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1  Úvod 

 

Dnešní doba nabízí z hlediska podnikání spoustu možností. Ovšem díky stále rostoucím 

cenám surovin, energií, daní, legislativních opatření, požadavkům trhu či síly konkurence 

není již tak jednoduché být úspěšný. Hodnocení výkonnosti a finanční stability by měly 

podniku pomoci nejen ve zjištění jeho úspěšnosti či neúspěšnosti, ale také v navržení 

opatření, která by mu měla pomoci zlepšit stávající stav. Tyto analýzy by se měly provádět 

pravidelně, neboť můžou pomoci včas odhalit problémy, které se týkají podnikové existence.  

 

V této práci bude analyzován podnik SOLANSKÝ s.r.o., který se zabývá nákladní přepravou 

sypkých materiálů. Vedení podniku poskytlo nezbytné informace o podniku pro roky 2004 

až 2010, a to ve formě výkazů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) a dalších důležitých interních 

informací. 

 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost podniku SOLANSKÝ s.r.o. v letech 2004 

až 2010 na základě vybraných finančních a nefinančních ukazatelů a navrhnout případná 

opatření pro zlepšení podnikových aktivit, aby byl podnik na trhu více úspěšný 

a konkurenceschopný. 

 

Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou shrnuta teoretická východiska vybraných 

ukazatelů měření výkonnosti podniku. Tato kapitola podává stručné informace o ukazatelích, 

které budou pro analyzování podniku SOLANSKÝ s.r.o. použity. Druhá část je věnována 

představení společnosti SOLANSKÝ s.r.o. Informace byly získány na základě osobních 

konzultací s vybraným pracovníkem podniku. Třetí část se bude týkat již samotných výpočtů 

a analýz. Některé budou pro lepší přehlednost zpracovány i graficky a u vybraných roků 

a položek bude provedeno srovnání s aktuálními dostupnými odvětvovými hodnotami.  

 

K hodnocení podniku pomocí finančních ukazatelů se použije finanční analýza, ekonomická 

přidaná hodnota, další vybrané hodnotové ukazatele, pyramidová soustava ukazatelů a bonitní 

a bankrotní modely. Tyto ukazatele by měly dát přehled o tom, jak je podnik finančně 

stabilní, a které položky jsou pro něj nejvýznamnější z hlediska pozitivního i negativního. 

Pro tyto analýzy bude použito interních informací a výkazů, jakými jsou rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty. 
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V rámci nefinančních ukazatelů bude pak zmíněna SWOT analýza a ukazatel balanced 

scorecard. Analýza silných, slabých stránek a příležitostí a ohrožení (SWOT) bude sestavena 

na základě konzultace s podnikovým vedením a zjistí se tak nejvýznamnější položky, které 

se podniku týkají. Podle zhodnocení dosažených výsledků jednotlivých analýz (finančních 

i nefinanční SWOT analýzy) bude sestavena tabulka balanced scorecard, která dá podniku 

návrh řešení zjištěného stavu.  

 

V poslední části bude shrnuto vyhodnocení analýz a na základě daných výsledků bude poté 

navrženo řešení, které by mělo pomoci zjištěný stav podniku v budoucnu zlepšit. Toto řešení, 

jak již bylo uvedeno, bude odrážet výsledky tabulky balanced scorecard. 
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2  Teoretická východiska vybraných ukazatelů měření výkonnosti 

podniku 

 

V obecném pojetí výkonností rozumíme „schopnost jednotky dosahovat určitých výsledků 

srovnatelných na základě určitých daných kritérií s výsledky jiných jednotek
1
“. Aby se mohla 

měřit a hodnotit výkonnost podniku, je potřeba provést ekonomickou analýzu. Synek (2009, 

s. 152) ve své publikaci popisuje ekonomickou analýzu jako „sledování určitého 

ekonomického celku (jevu, procesu), jeho rozklad na dílčí složky a jejich podrobnější 

zkoumání a hodnocení za účelem stanovení způsobů jejich zlepšení a jejich opětovnou 

skladbu do upraveného celku, a to s cílem zlepšení jeho fungování a zvýšení výkonnosti“. 

Pro analýzu se používají jak finanční, tak také nefinanční ukazatele, a její nejdůležitější částí 

je hodnocení současného stavu a návrhy na jeho zlepšení. 

  

Měření výkonnosti podniku pomáhá zkoumanému subjektu „zprostředkovat informaci o jeho 

vlastní pozici, stavu i směru vývoje“ (Wagner, 2009, s. 20). Toto měření, a také následná 

interpretace výsledků, působí motivačně na činnost podniku. 

 

 

2.1  Finanční analýza 

 

Finanční analýza se používá pro hodnocení úspěšnosti podniku. Jedná se o systematický 

rozbor dat, podle kterého se hodnotí firemní minulost, současnost, a také se předpovídá 

budoucnost podniku. Jde o oblíbený a často využívaný nástroj, kterým se určí reálná 

ekonomická situace firmy. Výsledky analýzy jsou pak brány jako základní kritérium 

ekonomických rozhodnutí. Data pro finanční analýzu se získávají především z účetních 

výkazů, jakými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash-flow. 

 

Jak tvrdí Růčková (2011), jedním z hlavních cílů finančního řízení podniku je dosahování 

finanční stability, která se hodnotí pomocí: 

 

- schopnosti vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený kapitál, 
                                                           
1
BUSINESSINFO.cz. Jak měřit výkonnost podniku v čase krize [online]. BusinessInfo.cz [cit. 2012-03-26]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/jak-merit-vykonnost-podniku-casech-

krize/1001663/56079/?page=2 



12 
 

 
 

- zajištění platební schopnosti podniku. 

 

Finanční analýza je cenným nástrojem, který manažeři podniku využívají i pro predikci 

citlivosti potenciálních podnikatelských strategií k rizikovým faktorům, a to především pro: 

  

- identifikaci rizik plynoucích z dosavadního fungování společnosti, 

- zhodnocení míry zranitelnosti společnosti, 

- poskytnutí objektivního pohledu na potenciální růst výkonnosti podniku, 

- posouzení míry adaptibility a flexibility společnosti.
2
 

 

Základními nástroji finanční analýzy jsou finanční ukazatele, které souvisí s různými 

otázkami ohledně finančního zdraví podniku. Uživateli finanční analýzy mohou být různé 

subjekty, nejčastěji se jedná o management podniku, vlastníky, věřitele a jiné externí 

uživatele. Synek (2011, s. 350) ve své publikaci uvádí, že „cílem finanční analýzy je zlepšit 

(zvýšit) výkonnost firmy a tím přispět ke zvýšení její hodnoty.“   

 

Při provádění analýzy by si všichni uživatelé měli formulovat cíl a podle těchto cílů zvolit 

příslušnou metodu, která odpovídá jak časové náročnosti, tak také finanční náročnosti jejího 

vypracování. Posouzení finančního zdraví probíhá, podle Růčkové (2011, s. 20) v těchto 

čtyřech krocích: 

 

- rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů, 

- podrobný rozbor, jehož cílem je posouzení orientačních poznatků z kroku 1, 

- hlubší analýza negativních jevů, ke kterým jsme dospěli v předchozích krocích, 

- návrh na možná opatření a zhodnocení rizik. 

 

 

2.1.1  Členění finanční analýzy 

  

Finanční analýzu lze členit podle mnoha způsobů. Pro pochopení struktury analýzy 

se používá členění podle objektu zkoumání: 

 

                                                           
2
 Smejkal, Rais, 2006, s. 212 
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- mezinárodní finanční analýza, 

- finanční analýza národního hospodářství, 

- finanční analýza odvětví,  

- finanční analýza podniku.
3
 

 

Další možné členění, v rámci konkrétní organizace, pak může být na kvalitativní analýzu 

(image společnosti, úroveň řízení a managementu apod. – nevychází z finančních informací) 

a kvantitativní analýzu (na základně dat z účetních výkazů společnosti). Jiný způsob členění 

analýz je podle určité části nebo jevu z celku (např. analýza odbytu, zaměstnanosti apod.). 

Rovněž je důležité členění finanční analýzy na externí a interní. Podstatou externí analýzy je, 

že používané informace jsou zveřejňované a volně přístupné. U interní analýzy dochází 

k rozboru hospodaření podniku, který zahrnuje finanční informace, vnitropodnikové 

(manažerské) účetnictví, a také statistická, plánovaná a kontrolní data. 

 

 

2.1.2  Metody finanční analýzy 

 

Existuje celá řada metod hodnocení finančního zdraví podniku, proto by volba metody měla 

být učiněna s ohledem na její účelnost, nákladnost a spolehlivost (Růčková, 2011). Kritérium 

účelnosti znamená, že metody musí odpovídat předem zadanému cíli. Finanční analýza 

potřebuje určité množství času a kvalifikované práce, a to souvisí s nákladností jednotlivých 

metod. Zkoumá se tedy návratnost vynaložených nákladů a možná rizika spojená 

s rozhodováním. Metody musí být rovněž spolehlivé – jedná se o kvalitní využívání 

dostupných dat. Podnik by se měl posuzovat za co nejdelší dobu, neboť tak získáme více 

informací a výsledky jsou poté mnohem přesnější. 

 

Jak tvrdí Růčková (2011, s. 40), obecně platí, že „čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, 

tím nižší riziko chybného rozhodnutí, a tím vyšší naděje na úspěch.“ Mezi základní metody, 

využívané při finanční analýze, se řadí: 

 

                                                           
3
 Růčková, 2011, s. 13 
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- analýza stavových (absolutních) ukazatelů – analyzuje majetkovou a finanční 

strukturu podniku prostřednictvím posuzování jednotlivých položek účetních výkazů, 

a to k určitému časovému okamžiku (data z rozvahy), 

- analýza tokových ukazatelů – jedná se o analýzu výnosů, nákladů, zisku a cash flow 

za určitý interval (data z výkazu zisku a ztráty nebo cash flow), 

- analýza rozdílových ukazatelů – jde o rozdíl mezi určitými položkami ze strany 

aktiv a pasiv (např. čistý pracovní kapitál), 

- analýza poměrových ukazatelů – nejvyužívanější a nejpočetnější skupina ukazatelů, 

jedná se o podíl dvou položek z účetních výkazů (např. ukazatele likvidity, rentability, 

aktivity, zadluženosti, atd.), 

- analýza soustav ukazatelů (např. pyramidové soustavy ukazatelů), 

- souhrnné ukazatele hospodaření (např. bonitní a bankrotní modely).
4
 

 

 

2.1.3  Postup při finanční analýze 

 

Podle Knápkové a Pavelkové (2010, s. 65) finanční analýza sestává z deseti kroků, které by se 

při hodnocení finanční situace podniku měly dodržet. V následujícím výčtu jsou tyto kroky 

uvedeny a v jednotlivých závorkách jsou příklady zdrojů dat pro jednotlivé etapy: 

 

1. Základní charakteristika společnosti – předmět činnosti, počet zaměstnanců, 

strategie podniku apod. (výroční zprávy, web, informace managementu atd.). 

2. Analýza vývoje odvětví (odborné časopisy a ročenky, specializované web portály 

pro jednotlivé obory, rozbor českého průmyslu). 

3. Analýza stavových a tokových ukazatelů účetních výkazů – s využitím vertikální 

a horizontální analýzy (účetní výkazy, obchodní věstník, specializované databáze 

pro srovnávání ekonomických údajů firem). 

4. Analýza rozdílových ukazatelů (účetní výkazy podniku). 

5. Analýza poměrových ukazatelů (účetní výkazy podniku). 

6. Pyramidové rozklady vybraných ukazatelů – např. Du Pontův rozklad. 

7. Souhrnné ukazatele – bonitní, bankrotní modely. 

8. Analýza situace – finanční pozice. 

                                                           
4
 Knápková, Pavelková, 2010 
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9. Identifikace problémů společnosti – stanovení diagnózy.  

10. Návrhy doporučení pro zlepšení stavu. 

 

Ideální samozřejmě je, pokud má podnik k dispozici i data konkurence pro srovnání. V kroku 

číslo 3 jsou zmíněny pojmy jako vertikální a horizontální analýza. Vertikální analýzu 

můžeme také označit jako procentní rozbor, kdy se jednotlivé položky účetních výkazů 

vyjádří jako podíl k jediné zvolené základně. V případě rozboru rozvahy se za základnu 

považují aktiva (popř. pasiva) a u výkazu zisku a ztráty je to pak velikost celkových výnosů, 

popřípadě nákladů. Horizontální analýza, podle Knápkové a Pavelkové (2010, s. 66) 

„se zabývá porovnáváním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. 

Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku.“ 

 

 

2.2  Analýza poměrovými ukazateli 

 

Tato analýza vychází výhradně z veřejně dostupných informací, kterými jsou údaje 

ze základních účetních výkazů. Výpočet je založen na poměru jedné nebo více položek k jiné 

položce nebo jejich skupině.  

 

Kislingerová (2010) uvádí tyto základní přístupy při vyhodnocování finanční analýzy: 

 

- vypracování trendové analýzy – důležitý je zde faktor času, měla by být k dispozici 

časová řada minimálně za tři po sobě jdoucí účetní období, 

- srovnání v prostoru – jde o mezipodnikové srovnávání, kdy se výsledné hodnoty 

porovnávají s průměrnými hodnotami sektoru či odvětví, přičemž je nutné dávat důraz 

na vzájemnou srovnatelnost subjektů, 

- porovnání se standardními hodnotami – jedná se o dlouhodobé cílové hodnoty, 

ke kterým by se podnik měl blížit, pokud si chce udržet dlouhodobou finanční 

rovnováhu a stabilitu. 

 

Máme různé skupiny poměrových ukazatelů, nejvíce se podle Růčkové (2011, s. 47) využívá 

toto členění: 
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- ukazatele struktury majetku a kapitálu – jsou sestavovány na základě údajů 

z rozvahy a nejčastěji se vztahují k ukazatelům likvidity (zkoumají vzájemný vztah 

rozvahových položek), popřípadě k ukazatelům zadluženosti (hodnotí kapitálovou 

strukturu podniku), 

- ukazatele tvorby výsledku hospodaření – vycházejí především z výkazu zisku 

a ztráty a orientují se na strukturu nákladů a výnosů ovlivňujících velikost účetního 

zisku, a na strukturu výsledku hospodaření (podle oblasti, ve který byl výsledek 

hospodaření vytvořen), 

- ukazatele na bázi peněžních toků – analyzují pohyb finančních prostředků a často 

jsou součástí analýzy úvěrové způsobilosti. 

 

Dále lze poměrové ukazatele členit podle jejich zaměření, a to na (Růčková, 2011): 

 

- ukazatele likvidity 

- ukazatele rentability 

- ukazatele zadluženosti 

- ukazatele aktivity 

- ukazatele tržní hodnoty 

- ukazatele cash flow 

 

Tyto ukazatele jsou v následujících podkapitolách jednotlivě rozebrány. Vynechány jsou 

pouze ukazatele tržní hodnoty podniku, neboť se týkají akciových společností, jejichž akcie 

jsou obchodovatelné na burze, a tato práce je zaměřena na hodnocení společnosti s ručením 

omezeným. 

 

 

2.2.1  Ukazatele likvidity 

 

Likvidita obecně vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Podle Mrkvičky (2006, 

s. 75) jsou poměrové ukazatele krátkodobé likvidity považovány za rozhodující indikátory 

platební schopnosti podniků, neboť „odvozují solventnost (likviditu) podniku od poměru 

nejlikvidnější skupiny podnikových aktiv, tj. oběžných aktiv, ke krátkodobým závazkům 

splatným do jednoho roku“.  
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Máme tři skupiny ukazatelů, které dávají přehled o likviditě podniku. Jedná se o likviditu 

okamžitou, pohotovou a běžnou. Pro větší objektivnost je dobré sledovat likviditu v delší 

časové řadě, která umožní lepší pochopení podnikové situace. Jednotlivým ukazatelům by se 

měl stanovit trend, který by neměl mít razantnější výkyvy. Stabilní situace trendu dává 

o podniku lepší mínění pro investory i věřitele. Každý ukazatel má stanoven doporučený 

interval výsledku. Pokud budou hodnoty směřovat k horní hranici pásma, je to výhodnější 

pro investory. Naopak pro vlastníky budou přívětivější hodnoty blíže spodní hranici intervalu, 

neboť to znamená efektivnější využití finančních prostředků podniku. 

 

Při výpočtu porovnáváme oběžná aktiva ke krátkodobým pasivům, viz. rovnice (2.1), 

kde do oběžných aktiv zahrnujeme finanční majetek, krátkodobé pohledávky, zásoby, 

pohledávky za upsaný základní kapitál a časové rozlišení na straně aktiv. V krátkodobých 

pasivech potom jsou krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a časové rozlišení 

na straně pasiv (Mrkvička, 2006). 

 

Každý ukazatel likvidity počítá se stejnou výší krátkodobých pasiv, avšak hodnota oběžných 

aktiv se mění.  

