezbytné upozornit na jednu důležitou skutečnost, která 

v podmínkách ČR není zatím veřejností příliš vnímána, a sice, že je nezbytné počítat 

s výnosem nejen věřitelů, ale i akcionářů.“
22

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

KISLINGEROVÁ Eva, Praha, C. H. Beck 2001. 380 stran. 2. přepracované a rozšířené vydání. 

ISBN 81-7179-529-1. 
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3 Charakteristika společnosti 

 

Pro svou diplomovou práci jsem vybral společnost Interhotel Moskva a.s. 

 

3.1 Identifikace společnosti 

 

Obchodní firma: Interhotel Moskva a.s. 

Sídlo:   nám. Práce 2512, Zlín, PSČ 762 70 

IČO:   46347623 

Právní forma:  akciová společnost 

Základní kapitál: 113 192 000 Kč 

Zapsán:  u Krajského soudu v Brně 

Předmět podnikání: hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

 

3.2 Historie společnosti 

 

              „Hotel Moskva byl postaven v roce 1932, pochází tudíž z Baťovy éry rozvoje 

města. Součástí celého komplexu firmy Baťa byl hotel až do období II. světové války. 

Moderní desetipatrová budova hotelu je dominantou Zlína v čele náměstí Práce. Během 

své více než 65-leté tradice se z hotelu Moskva stalo gastronomické zařízení nabízející 

služby na evropské úrovni a v posledních letech i centrum společenského, kulturního a 

obchodního života města Zlín i celého regionu.  

              Velkým přínosem pro samotný hotel, ale hlavně pro úroveň poskytovaných 

služeb, bylo zařazení hotelu koncem 60. let do sítě Interhotelů v rámci trustu Čedoku, 

který sdružoval špičkové hotely v republice. V roce 1990 vznikl v rámci privatizace 

podniku Čedok samostatný státní podnik Interhotel Moskva Zlín, který zahrnoval hotely 

Moskvu a Družbu ve Zlíně a Alexandrii v Luhačovicích. Rozhodnutím vlády ČR vznikla 

ke dni 30.4.1992 akciová společnost Interhotel Moskva.  
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               V této době byla dokončena rekonstrukce poloviny ubytovací části hotelu. Již v 

počátku fungování akciové společnosti, ale především po nástupu majoritního akcionáře, 

došlo po mimořádné valné hromadě v říjnu 1994 ke změně podnikatelského záměru, kdy 

byl hotel přeměňován z čistě hotelové domu na společenské a podnikatelské centrum Zlína. 

Polovina hotelové části byla rekonstruována za účelem pronájmu kancelářských kapacit 

renomovaným firmám a společnostem. V současnosti proběhla úplná výměna stanice 

zajišťující ohřev TUV, výměna telefonní ústředny a odpadních rozvodů. Tyto rekonstrukce 

probíhají kontinuálně tak, aby byl zajištěn komfort hosta. Protože jedině spokojený host se 

bude vracet a toho si je společnost vědoma.“
23

  

 

 

3.3 Zaměstnanci 

 

Interhotel Moskva a.s. v roce 2012 zaměstnává 31 zaměstnanců. Jedná se především o 

recepční, pokojské, uklízečky, údržba a management hotelu. 

 

 

3.4 Poskytované služby 

 

3.4.1 Hostinská činnost 

 

Interhotel Moskva nabízí svým hostům možnost posezení v šesti různých 

restauracích, které se jak svým jídlem tak i cenam snaží zaujmout širokou škálu zákazníků. 

Jedná se o hospodu v irském stylu s názvem Bulldog Pub, dále je zde Mexická, Řecká, 

Česká a Bohemia restaurace. A pro milovníky italské kuchyně se ve druhém podlaží 

nachází pizzerie. Dále se zde nachází dvě kavárny, s příjemným posezením, z nichž jedna 

má otevřeno 24 hodin denně.  

 

3.4.2 Ubytovací služby a pronájem kancelářských prostor 

 

Hotel nabízí ubytovaní ve 120 dvoulůžkových, 10 jednolůžkových pokojích a 5 

apartmánech. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, koupelnou 

                                                      
23

 http://www.moskva-zlin.cz/index.php?page=historie&jazyk=cz) 

http://www.moskva-zlin.cz/index.php?page=historie&jazyk=cz
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s vanou, televizí se satelitem, telefonem, minibarem atd. Vybavení všech pokojů splňuje 

požadavky hotelů evropské úrovně. Dále jsou zde k dispozici pokoje pro dlouhodobé 

ubytování, které využívají např. studenti. Hotel dále nabízí k pronájmu 93 kancelářských 

prostor, které ale jsou v dnešní době z 90% zaplněné.  

 

 

3.4.3 Sportoviště 

 

V nabídce hotelu je i tenisový kurt s umělým povrchem, který je k dispozici 

celoročně (v zimě je krytý nafukovací halou). Dále je zde možnost využít bowlingu, který 

se nachází v již zmíněné pizzerii, či fitness centra s whirlpoolem, saunou, masážemi a 

posilovnou, který se nachází v posledním patře budovy. 

 

3.4.4 Konference 

 

Hotel se specializuje na pořádání různých společenských a firemních akcí, jako 

jsou plesy, sportovní akce, kulturní akce apod. Kongresový sál pojme až 350 osob a 

k dispozici jsou i salonky pro 12 – 50 osob. K zapůjčení má hotel i prostředky jako video, 

meotar, flipchart, mikrofony apod. Hotel je tradičně centrem akcí evropského významu 

jako jsou Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, Mezinárodní internistické dny, 

Barum rally Zlín, Masters of Rock aj. 

 

3.4.5 Ostatní služby 

 

Návštěvníci mohou využít i ostatních služeb, které poskytují především živnostníci, 

kteří mají pronajaté prostory. Jedná se např. o solária, kosmetiku, kadeřnictví, kasino, 

cestovní kanceláře, realitní kanceláře, nehtové studia, minimarket, prodejnu upomínkových 

předmětů, advokátní nebo účetní kanceláře apod. 
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4 Výpočty ukazatelů finanční analýzy u firmy Interhotel 

Moskva a.s. 

 

V této kapitole budu zkoumat a analyzovat finanční situaci zmíněného podniku. 

Data, která jsou v této kapitole použita, jsou z let 2005 – 2010 a jedná se o rozvahu, výkaz 

zisků a ztrát a cash flow. 

 

4.1 Horizontální analýza 

 

 V této podkapitole jsou provedeny výpočty horizontální analýzy aktiv a pasiv, 

které nám vyjadřují, jak se v průběhu let jednotlivé položky mění vzhledem k předchozímu 

roku a také o kolik procent položky rostou nebo klesají. 

 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

 

V roce 2006 celkové aktiva společnosti poklesly o 9 284 000 Kč, což je pokles o 

6,7% proti roku 2005. Hlavní podíl na tomto faktu nese velké snížení oběžných aktiv, které 

proti roku 2005 poklesly o 24% z 35 448 000 Kč na 26 953 000 Kč. Na celkovém snížení 

oběžných aktiv měl velký podíl krátkodobý finanční majetek, který se snížil o 6 620 000 

Kč, což je pokles 52,8% proti roku předchozímu a také krátkodobé pohledávky, které 

zaznamenaly pokles o 8,9%. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek vzrostl o 

2 150 000 Kč, proti roku 2005, kdy nebyl evidován žádny DFM. 

 

V roce 2007 byl zaznamenán nárůst celkových aktiv o 4%, ze 128 693 000 Kč na 

133 854 000 Kč. Tento nárůst ovlivnila nejvíce opět oběžná aktiva, která vzrostla proti 

roku 2006 o 17,8% na 31 759 000 Kč. Největší nárůst zde pak měl krátkodobý finanční 

majetek, který z částky 5 921 000 vzrostl o celých 106% na 12 195 000 Kč. Také 

dlouhodobý finanční majetek zaznamenal nárůst na 4 190 000 Kč, což je 94,9% proti 

minulému roku. Hlavní vliv na tom měly zvyšující se podíl v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem. Největší propad zaznamenaly dlouhodobé pohledávky, které se 

zmenšily na 649 000 Kč, z 1 947 000 Kč v roce 2006. 

 

Celková aktiva se v roce 2008 propadla o 3% na hodnotu 129 777 000 Kč. Největší 
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podíl na tom měl snižující se dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek 

poklesl proti roku 2007 o 1,8% a hlavní díl na tom nese snížení samostatných movitých 

věcí, které se snížily o více než milion korun. Pokles oběžných aktiv o 5,3% z 31 759 000 

Kč na 30 062 000 Kč má na svědomí snížení jak krátkodobých, tak dlouhodobých 

pohledávek. Dlouhodobé poklesly z 649 000 na 0 a krátkodobé z 18 915 000 Kč na 

17 543 000 Kč, což je rozdíl 7,3% proti předchozímu roku. 

 

V roce 2009 můžeme zaznamenat opětovný nárůst celkových aktiv na hodnotu 

131 012 000 Kč, což je jednoprocentní rozdíl proti předešlému roku. Největší vliv na toto 

zvýšení měl zvětšující se dlouhodobý majetek. Ten dosáhl hodnoty 103 247 000 Kč a 

zvýšil se tak o 3,7% proti roku 2008. Tento vzestup byl způsoben především dlouhodobým 

finančním majetkem, který vzrostl proti předchozímu roku o 110%. 

 

V posledním sledovaném roce 2010 se celková aktiva opět zvýšila a to o 1,4% na 

132 792 000 Kč. Příčinou byly zvyšující se oběžná aktiva, konkrétně pak krátkodobé 

pohledávky, které se zvýšily o 16%, ze 17 134 000 Kč na 19 861 000 Kč. Dlouhodobý 

majetek pak dosáhl nejvyšší hodnoty za sledované období, když dosáhl výše 103 438 000 

Kč a vzrostl o 0,2% proti roku 2009. 

 

Tab. č. 4.1.1.1 – Horizontální analýza aktiv (tis. Kč) 
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4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

 

V roce 2006 vykázala pasiva celkový pokles o 9 284 000 Kč, což činí 6,7% oproti 

roku 2005, kdy podnik zaznamenal celkové pasiva ve výši 137 977 000 Kč. Velký podíl na 

tom měl klesající výsledek hospodaření běžného účetního období, který se z 505 000 Kč, 

propadl až na částku – 6 230 000 Kč, což je propad o 1333,66%. Také rezervy, které činily 

1 300 000 Kč, se dostaly na částku 0 Kč. Vlastní kapitál poklesl proti předchozímu roku o 

5,05% a činil částku 117 137 000 Kč. 

 

V roce 2007 došlo ke zvýšení pasiv na částku 133 854 000 Kč, což je nárůst o 

4,01% proti roku 2006, kdy celkové pasiva činily 128 693 000 Kč. Největší podíl na tomto 

nárůstu měl opět výsledek hospodaření běžného účetního období, který se ze záporné 

částky dostal na hodnotu 1 106 000 Kč a vzrostl tak oproti roku 2006 o 117,75%. Nárůst 

zaznamenaly také rezervy a krátkodobé závazky. Rezervy vzrostly z 0 Kč na 3 700 000 Kč 

a krátkodobé závazky z 2 247 000 Kč na 3 471 000 Kč, což je 54,47% proti předešlému 

roku. 

 

Rok 2008 znamenal opětovný pokles celkových pasiv a to o 3,05% na částku 

129 774 000 Kč. Velkou roli zde opět sehrál pokles vlastního kapitálu (-11 633 000 Kč a -

9,84% proti minulému roku), konkrétně potom výsledku hospodaření běžného období, 

který se propadl o 1151,81% na částku -11 633 000 Kč, což je nejhorší výsledek za celé 

sledované období. Naopak nárůstu se dočkaly rezervy, které vzrostly o 8 185 000 Kč a 

tedy o 221,22% proti loňskému roku. 