 

a) Běžná likvidita 

 

Likvidita 3. stupně nebo-li current ratio. Jak tvrdí Synek (2011, s. 354), tento ukazatel „měří 

platební schopnost podniku z hlediska kratšího období (obvykle se počítá měsíčně)“. Běžná 

likvidita se zjišťuje podle rovnice (2.1) a vypovídá, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty 

oběžnými aktivy, tj. kolik jednotek oběžných aktiv pokrývá jednu jednotku krátkodobých 

závazků. Jinými slovy běžná likvidita ukazuje, jak by byl podnik schopen uspokojit věřitele, 

pokud by svá veškerá oběžná aktiva proměnil v daný okamžik na peněžní hotovost. Optimální 

výsledný interval by měl být 1,5 – 2,5, přičemž „čím je jeho hodnota vyšší, tím menší 

je riziko platební neschopnosti vyvolané tím, že podnik své výrobky neprodá (realizační 

riziko), nebo že odběratelé nezaplatí všechny pohledávky (inkasní riziko)“ (Synek, 2011, 

s. 354). Synek (2011) rovněž připomíná, že hodnota oběžných aktiv by neměla být příliš vyšší 

než optimum, neboť se tak snižuje jejich výnosnost, a tím také výnosnost celého podniku. 
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  ěž á       

  á      á       
 (2.1) 

 

b) Pohotová likvidita 

 

Jedná se o likviditu 2. stupně, někdy také označovanou jako acid test, quick ratio či rychl  

likvidita. Pohotová likvidita je považována za tvrdší kritérium platební schopnosti 

než ukazatel běžné likvidity, neboť je zde odstraněn, mimo jiných, i vliv nejméně likvidní 

části majetku – zásob (Mrkvička, 2006). Zde platí, že čitatel by měl být stejný jako 

jmenovatel (1:1, popřípadě 1,5:1). Pokud by byl podíl rovné 1, znamenalo by to, že podnik 

je schopen dostát svým závazkům, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota je tedy 

příznivá pro věřitele a nepříznivá pro majitele podniku a naopak. Není efektivní, pokud 

se příliš mnoho peněžních prostředků vkládá do oběžných aktiv.  

 

Pohotová likvidita se zjišťuje podle následujícího vzorce: 

 

                   6  
                             

                 
 (2.2) 

 

c) Okamžitá likvidita 

 

Uvádí se také pojem likvidita 1. stupně, peně ní (hotovostní) likvidita nebo také cash ratio. 

Jedná se o nejužší vymezení likvidity, neboť do ní vstupují jen ty nejlikvidnější položky 

rozvahy. Okamžitá likvidita se počítá poměrem pohotových platebních prostředků 

s krátkodobými dluhy. Pohotovými platebními prostředky se myslí suma peněz na běžném 

účtu (popř. jiném účtu) či v pokladně, a také zde patří volně obchodovatelné cenné papíry 

a šeky. Do krátkodobých dluhů patří také běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci. Mrkvička (2006) počítá okamžitou likviditu podle rovnice (2.3). Doporučovaná 

hodnota tohoto ukazatele je podle amerických ekonomů 0,9 – 1,1. Pro české společnosti 

je optimální výsledek v dolní mezi, tj. 0,6. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí ještě nižší 

hodnotu, a to 0,2, která je ale právem označována za hodnotu kritickou. Ovšem nedodržení 

těchto hodnot ještě nemusí znamenat, že firma má finanční problémy – například může 

využívat kontokorent, který z rozvahy není jasný.  

                                                           
5 Mrkvička, 2006, s. 75 

6 Režňáková, 2010, s. 19 
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                   7  
                

                        
 (2.3) 

 

Finanční majetek ve vzorci (2.3) zahrnuje peníze v hotovosti, účty v bankách (běžné účty 

a termínované účty se splatností do 3 měsíců) a krátkodobý finanční majetek. Okamžitě 

splatné závazky jsou takové, které jsou splatné v den sestavení ukazatele a dříve (Mrkvička, 

2006). 

 

Mrkvička (2006) ve své publikaci také odlišuje pojmy okam it  likvidita a peně ní likvidita. 

Jako hlavní rozdíl vidí v tom, že peněžní likvidita porovnává finanční majetek s krátkodobými 

pasivy, které jsou splatné do jednoho roku, což není vhodné pro význam okam ité likvidity. 

U peněžní likvidity se nestanovuje žádná doporučená výsledná hodnota. Platí, že čím 

je hodnota větší, tím to je také lepší pro podnik.  

 

d) Čistý pracovní kapitál 

 

Net working capital (čistý pracovní kapitál) je spojen s analýzou likvidity. Jedná se 

o rozdílový ukazatel, který se vypočítá, dle rovnice (2.4), jako rozdíl mezi oběžnými aktivy 

a krátkodobými závazky. 

 

                       8                                  (2.4) 

 

Podle Růčkové (2011, s. 51) „je čistý pracovní kapitál částí oběžných aktiv krátkodobého 

majetku, který je financován dlouhodobými finančními zdroji a podnik s ním může volně 

disponovat při realizaci svých záměrů.“ Čistý pracovní kapitál (ČPK) pomáhá oddělit 

v oběžných aktivech část, která je určena pro bezprostřední úhradu finančních závazků, 

od části, kterou manažer může využívat pro finanční politiku firmy. Ukazatel ČPK bývá 

doplňován ukazatelem obratovosti čistého pracovního kapitálu, dle rovnice (2.5), který slouží 

pro zjištění účinnosti využívání a přiměřenosti ČPK. 

 

                         9  
     

                               
 (2.5) 

                                                           
7
 Mrkvička, 2006, s. 77 

8
 Režňáková, 2010, s. 35 

9
 Růčková, 2011, s. 51 
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2.2.2  Ukazatele rentability 

 

Rentabilita, nebo-li výnosnost vloženého kapitálu udává, jak je podnik schopen vytvářet nové 

zdroje (zisky) použitím investovaného kapitálu. Informace pro výpočty se získávají nejčastěji 

z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Obecně lze říci, že tyto ukazatele slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti dané činnosti. Výsledky této analýzy jsou hodnotné převážně 

pro investory a majitele společnosti. V rámci časové řady by ukazatele rentability měly mít 

rostoucí tendenci. Trend je ovšem závislý na stavu ekonomiky – pokud ekonomika roste, 

ukazatele by měly také růst a naopak. 

 

Základem rentability je poměřování zisku k částce vloženého kapitálu, přičemž existuje 

několik kategorií těchto pojmů. 

 

Kategorie zisku 

 

EBIT – zisk před odečtením úroků a daní, používá se pro mezifiremní srovnávání. 

EAT – čistý zisk (zisk po zdanění), používá se v ukazatelích hodnocení výkonnosti podniku. 

EBT – zisk před zdaněním, slouží pro zajištění srovnání výkonnosti firem s rozdílným 

daňovým zatížením. 

 

Kategorie vloženého kapitálu 

 

Pro různé ukazatele rentability se používají různé druhy vloženého kapitálu. V praxi jsou 

nejvíce využívány tyto ukazatele: 

 

- rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA), 

- rentabilita vlastního kapitálu, 

- rentabilita odbytu, 

- rentabilita nákladů. 
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Jednotlivé ukazatele rentability jsou uvedeny v následujícím textu: 

 

a) Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA – return on assets) 

 

Tímto ukazatelem měříme celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost 

či produkční sílu. Zjistíme tak celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, ze kterých 

zdrojů bylo podnikání financováno. Zahrnují se zde všechny oblasti podnikatelské činnosti, 

tj. běžná, finanční a investiční činnost. 

 

    10  
    

             
 (2.6) 

 

Konkrétní druhy používaných veličin mají závislost na pozdější interpretaci výsledku. Pokud 

se ve vzorci (2.6) použije EBIT (provozní výsledek hospodaření), ukazatel je vhodný 

pro mezipodnikové srovnání v různém daňovém i úrokovém prostředí. Při použití čistého 

zisku (EAT) jde o klasickou interpretaci rentability, kdy ukazatel není závislý na charakteru 

finančních zdrojů. Vložené prostředky se podle Růčkové (2011, s. 53) „poměřují nejen 

se ziskem (jako efektem z podnikatelské činnosti), ale také se zhodnocením cizího kapitálu 

(úkolem firmy je nejen vydělat na zisk, ale také na úroky placené z cizího kapitálu)“. 

Celkovým vloženým kapitál se myslí celková aktiva, která jsou zjistitelná z rozvahy. 

 

b) Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu 

 

Odvíjí se od ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu (ROA), znační se zkratkou 

ROCE (return on capital employed) a počítá se podle následujícího vzorce: 

 

     11  
    

                                  
 (2.7) 

 

Jedná se o ukazatel, který „vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných 

vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem“ (Růčková, 2011, s. 54). Jde tedy o komplexní 

vyjádření efektivnosti hospodaření společnosti. Podle Dluhošové (2010, s. 17) se tímto 

ukazatelem „hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti 

                                                           
10

 Marinič, 2008, s. 72 
11

 Růčková, 2011, s. 54 
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vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji, tj. zvýšení potenciálu vlastníka využitím 

dlouhodobého cizího kapitálu.“ Ke zjištění údajů pro výpočet se používá pasivní strana 

rozvahy, tj. dlouhodobé dluhy (emitované obligace, dlouhodobé bankovní úvěry) a vlastní 

kapitál. 

 

c) Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

 

Využívá se při měření kapitálu vloženého vlastníky a „vyjadřuje míru zhodnocení vlastního 

kapitálu“ (Marinič, 2008, s. 73). Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) 

pomáhá investorům zjistit, zda je jejich investice výnosná vzhledem k danému riziku. 

Jak tvrdí Mrkvička (2006, s. 84), „rentabilita vlastního kapitálu je pro vlastníky podniku 

klíčovým kritériem hodnocení úspěšnosti jejich investic, protože vytvořený zisk posuzují jako 

výdělek z kapitálu, který do podniku vložili“. 

 

    12  
    

      í      á 
 (2.8) 

 

Vlastní kapitál lze jednoznačně zjistit z rozvahy, u zisku se může použít buď zisk před úroky 

a daněmi nebo čistý zisk, jako je tomu v případě rentability celkového investovaného 

kapitálu. 

  

Výsledek ukazatele, počítaného dle rovnice (2.8),  může mít různou podobu – pokud hodnota 

ROE roste, může se jednat např. o zlepšení výsledku hospodaření či zmenšení podílu 

vlastního kapitálu. Pokud je výsledek „trvale nižší než výnosnost cenných papírů 

garantovaných státem, je podnik fakticky odsouzen k zániku, neboť investoři nebudou 

do takovéto investice vkládat své prostředky.“ (Růčková, 2011, s. 54). Proto by měl tento 

ukazatel být vyšší než úroková míra bezrizikových cenných papírů. Rozdíl mezi ROE 

a úrokovou mírou bezrizikových cenných papírů se označuje jako rizikov  prémie.  

 

d) Ukazatel rentability tržeb 

 

Rentabilita tržeb (return on sales – ROS) se v praxi často nazývá jako ziskové rozpětí a slouží 

ke stanovení ziskové marže. 

                                                           
12

 Marinič, 2008, s. 73 
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    13  
    

     
 (2.9) 

 

Podle účelu analýzy, může mít ve vzorci (2.9) zisk různé podoby, stejně jako tržby. Jak tvrdí 

Růčková (2011, s. 56), ukazatel ROS vyjadřuje „schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.“ Při vyjadřování 

ziskové marže se pro výpočet používá čistý zisk po zdanění. Tato marže se poté může 

porovnávat s oborovým průměrem. V případě, že hodnoty ukazatele ROS jsou nižší, 

než je oborový průměr, znamená to, že podnik prodává své produkty za nižší ceny při vyšších 

nákladech. 

 

e) Ukazatele nákladovosti a rentability nákladů 

 

Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli ROS (rentabilita tržeb). Nákladovost se značí 

zkratkou ROC (return on costs) a vypočítá se podle vzorce (2.10). 

 

     14     
    

     
 (2.10) 

 

Rentabilita nákladů se zjišťuje poměrem zisku a nákladů dle rovnice (2.11). Podle účelu 

analýzy se určí konkrétní druhy těchto dat (např. při provádění provozní analýzy se do vzorce 

zahrne zisk z provozní činnosti a náklady z provozní činnosti). Obecně platí, že nejlepší 

je dosáhnout co nejnižší hodnoty tohoto ukazatele, neboť to značí, že podnik dokázal vytvořit 

daný zisk s menšími náklady či se zvýšením odbytu. 

 

                    15  
    

       
 (2.11) 

 

f) Ukazatel objemu nerealizovaných tržeb 

 

Při analýze nákladů se také používá ukazatel objemu nerealizovaných tržeb, který se počítá 

pomocí rovnice (2.12). Za příznivé se považují výsledné hodnoty okolo 20 %. 

 

                                                           
13

 Fotr, Souček, 2005, s. 65 
14

 Růčková, 2011, s. 57 
15

Kraftová, 2002, s. 31 
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                           16  
          

     
 (2.12) 

 

g) Elasticita provozních nákladů 

 

S rentabilitou tržeb také souvisí elasticita provozních nákladů, která podle Růčkové (2011, 

s. 57) značí „podíl relativního přírůstku provozních nákladů (nebo jejich složky) a relativního 

přírůstku provozních výnosů. Jde o veličinu, která nám udává, o kolik procent se změní 

náklady, změní-li se provozní výnosy o 1 %.“ 

 

 

2.2.3  Ukazatele zadluženosti 

 

Podstatou analýzy zadluženosti je stanovení optimální kapitálové struktury – tj. poměru 

vlastního a cizího kapitálu v podniku. Čím vyšší je objem závazků, tím více se klade důraz 

na to, aby byla v budoucnu k dispozici potřebná velikost prostředků na jejich splacení. Jsou 

zde dva směry, kterými můžeme na ukazatele zadluženosti nahlížet – pohledy věřitelů 

a pohledy vlastníků podniku. V případě věřitelů při vyšším podílu cizího kapitálu stoupá 

věřitelské riziko. 

 

Při zkoumání zadluženosti se také hodnotí rizika, která se člení na provozní a finanční. 

Provozním (podnikatelským) rizikem se myslí možnost, že podnik při své činnosti dosáhne 

jiného výsledku, než který byl očekáván. Jedná se o jedinečné riziko, které je pro daný podnik 

či druh činnosti příznačné. Podle Růčkové (2011, s. 60) „konstrukce koeficientu provozního 

rizika vyplývá z příčinné závislosti, že čím vyšší je podíl stálých aktiv, tím vyšší je podíl 

fixních nákladů, tím vyšší je hranice rentability a citlivost zisku na změnu výroby či odbytu, 

a to také vyjadřuje vyšší míru provozního rizika.“ Typickou metodou pro provozní riziko 

je analýza bodu zvratu. Finanční riziko se odvíjí podle způsobu financování dané firmy. 

Vyplývá z různé úrovně zadlužení a platí, že čím je větší rozdíl mezi úroky z dluhů 

a rentabilitou aktiv, tím zadlužení přinese o to větší výhodu.  Pro stanovení míry rizika slouží 

koeficient finančního rizika, který porovnává změny EAT ke změně EBIT. 

 

                                                           
16

 Růčková, 2011, s. 57 



25 
 

 
 

a) Ukazatel věřitelského rizika 

 

Jedná se o základní ukazatel, kterým se vyjadřuje celková zadluženost. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je podnik více zadlužený a tím je také vyšší věřitelské riziko. Při výpočtu 

ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) se poměřují celkové závazky k celkovým aktivům. 

 

                             17  
           

              
 (2.13) 

 

Do cizích zdrojů řadíme rezervy, krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky, bankovní úvěry 

a výpomoci a časové rozlišení na straně pasiv (Mrkvička, 2006). 

 

b) Koeficient samofinancování  

 

Equity ratio, nebo-li koeficient samofinancování, je doplňkovým ukazatelem k ukazateli 

věřitelského rizika. Součet těchto dvou ukazatelů by se měl blížit k číslu jedna. 

 

                           18  
               

              
 (2.14) 

 

Koeficient samofinancování vyjadřuje, jaká část aktiv společnosti je financována jejími 

vlastníky. Je to důležitý ukazatel pro hodnocení finanční situace podniku, nicméně by zde 

měla být návaznost na ukazatele rentability. 

 

c) Finanční páka 

 

Finanční páka (financial gearing, financial leverage) představuje převrácenou hodnotu 

koeficientu samofinancování. Čím větší je podíl cizích zdrojů v podniku, tím vyšší bude 

výsledná hodnota tohoto ukazatele. 
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 (2.15) 
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d) Ukazatel úrokového krytí 

 

Pro zjištění, zda je dluhové zatížení podniku únosné, se používá ukazatel úrokového krytí, 

který se počítá podle následujícího vzorce: 

 

                          20  
    

               
 (2.16) 

 

Vzorec (2.16) udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Doporučuje se, aby hodnota ukazatele 

byla větší nebo rovna třem, neboť tak má podnik jistotu, že je schopen ze svého zisku splatit 

všechny úroky a navíc mu zůstanou nějaké prostředky navíc (např. na podíly na zisku). 