 

V dalším roce 2009 byl zaznamenán mírný narůst celkových pasiv a to o 0,95%. 

Opět zde hlavní vliv měl výsledek hospodaření minulých let, který se podařilo snížit na 

hodnotu -316 000 proti necelým -12 000 000 Kč v předešlém roce. Zvýšily se také celkové 

cizí zdroje, které proti roku 2008 poskočily o 6,95%. Nejvíce z těchto zdrojů potom 

zaznamenaly nárůst rezervy, konkrétně o 18,99% a krátkodobé závazky o 9,38%. 

 

V posledním zkoumaném roce došlo poprvé ve zkoumaném období k dalšímu 

navýšení celkových pasiv proti loňskému roku a to o 1 780 000 Kč na částku 132 792 000 

Kč. Největší podíl na tom měly tentokrát cizí zdroje, které narostly o 10,07%. Konkrétně 
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to potom byly bankovní úvěry a finanční výpomoci, které v daném roce činily 3 258 000 

Kč. V ostatních letech nebyly žádné takovéto položky zaznamenány. Vlastní kapitál lehce 

poklesl na částku 105 423 000 Kč, což činí pokles o 0,82% proti roku 200 

 

Tab. č. 4.1.2.1 – horizontální analýza pasiv (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.1.3 Horizontální analýza nákladů 

 

Výkonová spotřeba rostla od roku 2005 až do roku 2008. Nejprve v roce 2006 

vzrostla o 35,97% proti předchozímu roku, což je zvýšení o 3 218 000 Kč. V roce 2007 se 

jednalo o největší navýšení výkonové spotřeby a to dokonce o 80,4% z 12 165 000 Kč na 

21 946 000 Kč. V následujícím roce došlo ještě k dalšímu tentokráte jen mírnému nárůstu. 

Ten činil 851 000 Kč, což je 3,88% proti předchozímu roku. V letech 2009 a 2010 se 

začala výkonová spotřeba zmenšovat, když nejprve klesla o 6,78% na 21 252 000 Kč a 

poté ještě o další 2,55% na 20 710 000 Kč. Největší skoky u výkonové spotřeby jsou pak 

vidět u spotřeby materiálu a energie, která se v roce 2006 zvětšila o 168,92 %, což činí 

navýšení o 1 973 000 Kč proti předchozímu roku. V dalším roce tento trend pokračuje a 

dochází tak k opětovnému navýšení, konkrétně o 3 514 000 Kč, což činí nárůst o 111,88% 
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oproti roku 2006. V tomto roce dosáhly významného navýšení také náklady v podobě 

služeb, které se z 9 024 000 Kč navýšily na 15 291 000 Kč, což činí nárůst o 69,45%. 

Celkově lze z tabulky č. 4.1.3.1 vidět, že spotřeba materiálu a energie se každým rokem 

zvyšovala, zatímco náklady na služby se vyvíjely stejně jako celková výkonová spotřeba, 

tedy v prvních 3 letech rostly a v letech 2009 a 2010 docházelo k jejich poklesu. 

 

Další položkou jsou osobní náklady, které mají jednoznačně stoupající tendenci. 

V roce 2005 činila jejich hodnota 7 099 000 Kč a v dalších letech postupně stoupala až na 

konečných 12 338 000 Kč. Největší nárůst těchto nákladů byl zaznamenán v roce 2007 a to 

49,02%, navýšení činilo 3 558 000 Kč. V dalším roce to bylo potom 8,41% a 910 000 Kč 

proti roku 2007. V ostatních letech již nebyla navýšení tak výrazná a pohybovala se 

v rozmezí 0,61% - 4,58%. Největší podíl potom na zvyšování osobních nákladů mají 

náklady mzdové, které zaznamenaly také každoroční navyšování. Nejprve v roce 2006 o 

3,68%, poté přišel skok o 67,42%, což je navýšení o 2 564 000 Kč v roce 2007. 

V následujícím roce došlo k dalšímu zvýšení o 454 000 Kč a poté o dalších 292 000 Kč 

v roce 2009. Poslední rok 2010 přinesl navýšení o 475 000 Kč a tedy 6,68% proti 

předchozímu roku. 

 

Daně a poplatky až na jeden rok po celé sledované období klesaly. Nejprve se 

snížily o 1000 Kč v roce 2006 a poté ještě o dalších 6000 Kč na celkových 82 000 Kč 

v roce 2007. Tyto poklesy činily 1,12% a 6,82%. V roce 2008 pak přišel jediný vzestup 

v celých šesti letech a to na 115 000 Kč. Tento vzestup činil 40,24% proti předchozímu 

roku. Poté tato položka až do roku 2010 jen klesala. V roce 2009 to byl pokles o 9000 Kč a 

7,83% a v posledním roce 2010 pak o 4000 Kč a 3,77%. 

 

Odpisy po celou dobu spíše kolísaly, když v roce 2006 přišlo jejich snížení o 4,17% 

na 4 798 000 Kč. V následujícím roce došlo k opětovnému navýšení a to o 3,67% což činí 

nárůst o 176 000 Kč proti roku 2006. V dalším roce došlo ke snížení skoro o stejnou 

částku, o jakou byly v předchozím roce navýšeny a odpisy tak klesly o 3,18% na 4 816 000 

Kč. V roce 2009 došlo k největšímu snížení odpisů a to o 16,36%  a tedy o 788 000 Kč 

proti roku předchozímu. V roce 2010 pak odpisy zaznamenaly nepatrné zvýšení o 6000 

Kč. 
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Ostatní provozní náklady také spíše kolísaly. Nejprve v roce 2006 došlo k jejich 

snížení o 389 000 Kč na 278 000 Kč. V roce následujícím se pak ostatní provozní náklady 

poměrně rapidně zvýšily a to o 245,68%, což je zvýšení proti předcházejícímu roku o 

683 000 Kč. Největší nárůst ovšem zaznamenal rok 2008, kdy se tyto náklady zvýšily o 

více než 7 milionů Kč a došlo tak ke skoku činícímu 753,49%. Celková částka ostatních 

provozních nákladů pak v tomto roce činila 8 202 000 Kč. V dalším roce už došlo ke 

snížení a to o 88,93%. Poslední rok 2010 potom přinesl nepatrné navýšení o 82 000 Kč, 

což činí 9,03% proti roku 2009. 

 

Ostatní finanční náklady kopírovaly trend ostatních provozních nákladů, v roce 

2006 došlo k jejich snížení o 30,95% na 42 000 Kč. Poté došlo k výraznému navýšení o 

více než 900% na 292 000 Kč. V následujícím roce ještě o něco povyrostly a dostaly se tak 

na nejvyšší částku ve sledovaném období a to na 324 000 Kč, což byl nárůst o 10,96% 

proti roku 2007. V roce 2009 pak došlo k jejich poměrně výraznému propadu o 247 000 

Kč na 77 000 Kč. Poslední rok 2010 pak přinesl opětovné navýšení a to o 42 000 Kč, 

nebo-li, 54,55% proti roku 2009.  

 

Tab. č. 4.1.3.1 – horizontální analýza nákladů (tis. Kč) 

Zdroj: vlastní vypracování 
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4.1.4 Horizontální analýza výnosů 

 

Výkony, konkrétně pak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb kromě jednoho 

roku po celé sledované období klesají. V roce 2006 došlo ke změně této položky o -

27,78% proti roku 2005 a znamenalo to pokles o 6 382 000 Kč. V dalším roce potom tyto 

tržby zaznamenaly rapidní narůst ze zhruba 16 500 000 Kč na 43 763 000 Kč. Jednalo se o 

změnu o 163,71% a o nárůst o více než 27 milionů Kč. V dalších letech pak docházelo 

k pozvolnému poklesu, který se procentuelně pohyboval od 5,76% do 5,95% proti 

předchozímu roku. Změna vyjádřená v penězích pak byla také velmi podobná a to od 2,2 

do 2,6 milionu korun. V posledním roce 2010 se pak tyto tržby zastavily na hodnotě 

36 527 000 Kč. 

 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů byly rozkolísané po celé 

sledované období. V roce 2006 se tyto tržby zmenšily z 5000 Kč na 0. Následující rok je 

můžeme opět zaznamenat a to ve výši 68 000 Kč. V dalším roce tyto tržby opět 

zaznamenány nebyly. V předposledním roce 2009 tyto tržby zaznamenaly nárůst na 

138 000 Kč a v posledním roce další na konečných 443 000 Kč. Tento skok v posledním 

roce znamenal procentuální navýšení o 221,01% proti roku 2009. 

 

Ostatní provozní výnosy také velmi kolísaly a rok nárůstem střídaly roky 

s poklesem. V roce 2006 došlo k poklesu těchto výnosů o 33,01% na 209 000 Kč. Rok 

poté se tyto výnosy zvýšily o 198 000 Kč na 338 000 Kč, proti roku 2006, což znamená 

skok o 141,43%. V roce 2008 došlo k poklesu o 58,28% na 141 000 Kč a v dalším roce se 

ostatní provozní výnosy ještě zmenšily a to až na 35 000 Kč. Tento další pokles o 106 000 

Kč znamenal procentuelní snížení o 75,18%. V posledním sledovaném roce se pak výnosy 

zvedly o 148,57% na konečných 87 000 Kč. 

 

Výnosové úroky v prvních třech letech zaznamenávaly pokles, ale v roce 2009 

přišel rapidní nárůst, který se ještě o něco zvýšil v posledním roce 2010. Výnosové úroky 

v roce 2005 měla společnost ve výši 387 000 Kč. Následně došlo k poklesu těchto úroků o 

66,15% na 131 000 Kč. V roce 2007 se tyto úroky dále snížily a to o 67 000 Kč a 51,15% 

proti předchozímu roku. V roce 2008 už zaznamenáváme snížení úroků jen o 3 000 Kč na 

celkových 61 000 Kč. Rok 2009 přinesl jako první velké navýšení a to o 301,64% na 
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245 000 Kč. Rok 2010 v tomto nárůstu pokračoval a výnosové úroky se tak zvýšily o 

88 000 Kč na konečných 333 000 Kč. 

 

Ostatní finanční výnosy pak po celé sledované období klesaly, když v roce 2008 

klesly ze 134 000 Kč na 87 000 Kč, což je  změna o 35,07%. V následujícím roce došlo 

k dalšímu poklesu tentokrát o 21,84% na 68 000 Kč. A v posledním roce se ostatní 

finanční výnosy zastavily na částce 47 000 Kč, což je procentuální snížení o 30,88% proti 

roku 2009. 

 

Tab. č. 4.1.4.1 – horizontální analýza výnosů (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.2 Vertikální analýza 

 

V této podkapitole jsou provedeny výpočty a zobrazeny tabulky vertikální analýzy 

aktiv a pasiv v letech 2005 – 2010. 

 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

 

Jak můžeme vidět z tabulky č. 4.2.1.1 níže, ve všech letech má na celkových 

aktivech největší podíl dlouhodobý majetek. Jeho hodnota v jednotlivých letech kolísá 

mezi 74% - 79% z celkového množství aktiv. Největší část dlouhodobého majetku potom 

zabírá dlouhodobý hmotný majetek, který se na dlouhodobém majetku podílí přibližně 

90% -95 %. Dlouhodobý finanční majetek se zde podílí jen nepatrnou částí. V prvním roce 

nebyl zaznamenán žádný dlouhodobý finanční kapitál a v dalších letech můžeme vidět 

stoupající tendenci, když v roce 2006 se podílí 1,67% na celkových aktivech a v posledním 
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roce 6,43%. 

 

Oběžná aktiva po celé sledované období kolísají. V prvním roce se podílely na 

celkových aktivech 25,69%, rok poté se jejich podíl propadl na 20,94% a v posledních 4 

letech se jejich podíl drží mezi 21% - 23%. Z oběžných aktiv se na celkových aktivech 

podílí nejvíce krátkodobé pohledávky, které od roku 2005 až do roku 2009 klesaly 

z 15,19% na 13,08%. V posledním sledovaném roce 2009 se jejich podíl opět zvýšil na 

téměř 15%. Krátkodobý finanční majetek se za 6 let pohyboval se svým podílem mezi cca 

4,5% - 9,7%. V posledních třech letech se potom jejich podíl snižuje. Dlouhodobé 

pohledávky se podílely na celkových aktivech pouze v letech 2005, 2006 a 2007. Jejich 

podíl činil zhruba 0,5% - 1,5%. V posledních třech letech nebyly vedeny žádné 

dlouhodobé pohledávky. Zásoby podnik neměl ani v jednom sledovaném roce. 

 

Tab. č. 4.2.1.1 – vertikální analýza aktiv 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 74,25% 78,99% 75,79% 76,75% 78,81% 77,89% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 74,25% 77,32% 72,66% 73,52% 72,10% 71,46% 

Dlouhodobý finanční 
majetek 0,00% 1,67% 3,13% 3,23% 6,71% 6,43% 

Obežná aktiva 25,69% 20,94% 23,73% 23,16% 21,14% 22,08% 

Zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé pohledávky 1,41% 1,51% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 15,19% 14,83% 14,13% 13,52% 13,08% 14,96% 

Krátkodobý finanční 
majetek 9,09% 4,60% 9,11% 9,65% 8,06% 7,12% 

Časové rozlišení 0,06% 0,06% 0,48% 0,08% 0,05% 0,03% 
             Zdroj: vlastní vypracování 
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4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

 

Z tabulky č. 4.2.2.1 níže je patrné, že největší podíl na celkových pasivech má 

vlastní kapitál. V podstatě až na rok 2006 můžeme říct, že trend je klesající, protože 

z celkového podílu 91,02% se vlastní kapitál dostává až na hodnotu 79,39% v posledním 

roce. Nicméně i přes tento fakt můžeme říci, že firma financuje své potřeby hlavně 

z vlastních zdrojů a cizí využívá jen minimálně. Největší podíl na vlastním kapitálu má 

potom kapitál základní, který se na něm podílí zhruba 95% - 97%. 

 

U cizích zdrojů můžeme vidět od roku 2006 stoupající tendenci, na čemž mají podíl 

zvyšující se rezervy, které od roku 2006, kdy byly 0%, rostou až do roku 2009, kdy jejich 

podíl na celkových pasivech činí 10,79%. V posledním roce došlo k nepatrnému poklesu 

na 10,13%. Stejný trend je i u krátkodobých závazků, které měly podíl na celkových 

pasivech 1,75% v roce 2005, poté se zvětšoval až na 3,78% a v posledním roce také mírně 

poklesl na 3,56%. Dlouhodobé závazky mají opačný, tedy klesající trend. Od roku 2005 až 

do roku 2009 jejich podíl klesal z 7,45% na 4,14% a v roce 2010 se mírně zvýšil na 4,19%. 

Bankovní úvěr byl využit až v posledním roce a jeho podíl na celkových pasivech činí 

2,45%. Z tabulky č. 10 je vidět, že ačkoliv jsou cizí zdroje na vzestupném trendu, stále 

většinu svých potřeb podnik financuje z vlastních zdrojů. 

 

Tab. č. 4.2.2.1 – vertikální analýza pasiv 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 89,41% 91,02% 88,34% 82,15% 81,13% 79,39% 

Základní kapitál 82,04% 87,96% 84,56% 87,22% 86,40% 85,24% 

Kapitálové fondy 0,63% 0,68% 0,65% 0,67% 0,66% 0,66% 

Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 8,28% 8,88% 8,54% 8,81% 8,72% 8,61% 

Výsledek hospodaření minulých 
let -1,90% -1,65% -6,24% -5,59% -14,41% -14,46% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 0,37% -4,84% 0,83% -8,96% -0,24% -0,66% 

Cizí zdroje 10,58% 8,92% 11,37% 17,67% 18,72% 20,33% 
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Rezervy 0,94% 0,00% 2,76% 9,16% 10,79% 10,13% 

Dlouhodobé závazky 7,45% 7,17% 6,01% 5,02% 4,14% 4,19% 

Krátkodobé závazky 2,19% 1,75% 2,59% 3,49% 3,78% 3,56% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,45% 

Časové rozlišení 0,01% 0,06% 0,29% 0,18% 0,15% 0,28% 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.2.3 Vertikální analýza nákladů 

 

V roce 2005 má největší podíl na celkových nákladech výkonová spotřeba, která se 

na nich podílí 40,59%. Podrobnější analýza ukázala, že ve výkonové spotřebě mají největší 

podíl na celkových nákladech náklady za služby, které dosahují na podíl 35,29% spotřeba 

materiálu a energie se v tomto roce podílí jen 5,30%. Druhý největší podíl zaznamenaly 

osobní náklady, které se podílí 32,20%. Nejvíce jsou to pak z těchto nákladů náklady 

mzdové, které tvoří 16,64% z celku. Odměny členům orgánu společnosti a družstva mají 

9,50%. O něco méně se podílí náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které 

mají z celkových nákladů podíl na 5,56%. Sociální náklady tvoří minimální podíl s 0,50%. 

Podobně jsou na tom i daně a poplatky, jejichž podíl se pohyboval na 0,40%. Odpisy jsou 

také poměrně významné, se svým podílem 22,71% na celkových nákladech. Ostatní 

provozní náklady dosahují 3,03% a zbývající ostatní finanční náklady a změna stavu 

rezerv a opravných položek mají jen zanedbatelný podíl, 0,19% resp. 0,88%. 

 

V roce 2006 má výkonová spotřeba stejně jako v roce předchozím největší podíl, 

když se tento ještě zvýšil na 52,19%. To bylo způsobeno především zvyšujícím se podílem 

spotřeby materiálu a energie, který poskočil na 13,47% a také mírně se zvyšujícími 

náklady za služby, které se z podílu 35,29% dostaly na 38,71%. Naopak pokles podíl 

osobních nákladů, které dosahují 31,14%, za což mohlo celkové snižování podílů u všech 

položek v těchto nákladech. Mzdové mají podíl 16,31%, odměny členům orgánu 

společnosti a družstva 9,00%, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5,38% 

a sociální náklady 0,44%. Podíl daní a poplatků také klesl, i když jen o 0,02% na 0,38%. 

Odpisy stále tvoří se svým podílem třetí největší skupinu a dosahují 20,58%. Změna stavu 

rezerv a opravných položek tvoří rozdíl podíl -5,6%.  
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V roce 2007 došlo k poklesu podílu výkonové spotřeby na celkových nákladech na 

49,75%, za což mohlo především snižování podílu nákladů za služby, které se v tomto roce 

nachází na 34,67%. Naopak podíl spotřeby materiálu a energie opětovně narostl na 

15,09%. Velmi výrazně také poklesl podíl osobních nákladů, které mají podíl na celkových 

nákladech výši 24,52%. Tento pokles zaznamenaly především mzdové náklady, jejichž 

podíl nyní tvoří 14,43% a také odměny, jejichž podíl se zmenšil téměř o polovinu na 

4,76%. Daně a poplatky tvořily v tomto roce nejmenší podíl za sledované období ve výši 

0,19%. Podíl odpisů se také rapidně zmenšil ze 20,58% na 11,28%. Naopak k nárůstu 

došlo v položce změna stavu rezerv a opravných položek, jejichž podíl tvoří 11,40% proti 

předchozímu roku, kdy byl podíl -5,6%. Ostatní finanční náklady zaznamenaly nárůst a 

jejich podíl tvořil 0,66%, což je nejvíc za celých šest let. 

 

V roce 2008 došlo k dalšímu poklesu u podílu ve výkonové spotřebě, který klesl na 

42,56%. Nejvíce se zmenšil podíl opět u nákladů za služby, který je nejmenší za celých 

šest let a dosahuje výše 28,66%. Stejně tak se zmenšila i spotřeba materiálu a energie a její 

podíl tak v tomto roce tvoří 13,90%. Stejně jako v předchozím roce i v tomto poklesl i 

podíl osobních nákladů a to na 21,89% a opět stejně jako v roce 2007 za to mohly 

především snižující se podíly mzdových nákladů a odměn (12,73% a 3,92%). Daně a 

poplatky se zvýšily a jejich podíl tak poskočil o 0,02% na celkových 0,21%. Také částka u 

odpisů se snížila a jejich podíl tedy klesl na 8,99%. Naopak obrovského nárůstu se dočkaly 

ostatní provozní náklady, jejichž částka byla v celém sledovaném období nejvyšší a jejich 

podíl tak dosáhl na 15,31% z celkových nákladů. 

 

V roce 2009 došlo k nárůstu podílu výkonové spotřeby na celkových nákladech o 

necelých 10% na 52,44%. Mohly za to především zvyšující se náklady na spotřebu 

materiálu a energie, jejichž podíl se zvýšil na 20,60%. Ke zvýšení došlo i u nákladů za 

služby, jejichž podíl v tomto roce činí 31,84%. Podíl osobních nákladů také zaznamenal 

nárůst na 29,11%, poté co se zvýšil podíl mzdových nákladů o necelých 5% na 17,55%. 

Podobný, i když už ne tak výrazný narůst zaznamenaly všechny položky v těchto osobních 

nákladech. Také podíl odpisů a daní a poplatků se zvětšoval a to na 9,94% resp. 0,26%. 

Rapidní propad podílu pak můžeme vidět u ostatních provozních nákladů, které z podílu 

15,31% klesly na 2,24%. Podobně téměř o polovinu klesl i podíl změny stavu rezerv a 
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opravných položek, který v tomto roce činil 5,48%. 

 

V posledním sledovaném roce pak podíl výkonové spotřeby stoupl na nejvyšší 

hodnotu na 54,35%. Stejně na tom byly i osobní náklady, jejichž podíl tvoří 32,28%, opět 

stejně jako v předchozím roce zde stoupají všechny položky, kromě odměn, jejichž podíl 

se dočkal mírného poklesu. Daně a poplatky mají podíl 0,27% a odpisy pak 10,59%. Podíl 

změny stavu rezerv a opravných položek se opět stejně jako v roce 2006 dostal do 

záporných čísel, tentokrát na hodnotu -1,80%. Poprvé také můžeme zaznamenat podíl na 

celkových nákladech ve výši 0,14% u položky nákladové úroky. Ostatní provozní náklady 

mají podíl 2,60% a ostatní finanční náklady 0,31%. 

 

Tab. č. 4.2.3.1 – vertikální analýza nákladů 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady celkem 22045 23310 44109 53569 40527 38102 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Výkonová spotřeba 40,59% 52,19% 49,75% 42,56% 52,44% 54,35% 

Spotřeba materiálu 
a energie 5,30% 13,47% 15,09% 13,90% 20,60% 23,17% 

Služby 35,29% 38,71% 34,67% 28,66% 31,84% 31,19% 

Osobní náklady 32,20% 31,14% 24,52% 21,89% 29,11% 32,38% 

Mzdové náklady 16,64% 16,31% 14,43% 12,73% 17,55% 19,91% 

Odměny členům 
orgánu spol. a 
družstva 9,50% 9,00% 4,76% 3,92% 4,87% 4,72% 

Náklady na soc. 
zabezpečení a zdrav. 
pojištění 5,56% 5,38% 4,91% 4,69% 5,92% 6,96% 

Sociální náklady 0,50% 0,44% 0,42% 0,55% 0,78% 0,79% 

Daně a poplatky 0,40% 0,38% 0,19% 0,21% 0,26% 0,27% 

Odpisy 22,71% 20,58% 11,28% 8,99% 9,94% 10,59% 

Zůstatková cena 
prodaného majetku 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,34% 1,16% 

Změna stavu rezerv 
a opravných 
položek 0,88% -5,60% 11,40% 10,43% 5,48% -1,80% 

Ostatní provozní 
náklady 3,03% 1,19% 2,18% 15,31% 2,24% 2,60% 

Nákladové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 
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Ostatní finanční 
náklady 0,19% 0,12% 0,66% 0,60% 0,19% 0,31% 

          Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.2.4 Vertikální analýza výnosů 

 

V roce 2005 tvořily největší podíl celkových výnosů výkony, konkrétně pak tržby 

za prodané vlastní výrobky a služby, které dosahovaly výše 97,45%. Jednalo se také o 

nejmenší podíl výkonů za celé sledované období. Výnosové úroky dosahovaly podílu na 

celkových výnosech ve výši 1,64%. Ostatní provozní výnosy měly podíl 0,89% a tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů 0,02% 

 

V roce 2006 se podíl výkonů na celkových výnosech ještě zvětšil a dosahoval tak 

hodnoty 98,39%. Naopak poklesl podíl jak ostatních provozních výnosů (0,83%) tak i 

výnosových úroků (0,78%). Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů nebyly 

v tomto roce zaznamenány. 