Pokud podnik není schopen platit své úroky, může to znamenat, že se blíží k úpadku. 

 

Mrkvička (2006) ve své publikaci ukazuje také převrácenou hodnotu ukazatele úrokového 

krytí – ukazatele úrokového zatížení, který má analogickou vypovídací schopnost 

a je žádoucí, aby jeho výsledná hodnota byla co nejmenší. 

 

e) Míra finanční samostatnosti 

 

Mrkvička (2006) uvádí, že pro věřitele i vlastníky podniku je důležité zjistit, jak je podnik 

schopen vyrovnat své závazky, nebo také, jak přiměřená je jeho zadluženost. Přiměřenost 

zadlužení lze zjistit pomocí ukazatelů, jejichž úkolem je stanovit, do jaké míry je podnik 

schopen krýt svým provozním ziskem náklady spojené s cizími zdroji financování. 

 

                             21  
               

           
 (2.17) 

 

 

2.2.4  Ukazatele krytí aktiv 

 

Jak uvádí Mrkvička (2006, s. 74), „základní pravidlo (zlaté pravidlo) finančního řízení tvrdí, 

že každé aktivum by mělo být financováno zdrojem s dobou splatnosti, která odpovídá době 

efektivního využívání příslušného aktiva“. Jinak řečeno to znamená, že dlouhodobý majetek 
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(stálá aktiva) má být kryt dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek má být naopak 

financován krátkodobými zdroji. Pro zjištění, jak podnik dodržuje dané pravidlo, se používají 

dva poměrové ukazatele – stupeň krytí stálých aktiv (SA) vlastním kapitálem a stupeň krytí 

stálých aktiv dlouhodobými zdroji. Tyto ukazatele se zjišťují pomocí rovnic (2.18) a (2.19), 

které ve své publikaci uvedl Mrkvička (2006, s. 74) takto: 

 

                                    
               

            
      (2.18) 

 

                           
                                      

            
      (2.19) 

 

Čím vyšší jsou výsledné hodnoty obou ukazatelů, tím lépe, tudíž je vhodné tyto ukazatele 

sledovat v čase. 

 

 

2.2.5  Ukazatele aktivity 

 

Jak tvrdí Růčková (2011, s. 60), „ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat 

investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých 

druzích aktiv a pasiv.“ Prostřednictvím této části finanční analýzy se vyjadřuje počet obrátek 

jednotlivých složek zdrojů (aktiv) nebo doba obratu. Ukazatele aktivity nám odpovídají 

na otázku, jak podnik hospodaří s aktivy (a jejich složkami) a jaký má vliv dané hospodaření 

na výnosnost a likviditu podniku. Ukazatele tedy měří, „jak efektivně podnik hospodaří 

se svými aktivy: má-li jich více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady, a tím nízký 

zisk, má-li jich málo, přichází o tržby, který by mohl získat“ (Synek, 2011, s. 355). 

 

a) Ukazatel obratu celkových aktiv 

 

Tento ukazatel bývá někdy také označován jako vázanost celkového vloženého kapitálu. 

Počítá se jako poměr mezi tržbami a celkovým vloženým kapitálem (aktivy v bilanci). 

 

                                 22  
     

                       
 (2.20) 
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b) Ukazatel obratovosti zásob 

 

Pomocí ukazatele obratovosti zásob se zjišťuje rychlost obratu zásob. Jak tvrdí Mrkvička 

(2006, s. 95), ukazatel udává, „kolikrát se zásoby ve sledovaném období přemění na jiné 

formy oběžných aktiv až po prodej výrobků a opětovný nákup zásob“. Obratovost zásob 

se vypočítá poměrem tržeb a průměrného stavu zásob - viz. rovnice (2.21).  

 

                 23  
     

                   
 (2.21) 

 

Na základě tohoto výpočtu se zjišťuje také doba obratu zásob, a to poměrem 365 dní 

a obratovosti zásob dle rovnice (2.22). Vyjádříme tak ukazatel v časových jednotkách 

(nejčastěji v počtu dnů). Tento vzorec uvedla rovněž Růčková (2011, s. 61) takto: 

 

                    
   

                
 (2.22) 

 

Doba obratu zásob nám značí dobu, po kterou jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. 

Situace je tím lepší, čím vyšší je obratovost zásob a čím kratší je doba obratu zásob. Zde je 

na místě se také zabývat optimální velikostí zásob, protože ne v každém oboru podnikání lze 

mít minimální zásoby – například u výroby nábytku se musí zachovat určitá míra zásob, 

zatímco u zakázkové výroby se suroviny a materiál objednávají podle požadavků zákazníků. 

Někteří autoři dosazují do čitatele 360 dní. 

 

c) Ukazatel obratovosti pohledávek 

 

Jedná se o obdobný výpočet jako v případě ukazatele obratovosti zásob – tj. poměr tržeb 

k pohledávkám  dle rovnice (2.23). 
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 (2.23) 
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Stejně jako v případě zásob, i zde se dá určit doba obratu pohledávek, která nám říká, 

po jakou dobu je majetek společnosti vázán ve formě pohledávek, nebo-li za jak dlouho 

se v průměru splatí pohledávky. 

 

                       25  
   

                     
 (2.24) 

 

Optimální je, když je doba obratu pohledávek stejná nebo kratší než doba splatnosti faktur, 

neboť pokud je doba splatnosti pohledávek příliš dlouhá, může to vést k platební neschopnosti 

podniku. 

 

d) Ukazatel obratovosti závazků 

 

Obratovost závazků se určí poměrem tržeb k závazkům a doba obratu závazků poměrem 

360 dní k obratovosti závazků dle rovnic (2.25) a (2.26). Obě rovnice uvedla Růčková 

(2011, s. 61) takto: 

 

                    
     

       
 (2.25) 

 

                      
   

                  
 (2.26) 

 

Získá se tak přehled o tom, jak rychle se splácí závazky firmy. V případě doby obratu platí, 

že u závazků by měla být delší než u pohledávek – nebude tak narušena finanční rovnováha 

firmy. Pomocí ukazatele obratovosti závazků se mohou věřitelé informovat, jak podnik 

dodržuje obchodně-úvěrovou politiku. 

 

e) Ukazatel obratovosti dlouhodobého hmotného majetku 

 

Tento ukazatel vyjadřuje, „jaká částka tržeb byla vyprodukována z jedné koruny (nebo jiné 

měnové jednotky) dlouhodobého hmotného majetku v zůstatkových cenách“ (Mrkvička, 

2006, s. 97).  
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               26  
     

                         
 (2.27) 

 

Mrkvička (2006) uvádí, že se ukazatel obratovosti dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

někdy považuje také za vyjádření flexibility podniku v případě poklesu tržeb. Pokud 

hodnota ukazatele v čase klesá, znamená to relativní zvyšování fixních nákladů, jako jsou 

odpisy a údržba dlouhodobého hmotného majetku, a také zvýšení citlivosti podniku 

na případný pokles tržeb. Ovšem zvýšení dlouhodobého hmotného majetku  může znamenat 

také investice, které zatím nejsou uvedeny do provozu a tudíž ani nepřinášejí žádný efekt. 

Rovněž může dojít k tomu, že tržby klesají či stagnují a zároveň se hodnota ukazatele 

zlepšuje. To se může stát v případě, že pokles tržeb je pomalejší než snížení hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku v rámci odpisů (Mrkvička, 2006). 

 

 

2.2.6  Ukazatele s využitím cash flow 

 

Ukazatele sestavované na bázi cash flow mají podle Mrkvičky (2006) pro podnikovou 

finanční analýzu vyšší vypovídací schopnost než ukazatele sestavené tradiční metodou, 

které se provádějí na základně údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Analýza cash flow 

bývá také označována jako analýza peněžních toků a jejím hlavním úkolem je „zachytit jevy, 

které signalizují platební potíže, a posoudit, k jakému výsledku spěje finanční situace firmy“ 

(Růčková, 2011, s. 63). Analýza se stává z více ukazatelů, jejichž vymezení je dáno účelem 

jejich použití – zjištěním vnitřního finančního potenciálu podniku (jeho vnitřní finanční síly). 

Určí se tím, jak je podnik schopen tvořit ze své činnosti finanční přebytky, které jsou nutné 

pro takové potřeby, jako je hrazení investic, závazků či podílů společníků. 

 

Základní výpočet vnitřního finančního potenciálu je uveden v následujícím vzorci: 

 

         27                                                        
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a) Obratová rentabilita 

 

Udává finanční efektivitu hospodaření podniku. Ve vzorci se počítá s obratem, kterým se zde 

myslí příjmy z běžné činnosti podniku. Obratová rentabilita vyjadřuje „schopnost podniku 

vytvářet z obratového procesu finanční přebytky nutné pro další posilování pozice podniku, 

k udržení či opětovnému získání finanční nezávislosti a k obsluze kapitálu“ (Růčková, 2011, 

s. 64).  

 

Pokud se měří obratová rentabilita pomocí cash flow, dle vzorce (2.29), dostáváme „ukazatel, 

který není do tak značné míry ovlivněn investičními cykly a stupněm odepsanosti 

dlouhodobého majetku“ (Mrkvička, 2006, s. 100), což je vhodné při časovém 

a mezipodnikovém srovnávání. 

 

                     28  
                             

     
 (2.29) 

 

Pro zvýšení vypovídací schopnosti tohoto ukazatele se používá také obrátka kapitálu, 

kterou Růčková (2011, s. 64) charakterizovala rovnicí (2.30). 

 

                  
     

               
 (2.30) 

 

Ze dvou výše uvedených vzorců se součinem získá efektivita nasazeného kapitálu. Podnik 

musí být schopen produktivně využívat celkový vložený kapitál, aby mohl tvořit obrat, 

který je nutný pro tvorbu cash flow. Ze vzorce vyplývá, že při neměnné finanční rentabilitě 

kapitálu, bude platit vztah – čím vyšší bude obrátka zásob, tím nižší bude obratová rentabilita. 

Finanční efektivita nasazeného kapitálu se stanovuje podle vzorce (2.31), kterého uvedla 

Růčková (2011, s. 64) takto: 

 

                                                                     (2.31) 
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b) Cash flow rentabilita celkového kapitálu 

 

Ukazatel cash flow rentability celkového kapitálu udává, „kolik peněžních prostředků 

je podnik schopen vyprodukovat z jedné peněžní jednotky celkového vloženého kapitálu“ 

(Mrkvička, 2006, s. 100). Pokud se ve vzorci použije cash flow z provozní činnosti, bude mít 

cash flow rentabilita celkového kapitálu stejnou výslednou hodnotu jako již zmíněná finanční 

efektivita kapitálu. 

 

                                         29  
         

              
 (2.32) 

 

c) Stupeň oddlužení 

 

Jedná se o poměr mezi cizím kapitálem a vlastními vyprodukovanými zdroji. 

Stupeň oddlužení vyjadřuje, jak je podnik schopen ve sledovaném období ze svých 

vyprodukovaných peněžních prostředků hradit své závazky (i ty, které v daném období ještě 

nejsou splatné) (Mrkvička, 2006). Jedná se o převrácenou hodnotu doby návratnosti úvěru. 

 

                 30  
                             

            
 (2.33) 

 

Za optimální výsledek se považuje hodnota mezi 20 – 30 %. Pro lepší vypovídací schopnost 

by se měl zkoumat vývoj tohoto ukazatele v čase, přičemž nejlepší je, pokud má hodnota 

rostoucí trend. 

 

Doplňkovým ukazatelem oddlužení je modifikovaný ukazatel oddlužení, který vyjadřuje 

velikost volných peněžních prostředků k úhradě nových úvěrů. Vzorec pro vypočtení toho 

ukazatele uvedla Růčková (2011, s. 64) takto: 

 

                               
                      

          
 (2.34) 
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Disponibilní cash flow vychází z obratového procesu a je snížen o výdaje potřebné 

k podnikové činnosti. Novým úvěrem se myslí úvěr, který podnik potřebuje pro financování 

svých potřeb. 

 

d) Stupeň samofinancování investic 

 

Tento ukazatel slouží pro vyjádření míry finančního krytí investic z vlastních finančních 

zdrojů. Růčková (2011, s. 64) počítá tento stupeň takto: 

 

                                 
                             

         
 (2.35) 

 

Pokud je hodnota vyšší než 100 %, znamená to, že podnik může využít své volné finanční 

prostředky podle svého uvážení (např. na investice). Je-li ovšem hodnota nižší, pak to značí, 

že podnik musí financovat své investice z externích zdrojů. 

 

e) Finanční využití vlastního kapitálu 

 

Ukazatel finančního využití vlastního kapitálu hodnotí vnitřní finanční potenciál vlastního 

kapitálu a vypočítá se podle vzorce (2.36). 

 

                                     31  
                             

               
 (2.36) 

 

f) Úvěrová způsobilost z cash flow 

 

Úvěrová způsobilost z cash flow ukazuje, „kolikrát musí podnik vytvořit sumu finančních 

zdrojů, aby vlastními silami pokryl všechny zakázky“ (Růčková, 2011, s. 66). Čím vyšší je 

výsledná hodnota ukazatele, tím musí podnik vydat více peněžních prostředků na splátky 

úvěrů a tím méně mu zůstane pro investování a rozvoj. Vzorec výpočtu uvádí Růčková (2011, 

s. 66) takto: 

 

                                 
           

                             
 (2.37) 
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g) Úrokové krytí z cash flow 

 

Vývoj ukazatele úrokového krytí z cash flow má podle Mrkvičky (2006) signalizovat riziko 

zadluženosti, které již není únosné. 

 

                          32  
                         

               
 (2.38) 

 

 

2.2.7  Ukazatele zaměstnanců 

 

Analýza ukazatelů zaměstnanců (employee ratios) „má vyjadřovat produktivitu a účinnost 

pracovní síly“ (Synek, 2009, s. 216). Vychází se především z výkazů mzdového účetnictví 

a osobní evidence. 

 

Ukazatele produktivity práce obecně ukazují efektivitu vložených vstupů, jako je v tomto 

případě počet pracovníků či počet odpracovaných hodin. Základní vzorec produktivity je 

následující: 

 

             33  
                

               
 (2.39) 

 

Produktivitu práce je vhodnější sledovat v čase, popřípadě porovnávat s konkurenčními 

podniky. Pokud produktivita v čase roste, znamená to zlepšení fungování podniku.  

 

Dále lze při využití ukazatelů zaměstnanců zkoumat (mimo jiné) průměrnou odměnu 

na zaměstnance, čistý zisk na zaměstnance či tržby na zaměstnance dle rovnic (2.40), (2.41) 

a (2.42). Tyto vzorce uvedl Synek ve své publikaci (2009, s. 217) takto:  

 

                                
                    

                          
 (2.40) 

 

                           
          

                          
 (2.41) 
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 (2.42) 

 

 

2.3  Hodnotové ukazatele 

 

V rámci hodnotových ukazatelů se zjišťuje, zda v podniku dochází ke zvyšování, snižování 

či stagnaci hodnoty. Tyto informace jsou důležité především pro vlastníky podniku, kteří si 

tak ověří, zda je jejich podnikání efektivní. Nejdůležitějším hodnotových ukazatelem, který 

bude v následujícím textu popsán, je ekonomicky přidaná hodnota (EVA), dále bude zmíněna 

také výnosnost čistých aktiv (RONA), cash flow výnosnost hrubých aktiv (CROGA) a cash 

flow výnosnost investice (CFROI). 

 

 

2.3.1  EVA - ekonomická přidaná hodnota 

 

Ekonomická přidaná hodnota (economic value added – EVA) je ukazatel, který „je chápán 

jako čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o náklady kapitálu“ (Mařík, Maříková, 

2005, s. 13). Vychází z toho, že investice je efektivní pouze v tom případě, pokud její 

očekávaná výnosnost přesáhne pro ni potřebné náklady na kapitál. Jak tvrdí Synek (2011, 

s. 364), „očekávaný výnos musí pokrýt jak náklady na cizí kapitál (úroky), tak i náklady 

na vlastní kapitál“.  

 

Náklady kapitálu jsou zde rozvíjeny směrem k oceňování ekonomické výnosnosti, kdy podnik 

tvoří hodnotu tehdy, pokud je „čistý provozní výsledek hospodaření (NOPAT) vyšší 

než náklady použitého kapitálu“ (Růčková, 2011, s. 66). Tento ukazatel tedy měří 

„jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty pro 

své vlastníky“ (Knápková, Pavelková, 2010, s. 152). 

 

Obecný vzorec ukazatele EVA: 
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Kde: 

EBIT – provozní výsledek hospodaření, 

WACC – vážené průměrné náklady kapitálu, 

C – firmou použitý kapitál (peníze investované do podniku věřiteli a vlastníky firmy). 

 

Základem ukazatele EVA je předpoklad, že mezi hlavními cíli podniku je maximalizace 

ekonomického zisku. Jak uvádí Dluhošová (2010, s. 19), „podnik musí vyprodukovat 

minimálně tolik, kolik činí náklady z investovaných prostředků“. Nejedná se tedy o účetní 

zisk. Hlavním rozdílem mezi těmito pojmy je, že u ekonomického zisku se berou v úvahu 

také alternativní náklady, nebo-li náklady ušlých příležitostí (oportunitní náklady). 

Podle Vochozky (2011, s. 120) tyto náklady „vyjadřují ztracené finanční prostředky, 

o které podnik přijde nesprávným alternativním využitím zdrojů (kapitálu a práce).“ Jak tvrdí 

Kislingerová (2010, s. 119), „oportunitními náklady jsou především úroky z vlastního 

kapitálu podnikatele včetně odměny za riziko a popř. jeho ušlá mzda“. Ekonomickým ziskem 

(nadziskem) se podle Maříka a Maříkové (2005, s. 15) myslí „rozdíl mezi ziskem z operační 

činnosti (NOPAT) a kapitálovými náklady (WACC).“ 

 

                35                                            (2.44) 

 

Náklady kapitálu se zde myslí úroky věřitelů i oportunitní náklady vlastníků. 

 

Pokud ukazatel EVA vyjde kladný, znamená to, že byla vytvořena nová hodnota pro vlastníky 

podniku. V opačném případě dochází k úbytku hodnoty. Může také nastat situace, 

kdy se výsledek rovná nule, zde se hodnota podniku nemění. 

 

Podle Maříka a Maříkové (2005, s. 13) lze obecný vzorec upravit na: 

 

    36                       (2.45) 

 

Kde: 

NOPAT – net operating profit after taxes, čistý provozní výsledek (zisk z provozní činnosti 

podniku po dani), 
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Capital – kapitál vázaný v aktivech potřebných k hlavnímu provozu podniku. 

 

NOPAT 

 

Net operating profit after taxes - čistý provozní výsledek - podle Vochozky (2011, s. 121) 

„obsahuje nejen výsledek hospodaření z hlavní činnosti, ale také zisky či ztráty z prodeje 

dlouhodobého majetku a zásoby z mimořádné činnosti, která nesouvisí s hlavním předmětem 

podnikání. Dále jsou do hodnoty NOPAT zahrnuty zisk (ztráta) z finanční činnosti 

a také ostatní náklady a výnosy, které jsou z účetního pohledu považovány za provozní, 

ale charakter mají mimořádný nebo s provozní činností nesouvisejí.“ Čistý provozní výsledek 

se vypočítá podle následujícího vzorce (2.46): 

 

      37              (2.46) 

 

Kde t znamená sazbu daně z příjmů právnických osob. 

 

Investovaný kapitál (C) 

 

Investovaný zpoplatněný kapitál (Capital) „představuje hodnotu všech finančních zdrojů, 

které do podniku vložili investoři“ (Kislingerová, 2010, s. 120). Lze ho získat dvěma 

způsoby, které zachycují rovnice (2.47) a (2.48), jež uvedl ve své publikaci Vochozka (2011, 

s. 121), a to: 

 

- součtem dlouhodobých provozních aktiv v zůstatkových cenách a pracovního kapitálu 

(provozní hledisko, přes aktiva), 

 

                                              (2.47) 

 

- rovností investovaného kapitálu a sumy účetní hodnoty vlastního kapitálu a úročených 

závazků (finanční hledisko, přes pasiva). 

 

                                                 (2.48) 

                                                           
37

 Vochozka, 2011, s. 121 



38 
 

 
 

WACC 

 

Průměrné vážené náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital) „představují náklady 

na celkový investovaný dlouhodobý kapitál, resp. výnos aktiv“ (Vochozka, 2011, s. 121). 

V některých již zmíněných vzorcích se vyskytují vážené průměrné náklady kapitálu (WACC), 

které se skládají z nákladů na cizí a vlastní kapitál (cizí zdroje). Tyto náklady se podle Maříka 

a Maříkové (2005, s. 54) vypočítají takto: 

 

            
  

 
       

  

 
        (2.49) 

 

Kde: 

nVK – náklady na vlastní kapitál, 

nCZ – náklady na cizí kapitál (placené úroky), 

VK – vlastní kapitál, 

CZ – cizí, explicitně úročený kapitál, 

K – kapitál celkem (VK + CZ), 

d – daňová sazba z příjmů právnických osob. 

 

Rozklad vrcholového ukazatele EVA 

 

Pro lepší pochopení vzájemné závislosti veličin zmíněných v předchozí části, lze u ukazatele 

EVA provést pyramidový rozklad podle obrázku 2.1. Podle Kislingerové (2010) jsou zde tedy 

tři základní cesty k růstu finanční výkonnosti podniku, a to: 

 

- růst provozní výkonnosti NOPAT při konstantních nákladech kapitálu, 

- zefektivnění majetkového portfolia (ukončení aktivit, které nevytváří požadované 

výnosy), 

- změna kapitálové struktury. 
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Obr. 2.1: Rozklad vrcholového ukazatele EVA 

 

 

Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 122 

 

Měření výkonnosti podle ukazatele EVA 

 

Mařík a Maříková (2005, s. 63) uvádí, že tradiční ukazatele finanční analýzy nejsou 

dostatečné pro hodnocení výkonnosti podniku, a to proto, že: 

 

- nejsou zohledněna rizika (obchodní a finanční) a spolu s tím i výnosové požadavky 

investorů, 

- není zohledněn vliv rozdílných účetních předpisů a jejich aplikace, 

- dochází k opomíjení časové hodnoty peněz. 

 

Výše uvedený ukazatel EVA je absolutní a je ovlivňován velikostí podniku. Proto se pro 

srovnání mezi podniky používají ukazatele relativní. 

 

Relativní ukazatele EVA 

 

Mařík a Maříková (2005) ve své publikaci uvádějí tyto relativní ukazatele: 

 

a) Hodnotové rozpětí (value spread) 

 

Pomocí toho ukazatele lze srovnávat podniky různé velikosti, kapitálové struktury, velikostí 

kapitálu či rizikovostí. Hodnotové rozpětí měří výnosnost kapitálu při zohlednění rizika. 

− Náklady Tržby 

∙ ∙ 

EVA 

Náklady kapitálu NOPAT 

WACC Kapitál (1 – daň. základ) Provozní zisk 

− 
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Ukazatel ekonomické přidané hodnoty se v tomto případě dělí čistými operačními aktivy 

(NOA). 

 

                  38  
   

   
 (2.50) 

 

b) Relativní EVA podle London Business School 

 

Ukazatel hodnotového rozpětí má problém při srovnání podniků, kde je velké množství živé 

práce nebo kapitálu (např. služby), proto byl sestrojen ukazatel relativní ekonomické přidané 

hodnoty, který srovnání těchto podniků umožňuje. 

 

              39   
   

                         
  (2.51) 

 

Relativní ukazatel EVA vyjadřuje, jaký podíl z tvorby hodnoty v podniku připadá na jeho 

vlastníky. 

 

c) EVA – ROS (Return on sales – rentabilita tržeb) 

 

EVA je zde vztažena k dosaženému obratu. Na rozdíl od klasického ukazatele rentability 

EVA – ROS vychází jen z provozního výsledku hospodaření (NOPAT) a v podstatě vyčísluje 

provozní ziskovou marži. 

 

        40   
   

     
 (2.52) 

 

 

2.3.2  RONA – výnosnost čistých aktiv 

 

Ukazatel Return on Net Assests (RONA) je „založen na poměrové analýze finančního výstupu 

a zdrojů, které byly za účelem toho výstupu vynaloženy“ (Kislingerová, 2010, s. 122). 

Finančním výstupem se myslí provozní zisk po zdanění (NOPAT) a zdroje chápeme 
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jako čistá aktiva (Net Assets nebo také NA), jejichž hodnota se získá ze součtu dlouhodobého 

majetku (stálých aktiv) a pracovního kapitálu (Kislingerová, 2010). 

 

     41  
     

  
 (2.53) 

 

Výkonnost podniku potom zjistíme „porovnáním výsledné hodnoty RONA s náklady 

na kapitál reprezentované váženým průměrem WACC“ (Kislingerová, 2010, s. 123). 

 

 

2.3.3  CROGA – CF výnosnost hrubých aktiv 

 

Zkratka CROGA pochází z anglického názvu Cash Return on Gross Assets, což se překládá 

jako cash flow výnosnost hrubých aktiv. Tento ukazatel již nepracuje s účetním pojetím zisku, 

ale naopak s kategorií provozního cash flow. Hodnocení výkonnosti je v tomto případě 

přísnější, neboť se k výpočtu používají hrubá aktiva, a tím se odstraní zkreslení vzniklá 

v důsledku použití účetních zůstatkových cen (Kislingerová, 2010). 

 

      42  
     

  
 (2.54) 

 

Kde: 

OATCF – provozní cash flow po zdanění, 

GA – hrubá aktiva. 

 

Provozní cash flow po zdanění získáme součtem čistého provozního zisku a odpisů, hrubá 

aktiva pak jsou dána sumou dlouhodobého majetku v aktuálních pořizovacích cenách 

a pracovního kapitálu. Výsledná hodnota CROGA se poté porovnává s požadovanou 

výnosností kapitálu (WACC). Pokud je hodnota CROGA větší než WACC, je výkonnost 

podniku lepší než její vlastníci očekávali. 
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2.3.4  CFROI – CF výnosnost investice 

 

Tento ukazatel využívá podstaty vnitřního výnosového procenta a patří mezi komplexní 

měřítka výkonnosti podniku. CFROI - Cash Flow Return on Investment - porovnává 

vypočtené vnitřní výnosové procento s průměrnými náklady kapitálu. Výsledná hodnota 

by pak měla být větší než nula a kladná. Čím je větší, tím je to pro investory lepší 

(Kislingerová, 2010). 

 

    43                                    

   
 (2.55) 

 

Dluhošová (2010, s. 21) vysvětluje uvedený vzorec takto: „GCE jsou provozní aktiva 

v pořizovací ceně (vypočtena jako provozní aktiva v zůstatkové ceně a oprávky) a tato cena 

musí být transformována na současnou hodnotu zohledňující inflaci od nákupu aktiv 

po možnost vyhodnocení, GCF je CF z provozních aktiv (tj. zjednodušeně EBIT ∙ (1 – t) + 

odpisy), GCF je pak brána jako anuita se stejným obdobím jako očekávaná doba životnosti 

aktiv, SV představuje zůstatkovou (zbytkovou) hodnotu aktiv po uplynutí doby životnosti“. 

 

Stejně jako předchozí ukazatele, i CFROI se porovnává s WACC. Pokud je CFROI větší, 

znamená to, že společnost tvoří hodnotu. V opačném případě by došlo ke snížení hodnoty 

podniku. 

 

 

2.4  Souhrnné indexy hodnocení výkonnosti podniku 

 

Základem finanční analýzy je snaha o vyhodnocení finančního zdraví podniku, a to jak 

v případě minulosti, tak také v rámci předvídání budoucnosti. Cílem je tedy zjištění, zda je 

podnik schopen na trhu přežít, či nikoliv. „Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit 

souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku 

pomocí jednoho čísla“ (Růčková, 2011, s. 70).  
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Máme dvě základní skupiny technik vytváření soustav ukazatelů: 

 

Hierarchicky uspořádané ukazatele – existuje zde matematická provázanost ukazatelů 

(pyramidové soustavy). 

 

Účelově vybrané skupiny ukazatelů – diagnostikují finanční situaci podniku a předvídají 

vývoj na základě jednoho čísla. Patří zde: 

 

- bankrotní modely – předpovídají pravděpodobnost bankrotu (např. Altmanovo Z-

skóre, Tafflerův model, model IN – Index důvěryhodnosti), 

- bonitní modely – stanovují bonitu podniku a srovnání podniků podle finančního 

hlediska (např. soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, Tamariho model, 

Kralickův Quicktest, modifikovaný Quickest).  

 

 

2.4.1  Pyramidové soustavy ukazatelů 

 

Pyramidové soustavy „souhrnně (v jednom grafu nebo na jednom obrázku) znázorňují stručně 

a přehledně najednou několik charakteristických znaků finančního zdraví firmy zjištěných 

poměrovou analýzou a zároveň umožňují zjistit vzájemné souvislosti mezi likviditou, finanční 

strukturou a rentabilitou podniku“ (Mrkvička a Kolář, 2006, s. 102). Jedná se o rozklad 

vrcholového ukazatele na nižší ukazatele, tj. „na vrcholu stojí základní syntetický ukazatel 

(obvykle rentabilita kapitálu nebo rentabilita vlastního kapitálu), který je postupně rozkládán 

do stále analytičtějších ukazatelů, které jeho změny vysvětlují a kvantifikují“ (Synek, 2009,  

s. 179).  

 

Tento rozklad se provádí aditivní metodou (součty, rozdíly) nebo multiplikativní metodou 

(součiny, podíly) a často se prezentuje v grafické podobě. To umožní vyjádřit daný rozklad 

přehledněji. Také se daleko lépe sleduje dynamika změn ukazatelů – to znamená, že jakákoliv 

změna jednoho ukazatele mění celou soustavu. Cílem je popsání vzájemné závislosti 

jednotlivých ukazatelů a analyzování složitých vazeb uvnitř pyramidy. Dluhošová (2010, 

s. 92) ve své publikaci uvádí, že důležitým úkolem finančních analytiků je „provádět rozbor 

vývoje a odchylek syntetických ukazatelů a hledat a vyčíslit faktory, které tyto odchylky 

způsobují nebo k těmto odchylkám nejvíce přispívají“. Podle výsledků se pak navrhují 



44 
 

 
 

a provádějí příslušná opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Jak tvrdí Synek (2009) 

pyramidová soustava ukazatelů se používá buď k hodnocení časového vývoje podniku, 

nebo k mezipodnikovému srovnávání. 

 

Nejznámějším pyramidovým rozkladem je DuPont rozklad zaměřený na ukazatele rentability 

vlastního kapitálu (ROE), kterého rozkládá a zároveň vymezuje jednotlivé položky vstupující 

do tohoto ukazatele, tj. ziskové rozpětí, obrat celkových aktiv a poměr celkových aktiv 

k vlastnímu kapitálu (Mrkvička a Kolář, 2006). 

 

Rozklad ROE znázorňuje obrázek č. 2.2, kde DA jsou dlouhodobá aktiva, KZAV krátkodobé 

závazky a BÚ bankovní úvěr (také dlouhodobé závazky). 

 

Obr. 2.2: Rozklad ukazatele ROE 

 

 

Zdroj: Dluhošová, 2010, s. 93 

 

 

2.4.2  Bankrotní modely 

 

Bankrotní modely informují majitele podniku o případné hrozbě bankrotu. Tyto modely 

vychází z toho, že každá firma, které hrozí bankrot, vykazuje po určitou dobu symptomy, 

které jsou pro bankrot typické. 
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a) Altmanův model 

 

Altmanův index (model) finančního zdraví je typickým příkladem souhrnného indexu 

hodnocení. Vychází z propočtu indexů celkového hodnocení a podle Růčkové (2011, s. 73) 

je stanoven jako „součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá 

váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.“ Pro hodnocení společnosti, 

která není veřejně obchodovatelná na burze (s.r.o.), se používá vzorec (2.56), přičemž vzorce 

pro jednotlivá x jsou uvedeny v příloze č. 1.  

 

  44                                                           (2.56) 

 

Interpretace výsledků: 

- Z < 1,18  pásmo bankrotu 

- 1,18 < Z < 2,99 pásmo šedé zóny 

- Z > 2,99  pásmo prosperity 

 

V případě prosperity je finanční situace podniku uspokojivá. V pásmu šedé zóny nelze říci, 

že je firma úspěšná, ale ani že je neúspěšná. Pásmo bankrotu značí velké finanční problémy 

a riziko blízkého bankrotu. 

 

Růčková (2011) ve své publikaci uvádí, že pro naše podmínky v rámci České republiky 

je lepší zvolit verzi modelu pro rozvojové trhy, které nekladou tak velký důraz na kapitálový 

trh. Jedná se o index Z-skóre, který je modifikací základního Altmanova indexu. 