 

Další rok 2007 přinesl další navýšení podílu výkonů na celkových výnosech, i když 

tentokrát jen nepatrné a to na 98,64%. Ostatní provozní výnosy měl podíl ve výši 0,76% a 

výnosové úroky už jen 0,14%. Poprvé se také objevily ostatní finanční výnosy, jejichž 

podíl dosáhl 0,30% a jednalo se tak o nejvyšší hodnotu za celé sledované období. Také 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů byly tento rok zaznamenány a jejich 

podíl činil 0,15%. 

 

V roce 2008 můžeme vidět nejvyšší hodnotu podílu výkonů, který dosahoval 

99,30%. Další položkou, jejíž podíl stoupal, byly výnosové úroky, které dosahovaly 

0,15%. Ostatní položky zaznamenaly u svých podílů pokles a to z 0,76% na 0,34% u 

ostatních provozních výnosů a z 0,30% na 0,21% u ostatních finančních výnosů. Tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů nebyly pro tento rok zaznamenány. 

 

Následující rok přinesl poprvé snížení podílu výkonů na celkových výnosech a to 

na hodnotu 98,76%. Naopak růst byl zaznamenán u položek výnosových úroků, které 

z 0,15% skočily na hodnotu podílu ve výši 0,62% a také tržby z prodeje dlouhodobého 
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majetku a materiálů, které dosáhl výše podílu ve výši 0,35%. Podíl ostatní provozních 

výnosů pak klesl na 0,09% a ostatních finančních výnosů na 0,17%. 

 

V posledním sledovaném roce 2010 došlo opět k snížení podílu u výkonů a to na 

97,57%. Naopak většího zvýšení u podílu se dočkaly tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálů, jehož hodnota činila 1,18%. Stejně tak stoupaly i ostatní provozní 

výnosy a výnosové úroky a jejich podíl se tedy zvětšil na 0, 23% resp. 0,89%. Ostatní 

finanční výnosy naopak klesly o 0,04% na 0,13%. 

 

Tab. č. 4.2.4.1 – vertikální analýzy výnosů 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy celkem  23578 16866 44367 41449 39276 37437 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Výkony 97,45% 98,39% 98,64% 99,30% 98,76% 97,57% 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a materiálů 0,02% 0,00% 0,15% 0,00% 0,35% 1,18% 

Ostatní provozní 
výnosy 0,89% 0,83% 0,76% 0,34% 0,09% 0,23% 

Výnosové úroky 1,64% 0,78% 0,14% 0,15% 0,62% 0,89% 

Ostatní finanční 
výnosy 0,00% 0,00% 0,30% 0,21% 0,17% 0,13% 

            Zdroj: vlastní vypracování 

  

 

4.3 Poměrové ukazatele 

 

V této části diplomové práce se zaměřím na výpočty jednotlivých poměrových 

ukazatelů, které byly uvedeny v teoretické části této práce. Jedná se především o ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity. Díky těmto ukazatelům můžeme snadno a 

rychle zjistit, jaké jsou základní silné a slabé stránky podniku. Všechny ukazatele potom 

mají stejnou váhu, protože zdravý podnik by měl být dostatečně rentabilní, likvidní i 

přiměřeně zadlužený. 
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4.3.1 Ukazatele rentability 

 

Jedná se o ukazatele, které nám říkají, jak je podnik schopen vytvářet nové zdroje a 

dosáhnout zisku. Data byla použita především z rozvahy a výkazu zisku a ztrát a to za roky 

2006 – 2010. Počítány byly ukazatele rentability aktiv, nákladů, tržeb a vlastního kapitálu 

a také dlouhodobého investovaného kapitálu. Výsledky jednotlivých výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce č. 4.3.1.1 níže. 

 

Tab. č. 4.3.1.1 – ukazatele rentability 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv (ROA) 0,86% -5,09% 0,26% -9,20% -1,14% -0,66% 

Rentabilita vlastního kapitálu 
(ROE) 0,41% -5,32% 0,94% -10,91% -0,30% -0,83% 

Rentabilita tržeb (ROS) 2,20% -37,54% 2,52% -28,26% -0,81% -2,35% 

Rentabilita nákladů (ROC) 99,59% 105,32% 99,07% 110,91% 100,30% 100,83% 

Rentabilita dlouhodobě 
investovaného kapitálu (ROCE) 0,00% -4,93% 0,88% -10,28% -0,28% -0,78% 

 

       Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.1.1  Rentabilita aktiv (ROA) 

 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy. Jak můžeme vidět z tabulky č. 4.3.1.1 i z grafu 

č. 4.3.1.1.1, podnikem dosažené hodnoty v průběhu let velmi kolísají, nicméně můžeme 

říct, že nedosahují optimálních hodnot. Rentabilita aktiv dosáhla kladných hodnot jen ve 

dvou letech ze šesti sledovaných a to hned v prvním roce 2005 a posléze ještě v roce 

2007. Ve zbývajících letech jsou hodnoty tohoto ukazatele záporné, když nejhorší 

výsledek byl zaznamenán v roce 2008, kdy ukazatel dosáhl hodnoty -9,2%. Příčinou 

těchto špatných hodnot je, že kromě již zmiňovaných roků 2005 a 2007 podnik nedosáhl 

zisku a skončil ve ztrátě v rozmezí 316 000 Kč až více než 11 milionů Kč. Tyto ztráty 

byly především v letech 2008, 2009 a 2010 způsobeny krizí, spojenou s úbytkem hostů a 

také zvyšujícími se náklady. Především v roce 2008 byly náklady vysoké, což bylo 

spojeno s poměrně nákladnou investicí do celkové rekonstrukce tří výtahů umístěných 

v hotelu. Nicméně je dobré si povšimnout, že v posledních třech letech se ukazatel 
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zvyšuje. Mezi lety 2008 a 2010 dělá tento skok 8,54%. Bylo by tedy určitě dobré, aby 

firma v tomto trendu pokračovala. 

 

        Graf č. 4.3.1.1.1 – rentabilita aktiv 

 

       Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

Tento ukazatel nám hodnotí výnosnost kapitálu vloženého do podniku vlastníky 

nebo akcionáři. Z grafu č. 4.3.1.2 můžeme vidět, že tento ukazatel má velmi podobný 

průběh jako rentabilita aktiv. Opět jsou zde výsledné hodnoty velmi nízké a jen roky 

2005 a 2007 měly kladné hodnoty. Nejlepším z tohoto hlediska byl rok 2007, kdy se 

nacházela hodnota tohoto ukazatele na 0,94%. Poté ovšem přišel velký propad a to až na -

10,91%. V dalším roce se přišel významný skok na -0,3% a v posledním roce došlo opět 

k mírnému propadu a to na hodnotu -0,83%. Špatné hodnoty zde stejně jako u rentability 

aktiv mají příčinu především v záporných číslech u výsledku hospodaření. Rozdíl oproti 

rentabilitě aktiv je ve faktu, že zatímco ta v posledních třech letech má tendenci stoupat, 

ROE se v posledním roce opět propadla. 
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           Graf č. 4.3.1.2  – rentabilita vlastního kapitálu 

 

                   Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.1.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

 

Vývoj tohoto ukazatele je opět podobný jako u těch předcházejících. Opět zde 

můžeme zaznamenat dva roky s kladnými hodnotami (2005 a 2007) a čtyři roky 

s hodnotami zápornými (2006, 2007 a 2010). Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 

2007, kdy se hodnota ukazatele pohybovala na 2,52%, o něco horší hodnotu jsem zjistil 

v prvním sledovaném roce 2005, kdy byla rentabilita tržeb 2,2%. Nejhorším rokem ze 

sledovaných pak byl rok 2006, kde můžeme vidět hodnotu -37,54%. Důvodem byl 

především pokles tržeb (o zhruba 1/3 proti předcházejícímu roku) a poměrně velké 

výdaje, což se podepsalo na výsledné ztrátě ve výši více než 6 milionů Kč. Rok poté se 

tento ukazatel zvýšil až na kladnou hodnotu 2,52%, což je jak už bylo řečeno nejlepší 

výsledek za sledované období. V dalším roce, tedy v roce 2008 došlo opět k výraznému 

propadu a to až na hodnotu -28,26%. V tomto roce se sice podařilo udržet tržby na slušné 

úrovni, nicméně náklady spojené s rekonstrukcí výtahů vedly opět ke ztrátě přes 11 

milionů Kč. Rok 2009 poté dosáhl hodnoty -0,81%. V posledním sledovaném roce se 

ukazatel opět propadl, nicméně nejedná se o tak výrazný skok jako v letech 2006 a 2008. 

Hodnota v tomto roce je -2,35%. 
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                   Graf č. 4.3.1.3.1 – rentabilita tržeb 

 

                               Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.1.4 Rentabilita nákladů (ROC) 

 

Říká nám, kolik peněz musíme vynaložit na jednu korunu tržeb. Čím menší tento 

ukazatel je, tím lépe pro společnost. Pokud je výsledná hodnota vyšší než 100% značí to, 

že výdaje v daném roce převyšovaly příjmy. Toto nastalo v letech 2006, 2008, 2009 a 

2010. Nejhoršího výsledku dosáhla společnost v roce 2008, kdy se tento ukazatel 

nacházel na hodnotě110,91% (příčinou jsou opět vysoké náklady na rekonstrukci výtahů) 

a také v roce 2006. Nejlepšího potom v roce 2007, ve kterém je hodnota 99,07%. 

V posledních dvou letech se potom ukazatel pohybuje jen lehce nad 100%, což nám 

značí, že firma má trošku vyšší výdaje než příjmy. Hodnoty nejsou optimální, naopak se 

pohybují na velmi vysokých hodnotách 
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Graf č. 4.3.1.4.1 – rentabilita nákladů 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.3.1.5 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 

 

Ukazatel má stejný průběh jako většina ostatních ukazatelů z této kategorie. 

V prvním sledovaném roce se nachází na nule, poté v dalším roce následuje pokles na -

4,93%. V nejlepším roce 2007 se ukazatel dostane na kladnou hodnotu 0,88%. Poté již 

následuje kolísání v záporných hodnotách. Nejprve v roce 2008 přichází nejhorší 

výsledek s hodnotou -10,28%. V dalším roce můžeme vidět vzestup na -0,28% a poté 

opět lehký pokles na -0,78%. Hodnoty opět nedosahují svého optima a je zde tak 

potenciál pro zlepšení. 

 

  Graf č. 4.3.1.5.1 – rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

 

  Zdroj: vlastní vypracování 
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4.3.2 Ukazatele likvidity 

 

Tyto ukazatele nám pomáhají zjistit, jak je na tom podnik se svou platební 

schopností. Jde o jednu ze základních podmínek, která vede k úspěchu společnosti. 

Rozlišujeme likviditu běžnou pohotovou a okamžitou, které jsou také níže vypočítány. 