Výhodou použití indexu Z-skóre je, že nezohledňuje tržní hodnotu společnosti, ale že používá 

informace ze základních účetních výkazů. Index Z-skóre se také značí Z´ a jeho výpočet 

je následující (Růčková, 2001, s. 74): 

 

   45                                            (2.57) 

 

Interpretace výsledků: 

- Z´ > 2,6  uspokojivá finanční situace 

- 1,1 < Z´ < 2,6  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 
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- Z´ < 1,1  hrozba vážných finančních problémů 

 

b) Tafflerův model 

 

Jedná se o model podobný Altmanovu, ovšem na rozdíl od něj, Tafflerův model klade vyšší 

důraz na likviditu. Marinič (2008, s. 93) uvádí rovnici Tafflerova Z-skóre, kdy vzorce 

pro jednotlivá x jsou uvedena v příloze č. 1, takto: 

 

        46                                            (2.58) 

 

Interpretace výsledků: 

- Z-skóre > 0  malá pravděpodobnost bankrotu 

- Z-skóre < 0  velká pravděpodobnost bankrotu 

 

c) Model IN – Index důvěryhodnosti 

 

Podle Růčkové (2011) se jedná o model, který hodnotí finanční zdraví českých firem 

v českém prostředí. Index důvěryhodnosti je vyjádřen rovnicí, která se sestává z poměrových 

ukazatelů, jako jsou ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každý z ukazatelů 

má svou váhu, která je odvozena váženým průměrem v odvětví. 

 

Index důvěryhodnosti má více podob. Základními jsou věřitelský model (IN95) a vlastnický 

model (IN 99). Podle Mariniče (2008, s. 93) je věřitelský IN95 počítán takto: 

 

                                                                   (2.59) 

 

Interpretace výsledků: 

- IN95 > 2  dobré finanční zdraví 

- 1 < IN95 < 2  potenciální finanční problémy 

- IN95 < 1  špatná finanční situace (existenční problémy) 
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Oproti předchozímu indexu, index IN99 se zaměřuje na pohled vlastníků a zakládá na tom, 

že nejdůležitější je schopnost efektivně hospodařit se svěřenými finančními prostředky. 

V tomto modelu jsou váhy stejné pro všechny firmy bez ohledu na obor podnikání. Růčková 

(2011, s. 75) uvádí tento vzorec výpočtu: 

 

                                                    (2.60) 

 

Interpretace výsledků: 

- IN99 ≥ 2,07  dobré finanční zdraví 

- 2,07 > IN99 > 0,684 potenciální finanční problémy 

- IN99 ≤ 0,684  špatná finanční situace 

 

Oba tyto indexy by se měly posuzovat dohromady. Podle Růčkové (2011) existují čtyři 

varianty možných výsledků. První variantou je ta, že IN95 stejně jako IN99 udává dobré 

finanční zdraví. Znamená to tedy, že podnik správně nakládá se svěřenými prostředky jak 

z hlediska věřitele (nepřináší zvýšené riziko), tak z hlediska majitele (zhodnocuje vložené 

prostředky). Tato varianta se považuje za optimální. Druhým možným výsledkem je, 

když pouze věřitelský index IN95 signalizuje dobré výsledky. V tomto případě 

se managementu podniku nedaří efektivně umisťovat finanční prostředky vlastníků, ovšem 

považuje se to také za příznivou variantu, neboť v České republice je běžné získávat finanční 

zdroje z bankovního systému, a pokud věřitelský index značí dobrou finanční situaci, 

nepřináší firma pro investory riziko a tak snáze získá potřebné cizí finanční prostředky. 

Třetí varianta výsledku je příznivá pro vlastníky (investory), ale nepříznivá pro věřitele. 

Tato situace již může potenciálně ohrozit i vlastnickou pozici, protože bude růst rizikovost 

podniku, při zvyšování zadluženosti začne klesat rentabilita vlastního kapitálu a bude již 

problémové získat další cizí finanční zdroje. Poslední čtvrtá varianta je nejhorším možným 

výsledkem. Výsledky IN95 i IN99 zde značí špatnou finanční situaci, kdy management není 

schopen efektivně hospodařit tak, aby uspokojil alespoň jednu cílovou skupinu. 

 

Jak uvádí Růčková (2011, s. 76) „vzhledem k tomu, že každý z výše uvedených indexů 

zkoumá firmu z jiné stránky, zkonstruovali v roce 2002 manželé Neumaierovi IN01, 

který spojuje oba předchozí indexy a navíc zohledňuje snahu o sledování tvorby ekonomické 

přidané hodnoty“. Tento index má tvar dle rovnice (2.61), kdy vzorce pro jednotlivá x jsou 

součástí přílohy č. 1. 
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                                                           (2.61) 

 

Interpretace výsledků: 

- IN01 > 1,77  podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) 

- 0,75 < IN01 < 1,77 „šedá zóna“ (podnik netvoří hodnotu, ale také nebankrotuje) 

- IN01 < 0,75  podnik míří k bankrotu (s pravděpodobností 86 %) 

 

Posledním z indexů důvěryhodnosti je IN05, který je modifikací k IN01. Je zde pouze 

upravena váha ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu na hodnotu 3,97. 

Při interpretaci podnik vytváří hodnotu, pokud výsledek vyjde nad 1,6 a při hodnotách 

pod 0,9 se podnik blíží k bankrotu. Hodnoty mezi 0,9 a 1,6 jsou v tzv. šedé zóně. 

 

     47                                                      (2.62) 

 

Interpretace: 

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

- 0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna 

- IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86 %) 

 

Jak uvádí Synek (2009), výhodou indexu IN05 je jeho konstrukce, kdy jeden index zahrnuje 

jak věřitelský pohled (hrozbu bankrotu), tak také i vlastnický pohled (tvorbu hodnoty). 

Tento model lze použít k hodnocení minulé, současné i předpokládané budoucí výkonnosti 

podniku. 

 

d) Beermanova diskriminační funkce 

 

Tato analýza vychází z Beaverovy jednorozměrné diskriminační analýzy, která je „založená 

na profilové analýze průměrných hodnot finančních ukazatelů souboru podniků, kde je každý 

z nich hodnocen 30 poměrovými finančními ukazateli“ (Marinič, 2008, s. 90).  Soubor je pak 

rozdělen na dvě skupiny, a to na prosperující podniky a podniky ohrožené bankrotem  

a zkoumají se tak rozdíly mezi oběma skupinami.  
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Beerman následně vytvořil vícerozměrnou diskriminační analýzu, kdy spojil deset ukazatelů 

do lineární funkce, kterou znázorňuje rovnice (2.63). 

 

  48                                                              

                                                                                   (2.63) 

 

Vzorce pro jednotlivá x jsou součástí příloh (příloha č. 1).  Čím je diskriminační funkce nižší, 

tím je hodnocení podniku příznivější.  Konkrétněji je interpretace výsledků následující: 

 

Df  > 0,3  špatný podnik 

0,3 > Df > 0,25 dobrý podnik 

0,25 > Df  velice dobrý podnik 

 

 

2.4.3  Bonitní modely 

 

Jak tvrdí Marinič (2008, s. 94) „smyslem hodnocení firmy je zhodnotit její předpoklady 

a schopnost dostát včas a v plné výši všem svým platným závazkům, a tedy určit jejich 

důvěryhodnost“. Bonita se vyjadřuje ratingem, který firmu zařadí do hodnotící škály, 

a tím určí riziko, které hrozí investorům či věřitelům.  

 

a) Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

 

Jedná se o soustavu, která je sestavena tak, aby mohla hodnotit podniky bez ohledu na jejich 

velikost. Podle Růčkové (2011, s. 77) tato soustava „dává možnost velmi jednoduchým 

způsobem ověřit rychlým testem fungování podniku. Byla vytvořena v podmínkách České 

republiky, takže je možné říct, že bude bez zkreslení jiným ekonomickým prostředím 

poskytovat spolehlivé výsledky“. Bilanční analýza se sestává z následujících tří úrovní 

(Růčková, 2011): 
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Bilanční analýza I – dává pouze orientační pohled na situaci podniku. Není vhodná  

při zásadních rozhodnutích a pro srovnávání různých podniků. Jedná se o čtyři ukazatele, 

které tvoří celkový ukazatel C: 

 

- ukazatel stability (S), 

- ukazatel likvidity (L), 

- ukazatel aktivity (A), 

- ukazatel rentability (R). 

 

Výpočet jednotlivých ukazatelů je uveden v příloze č. 1. Celkový ukazatel (C) se poté 

vypočítá podle následujícího vzorce: 

 

   
                          

  
 (2.64) 

 

Interpretace výsledků: 

- C > 1  dobré hodnoty 

- 0,5 < C < 1 únosné hodnoty 

- C < 0,5 špatné hodnoty 

 

Bilanční analýza II – je tvořena sedmnácti ukazateli, čtyřmi dílčími ukazateli a jedním 

celkovým ukazatelem. Tato soustava ukazatelů hodnotí podnik ve čtyřech směrech 

a je vhodná tam, kde je nutné mít rychlé informace. Rozšiřující vzorce jednotlivých ukazatelů 

jsou opět uvedeny v příloze č. 1. 

 

- Ukazatele stability 

   
                      

 
 (2.65) 

 

Růčková ve své publikaci (2011) uvádí dále vzorec pro S5, který se používá u podniků 

s vysokou úrovní zásob. Kvůli této podmínce se v praktické části nemůže použít, tudíž zde 

není uveden a celkový ukazatel stability S je pro tuto diplomovou práci také upraven. 

 

- Ukazatele likvidity 

   
                      

  
 (2.66) 
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- Ukazatele aktivity 

   
          

 
 (2.67) 

 

- Ukazatele rentability 

   
                            

  
 (2.68) 

 

Celkový ukazatel bilanční analýzy II je pak: 

     
                     

  
 (2.69) 

 

Interpretace výsledků: 

- C > 1  dobré hodnoty 

- 0,5 < C < 1 únosné hodnoty 

- C < 0,5 špatné hodnoty 

 

Vyhodnocení je stejné jako u bilanční analýzy I. Hodnoty nad 1 jsou označovány jako dobré 

(bonitní), tudíž se jedná o firmu s dobrým finančním zdravím. Pokud je výsledkem číslo mezi 

0,5 a 1, jedná se o šedou zónu. Zde není možné jednoznačně určit možný vývoj firmy 

z finančního hlediska. Hodnoty pod 0,5 znační špatné hospodaření podniku, přičemž záporné 

hodnoty jsou již alarmující a podnik již není schopen zhodnocovat svěřené finanční 

prostředky. Rovněž je pro něj obtížné získávat další finanční zdroje a zpravidla je odsouzen 

k zániku. 

 

Bilanční analýza III – jedná se o nadstavbu bilanční analýzy II, která obsahuje více 

ukazatelů, je podrobnější, přesnější a objektivnější. Jak uvádí Růčková (2011, s. 80) „oproti 

bilanční analýze II dochází k úpravě některých ukazatelů na základě předem stanovených 

parametrů a navíc bilanční analýza III v sobě zahrnuje výkaz cash flow, takže částečně 

umožňuje sledovat pohyb finančních prostředků“.  

 

Je doporučeno sledovat vývoj firmy v čase, a to ve čtvrtletních intervalech nejméně po dobu 

dvou let u všech tří bilančních analýz a pracovat jenom s kvalitními a seriózními 

informacemi. 
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b) Tamariho model   

 

Tento model slouží pro hodnocení firem na základně přiřazení bodů k jednotlivým výsledkům 

ze soustavy rovnic. Jak tvrdí Marinič (2008, s. 94) „rizikový index vychází z šesti ukazatelů, 

jejichž hodnoty jsou oceněny podle bodové škály od 0 do 100 bodů, sestavené na základě 

empirických zkušeností, přičemž ne všechny ukazatele mají stejnou váhu“. Jak uvádí 

Růčková (2011) tyto ukazatele (rovnice) hodnotí finanční samostatnost (T1), vázanost 

vlastního kapitálu a výsledku hospodaření (T2), běžnou likviditu (T3) a provozní činnost (T4, 

T5 a T6). Ve své publikaci (2011, s. 82) rovněž uvádí jejich vzorce, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

 

Výsledkům jednotlivých rovnic je přiřazeno bodové ohodnocení, přičemž maximálně může 

podnik získat 100 bodů. Tamariho bodová stupnice (podle Růčkové, 2011, s. 82) je také 

uvedena v příloze č. 1. Jak uvádí Růčková (2011, s. 81), „v Tamariho modelu je bonita 

podniku hodnocena bodovým součtem výsledků ze soustavy rovnic“. Bonita daného podniku 

je tím vyšší, čím vyšší je dosažené číslo. Marinič (2008) tvrdí, že firmy s 60 a více body jsou 

prosperující a finančně stabilní, 31 až 59 bodů značí podniky, které dosahují uspokojivých 

výsledků, ale není jisté, jakým směrem se bude jejich finanční vývoj v budoucnu ubírat,  

a podniky, u kterých hrozí bankrot, vykazují 30 a méně bodů.  

 

Růčková (2011) rovněž dodává, že u českých firem nelze jednoznačně určit jejich finanční 

zdraví, neboť je tento model převzatý ze zahraničí 

 

c) Kralickův quicktest 

 

Jedná se o soustavu čtyř rovnic (R1 až R4), která slouží k hodnocení situace podniku. 

První dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu podniku a další dva výnosovou situaci 

(rentabilitu) podniku. V příloze č. 1 jsou uvedeny vzorce pro jednotlivá R (Marinič, 2008, 

s. 95). Jednotlivým výsledkům se přiřadí body podle následující tabulky 2.1. 
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Tab. 2.1: Bodové hodnocení Kralickova quicktestu 

 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: Růčková, 2011, s. 81 

 

Pro hodnocení podniku se dále pokračuje ve třech krocích: 

 

- zhodnocení finanční stability (FS) – průměr součtů bodových hodnot R1 a R2, 

- zhodnocení výnosové situace (VS) – průměr součtů bodových hodnot R3 a R4, 

- zhodnocení celkové situace – průměr součtů bodových hodnot FS a VS. 

  

Pokud je hodnota hodnocení celkové situace větší než 3 značí to podnik, který je bonitní. 

V případě hodnot v intervalu 1 – 3 jde o šedou zónu a hodnoty nižší než 1 již znamenají 

finanční potíže.  

 

d) Skóre bonity 

 

Model skóre bonity je sestaven pomocí šesti ukazatelů, a to rentability celkového kapitálu 

(rentabilita aktiv), rentability vlastního kapitálu, provozní pohotové likvidity, ukazatelů krytí 

zásob pracovním kapitálem, krytí čistých dluhů provozními toky a úrokového krytí. 

Postup zjištění bonity se provádí pomocí tabulky, která je i s jednotlivými kroky, 

podle Mariniče (2008, s. 96), uvedena v příloze č. 1. V tabulce jsou již zaznačené fixní limity 

u vybraných ukazatelů. Pro ukazatele rentability celkového kapitálu je limitem průměrná 

úroková míra, u vlastního kapitálu to je pak zdaněná úroková míra. 

 

Maximální možná bodová hodnota u jednoho ukazatele je 3. Skóre bonity je dáno 

aritmetickým průměrem bodového vyjádření a jeho hodnotící škála je následující (Marinič, 

2008): 
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- pevné finanční zdraví – skóre bonity je 2,0 a více bodů, při podmínce, že rentabilita 

vlastního kapitálu je minimálně 1,5 bodů a ostatní ukazatele mají minimálně 1,0 bod,  

- dobré zdraví – skóre bonity je 1,0 až 1,99 bodů a zároveň má pohotová likvidita 

a úrokové krytí minimálně 1,0 bod, 

- slabší zdraví – skóre bonity 0,5 až 0,99 bodů a provozní pohotová likvidita má 

minimálně 1,0 bod, 

- křehké zdraví – skóre bonity je menší než 0,5 bodů. 

  

 

2.5   Nefinanční ukazatele 

 

Podstatou nefinančních ukazatelů je měření výkonnosti podniků v jiných než peněžních 

jednotkách (např. fyzikální jednotky). Podle Mariniče (2008) lze skoro všechny nefinanční 

ukazatele převést na ukazatele finanční, a to pomocí statistických nástrojů či kvalifikovaným 

odhadem. Finančně měřitelným ukazatelům se také říká tvrdé (hard) nebo hmatatelné 

(tangible), zatímco nefinanční měřitelné a neměřitelné ukazatele se označují jako měkké (soft) 

anebo nehmatatelné (intangible). Do měkkých ukazatelů také spadají ukazatele kvalitativní.  

 

  

2.5.1  SWOT analýza 

 

SWOT analýza, nebo také analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení je 

„jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, zaměřeným 

na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku“ 

(Sedláčková, 2006, s. 91). Podle Mikoláše (2011, s. 227) je SWOT „metodologicky 

nejprimitivnější (bez složitých propočtů, verifikací a důkazů), ale i filozoficky 

nejkomplexnější analýza“. 

 

Označení SWOT vzniklo spojením počátečních písmen anglických slov Strengths (silné 

stránky), Weaknesses (slabé stránky), Oportunities (příležitosti) a Threats (hrozby, ohrožení). 

Tato analýza sleduje a zkoumá „vzájemné vztahy výsledků externí a interní analýzy“ (Srpová, 

2011, s. 174). 
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SWOT analýza zkoumá vnitřní zdroje a schopnosti podniku a ty poté porovnává se změnami 

v okolí daného podniku. Hlavní silné a slabé stránky zjišťovány pomocí předchozích analýz 

se porovnávají s hlavními vlivy z podnikového okolí. Analýza možných příležitostí  

a ohrožení poté slouží jako podklad pro formulaci strategie (Sedláčková, 2006). 