 

Tab. č. 4.3.2.1 – ukazatele likvidity 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 11,757 12 9,15 6,633 5,587 6,204 

Pohotová likvidita 11,757 12 9,15 6,633 5,587 6,204 

Okamžitá likvidita 4,156 2,635 3,513 2,762 2,13 2,001 
 Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.2.1 Běžná a pohotová likvidita 

 

Spojil jsem tyto dva ukazatele do jednoho hodnocení, protože pohotová likvidita 

je totožná s běžnou. Tento fakt je dán tím, že za celé sledované období společnost 

nedržela žádné zásoby. Pohotová likvidita se potom od běžné liší odečtením právě 

zmiňovaných zásob od oběžných aktiv. Doporučená hodnota pro běžnou likviditu je 

v rozmezí od 1,5 do 2,5. Jak můžeme vidět z grafu č. 4.3.2.2.1 i z tabulky č. 4.3.2.1 výše, 

podnik tyto doporučené hodnoty překračuje v každém roce z toho v prvním a druhém 

roce téměř pětinásobně (pokud počítáme s horní hranicí). V celém sledovaném období 

také provází běžnou likviditu kolísavý charakter, který ale má celkovou tendenci se 

postupně snižovat. V prvních dvou letech oscilovaly hodnoty běžné likvidity kolem čísla 

12, poté se začaly postupně snižovat a přes hodnoty 9,15 a 6,633 se dostaly až na nejnižší 

hodnotu, kterou byla v roce 2009 hodnota 5,587. V posledním roce se pak běžná likvidita 

opět zvýšila a to na 6,204. Tyto vysoké hodnoty jsou zapříčiněny především velkým 

množstvím peněz, které podnik drží na bankovních účtech a také velmi vysokých 

krátkodobých pohledávkách, které několikanásobně převyšují krátkodobé závazky. 

Podnik tedy nemá problémy s platební schopností a je bez problémů schopen dostát svým 

závazků. Nicméně tyto vysoké hodnoty nejsou pro podnik příliš dobré a to z důvodu, že 

majetek, který společnost drží, jí přináší jen velmi malý výnos, což se, jak jsme mohli 

vidět výše, se neprojevuje úplně příznivě na rentabilitě společnosti. Pohotová likvidita je 
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potom naprosto stejná jako ta běžná, důvody tohoto faktu jsem již zdůvodnil výše, ale je 

důležité podotknout, že doporučené hodnoty pro tuto likviditu se pohybují mezi 1 a 1,5. 

Podnik tedy opět mnohonásobně překračuje optimální hodnoty. 

 

4.3.2.2 Okamžitá likvidita 

 

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Jak lze vidět 

z tabulky č. 4.3.2.1 i grafu č. 4.3.2.2.1, i tuto hodnotu podnik překračuje poměrně dost. Lze 

také vidět, že na rozdíl od běžné a pohotové likvidity, jejichž hodnoty byly spíše 

kolísavé, tato likvidita od roku 2007 zaujala sestupný trend a rok za rokem se postupně 

snižuje. V prvním roce ještě její hodnota činila 4,156, s následným propadem na 2,635 

v roce 2006. Následující rok došlo k opětovnému navýšení této hodnoty na 3,513 a poté 

již docházelo k postupnému snižování až k hodnotě 2,001 v posledním sledovaném roce 

2010. Tento sestupný trend mají na svědomí jednak snižující se pohotové prostředky 

(především množství peněz na bankovních účtech) a pak také lehké narůstání 

krátkodobých závazků. Je ale nutné říct, že přes tento sestupný trend podnik stále drží 

velmi mnoho likvidního majetku, čímž se hodnoty dostávají nad doporučené rozmezí. 

Dále také, jak už jsem řekl výše, tím může utrpět rentabilita podniku. 

 

 Graf č. 4.3.2.2.1 – ukazatele likvidity 

 

 Zdroj: vlastní vypracování 
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4.3.3 Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele nám měří, jak říká Růčková: „schopnost společnosti využívat 

investované finanční prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu 

v jednotlivých druzích aktiv a pasiv“
24

. Pomocí těchto ukazatelů tedy můžeme sledovat, 

jak podnik hospodaří s aktivy či jejich složkami a jaké má toto hospodaření vliv na 

společnost. 

 

Tab. č. 4.3.3.1 – ukazatele aktivity 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 0,17 0,13 0,33 0,32 0,30 0,28 

Doba obratu aktiv (dny) 2161,33 2791,77 1099,39 1135,05 1211,58 1293,08 

Obrat pohledávek 1,00 0,79 2,24 2,35 2,27 1,86 

Doba obratu pohledávek 
(dny) 358,83 456,25 160,69 153,44 158,45 193,40 

Obrat závazků 1,73 1,45 3,80 3,72 3,75 3,59 

Doba obratu závazků (dny) 208,26 248,95 94,62 96,66 96,06 100,16 
    Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.3.1 Obrat celkových aktiv 

 

Tento ukazatel nám říká, kolikrát se aktiva podniku vrátí v tržbách. Lze tedy říci, 

že dle tohoto ukazatele můžeme zjistit, jak efektivně podnik využívá své aktiva. Čím je 

hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím efektivnější jeho využití je. Obecně se jako 

doporučené hodnoty berou v rozmezí 1,6 a 3. Jak můžeme vidět z tabulky č. 4.3.3.1, 

podnik v ani jednom sledovaném roce nedosáhl na optimální hodnoty, ba naopak se držel 

velmi nízko pod jejich spodní hranicí. V prvních dvou letech byla jejich hodnota velmi 

nízká, což bylo zapříčiněno především velmi nízkými tržbami (především v roce 2006). 

V roce 2007 můžeme zaznamenat více než dvojnásobný skok proti roku předcházejícímu 

a to na hodnotu 0,33. Nárůst ukazatele v tomto roce je způsoben především rapidním 

zvýšením tržeb (více než 27 milionů Kč), a tak přesto že rostla i celková aktiva dosáhl 

podnik nejlepší hodnoty za sledované období. V dalších třech letech potom můžeme 

                                                      
24

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 2008. 120 

s. ISBN 978-80-247-2481-2 
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zaznamenat sestupný vývoj tohoto ukazatele, což je způsobeno jednak klesajícími 

tržbami a pak také zvolna narůstajícími celkovými aktivy. 

 

  Graf č. 4.3.3.1 – obrat celkových aktiv 

 

  Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.3.2 Doba obratu aktiv 

 

Doba obratu má logicky otočený vývoj jako obrat celkových aktiv a tak nejlepších 

hodnot podnik dosáhl v roce 2007, kdy výsledek tohoto ukazatel byl téměř 1100 dnů, 

nejhorším byl naopak rok předcházející tedy 2006, kdy se doba obratu aktiv vyšplhala na 

hodnotu téměř 2792 dnů. V posledních letech lze stejně jako u předcházejícího ukazatele 

rozpoznat stoupající trend, který končí v roce 2010 na hodnotě 1293 dnů. Dovolím si 

tvrdit, že všechny hodnoty zjištěné u tohoto ukazatele ve sledovaných letech jsou velmi 

vysoké, protože doba obratu aktiv např. u nejhoršího roku činí téměř 8 let. Dokonce i u 

tohoto ukazatele nejúspěšnější rok 2007 vykazuje dobu obratu kolem tří let. 
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  Graf č. 8 – doba obratu aktiv 

 

  Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.3.3 Obrat pohledávek a doba obratu pohledávek 

 

Ukazatel, s jehož pomocí můžeme stanovit rychlost, jakou se pohledávky přemění 

na peníze. Jak můžeme vidět v tabulce č. 4.3.3.1, celkový průběh tohoto ukazatele je 

velmi kolísavý. V roce 2006 došlo propadu oproti předcházejícímu roku, což bylo 

způsobeno prudkým poklesem tržeb, při jen mírné změně pohledávek. V roce 2007 poté 

došlo k největšímu nárůstu tržeb a zároveň snížení pohledávek, což mělo za následek 

skok ukazatele na hodnotu 2,24, proti 0,79 z předcházejícího roku. Následující rok přinesl 

opětovné zvýšení, na hodnotu 2,35. V posledních dvou letech potom dochází 

k pozvolnému snižování tohoto ukazatele, nejprve na hodnotu 2,27 a posléze na 1,86 

v roce 2010. Hlavní příčinou tohoto poklesu jsou především klesající tržby u roku 2009 a 

u roku 2010 se k tomuto faktu ještě přidávají zvyšující se pohledávky. Pokud převedeme 

tyto hodnoty na dny, vyjde nám, že v prvních letech tedy 2005 a 2006 se pohybovala 

doba obratu mezi 358 a 456 dny. V následujícím roce se podařilo snížit tuto dobu o téměř 

300 dnů až na 160 a posléze ještě na 153 dní. V letech 2009 a 2010 lze potom pozorovat 

stoupající trend, který v roce 2010 končí na 193 dnech. Aby podnik splnil pravidlo 

solventnosti, měla by být doba splatnosti pohledávek kratší než doba splatnosti závazků. 

Jak lze vidět na grafu č. 4.3.3.3.1 níže, toto se společnosti nepodařilo ani v jednom roce. I 
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když podnik poměrně výrazně snížil dobu splatnosti pohledávek od roku 2007, stejně tak 

se snížila i doba splatnosti závazků.  

 

 

  Graf č. 4.3.3.3.1 – obrat pohledávek a závazků 

 

  Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.3.4 Obrat závazků a doba obratu závazků 

 

Jedná se o ukazatel, pomocí kterého zjišťujeme, jak rychle z peněžních prostředků 

dokáže podnik splácet své závazky. Výsledné hodnoty jsou velmi rozkolísané. Rok za 

rokem se ve sledovaném období střídaly vzestupy s propady. Stejně jako u obratu 

pohledávek došlo v roce 2007 k rapidnímu navýšení a to z hodnoty 1,45 na hodnotu 3,80, 

což je také nejvyšší výsledek za šest sledovaných let. Poté, jak už jsem zmiňoval, dochází 

v jednotlivých letech k propadům a vzestupům a hodnota tohoto ukazatele se zastavila 

v roce 2010 na 3,59. Závazky po celou sledovanou dobu klesají z cca 13 200 000 Kč 

v roce 2005 na zhruba 10 200 000 Kč v roce 2010. Příčinu rozkolísanosti tohoto 

ukazatele tedy bude třeba hledat zřejmě v měnících se tržbách. Pokud jde o dobu obratu 

závazků, je stejně rozkolísaná jako celkový obrat, což je logické, protože ve vzorci se 

čitatel a jmenovatel obrací. Největší skok můžeme stejně jako u pohledávek zaznamenat 

v roce 2007, kdy došlo ke zkrácení doby obratu z 249 dnů na 95. V následujících dvou 

letech se doba obratu držela kolem 96 dnů a v posledním roce došlo k mírnému zvýšení o 
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4 dny. Jak už jsem psal výše, pravidlo solventnosti firma nesplnila a doba obratu závazků 

je po celé období kratší než doba obratu pohledávek, což je hezky vidět z grafu č. 

4.3.3.4.1 níže. Firma by se určitě měla snažit v nadcházejících letech o změnu, aby tak 

nebyla ohrožena její solventnost. 

 

  Graf č. 4.3.3.4.1 – doba obratu pohledávek a závazků 

 

  Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.3.5 Doba obratu zásob a obrat zásob 

 

S těmito dvěma ukazateli není v této diplomové práci počítáno a to z důvodu, že 

sledovaná společnost za období 2005 a 2010 nedržela žádné zásoby. 

 

4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Tyto ukazatele určují, jak podnik ke svým činnostem využívá cizích zdrojů. S jejich 

pomocí můžeme určit stupeň zadlužení podniku nebo třeba i to, jak je podnik schopen 

splácet své úvěry a to včetně úroků. Celkové shrnutí lze vidět v tabulce níže. 

 

  Tab. č. 4.3.4.1 – ukazatele zadluženosti 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 10,58% 8,92% 11,37% 17,67% 18,72% 20,33% 

Dlouhodobá 
zadluženost 8,39% 7,17% 8,78% 14,18% 14,94% 16,77% 
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Běžná zadluženost 2,19% 1,75% 2,59% 3,49% 3,78% 3,90% 

Zadluženost VK 11,83% 9,80% 12,87% 21,51% 23,08% 25,61% 

Finanční samostatnost 89,41% 91,02% 88,34% 82,15% 81,13% 79,39% 

Úrokové krytí x x x x x -16,4717 

 Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.3.4.1 Celková zadluženost 

 

Jedná se o ukazatel, který poměřuje cizí kapitál s celkovými aktivy podniku. Už 

ve vertikální analýze jsme si mohli všimnout, že po celé období je zadluženost podniku 

malá. V prvním roce celková zadluženost činila 10,58%. Od následujícího roku si 

můžeme povšimnout stoupající tendence tohoto ukazatele, když z 8,92% vzrostl až na 

20,33% v roce 2010. Poměrně rapidní zvýšení o více než 6% nastalo mezi roky 2007 a 

2008. Podíl na tom měly klesající aktiva a rostoucí cizí kapitál, především potom rezervy, 

které z 3 700 000 Kč vzrostly na 11 885 000 Kč. V letech 2008, 2009 a 2010 potom 

nadále stoupal cizí kapitál takovým tempem, že i přes rostoucí celková aktiva se ukazatel 

dále vyvíjel ve stoupajícím trendu. Nutno dodat, že pro firmu je tento trend určitě dobrý. 

Nízká zadluženost totiž svědčí o využívání především vlastních zdrojů, které jsou dražší 

než kapitál cizí a také o nižším využití efektu finanční páky. Na druhou stranu pokud 

podnik využívá vlastních zdrojů, posiluje to jeho stabilitu, co se finanční stránky týče. Je 

proto nanejvýš vhodné najít optimální poměr mezi využitím vlastního a cizího kapitálu. 

V tomto případě si myslím, že pokud by firma i nadále setrvala v současném trendu 

lehkého stoupání celkové zadluženosti, nebylo by to pro ni ke škodě. Podnik také využil 

úvěru jen v roce 2010, kdy mu byl poskytnut dlouhodobý úvěr ve výši 3 258 000 Kč a 

také krátkodobá finanční výpomoc, která činila 450 000 Kč. 

 

4.3.4.2 Dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost 

 

Oba tyto ukazatele korespondují s celkovou zadlužeností, což je logické, protože 

jsou jen její vyjmuté a rozdělené části. Jak můžeme vidět z tabulky č. 4.3.4.1, větší část 

z celkové zadluženosti zabírá část dlouhodobé zadluženosti. Nejmenší dlouhodobé 

zadluženosti bylo dosaženo v roce 2006, kdy činila 7,17%, poté již každým rokem rostla 

přes 8,78%, dále 14,18% a 14,94% v letech 2007 a 2008 až k 16,77% v roce 2010, kdy 

byl poprvé v její části zaznamenán také dlouhodobý úvěr. Běžná zadluženost činila v roce 

2006 1,75%, což je také nejmenší zjištěná hodnota a stejně jako dlouhodobá zadluženost 



 

67 
 

se postupně zvyšovala až na konečných 3,90% v roce 2010, kdy i zde byla poprvé 

zahrnuta krátkodobá finanční výpomoc. 

 

4.3.4.3 Zadluženost vlastního kapitálu 

 

Tento ukazatel poměřuje cizí a vlastní kapitál a jeho obecně doporučovaná 

hodnota je kolem 100%. Jak lze vidět z tabulky č. 4.3.4.1, doporučené hodnoty podnik 

nedosahuje ani v jednom roce, naopak jsou hodnoty hluboko pod touto hodnotou. V roce 

2005 činila zadluženost vlastního kapitálu 11,83%. Rok poté se ještě snížila na 9,80%. 

Od roku 2007 pak začala růst. Nejprve v roce 2007 přišel menší nárůst na 12,87%, aby 

v dalším roce přišel téměř dvojnásobný skok na 21,51%. Poté už přišly jen menší nárůsty 

a zadluženost vlastního kapitálu tak v posledním roce činila 25,61%. Důvodem růstu 

tohoto ukazatele je postupný úbytek vlastního kapitálu v jednotlivých letech (ze zhruba 

117 milionů Kč v roce 2007 na zhruba 105 milionů v roce 2010) a také postupný nárůst 

objemu cizího kapitálu. Jak už bylo řečeno, firma sice nedosahuje optimální hodnoty, 

nicméně by pro ni bylo přínosem, kdyby udržela nastolený trend a zadluženost vlastního 

kapitálu tak rostla. 

 

4.3.4.4 Finanční samostatnost 

 

Jedná se o ukazatel, který obrazuje podíl vlastního kapitálu a celkových aktiv a říká 

nám, jak je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Jeho hodnota by se měla 

pohybovat nad 50%. Jak můžeme vidět z tabulky č. 4.3.4.1, v případě tohoto ukazatele si 

podnik vedl velmi dobře. V roce 2005 se pohyboval kolem 89%. Poté došlo k největšímu 

navýšení na 91,02%. Od tohoto roku však tento ukazatel klesá a v posledním roce činila 

finanční samostatnost 79,39%. Důvodem tohoto snižování je i přes kolísající stav 

celkových aktiv snižující se vlastní kapitál. 

 

4.3.4.5 Úrokové zatížení 

 

Na výpočet tohoto ukazatele se nemůžeme moc ohlížet, protože jediný rok, ve 

kterém bylo využito úvěru, či jiné výpomoci byl rok 2010. V tomto roce byl podniku 

poskytnut dlouhodobý úvěr ve výši něco málo přes 3 miliony korun a také krátkodobá 

finanční výpomoc ve výši 450 tisíc korun. Pouze v tomto roce tedy byly evidovány 
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placené úroky, které byly ve výši 53 tisíc korun. Vzhledem ke ztrátě ve výši 873 tisíc Kč, 

kterou společnost utrpěla v roce 2010, se hodnota úrokového krytí dostala na zápornou 

hodnotu. Konkrétně potom na -16,47, jak je možné vidět v tabulce č. 4.3.4.1  výše. 

Nicméně z jednoho roku nelze vyvozovat žádné závěry, tudíž nebude na tento ukazatel 

brán zřetel. 

 

 

4.3.5 Souhrnné indexy hodnocení 

 

4.3.5.1 Bankrotní modely 

 

Altmanův model 

 

Jedná se o model, který podle dosažených výsledků řadí podniky do jedné ze tří 

sfér. A to buď do zóny prosperity, šedé zóny nebo zóny bankrotu. Podle toho v jaké zóně 

se daný podnik nachází, se zvyšuje či snižuje pravděpodobnost jeho bankrotu. Jednotlivé 

výsledky tohoto modelu u sledované společnosti můžeme vidět níže v tabulce. 

 

Tab. č. 4.3.5.1.1 – Altmanův model 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

X1 (pracovní kapitál / celková aktiva) 0,22 0,18 0,21 0,2 0,17 0,18 

X2 (rentabilita čistých aktiv) 0 0 0 0,01 0,01 0,01 

X3 (EBIT/ celková aktiva) 0 -0,05 0 -0,09 -0,01 0 

X4 (vlastní kapitál / cizí zdroje) 8,45 10,21 7,77 4,65 4,33 3,9 

X5 (tržby / aktiva celkem) 0,17 0,13 0,33 0,32 0,3 0,28 

Z-skóre 3,90 4,39 3,75 2,13 2,22 2,04 
 Zdroj: vlastní vypracování 

 

Pro studovaný podnik byla využita rovnice, která je platná pro podniky, které 

nemají volně obchodovatelné akcie na burze. U této jsou pak zóny stanoveny následovně: 

 

Z > 2,9             pásmo prosperity 

Z = 1,2 – 2,9    šedá zóna 

Z < 1,2             zóna bankrotu 
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Jak lze vidět z přiložené tabulky č. 4.3.5.1.1 i z grafu č. 4.3.5.1.1, podnik se ani 

jednou za sledované období nedostal do zóny bankrotu, což je určitě dobré. V letech 

2005, 2006 a 2007 se dokonce držel velmi slušně nad spodní hranicí pásma prosperity. 

Nejlepšího výsledku potom dosáhl v roce 2006, kdy hodnota indexu dosahovala 4,39. 

Nicméně v posledních třech letech se hodnota tohoto indexu snižuje, což by mohlo být 

varováním pro podnik. Mezi roky 2007 a 2008 došlo k poměrně výraznému propadu 

z hodnoty 3,75 na hodnotu 2,13. Nejslabším je pak poslední rok 2010, kdy se hodnota 

tohoto indexu pohybuje na 2,04. Jak již bylo řečeno, hodnoty se postupně zhoršují, i když 

se stále drží zhruba v polovině šedé zóny. Zajímavé také je, že velký podíl na těchto 

výsledcích má index X4, který dosahuje hodnot v rozmezí 3,9 – 10,21. Nutno 

podotknout, že právě tento index značně vylepšuje celý výsledek a pokud by se nacházel 

na nižších hodnotách, mohlo by to pro podnik znamenat i propad do zóny bankrotu.  

 

 Graf č. 4.3.5.1.1 – Altmanovo Z-skóre 

 

 Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

Index IN05 – Index důvěryhodnosti 

 

I u tohoto modelu stejně jako u Altmanova se podnik může nacházet v jedné ze tří 

zón. Zde je to zóna, kde podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%), ve které se 

podnik nachází, pokud jeho hodnoty překračují 1,6. Dále je to stejně jako u předchozího 

modelu šedá zóna, která se nalézá mezi hodnotami 0,9 a 1,6. A poslední je zóna bankrotu. 
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Do té podnik spadá, pokud jsou jeho výsledné hodnoty menší než 0,9. Pravděpodobnost 

bankrotu je potom u takového podniku zhruba 86%. Jak si podnik stál v jednotlivých 

letech, můžeme vidět v tabulce č. 4.3.5.1.2 níže. 

 

Tab. č. 4.3.5.1.2 – Index IN05 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem / cizí zdroje 9,45 11,21 8,79 5,69 5,34 4,92 

EBIT / nákladové úroky 4,5 0 4,5 0 0 -16,4717 

EBIT / aktiva celkem 0 -0,05 0 -0,09 -0,01 0 

Tržby / aktiva celkem 0,17 0,13 0,33 0,32 0,3 0,28 

OA / KZ + KBÚ 11,76 12,00 9,15 6,63 5,59 5,66 

IN05 2,54 2,36 2,23 1,03 1,21 0,52 
Zdroj: vlastní vypracování 

 

Tento index podnik ohodnotil méně úspěšně než předchozí Altmanův model. 

Stejně jako u právě zmiňovaného indexu i zde je vidět postupné zhoršování výsledků 

v čase, ale v posledním sledovaném roce se podnik nachází dokonce už zóně bankrotu. 

V prvních třech letech si podnik držel poměrně slušnou úroveň a s hodnotami mezi 2,23 a 

2,54 se nacházel poměrně solidně nad dolní hranicí pásma prosperity. V letech 2008 a 

2009 a především v prvně zmiňovaném roce poté došlo k dost výraznému propadu a 

podnik se tak ze zóny prosperity dostal do šedé zóny. V posledním roce potom došlo 

k opětovnému propadu tentokrát až na hodnotu 0,52 a podnik se tak ocitl až v zóně 

bankrotu. Na tomto postupném zhoršování má největší podíl klesající hodnota likvidity 

třetího stupně, která je představovaná posledním řádkem v tabulce tedy OA / KZ +KBÚ 

(i když je nutné zmínit, že i přes svůj kolísavý pokles je stále velmi vysoká a má tak 

velký podíl na celkové konečné hodnotě tohoto indexu) a také klesající finanční páce, 

představované aktivy celkem / cizí zdroje (stejně jako u předchozího i zde jsou hodnoty i 

přes pokles stále poměrně vysoké vzhledem k ostatním hodnotám v indexu). Tento index 

se také špatně sestavoval z důvodu nulových nákladových úroků v prvních pěti letech. 