 

Jak tvrdí Mikoláš (2011, s. 227), podstata SWOT analýzy je založena na následující 

myšlence: „využít a opřít se o silné stránky tam, kde se jeví příležitosti, a naopak zmírnit 

slabé stránky, kde se vyskytují ohrožení“. Sedláčková (2006, s. 91) ve své publikaci uvádí: 

„má-li SWOT analýza plnit v procesu tvorby strategie určitou roli, musí její aplikace 

směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů faktorů 

vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a jejich vzájemných souvislostí.“ 

 

Výsledky SWOT analýzy se „musí projevit ve změně strategie firmy, která by se měla 

zaměřit na odstranění slabých stránek, posílení a získání dalších silných stránek, eliminaci 

hrozeb a využití příležitostí“ (Veber a Srpová, 2008, s. 287). 

 

 

2.5.2  BSC - Balanced scorecard 

 

BSC, neboli Balanced scorecard, je osvědčenou metodou pro implementaci strategie, 

a také vyhodnocení její úspěšnosti (Srpová, 2011). Jedná se o moderní způsob zvyšování 

výkonnosti podniku prostřednictvím výkonových cílů. Do češtiny se balanced scorecard 

překládá jako v  ený systém ukazatelů – VSU (Dedouchová, 2001). 

 

Hlavním úkolem balanced scorecard je „slaďovat zájmy managementu a zaměstnanců 

a strategických cílů a operativního řízení“ (Synek, 2011, s. 366). Jak uvádí Srpová (2011), 

metoda BSC zajišťuje vyváženost faktorů, které ovlivňují úspěšnost strategie podniku, 

přičemž faktory se myslí „měkké“ a „tvrdé“.  

 

Pracuje se čtyřmi základními perspektivami, a to (Synek, 2009): 

 

- finanční (růst hodnoty pro majitele), 

- zákaznickou (věrnost, spokojenost a úroveň uspokojení), 

- procesní (stav a rozvoje podnikových procesů a jejich standardizace), 
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- učení se a růstu (schopnost, odměňování, atd. zaměstnanců). 

 

Tyto čtyři perspektivy se týkají základních aktivit podniku. Snahou manažerů je naplnit 

očekávání vlastníků, zabezpečit prosperitu a pozitivní směrování podniku. Tímto dosáhnou 

naplnění stanovených cílů. Čtyři úhly pohledu jsou znázorněny na obrázku 2.3: 

 

Obr. 2.3: Balanced scorecard – čtyři dimenze pohledu 

 

 

Zdroj: Marinič, 2008, s. 120 

 

V následujícím textu jsou stručně popsány výše zmíněné perspektivy (Kaplan a Norton, 

2007): 

 

Finanční perspektiva 

 

Finanční perspektiva zahrnuje finanční měřítka, která jsou důležitá pro kvantifikování 

různých ekonomických ukazatelů. Zjistí se tak ekonomické důsledky již provedených akcí  

a zároveň se prostřednictvím finančních měřítek výkonnosti posuzuje, kdy je zavádění  

a následná implementace zvolené strategie podniku úspěšná. Cíle finanční perspektivy 

se většinou týkají ziskovosti, a to pomocí provozního zisku, ROCE či ukazatele ekonomické 

přidané hodnoty. 

 

  

Zákaznická 
„Jak dosáhnout toho, aby nás 

vnímal podle naší vize?“ 

Vnitropodnikové procesy 
„Jak zdokonalovat interní 

procesy za účelem lepšího 

uspokojení zákazníka?“ 

Finance 
„Jak dosáhnout spokojenosti 

vlastníků?“ 

Perspektiva růstu 
„Jak zabezpečit inovaci a 

schopnost přizpůsobovat se 

změnám?“ 

Vize a strategie 
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Zákaznická perspektiva 

 

Tato perspektiva se zaměřuje na identifikaci zákaznických a tržních segmentů, ve kterých 

bude podnik působit, a na jeho výkonnost v těchto segmentech. Mezi hlavní měřítka 

výkonnosti se zde řadí spokojenost a loajalita zákazníků, získávání nových zákazníků, 

jejich ziskovost a podíl na celkových trzích. Tato perspektiva by měla umožnit manažerům 

formulovat strategii zaměřenou na zákazníka a trh, a také zajistit vysokou finanční návratnost 

v budoucnu.  

 

Perspektiva interních procesů 

 

Podnik by měl ve svých hlavích procesech dosahovat vynikajících výsledků, neboť mu tyto 

procesy umožňují, prostřednictvím poskytovaných produktů, zaujmout a získat zákazníky, 

a také naplnit finanční očekávání vlastníků. Proto tedy měřítka této perspektivy se orientují 

na spokojenost zákazníka a na splnění finančních cílů. Manažeři podniku sledují a hodnotí 

nejen stávající procesy, ale také se snaží odhalovat nové procesy nezbytné pro zlepšení 

stávajícího stavu a naplnění vytyčených cílů. 

 

Perspektiva učení se a růstu 

 

Podle Kaplana a Nortona (2007, s. 35) se perspektiva učení se a růstu „zabývá podnikovou 

infrastrukturou nutnou k vytvoření dlouhodobého růstu a zdokonalování“. Silná konkurence 

nutí podniky, aby neustále zvyšovaly své schopnosti produkovat hodnoty pro zákazníky  

i vlastníky. Musí se tedy neustále inovovat současné technologie a schopnosti, pomocí tří 

základních zdrojů, a to lidí, systémů a podnikových procedur. Jde tedy například  

o rekvalifikaci zaměstnanců, rozvoj informačních technologií a systémů či zdokonalení 

podnikových postupů. Do měřítek ohledně zaměstnanců patří například jejich spokojenost, 

loajalita, zaškolení a dovednosti. U informačních systémů to je rychlost dostupnosti 

správných informací o zákaznících či interních procesech, a to všem potřebným 

zaměstnancům. V podnikových procesech pak měřítkem může být zkoumání závislost 

motivačních faktorů zaměstnanců s faktory úspěchu celého podniku či zkoumání míry 

zlepšení v nejdůležitějších podnikových procesech a procesech týkajících se zákazníků. 
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3  Stručná charakteristika analyzované společnosti 

 

V praktické části této diplomové práce bude analyzován podnik SOLANSKÝ s.r.o. 

Předmětem podnikání této společnosti je především silniční motorová doprava, která má 

cca 98 % podíl na celkové činnosti podniku. Jedná se o přepravu převážně sypkého materiálu, 

jako je písek, štěrk, kamenivo, uhlí, koks, obilniny či železo. Řidiči společnosti 

SOLANSKÝ s.r.o. rozváží suroviny po celé Evropě, přičemž nejčastěji jezdí do Francie, 

Německa, Beneluxu a Rakouska. Jako jedni z mála jezdí také do takových států východní 

Evropy, jako Chorvatsko, Černá hora, Srbsko, Makedonie, Albánie apod. Dále se podnik 

v minimálním množství zabývá opravami silničních vozidel, opravami karoserií, 

velkoobchodem, specializovaným maloobchodem, maloobchodem s motorovými vozidly 

a jejich příslušenstvím a zasílatelstvím. Kromě přepravy se uskutečňuje i vlastní prodej 

sypkého materiálu, který je přímo od dodavatele převezen k zákazníkovi, neboť v areálu 

společnosti SOLANSKÝ s.r.o. není žádný sklad, kde by se tento materiál mohl uschovat. 

Tudíž se ani neevidují žádné zásoby.  

 

Společnost má sídlo v Rožnově pod Radhoštěm (konkrétně Tylovice 2050, PSČ 756 61) 

a v regionu působí již od roku 2003. Prostory pro kanceláře i automobily mají v pronajatém 

areálu ve Viganticích. Společnost SOLANSKÝ s.r.o. má dva společníky, přičemž každý má 

50% podíl. Zápis do obchodního rejstříku se uskutečnil 15. prosince 2003 a základní kapitál 

po celou dobu podnikání činí 10 186 000 Kč. K 1. lednu 2011 měla společnost 

SOLANSKÝ s.r.o. 34 zaměstnanců, z toho 3 administrativní pracovníky, 2 dispečery (jeden 

je určený pro Českou republiku, druhý pro zahraničí), 3 mechaniky a 26 řidičů. Celkový 

počet zaměstnanců v předešlých letech značí tabulka 3.1. Společnost pro svou činnost využívá 

29 nákladních automobilů značek DAF, VOLVO, LIAZ, Mercedes a MAN. Kromě jednoho 

nákladního auta, které je zakoupeno formou leasingu, má podnik všechny automobily 

ve svém vlastnictví.  

 

Tab. 3.1: Počet zaměstnanců v letech 2004 – 2010 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet zaměstnanců 22 24 23 26 27 29 34 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových informací 



59 
 

 
 

4  Hodnocení výkonnosti konkrétní společnosti pomocí vybraných 

ukazatelů 

 

Pro analýzu hodnocení výkonnosti podniku byly poskytnuty výkazy, jako je rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty, které se týkají let 2004 až 2010. Dále bylo použito interních informací, 

které jsou nezbytné pro hodnocení a které nebylo možné ze zmíněných výkazů vyčíst. 

Tyto informace byly získány na základě konzultací s odpovědným pracovníkem společnosti 

SOLANSKÝ s.r.o.  U některých ukazatelů bude provedeno srovnání s hodnotami odvětví, 

který byly převzaty z internetových stránek ministerstva průmyslu a obchodu v rámci finanční 

analýzy podnikové sféry pro rok 2010
49

. Jedná se o nejaktuálnější dostupné informace v rámci 

let 2009 a 2010. Zkrácená verze výsledných hodnot pro odvětví dopravy a skladování 

je uvedena v příloze č. 2. 

 

 

4.1  Analýza rozvahy 

 

Pro zjištění majetkové a finanční situace podniku byly provedeny rozbory aktiv i pasiv, 

které jsou obsaženy v následujícím textu. Rovněž byla provedena horizontální i vertikální 

analýza. Společnost SOLANSKÝ s.r.o. poskytla informace o konečné rozvaze z období let 

2004 až 2010. Informace byly pro stručnost upraveny – tj. eliminovány o položky, 

které v daných výkazech ve všech obdobích vykazovaly nulovou hodnotu. 

 

 

4.1.1  Rozbor aktiv 

 

Analýza aktiv dává informace o majetkové situaci podniku. Tabulka 4.1 udává stručný 

přehled o stavu aktiv společnosti SOLANSKÝ s.r.o. Dané údaje jsou zjištěny vždy ke dni 

31. 12. Do položky dlouhodobého majetku podniku se řadí dlouhodobý hmotný majetek,  

jako jsou především nákladní automobily a kancelářské vybavení. Společnost nemá vlastní 

                                                           
49

 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. MPO: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010 

[online]. MPO [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument89407.html 
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prostory pro podnikání, proto si kanceláře i pozemek pro parkování a opravy aut pronajímá. 

Žádný nehmotný ani finanční dlouhodobý majetek podnik nevlastní, stejně tak nejsou 

ani vedeny žádné dlouhodobé pohledávky. 

 

Tab. 4.1: Struktura aktiv (v tis. Kč) 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobý majetek 11 961 13 291 13 731 14 665 10 573 10 885 8 897 

Krátkodobé pohledávky 4 945 6 619 6 834 7 708 8 702 8 434 14 792 

Finanční majetek 2 617 1 372 2 755 2 460 3 966 2 374 1 036 

Časové rozlišení - 73 304 206 76 0 0 1 416 

Aktiva celkem 19 450 21 586 23 526 24 909 23 241 21 693 26 141 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Pro lepší názornost jsou uvedené údaje znázorněny také graficky v grafu 4.1. Jedná se 

o podílové vyjádření jednotlivých složek na celkových aktivech. Je zde patrné, že největší 

částí aktiv byl v roce 2004 dlouhodobý majetek. V tomto roce společnost vznikla a nejvíce 

investovala do nákupu nákladních automobilů. Do roku 2007 společnost investovala 

do nových automobilů další prostředky. V roce 2008 došlo k poklesu a v roce 2009 byl znovu 

pořízen další majetek. V roce 2010, stejně jako v roce 2008, se již nic nekupovalo a hodnota 

dlouhodobého majetku se zde díky odpisům snížila.  

 

Stoupající trend zde měly krátkodobé pohledávky. Je vidět, že na začátku zkoumaného období 

byly pohledávky nejnižší (4 945 tis. Kč) a postupem času jejich výše rostla. Pouze v roce 

2008 došlo k mírnému poklesu. V posledním roce dosáhly svého maxima ve výši 

14 792 000 Kč, což je oproti stavu v roce 2004 nárůst o 199,13 %. To mohlo ohrozit platební 

schopnost podniku, neboť musel čekat, až mu zákazníci dané pohledávky zaplatí. 

 

Peníze na bankovním účtu a v hotovosti dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2008, 

celkem 3 966 000 Kč, zatímco v roce 2010 to bylo pouze 1 036 000 Kč. Jedná se o pokles, 

nicméně jde také o velkou částku, se kterou mohl podnik volně disponovat. 

 

Úplné rozložení všech položek v aktivech pro všechny roky je uvedeno v příloze č. 3. 
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Graf 4.1: Struktura aktiv v letech 2004 – 2010 (v %)  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.1.2  Rozbor pasiv 

 

Stejně jako v případě aktiv, i u pasiv se vytvořila stručná tabulka (tab. 4.2), která informuje 

o finanční situaci podniku ve sledovaném období let 2004 až 2010. I zde došlo ke grafickému 

znázornění (graf 4.2), které dává lepší přehlednost o struktuře pasiv, konkrétně o podílu 

vlastních a cizích zdrojů financování. 

 

Tab. 4.2: Struktura pasiv (v tis. Kč) 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Základní kapitál 10 186 10 186 10 186 10 186 10 186 10 186 10 186 

Rezervní fond 0 248 291 374 464 500 500 

VH minulých let - 9 2 219 3 051 4 624 5 428 5 759 4 754 

VH běžného období 2 476 876 1 658 893 368 - 1 005 29 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 2 870 2 870 

Krátkodobé závazky 6 797 8 057 8 340 8 832 6 795 3 383 7 802 

Pasiva celkem 19 450 21 586 23 526 24 909 23 241 21 693 26 141 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Základní kapitál má ve všech letech stejnou hodnotu, tj. 10 186 000 Kč. U rezervního fondu 

došlo postupně k navyšování. V případě výsledku hospodaření za běžné účetní období mají 

hodnoty kolísající trend. Nejvyššího zisku dosáhl podnik v roce 2004, 

konkrétně 2 476 000 Kč, naopak nejméně to byla ztráta vyčíslená na 1 005 000 Kč, a to v roce 

2009. V posledním roce pak zisk dosáhl 29 000 Kč. Podnik nečerpá žádný bankovní úvěr, 

pouze v posledních dvou letech využil financování prostřednictvím dlouhodobých závazků, 

které v rozvaze byly vloženy do položky jiné závazky. Krátkodobé závazky až do roku 2007 

rostly, kdy dosáhly svého maxima 8 832 000 Kč, poté do roku 2009 klesly 

až na 3 383 000 Kč. V posledním roce znovu vzrostly na 7 802 000 Kč. 

 

Základní kapitál, rezervní fondy, výsledek hospodaření minulých let i běžného účetního 

období představují vlastní kapitál podniku neboli vlastní zdroje financování. V grafu 4.2 

je pak znázorněno, z jakých zdrojů se aktivity podniku převážně financují. Je zde jasně vidět, 

že více než polovina zdrojů je tvořena vlastním kapitálem. Znamená to tedy, že zadluženost 

podniku je nízká a podnik hradí většinu svých aktiv vlastními zdroji. Nejméně byl podnik 

zadlužený v roce 2009, kdy bylo 28,82 % aktiv financováno cizím kapitálem. 

Největší zadlužení pak nastalo v roce 2010, konkrétně 40,82 %, a i v tomto roce je cizí kapitál 

převýšen vlastním kapitálem a podnik tak vykazuje příznivé výsledky ohledně jeho finanční 

situace. Konkrétní podíly zdrojů financování v jednotlivých letech jsou uvedeny v příloze  

č. 3. 

 

Graf 4.2: Poměr vlastních a cizích zdrojů financování v letech 2004 – 2010 (v %) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.3  Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza rozvahy je umístněna v příloze č. 3. Tabulka v příloze vyjadřuje 

procentuelní podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv na celkové bilanční sumě a dá se tak 

přesněji určit, zda jsou podnikové aktivity financovány cizím či vlastním kapitálem.  

Ve společnosti SOLANSKÝ s.r.o. je ve všech letech dlouhodobý majetek kryt vlastními 

zdroji, cizí zdroje, kde dominují krátkodobé závazky, potom slouží k úhradě oběžných aktiv. 