V literatuře byla v takových případech navrhována hodnota mezi 0 a 9, více jak 9 pak 

bylo krajně nevhodné. V letech, kdy dosáhl podnik zisku, jsem tedy tuto hodnotu stanovil 

v polovině doporučovaného pásma na hodnotu 4,5 a v letech, kdy podnik utrpěl ztrátu, 

jsem hodnotu stanovil na spodní hranici, tedy na nule. Pokud se jedná o rok 2010, zde již 

měla společnost přidělený úvěr a tak jsou zde evidovány i nákladové úroky. Právě tyto 

nákladové úroky ve spojení se ztrátou 873 000 Kč, které podnik v daném období dosáhl, 
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jsou také jedním z hlavních důvodů, proč je výsledná hodnota tohoto indexu v zóně 

bankrotu. 

 

 Graf. č. 4.3.5.1.2  – Index IN05 

 

  Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

Tafflerův model 

 

Tento model stejně jako dva předchozí podle výsledků hodnotí, zda daný podnik 

má předpoklady pro bankrot či nikoliv. Na rozdíl od IN05 a Altmanova modelu však dělí 

jednotlivé hodnoty jen do dvou zón. Pokud se výsledné hodnoty pohybují nad 0,3, 

pravděpodobnnost bankrotu daného podniku je menší, než když jsou hodnoty menší jak 

0,2. Na rozdíl od Altmanova modelu klade Taffler větší důraz na likviditu. Celkové 

shrnutí je výsledků podniku je pak vidět v tabulce níže. 

 

Tab. č. 4.3.5.1.3 – Tafflerův model 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EBT / krátkodobé zdroje 0,51 -2,77 0,07 -2,71 -0,27 -0,16 

OA / cizí zdroje 2,43 2,35 2,09 1,31 1,13 1,09 

Krátkodobé zdroje / celková 
aktiva 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

(Finanční majetek - KZ) / provozní 
N 0,44 0,24 0,33 0,26 0,38 0,35 

Tafflerův model 0,66 -1,12 0,37 -1,22 0,07 0,12 
 Zdroj: vlastní vypracování 
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Jak lze vidět z tabulky č. 4.3.5.1.3  i grafu č. 4.3.5.1.3, podnik se nacházel v zóně 

s malou pravděpodobností bankrotu jen v letech 2005 a 2007, kdy dosáhl hodnot 0,66 a 

0,37. Jsou  to také jediné dva roky, ve sledovaném období, kdy podnik dosáhl zisku. Ve 

zbylých obdobích má podnik vysokou pravděpodobnost bankrotu. Nejhorší rok je 2008, 

kdy hodnota dosahovala -1,22. Také rok 2006 nebyl pohledu tohoto modelu úspěšný a 

hodnota dosáhla -1,12. V posledních dvou letech se sice hodnoty přehouply do kladných 

čísel, nicméně, stále ještě spadají do pásma bankrotu. Práve poslední dva roky by mohly 

naznačovat, že podnik již směřuje dobrou cestou a další roky budou přinášet jen další 

zvyšování této hodnoty. 

 

 Graf č. 4.3.5.1.3  – Tafflerův model 

 

 Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

4.3.5.2 Bonitní modely 

 

          Kralickův Quicktest 
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z hlediska výnosové situace a z hlediska celkové situace. Jednotlivým ukazatelům se 

připisují body podle dosažených výsledků. Celková situace se potom vypočítá jako 

průměr finanční stability a výnosové situace. Pokud je tento výsledek vyšší než 3, jedná 
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nacházející se v šedé zóně a pokud jsou hodnoty menší než 1, jde o podnik se špatnou 

bonitou. Výsledky jednotlivých ukazatelů i hledisek můžeme vidět v tabulce níže. 

 

 Tab. č. 4.3.5.2.1 – Kralickův Quicktest 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

R1 4 4 4 4 4 4 

R2 4 4 4 4 4 4 

R3 1 0 1 0 0 0 

R4 0 0 4 1 4 0 

Hodnocení finanční stability 4 4 4 4 4 4 

Hodnocení výnosové situace 0,5 0 2,5 0,5 2 0 

Hodnocení celkové situace 2,25 2 3,25 2,25 3 2 
 Zdroj: vlastní vypracování 

 

Jak je vidět, z hlediska finanční stability je na tom podnik velmi dobře, protože u 

obou ukazatelů jak R1, tak R2 dosáhl maximálního možného počtu bodů a to ve všech 

letech. Naopak u hlediska výnosové situace je už situace značně horší a to především u 

ukazatele R3, což představuje zisk před zdaněním a úroky / aktiva celkem. Tento ukazatel 

dosahuje nejvýše jednoho bodu a to jen ve dvou letech 2005 a 2007. Ve zbylých čtyřech 

potom nemá bod žádný. Situace u ukazatele R4 je velmi rozkolísaná. V letech 2005, 2006 

a 2010 ukazatel nedosahuje žádného bodu. V roce 2008 potom jednoho bodu a v letech 

2007 a 2009 plného počtu čtyř bodů. Jak už bylo řečeno celkové hodnocení finanční 

stability je velmi dobré a podnik dosahuje ve všech šesti letech maximálního možného 

počtu bodů. Celkové hodnocení výnosové situace je poněkud horší a pohybuje se velmi 

rozkolísaně. Nejprve se z hodnot 0,5 a 0 dostane až na hodnotu 2,5 v roce 2007. Poté 

následuje opět propad a zase skok zpět nahoru na hodnotu 2. V posledním roce poté 

následuje další propad tentokrát na nejmenší hodnotu tedy 0. Celkově na tom podnik není 

špatně a to především díky vynikající finanční stabilitě. V žádném ze sledovaných let 

podnik neklesl pod hodnotu 1 a tak na základě tohoto ukazatele nelze podnik hodnotit 

jako společnost se špatnou bonitou. V letech 2005, 2006, 2008 a 2010 se potom podnik 

pohybuje v šedé zóně s hodnotami mezi 2 a 2,25. V letech 2007 a 2009 pak byla 

společnost hodnocena jako bonitní, když dosáhla celkového počtu bodů v rozmezí 3 – 

3,25. 
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 Graf č. 4.3.5.2.1 – Kralickův Quicktest 

 

 Zdroj: vlastní vypracování 

  

 

4.3.6 Hodnotové ukazatele 

 

4.3.6.1 EVA 

 

Tento ukazatel v poslední době nabírá na oblibě, proto jsem se rozhodl ho sem 

zařadit i přes jeho složitější výpočet. Velkou roli u tohoto ukazatele hrají průměrné 

náklady kapitálu WACC (weighted average cost of capital), které jsou poměrně špatně 

určitelné. Nejvíce potom náklady na vlastní kapitál, protože tyto náklady může každý 

vnímat jinak, včetně jejich velikosti. Dle vzorce použitého v teoretické části jsem se 

rozhodl za bezrizikový výnos považovat státní dluhopisy České republiky, které mají 

zhodnocení 3% po třech letech jejich držení. Rizikovou přirážku jsem poté dle Maříka, 

jehož tabulku rizikových přirážek přikládám v příloze. Průměrné náklady kapitálu, 

výsledky ukazatele EVA atd. jsou k vidění v tabulce níže. 

 

 Tab. č. 4.3.6.1.1 – Ukazatel EVA 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Daň z příjmu PO 0,26 0,24 0,24 0,21 0,2 0,19 

Provozní zisk 1188 -6546 352 -11944 -1487 -873 

NOPAT 879,12 -4974,96 267,52 -9435,76 -1189,6 -707,13 

Náklady na cizí kapitál 0 0 0 0 0 0,016 
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Cizí kapitál 14595 11476 15220 22936 24529 26999 

Celkový dlouhodobě 
investovaný kapitál 134962 126446 130383 125242 126055 128066 

Riziková prémie 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

Bezrizikový výnos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Náklady na VK 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Vlastní kapitál 123367 117137 118243 106609 106292 105423 

WACC 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 

EVA -24411,1 -28988,1 -23972,3 -31290,6 -22979,5 -22674,6 
Zdroj: vlastní vypracování 

 

Jak lze vidět z tabulky č. 4.3.6.1.1, tento ukazatel je pro podnik velmi nepotěšující, 

neboť dle něj žádný z šesti sledovaných roků nebyl úspěšný. Hodnota výsledku EVA by 

se měla pohybovat v kladných číslech, protože pak podnik dosahuje tzv. ekonomického 

zisku. To se však podniku nepovedlo. Neznamená to však, že by podnik byl dle tohoto 

ukazatele ve všech letech ve ztrátě. Ekonomický zisk totiž bere na rozdíl od zisku 

účetního v potaz i tzv. oportunitní náklady. Proto tedy podnik v letech 2005 a 2007 mohl 

dosáhnout zisku účetního, ale nemusel a nedosáhl zisku ekonomického (alespoň dle 

tohoto ukazatele). Nejkritičtějším rokem byl pro podnik rok 2008, kdy hodnota tohoto 

ukazatele dosáhla -31290,6. Nepříliš příznivým byl také rok 2006 s hodnotou -28988,1. 

Nejlepšího výsledku pak podnik dosáhl v posledním roce 2010, kdy se hodnota ustálila 

na -22674,6 a došlo tak k mírnému zlepšení proti předchozímu roku.  

 

  Graf č. 4.3.6.1.1  – Ukazatel EVA 

 

  Zdroj: vlastní vypracován 
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5 Interpretace výsledků u vybrané firmy 

 

Na základě finanční analýzy, kterou jsem provedl výše lze konstatovat, že 

z hlediska finančního zdraví na tom podnik Interhotel Moskva a.s. v letech 2005-2010 

není dobře a v budoucnu by mohla být ohrožena jeho existence, pokud by tento trend 

nadále pokračoval. V této kapitole dále budou rozebrány jednotlivé ukazatele a budou 

také zhodnoceny. Také zde budou uvedeny případné návrhy a doporučení, které by 

mohly zlepšit celkový chod a zdraví podniku. 

 

5.1 Interpretace výsledků a návrhy a doporučení 

 

Z výsledků horizontální analýzy můžeme vidět, že celková aktiva mají velmi 

kolísavý trend, kdy po roce růstu celkových aktiv následuje rok jejich snížení. Stejně 

tomu tak je i u pasiv. U nákladů potom můžeme zaznamenat růst výkonové spotřeby a to 

až do roku 2008 poté přichází drobné snížení. Osobní náklady naopak rostou po celou 

dobu sledovaného období. Tyto dvě položky potom představují největší část nákladů, 

proto jsem je zde uvedl jako jediné. Naopak výnosy se proti předchozím rokům až na 

výjimku, kterou tvořil rok 2007, vždy snižovaly. Tento postupný růst nákladů a snižování 

výnosů způsobil ztráty, kterých podnik dosáhl v letech 2006, 2008, 2009 a 2010. 

 

Vertikální analýza prokázala, že největší podíl na celkových aktivech má 

dlouhodobý hmotný majetek, který se na nich podílí hodnotami v rozmezí 71,46% - 

77,32%. Zbytek potom tvoří oběžná aktiva a z nich především krátkodobé pohledávky. U 

pasiv potom největšího podílu dosahuje základní kapitál, který se na celkových pasivech 

podílí 82,04% - 87,96%. Podnik tedy financuje své aktivity především z vlastních zdrojů, 

i když můžeme jasně vidět, že trend je lehce klesající. Jak už bylo řečeno výše, na 

nákladech mají největší podíl dvě položky a to výkonová spotřeba, která se podílí na 

celkových nákladech 40,59% - 54,35% a osobní náklady, které se podílí 21,89% - 

32,38%. U výnosů jsou to potom především výkony, které se na celkových výnosech 

podílí 97,45% - 99,30%. 

 

Dále byly ve finanční analýze použity poměrové ukazatele. Jako první jsem použil 

ukazatele rentability. Rentabilita jako taková je pro podnik velkým problémem, protože 
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ani u jednoho ukazatele v ani jednom roce nedosáhl podnik na optimální hodnoty. To je 

způsobeno především již zmiňovanými čtyřmi ztrátami, které měl podnik v letech 2006, 

2008, 2009 a 2010. Nicméně ani ve zbývajících dvou letech, kdy podnik měl zisk, nejsou 

hodnoty dobré. Problémem jsou v tomto ohledu poměrně vysoké náklady a také 

celosvětová krize, která velmi zasáhla sektor služeb. Co se týče nákladů, tak ty byly 

z velké části vynaloženy na modernizaci hotelu a měly by tudíž zlepšit kvalitu služeb pro 

zákazníky, od čehož si hotel slibuje jejich větší příliv. To by určitě mohlo celkovou 

rentabilitu zlepšit, nicméně jedná se o hodně dlouhodobou záležitost. Dá se ale očekávat, 

že by se náklady mohly snižovat, což by vedlo k nárůstu rentability. Navrhoval bych 

také, aby se podnik snažil lépe využít neobsazené kancelářské prostory. Výnosy z těchto 

pronájmů jsou vyšší a hlavně dlouhodobější než ty, které podnik zinkasuje z ubytovacích 

služeb. Navíc je hotel umístěn v atraktivní lokalitě téměř ve středu města, takže by 

nemusel být problém požadovat za tyto pronájmy vyšší cenu než v jiných lokalitách.  

 

Dalším ukazatelem byla likvidita. Zde můžeme říci, že s likviditou nemá daný 

podnik problém a ve všech letech je jeho platební schopnost bezproblémová. Nicméně i 

zde má podnik mezery a to v tom, že mnohonásobně překračuje hodnoty, které jsou pro 

tento ukazatel uváděny jako optimální.  Podnik drží velké množství peněz na bankovních 

účtech a také má velké množství krátkodobých pohledávek. Tento majetek tak podniku 

přináší jen velmi malý výnos, což se pro něj nakonec ukazuje jako negativní. Podnik by 

se tedy měl zaměřit především na změnu doby splatnosti u pohledávek a také by se měl 

snažit snížit množství peněz na bankovních účtech. Takto získané finanční prostředky by 

měl dále investovat. Pozitivní pro firmu je, že likvidita se ve sledovaném období 

postupně snižuje. 

 

Další skupinou ukazatelů byly ukazatele aktivity. Ani zde nejsou zjištěné hodnoty 

pro podnik dobré. Co považuji za velký problém je, že podnik ani v jednom sledovaném 

roce neplní pravidlo solventnosti a doba obratu pohledávek je vždy vyšší než doba obratu 

závazků. Pokud bude tato situace i nadále pokračovat mohlo by to později vést k platební 

neschopnosti podniku. Rozhodně bych tedy podniku doporučil zaměřit se na dobu 

splatnosti pohledávek a výrazně snížit jejich dobu. Firmě se sice podařilo snížit dobu 

obratu pohledávek ze 457 dnů v roce 2006 na 154 dnů v roce 2008, nicméně naprosto 

stejný trend má i doba obratu závazků. Stejně tak i doba obratu aktiv dosahuje velmi 

vysokých hodnot (i přes to, že se ve sledovaném období podniku podařilo tuto hodnotu 
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snížit o více než polovinu). I tak tato doba v nejlepším roce 2007 přesahuje 3 roky. 

Příčinou jsou především nízké tržby (a to především v letech 2005 a 2006), podnik by 

tedy měl usilovat o jejich zvýšení a to např. zvýšením ceny služeb, zaplněním kapacity 

kancelářských prostor, zaměřením na nové zákazníky atd. 

 

Poslední z poměrových ukazatelů jsou ukazatele zadluženosti. Celková zadluženost 

je poměrně malá a podnik tak využívá především vlastních zdrojů. To je sice dobré pro 

jeho stabilitu co se týká finanční stránky, nicméně vlastní zdroje představují kapitál, který 

je dražší než kapitál cizí. Podniku by tedy určitě neškodilo, pokud by začal využívat o 

něco více kapitálu cizího, čehož si je zřejmě vědoma i firma, protože trend je ve 

sledovaném období u celkové zadluženosti rostoucí. Obecně se dá říci, že zadluženost 

není problémem podniku, stejně tak jako není problémem ani úrokové zatížení. Věřitelé 

se tedy nemusejí o své peníze vložené do podniku obávat. 

 

Co se týče bankrotních modelů, zde byl použit Altmanův model, dle které se firma 

ve sledovaném období pohybovala nejprve v pásmu prosperity a to v letech 2005-2007 a 

posléze spadla do šedé zóny a to v letech 2008-2010. Celkový výsledek může tvořit 

dojem, že podnik na tom není nějak špatně, nicméně je nutné brát v úvahu fakt, že 

celkový trend je u tohoto modelu klesající a také to, že celkový výsledek značně 

vylepšuje index X4 (vlastní kapitál/cizí zdroje), který dosahuje hodnot okolo 3,9 - 10,21. 

Jakékoliv větší snížení této části rovnice je schopno podnik strhnout až do zóny bankrotu 

(ostatní indexy v součtu dosahují hodnoty pouze 0,39)! Stejný trend jako u Altmanova 

modelu můžeme zaznamenat i u indexu IN05. Rozdíl je zde ovšem v tom, že v letech 

2005 – 2007 podnik tvořil hodnotu, v letech 2008 a 2009 se potom nacházel v šedé zóně, 

ale v posledním roce už hodnota tohoto indexu byla jen 0,52 a podnik tak spadl až do 

zóny bankrotu. Opět jsou zde určité části, kde podnik dosahuje výborných hodnot, a také 

ty, které dosahují nuly či dokonce záporných hodnot. Tafflerův model potom zhodnotil 

situaci podniku jako dobrou pouze v letech 2005 a 2007, kdy podnik dosahuje hodnot 

vyšších než 0,3 a pravděpodobnost bankrotu je tak menší (i když je nutné říct, že hodnoty 

nejsou příliš vysoké). V ostatních letech se podnik nachází v zóně s velkou 

pravděpodobností bankrotu a především roky 2006 a 2008 byly pro podnik kritické, 

protože hodnota byla záporná. V letech 2009 a 2010 se potom výsledná hodnota mírně 

zvyšuje, v čemž by měl podnik rozhodně pokračovat. 
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Kralickův Quicktest hodnotil podnik z hlediska finanční stability, z hlediska 

výnosové situace a posléze hodnotil situaci celkovou. Pokud se týče finanční stability, 

podnik zde nemá problém a dosáhl v každém sledovaném roce na maximální možný 

počet bodů. Výnosová situace podniku je na tom podstatně hůře. Trend je velmi 

rozkolísaný, stejně jako celkové hodnoty, které se pohybují v rozmezí 0 – 2,5 (přičemž 

min. a max. rozmezí je 0 – 4). Celkové hodnocení situace pak pro podnik není špatné, a 

to zejména díky skvělé finanční stabilitě podniku. Podnik se až na rok 2007 drží v šedé 

zóně (rok 2009 byl na hranici mezi šedou zónou a zónou, kde je podnik bonitní). V roce 

2007 se pak podnik díky lepší výnosové situaci nacházel dokonce v zóně, kdy je 

hodnocen jako bonitní. Pro podnik byl tento quicktest asi nejlepším hodnocením. 

 

Posledním ukazatelem pak byla tzv. EVA. Jednalo se pro podnik o jednoznačně 

nejhorší ukazatel, neboť podle něj nebyl ani jeden ze sledovaných roků úspěšný. Podnik 

dle EVA nedosáhl ani v jednom roce ekonomického zisku, ba naopak se jeho hodnoty 

pohybovaly hluboko v záporných hodnotách. Pro podnik je malé pozitivum, že 

v posledních dvou letech byly tyto hodnoty nejlepší z celého sledovaného období, 

nicméně podnik by měl tomuto ukazateli věnovat velkou pozornost a snažit se jeho 

hodnoty do budoucna rapidně zlepšit. U všech bankrotních i bonitních modelů a 

ukazatele EVA byl hlavní problém v malém čistém zisku podniku. Ztráty, kterých podnik 

ve čtyřech letech dosáhl, ve výsledku velmi snižovaly výsledné hodnoty jednotlivých 

modelů. Podnik by se tedy měl snažit o zvýšení tržeb a snižování nákladů (např. jak bylo 

navrženo výše).  
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6 Závěr 

 

 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit celkové finanční zdraví podniku Interhotel 

Moskva a.s. a to za pomocí finanční analýzy. Ta byla provedena na základě podkladů, které 

mi firma poskytla, přičemž sledovaným obdobím byly roky 2005 – 2010.  

 

Celkové finanční zdraví bylo posuzováno především z výsledků poměrových 

ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů, ukazatele EVA a také s pomocí horizontální a 

vertikální analýzy. Konkrétně byly použity Altmanův model, Tafflerův model, index 

důvěryhodnosti IN05, Kralickův Quicktest. U poměrových ukazatelů to potom byly ukazatele 

rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele zadluženosti. 

 

Jak vyplynulo z výsledků, celková finanční situace podniku není nejlepší, hlavním 

problémem je rentabilita, která byla ve čtyřech sledovaných letech záporná a ani ve 

zbývajících dvou letech nedosahovala optimálních hodnot. Dalším problémem byla velká 

doba obratu aktiv a také nedodržení pravidla solventnosti, resp. velmi dlouhá doba splatnosti 

pohledávek. Z výsledků také vyplynulo, že podnik sice nemá problém s likviditou, ale na 

druhou stranu drží velké množství peněz, které přináší jen velmi malý výnos a bylo by tak 

vhodné je investovat.  Co se týče bonitních a bankrotních modelů a ukazatele EVA, ani zde 

podnik nedosahoval přesvědčivých výsledků. Většinou se pohyboval v oblasti šedé zóny, u 

indexu IN05 se dokonce jeden rok propadl i do zóny bankrotu, Tafflerův model byl v tomto 

ohledu ještě kritičtější. Ukazatel EVA pak podnik zhodnotil ve všech letech jako firmu, která 

nevytváří ekonomický zisk. 

 

Po prozkoumání a zhodnocení výsledků analýzy jsem v kapitole 5.1 uvedl některé 

možnosti, které by mohly danou situaci zlepšit, a budu rád, pokud firma některé z nich 

využije a budou jí ku prospěchu. Nicméně bych také podniku doporučil, aby se obrátila na 

experty, kteří by tuto analýzu provedli za delší časové období. 
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Seznam zkratek 

 

A - aktiva 

aj. – a jiné 

a.s. – akciová společnost 

atd. – a tak dále 

CF – cash-flow 

CK – cizí kapitál 

CZ – cizí zdroje 

č. – číslo 

ČZ – čistý zisk 

DK – dolní kvantil 

dl. – dlouhodobý 

EAT – zisk po zdanění 

EBT – zisk před zdaněním 

EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

EVA – ekonomická přidaná hodnota 

HK – horní kvantil 

KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

Kč – korun českých 

kr. – krátkodobý 

KZ – krátkodobé závazky 

mil. – milion 

NOPAT – čistý provozní zisk po zdanění 

OA – oběžná aktiva 

obr. – obrázek 

resp. – respektive 

ROA – rentabilita aktiv 

ROC – rentabilita nákladů 

ROCE – rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROI – návratnost investic 

ROS- rentabilita tržeb 
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s. – strana 

tab. – tabulka 

tis. – tisíc 

tj. – to je 

tzv. – takzvaně 

Ú - úroky 

vyd. – vydání 

výn. - výnosy 

VK – vlastní kapitál 

WACC – vážený průměr nákladů na kapitál 
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