Tato interpretace je vyvozena z toho, že podnik nevyužívá žádný bankovní úvěr a svou 

činnost tak kryje vlastními, popřípadě krátkodobými cizími zdroji. Pouze v posledním roce 

došlo k výraznému nárůstu dlouhodobých závazků, které kompenzují obdobný nárůst 

oběžných aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek. 

 

 

4.1.4  Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza aktiv i pasiv je uvedena v příloze č. 4. V případě aktiv u dlouhodobého 

hmotného majetku nastal největší pokles v roce 2008, a to o 27,90 % oproti stavu v roce 2007. 

V tomto roce také byl hospodářský výsledek běžného účetního nízký a v horizontální rozvaze 

se to projevilo snížením stavu oproti roku 2007 o 58,79 %. Naopak největší nárůst 

dlouhodobého majetku byl v roce 2005 (o 11,12 % oproti roku 2004). U pasiv je vidět 

postupné zvyšování krátkodobých závazků, které v posledním roce vzrostly o 130,62 %. 

Rovněž jde vidět, že výsledek hospodaření za běžné účetní období v čase převážně klesal. 

 

 

4.2  Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Položky ve výkazu zisku a ztráty pro jednotlivé roky byly, stejně jako u rozvahy, zkráceny 

o položky se soustavnými nulovými údaji a vloženy do přílohy č. 5. Hlavním účelem 

sestavování tohoto výkazu je zjištění výsledku hospodaření podniku, který se dělí 

na provozní, finanční, mimořádný a jejich součtu značeného jako výsledek hospodaření 

za běžné účetní období (jedná se o výsledek hospodaření po zdanění). Společnost 

SOLANSKÝ s.r.o. měla pouze v roce 2007 a v roce 2010 mimořádný výsledek hospodaření, 
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a to ztrátu 8 000 Kč a zisk 51 000 Kč. Graf 4.3 dává přehled o vývoji jednotlivých výsledků 

hospodaření. 

 

Graf 4.3: Vývoj výsledků hospodaření v jednotlivých letech (v tis. Kč) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkový výsledek hospodaření za účetní období (VH za ÚO) v čase klesá a je soustavně nižší 

než provozní výsledek hospodaření. Můžou za to každoroční ztráty ve finančním VH. 

Jak už bylo zmíněno, mimořádný zisk byl kromě roku 2007 a 2010 stále nulový. 

Podnik SOLANSKÝ s.r.o. tvoří hodnoty hlavně v provozní aktivitách, konkrétně 

prostřednictvím tržeb za poskytované přepravní služby. Ztráty ve finančním výsledku 

hospodaření jsou způsobeny hlavně kurzovými rozdíly (zisky a ztráty). 

 

 Pro analýzu výkazu zisku a ztráty se rovněž používá horizontální analýza. Vertikální analýza 

není až tak podstatná, jelikož slouží spíše pro zpřesňování, a tudíž nebude provedena. 

 

 

4.2.1  Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

V příloze č. 6 je tabulka s propočtenou horizontální analýzou výkazu zisku a ztráty. 

Některé údaje jsou pro potřeby důkladnější analýzy rozepsány na dílčí položky. 
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položkou je cena nafty, která tvoří 50 % provozních nákladů. Cena nafty neustále roste, a tím 

se také zvyšují náklady. Jedná se tedy o zásadní nákladovou položku, se kterou je potřeba 

jednat hospodárně. Od 1. ledna 2007 byl na dálnicích a rychlostních silnicích spuštěn výběr 

elektronického mýta
50

, který je rovněž důležitou a stále rostoucí položkou. 

 

 

4.3  Poměrová analýza 

 

Pro poměrovou analýzu byly použity jako podklady informace z podniku ve formě výkazů, 

jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty, a informací zjištěných z průběžných konzultací 

s odpovědným pracovníkem podniku. 

 

 

4.3.1  Ukazatele likvidity 

 

Následující tabulka 4.3 dává prostřednictvím likvidit přehled o tom, jak je podnik schopen 

hradit své závazky. 

 

Tab. 4.3: Likvidita podniku 

 

Ukazatel / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 1,11 0,99 1,15 1,15 1,86 3,19 2,03 

Pohotová likvidita 1,11 0,99 1,15 1,15 1,86 3,19 2,03 

Peněžní likvidita 0,39 0,17 0,33 0,28 0,58 0,70 0,13 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Běžná likvidita 

 

Běžná likvidita má, kromě roku 2005 a 2010, rostoucí trend. Optimální výsledný interval 

se uvádí 1,5 – 2,5, tudíž doporučené minimální hranice podnik dosáhl až v roce 2008 

                                                           
50

 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY. Vývoj ud lostí kolem zav dění systému elektronického 

mýtného ČR [online]. Hospodářská komora České republiky [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://www.komora.cz/regionalni-a-oborove-informace/oborove-informace-1/prumysl-a-doprava-1/informace-z-

oboru-prumysl-a-doprava/vyvoj-udalosti-kolem-zavadeni-systemu-elektronickeho-mytneho-v-cr.aspx 



66 
 

 
 

s hodnotou 1,86. Další rok již hodnota byla větší než horní hranice intervalu, a to mohlo mít 

za následek snížení výnosnosti oběžných aktiv a tím také výnosnosti celého podniku. 

V roce 2010 pak došlo k poklesu na 2,03 a podnik SOLANSKÝ s.r.o. se tak dostal do optima, 

kdy je menší riziko platební neschopnosti. Situace v odvětví dopravy a skladování byla v roce 

2009 a 2010 obdobná – tj. došlo k poklesu z hodnoty 1,57 na 1,48 (viz. příloha č. 2), 

a tím také pokles pod minimální optimální hranici. Podnik SOLANSKÝ s.r.o. má tedy 

v z hlediska běžné likvidity v posledním roce lepší výsledky než celkové odvětví, 

ve kterém působí. 

 

Pohotová likvidita 

 

Vývoj pohotové likvidity má stejný trend jako je u běžné likvidity. Je to způsobeno tím,  

že podnik nevede žádné zásoby, které by ovlivnily ukazatel v čitateli. Doporučené výsledné 

hodnoty jsou 1 – 1,5 a podniková likvidita se tomuto intervalu v průběhu let 2004 až 2010 

přibližovala i oddalovala. Od roku 2004 do roku 2007 výsledky odpovídají optimu,  

ale od roku 2008 došlo ke zvýšení hodnoty tohoto ukazatele, což není příznivé pro majitele 

podniku, neboť není efektivní, pokud se příliš mnoho peněžních prostředků vkládá  

do oběžných aktiv. Na rozdíl od analyzovaného podniku celkového odvětví dopravy  

a skladování vykazovalo v posledních dvou letech optimální hodnoty (viz. příloha 2).  

 

Peněžní likvidita 

 

U peněžní likvidity není stanovena žádná doporučená výsledná hodnota, pouze je stanoveno 

pravidlo, že čím je hodnota větší, tím je to lepší. V případě podniku SOLANSKÝ s.r.o. má 

peněžní likvidita kolísavý trend, kdy největších hodnot dosáhla v roce 2009 (0,70) a v roce 

2008 (0,58). V roce 2010 se hodnota peněžní likvidity snížila. Ani v jednom roce nebyl 

podnik natolik solventní, aby mohl uspokojit všechny své krátkodobé závazky pomocí svého 

dostupného finančního majetku. Ve srovnání s odvětvím (příloha č. 2) byl podnik v roce 2009 

úspěšnější než odvětví, neboť peněžní likvidita odvětví vykazovala hodnotu 0,45. 

V posledním roce 2010 už tomu bylo naopak – podniková peněžní likvidita byla 0,13, 

zatímco likvidita odvětví byla 0,43. 
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Graf 4.4: Vývoj likvidit podniku 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čistý pracovní kapitál 

 

Hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu (ČPK) i jeho obratovosti jsou zaznamenány 

v tabulce 4.4. Ukazatel čistého pracovního kapitálu má až na rok 2005 rostoucí trend, přičemž 

v roce 2008 jeho hodnota prudce vstoupla. V dalších letech docházelo rovněž k vyšším 

zvýšením. V roce 2005 je ukazatel záporný, znamená to tedy, že krátkodobé závazky byly 

vyšší než oběžná aktiva a podnik musel najít způsob, jak tyto nesplacené závazky uhradit.  

 

ČPK vyjadřuje, kolik podniku zůstane finančních prostředků po tom, co uhradí své závazky. 

Znamená to tedy, že v podniku vzrostla hodnota peněžních prostředků, se kterými mohou 

manažeři volně disponovat. Vývoj ukazatele ČPK je také pro lepší orientaci zachycen 

graficky v grafu 4.5. Z obratovosti vyplývá, že účinnost využívání ČPK stále roste. 

Jedinou výjimkou byl rok 2009, kdy došlo k jeho mírnému poklesu. 
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Tab. 4.4: Ukazatel ČPK a jeho obratovosti 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČPK (tis. Kč) 765,00 -66,00 1 249,00 1 336,00 5 873,00 7 425,00 8 026,00 

Obratovost ČPK 10,68 14,52 15,33 17,81 18,92 18,16 20,99 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.5: Vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu  (v tis. Kč) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.3.2  Ukazatele rentability 

 

Prostřednictvím ukazatelů rentability se zjišťovala celková efektivnost podnikání společnosti 

SOLANSKÝ s.r.o. V tabulce 4.5 jsou uvedeny výsledné hodnoty základních ukazatelů 

rentability.  
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Tab. 4.5: Hlavní ukazatele rentability (v %) 

 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA 17,06 4,06 8,35 5,38 4,02 -3,61 0,48 

ROCE 26,22 6,47 12,94 8,34 5,68 -4,28 0,69 

ROE 19,57 6,47 10,92 5,55 2,24 -6,51 0,19 

ROS 6,60 1,72 3,08 1,43 0,55 -1,57 0,04 

ROC 93,40 98,28 96,92 98,57 99,45 101,57 99,96 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatel ROA neboli rentabilita celkového vloženého kapitálu měla u společnosti 

SOLANSKÝ s.r.o. kolísající trend. Pro výpočet byl jako čitatel použit zisk před úroky 

a zdaněním (EBIT). 

 

Graf 4.6: Vývoj ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že výnosnost vloženého kapitálu časem klesá. Nejnižší úrovně dosáhla 

v roce 2009 (-3,61 %) a v následujícím roce 2010 opět mírně vzrostla. Naopak nejlépe na tom 

podnik byl, s hlediska ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu, v roce 2004. 

Při srovnání s ukazatelem ROA odvětví dopravy a skladování (příloha č. 2) je zřejmé, 

že podnik SOLANSKÝ s.r.o. vykazoval v posledních dvou letech horší výsledky. 
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Graf 4.7: Vývoj ukazatele rentability celkového investovaného kapitálu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stejně jako ukazatel ROA i ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu má 

klesající trend. Výjimkou jsou roky 2006 a 2010, kdy došlo k mírnému vzrůstu. 

Celkově klesající trend znamená nedostatečné zhodnocení všech aktiv společnosti, které jsou 

financovány vlastními i dlouhodobými cizími zdroji. Jinak řečeno, ke zvýšení potenciálu 

podniku prostřednictvím využití dlouhodobého cizího kapitálu došlo pouze v roce 2006  

a 2010, ve zbylých letech docházelo pouze ke snižování toho potenciálu. 

 

Graf: 4.8: Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu má obdobný trend jako přecházející ukazatele –  

tj. klesající s rostoucími výkyvy v roce 2006 a 2010. Je to způsobeno tím, že vlastní kapitál 

v průběhu let roste, zatímco čistý zisk kolísá – na počátku měření, v roce 2004 dosahoval 

maxima a poté prudce kles o více jak 13 %. V dalších letech docházelo rovněž k poklesu 

a v roce 2009 se podnik dostal do ztráty. Ovšem již v roce 2010 se podnik z této ztráty dostal 

a dokonce byl chopen vytvořit i malý zisk. Při srovnání s odvětvím dopravy a skladování, 

kdy v posledních dvou letech 2009 a 2010 došlo k růstu hodnot ROE z 2 % na 6,58 % 

(viz. příloha č. 2) rentabilita vlastního kapitálu u společnosti SOLANSKÝ s.r.o. vykazovala 

horší výsledky.   

 

Graf: 4.9: Vývoj ukazatele rentability tržeb 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatel rentability tržeb podniku SOLANSKÝ s.r.o. ukazuje, že ve všech letech, kromě roku 

2009, byl podnik, při dané úrovni tržeb, schopen dosáhnout zisku. Nejlépe na tom byl v roce 

2004, kdy z každé koruny tržeb 6,60 % připadlo na zisk. Nejméně to bylo v roce 2009, 

kdy byl podnik ve ztrátě. 
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Graf: 4.10: Vývoj ukazatele nákladovosti 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při zkoumání nákladovosti je patrné, kolik z každé investované koruny přibude na hrazení 

nákladů. Je to obdobná analýza jako při zkoumání rentability tržeb – tj. v roce 2004 byly 

náklady nejnižší, a to 93,40 %, naopak v roce 2009 náklady převyšovaly výnosy, 

jejich konkrétní výše pak byla 101,57 %. V roce 2010 došlo k poklesu nákladovosti, což značí 

příznivější situaci, kdy podnik vytvořil i menší zisk. 

 

Mezi další ukazatele rentability se řadí rentabilita nákladů (RN). Výsledné hodnoty této 

analýzy jsou uvedeny v tabulce 4.6, kde došlo k rozlišení výsledků provozní a finanční 

činnosti. V případě rentability nákladů z provozní činnosti se do čitatele zahrnul zisk 

z provozní činnosti a podělil se provozními náklady. U finanční činnosti byl postup výpočtu 

obdobný. Podnik SOLANSKÝ s.r.o. nevykazoval žádné náklady u mimořádné činnosti, 

proto se tato položka z analýzy vypustila. 
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Tab. 4.6: Rentabilita nákladů a objem nerealizovaných tržeb (v %) 

 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RN provozní činnost 9,53  1,96  4,03  3,86  1,57  -0,96  0,70  

RN finanční činnost -100,00 -53,18  -86,97  -90,04  -21,32  -26,80  -79,31 

Nerealizované tržby 13,18  12,97  12,68  12,31  13,08  13,21  20,05  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita nákladů z provozní činnosti značí negativní průběh. Na počátku zkoumaného 

období (rok 2004) jsou náklady na vytvoření daného zisku nejnižší, ale postupem času 

soustavně narůstaly. V roce 2009 vychází záporná čísla z důvodu ztráty. V roce 2010 jsou 

náklady na vytvoření daného zisku nejvyšší, ovšem je třeba také zmínit, že zisk v tomto roce 

byl také hodně nízký. Každá koruna ve formě provozních nákladů vyprodukovala 0,70 Kč 

provozního zisku. U finanční činnosti je rentabilita nákladů vždy v záporných hodnotách. 

Je to způsobeno tím, že náklady z finanční činnosti vždy převýšily její výnosy. Pro podnik 

SOLANSKÝ s.r.o. je ovšem rozhodující provozní činnost, neboť ta je hlavní hnací silou 

podnikání. 

 

V tabulce 4.6 je také uveden ukazatel objemu nerealizovaných tržeb, u kterého se považuje 

za optimální stav hodnota okolo 20 %. Té podnik dosáhl až v roce 2010.  

 

 

4.3.3  Ukazatele zadluženosti 

 

V grafu 4.11 je zachycen vývoj ukazatele věřitelského rizika, kde trend křivky značí 

rostoucí míru zadluženosti společnosti SOLANSKÝ s.r.o. Pomocí porovnání cizích zdrojů 

s aktivy se zjistilo, kolik aktiv společnosti je kryto cizími zdroji. 
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Graf 4.11: Vývoj věřitelského rizika 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejméně cizích zdrojů potřeboval podnik v roce 2009, kdy mu pokrývaly 28,82 % aktiv. 

Naopak největší zadluženosti dosáhl v posledním roce s podílem 40,82 % z aktiv. 

Toto navýšení může být způsobeno snahou vedení podniku pomocí cizích zdrojů vyrovnat 

ztrátu z předešlého roku 2009. 

 

Dalším ukazatelem v rámci analýzy zadluženosti, je koeficient samofinancování. 

Výsledné hodnoty tohoto ukazatele vyjadřují výsledky věřitelského rizika ze strany vlastníků. 

Došlo zde tedy k poměru vlastního kapitálu k aktivům společnosti. Vývoj koeficientu 

samofinancování je znázorněn v grafu 4.12, kde je vidět, že nejvíce podnik využíval svůj 

vlastní kapitál v roce 2009, celkově to bylo 71,18 % z aktiv a nejméně naopak v roce 2010, 

kdy vzrostla zadluženost a podnik kryl svým kapitál pouze 59,18% aktiv. 

Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu z finanční analýzy podnikové sféry za rok 2010 

má celkové odvětví dopravy a skladování příznivější výsledky, a to pro rok 2009 to bylo 

69,18 % a v roce 2010 70,77 % (viz. příloha č. 2). 
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Graf 4.12: Vývoj koeficientu samofinancování 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poměrem aktiv k vlastnímu kapitálu se získá hodnota ukazatele finanční páky. Z grafu 4.13 

je patrné, že její průběh je kolísavý s výrazným zvýšením v posledním roce. Ukazatel finanční 

páky dokazuje, že v podniku vzrostl podíl cizích zdrojů. 

 

Graf 4.13: Vývoj ukazatele finanční páky 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při zadlužení podniku je vhodné vyčíslit ukazatele úrokového krytí, který dá podnik přehled 

o tom, zda je schopen ze svého zisku platit nákladové úroky. Trend tohoto ukazatele 

je znázorněn v grafu 4.14. 
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Graf 4.14: Vývoj ukazatele úrokového krytí 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Až do roku 2007 a v roce 2009 je úrokové krytí rovno nule. Je to způsobeno tím, 

že podnik má nulové nákladové úroky. V případě existence nákladových úroků je 

doporučeno, aby hodnota tohoto ukazatele byla větší nebo rovna tří. Jak je vidět z grafu 4.14, 

v letech 2008 a 2010 jsou hodnoty ukazatele úrokového krytí dostatečně vysoké. Znamená to 

tedy, že podnik byl schopen ze svého zisku splatit všechny úroky a navíc mu zůstaly volné 

prostředky, se kterými mohl nakládat podle svého uvážení.  

 

V grafu 4.15 je znázorněn vývoj ukazatele úrokového zatížení, v jehož výpočtu dojde 

k proměně čitatele a jmenovatele z ukazatele úrokového krytí. Výsledné hodnoty úrokového 

zatížení by měly být co nejnižší. Z grafu 4.15 je patrné, že společnost SOLANSKÝ s.r.o. tuto 

podmínku splňuje. 
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Graf 4.15: Vývoj ukazatele úrokového zatížení 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Posledním ukazatele v rámci analýzy zadluženosti společnosti SOLANSKÝ s.r.o. je míra 

finanční samostatnosti, jejíž vývoj zachycuje graf 4.16.  

 

Graf 4.16: Vývoj míry finanční samostatnosti 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Finanční samostatnost podniku SOLANSKÝ s.r.o. je příznivá, neboť ve všech letech je její 

hodnota větší než 1. Znamená to tedy, že je podnik schopen ze svých prostředků krýt náklady 

spojené s cizími finančními zdroji. Zadluženost společnosti SOLANSKÝ s.r.o. je tedy 

přiměřená. Je zde jasně vidět, že tento ukazatel v čase kolísá, přičemž v roce 2009 dosáhl 
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svého maxima, kdy vlastní kapitál společnosti byl o 146,92 % vyšší než cizí zdroje. 

V roce 2010 došlo k velkému poklesu a vlastní kapitál přesahoval o 44,95 % cizí zdroje. 

 

 

4.3.4  Ukazatele krytí aktiv 

 

Samostatnou podskupinou finanční analýzy jsou ukazatele krytí stálých aktiv. Stálá aktiva 

podniku mohou být kryta buď vlastním kapitálem nebo dlouhodobými zdroji. Dlouhodobými 

zdroji se zde myslí součet vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích závazků. V grafu 4.17 

jsou zachyceny podíly těchto ukazatelů.  

 

Graf 4.17: Vývoj stupně krytí stálých aktiv  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je vhodné, aby ukazatel stupně krytí stálých aktiv vlastním kapitálem v čase rostl, 

a to se společnosti SOLANSKÝ s.r.o. daří. Dokazuje to, že je podnik schopen ze svého 

kapitálu krýt stálá aktiva. Stejně tak i u stupně krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji má 

jeho vývoj rostoucí trend, což je pro podnik příznivé. Stálá aktiva jsou tedy optimálně kryta 

vlastním kapitálem i dlouhodobými cizími zdroji. 
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4.3.5  Ukazatele aktivity 

 

V rámci ukazatelů aktivity byl jako první vypočten ukazatel obratu celkových aktiv, 

který udává kolikrát v podniku dojde k přeměně aktiv na tržby. Z grafu 4.18 je patrné, 

že hodnoty až na malé výkyvy postupem času rostou. V roce 2009 se dosáhlo maximální 

hodnoty, a to 2,94. Znamená to, že celkový vložený kapitál (aktiva) je pro tvorbu tržeb využit 

na 294 %. V posledním roce 2010 došlo k mírnému poklesu na 282 %, když každá koruna 

z investovaných aktiv vytvořila 2,82 Kč tržeb. 

 

Graf 4.18: Vývoj ukazatele obratu celkových aktiv 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při porovnání posledních dvou let s odvětvovými hodnotami (příloha č. 2) byl podnik 

úspěšnější neboť každá koruna z celkových aktiv odvětví dopravy a skladování 

vyprodukovala v roce 2009 tržby ve výši 0,53 Kč a v roce 2010 to bylo 0,54 Kč. 

 

Společnost SOLANSKÝ s.r.o. má díky své podnikové činnosti nulové zásoby, a tudíž při 

analýze obratovosti zásob a doby obratu zásob nebylo možné tyto ukazatele vypočítat. 

 

V rámci stanovení vývoje ukazatelů obratovosti pohledávek a závazků byl vytvořen graf 

4.19, který udává, kolikrát musely být příslušné položky (pohledávky či závazky) 

ve společnosti přeměněny na jiné formy aktiv, aby bylo dosaženo daných tržeb. 
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Graf 4.19: Vývoj ukazatele obratovosti pohledávek a závazků 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je vidět z grafu 4.19, obratovost pohledávek se v posledním roce razantně snížila. 

Je to způsobeno tím, že se doba splatnosti pohledávek stále prodlužuje, a to má za následek, 

že dokud jsou peníze vázány ve formě pohledávek, nemohou pro podnik produkovat zisk. 

V případě závazků došlo v posledním roce taky k poklesu, kdy pro produkci daných tržeb 

se v podniku závazky obrátily 4,99krát. 

 

Za jak dlouho se pohledávky či závazky splatí vyčíslují ukazatele doby obratu pohledávek 

a závazků. Jak je vidět z grafu 4.20, doba splatnosti pohledávek se postupem času zvyšuje. 

Není to moc příznivá situace, neboť zde hrozí riziko platební neschopnosti v době čekání 

na úhradu pohledávek. Společnost SOLANSKÝ s.r.o. postupem času zkracuje splatnost svých 

závazků. Při porovnání s dobou obratu pohledávek tento výsledek není optimální, 

neboť závazky se splácí přibližně dvakrát rychleji než pohledávky. Až do roku 2007 na tom 

byl podnik, z hlediska splatnosti pohledávek a závazků, nejlépe. Závazky se hradily později 

než pohledávky, tudíž měl podnik možnost využít obdržené peníze k úhradě dluhů. Ovšem již 

od roku 2008 je tomu naopak – dříve než podnik obdrží peníze z pohledávek, musí uhradit 

své závazky. Na úhradu pohledávek (po splacení závazků) tak podnik v roce 2010 čekal 

35 dní (72,17 – 38,07). 
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Graf 4.20: Doba obratu pohledávek a závazků (ve dnech) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední analýzou v rámci ukazatelů aktivity je ukazatel obratu dlouhodobého hmotného 

majetku, jehož vývoj je zachycen v grafu 4.21. 

 

Graf 4.21: Obratovost dlouhodobého hmotného majetku 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatel obratovosti dlouhodobého hmotného majetku (DHM) ukazuje, kolik tržeb 

vyprodukovala jedna koruna dlouhodobého hmotného majetku. Z grafu 4.21 je patrné, 

že se obratovost DHM zvyšuje a v roce 2010 dosáhla svého maxima – tj. 8,2 Kč tržeb přinesla 

každá koruna investovaná do dlouhodobého hmotného majetku.. 
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4.3.6  Ukazatele s využitím cash flow 

 

Jelikož podnik SOLANSKÝ s.r.o. nesestavuje výkaz peněžních toků, byla výše cash flow 

zjištěna nepřímou metodou pomocí údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty (viz. příloha č. 7). 

Pomocí zjištěného cash flow byly propočteny vybrané ukazatele, které udává tabulka 4.7. 

 

Tab. 4.7: Vybrané ukazatele cash flow 

 

Rok položka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obratová rentabilita 0,16 0,08 0,13 0,12 0,07 0,05 0,04 

Obrátka kapitálu 1,93 2,36 2,29 2,51 2,86 2,94 2,82 

Finanční efektivita kapitálu 0,32 0,19 0,30 0,30 0,20 0,15 0,12 

CF rentabilita celkového kapitálu 0,13 -0,06 0,06 -0,01 0,06 -0,07 -0,05 

Stupeň oddlužení 0,91 0,51 0,85 0,86 0,70 0,52 0,28 

Finanční využití VK 0,49 0,30 0,47 0,47 0,29 0,21 0,19 

Úvěrová způsobilost z CF 1,10 1,98 1,17 1,17 1,44 1,91 3,54 

Úrokové krytí z CF X X X X 66,48 X -668,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.7 vyplývá, že obratová rentabilita se v posledních letech snižuje. 

Nejvíce peněžních přebytků podnik vytvářel v roce 2004, a to 0,16 Kč z každé koruny tržeb. 

Nejméně to pak bylo 0,04 Kč v roce 2010. Obrátkou kapitálu bylo zjištěno, kolik tržeb bylo 

vytvořeno 1 Kč celkového kapitálu. Zde měl ukazatel kolísající trend, kdy minimum nastalo 

v roce 2004 a maximum bylo v roce 2009, kdy každá investovaná koruna z celkového 

kapitálu přinesla 2,94 Kč tržeb. V roce 2010 došlo k mírnému poklesu na 2,82Kč.  

 

Součinem obratové rentability a obrátky kapitálu se získal ukazatel finanční efektivity 

nasazeného kapitálu. Jeho průběh je vyjádřen v grafu 4.22, kde lze vidět, že od roku 2007 

finanční efektivita kapitálu začala velmi klesat, až se v posledním roce dostala na hodnotu 

0,115. Pro lepší přehlednost jsou číselné hodnoty v grafu 4.22, na rozdíl od tabulky 4.7, 

zaokrouhleny na tři desetinná místa. 
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Graf 4.22: Finanční efektivita kapitálu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další důležité ukazatele, které se zahrnují do analýzy cash flow, jsou znázorněny v grafu 4.23. 

Jako první je zde vyznačen průběh rentability celkového kapitálu, který má kolísavý trend, 

přičemž se hodnoty rentability dostávají také do záporných čísel. Důvodem může být 

prodlužování splatnosti vystavených faktur a zkracování doby úhrady přijatých faktur 

od dodavatelů. V roce 2009 byla navíc ztráta, která tuto rentabilitu mohla také ovlivnit. 

Hodnota cash flow (příloha č. 7) je proto v některých letech záporná. 

  

Graf 4.23: Vybrané ukazatele CF 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stupeň oddlužení se nedostává přes hranici 1, to znamená, že podnik nebyl ani v jednom 

roce schopen ze svých peněžních prostředků hradit své závazky. Nejlépe na tom byl v prvním 

roce, kdy stupeň oddlužení byl 0,91 a podnik tedy byl schopen svými peněžními prostředky 

uhradit 91 % svých závazků. Nejméně je tomu v posledním roce, kdy podnik mohl uhradit 

pouze 28 % svých závazků. Celkově je lepší, pokud má stupeň oddlužení rostoucí trend, 

což společnost SOLANSKÝ s.r.o. nevykazuje. Nicméně optimální hodnoty by se měly 

orientovat kolem 20 – 30 %. Až do roku 2009 stupeň oddlužení podniku byl vícenásobně 

větší, přičemž v posledním roce se jeho hodnota, jak už bylo řečeno, snížila na 28 %, 

což se považuje za přijatelné. 

 

Ukazatel finančního využití vlastního kapitálu má ze začátku kolísavý trend, který od roku 

2008 začíná klesat, až se v posledním roce dostane na svou minimální hodnotu 0,19.  

Znamená to, že v roce 2010 každá koruna investovaná vlastníky společnosti prostřednictvím 

vlastního kapitálu přinesla podniku peněžní prostředky ve výši 0,19 Kč. Nejlépe byl vlastní 

kapitál využit v prvním roce, kdy každá koruna z vlastního kapitálu přinesla 0,49 Kč. 

 

Posledním ukazatelem, znázorněným v grafu 4.23, je úvěrová způsobilost z cash flow. 

V tomto případě se podnik také zhoršil. V roce 2004 podniku stačilo 1,1x vytvořit peněžní 

prostředky (cash flow), aby se uhradily všechny podnikové závazky, zatímco v posledním 

roce 2010 se tyto prostředky musely vytvořit 3,54x. 

 

Krytí úroků pomocí cash flow, uvedené v tabulce 4.7, vypovídá o tom, zda podnik není 

neúnosně zadlužen. Až do roku 2007 a v roce 2009 nevykazoval podnik žádné nákladové 

úroky, tudíž je zde ukazatel roven nule. V roce 2008 byla hodnota úrokového krytí 66,48, 

což je pro podnik příznivé. Znamená to, že byl schopen ze svých peněz uhradit celé nákladové 

úroky. To v roce 2010 nastal opak, kdy ukazatel vyšel v záporu (- 668), což bylo způsobeno 

záporným cash flow. Tento stav, kdy podnik neměl peněžní prostředky, mohl být způsoben 

tím, že se zkrátila doba úhrady závazků a naopak prodloužila doba úhrady pohledávek. 

 

 

4.3.7  Ukazatele zaměstnanců 

 

Následující graf (č. 4.24) znázorňuje vývoje produktivity práce z přidané hodnoty 

a z tržeb. V případě přidané hodnoty trend v čase roste, jedinými výjimkami byly roky 2009 
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a 2010, kdy došlo k mírnému poklesu oproti předchozím letem. V roce 2008 ukazatel dosáhl 

svého maxima, kdy jeden pracovník měl podíl na přidané hodnotě podniku ve výši 

813 520 Kč. Při srovnání přidané hodnoty na pracovníka v posledních dvou letech 

s odvětvovými výsledky (příloha č. 2) je zřejmé, že podnikové výsledky jsou úspěšnější, 

neboť v obou letech vykazují vyšší výsledné hodnoty. Vývoj produktivity práce z tržeb 

je obdobný jako v případě produktivity práce z přidané hodnoty. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2008, kdy na každého zaměstnance připadalo 2 463 560 Kč z tržeb.  

 

Graf 4.24: Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty a z tržeb (tis. Kč/1 pracovníka) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro stanovení obou produktivit práce se pro graf 4.24 poměřovaly tržby i přidané hodnoty 

ke skutečnému počtu pracovníků v jednotlivých letech. Další níže uvedené ukazatele 

se počítají pomocí průměrného počtu zaměstnanců, který se zjistil součtem pracovníků 

za jednotlivé roky (tab. 3.1) a jeho podělením počtem let. Průměrný počet zaměstnanců tedy 

činí 26,43, se zaokrouhlením celkem 27 pracovníků za jeden rok. 

 

V grafu 4.25 jsou zaznamenány průměrné odměny a čisté zisky na zaměstnance. Je vidět, 

že průměrné mzdy v čase rostou. V roce 2004 jeden zaměstnance dostal průměrně 141 810 Kč 

za rok a v roce 2010, o šest let později, to bylo již 271 590 Kč. Jde tedy o 91, 52 % navýšení. 

U čistého zisku na zaměstnance se ovšem nejedná o neustále stoupající trend, zde docházelo 

postupně ke snižování, až se hodnota čistého zisku připadajícího na jednoho zaměstnance 

dostala do záporných čísel, konkrétně to bylo – 37 220 Kč. Nutno dodat, že se to stalo  
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v roce 2009, kdy celkový hospodářský výsledek byl záporný a podnik vykazoval ztrátu. 

V roce 2010 se pak tento ukazatel dostal znovu do kladných hodnot, nicméně za sledované 

období se jedná o druhý nejnižší výsledek, a to 1 070 Kč čistého zisku na jednoho 

zaměstnance. 

 

Graf 4.25: Průměrná odměna a čistý zisk na zaměstnance (tis. Kč) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jako poslední z oblasti zaměstnanců jsou zde uvedeny tržby na zaměstnance (graf. 4.26). 

V grafu 4.24 se zjišťoval trend produktivity práce z tržeb. Hlavním rozdílem mezi těmito 

ukazateli je způsob jejich výpočtu. V produktivitě práce z tržeb se počítalo se skutečnými 

počty zaměstnanců v jednotlivých letech, zatímco v následujícím ukazateli se použil již 

zmíněný průměrný počet, který činí 27 zaměstnanců. 

 

Tržby na zaměstnance říkají, kolik vyprodukovaných korun připadá na jednoho zaměstnance. 

Až na jednu výjimku mírného poklesu trend tohoto ukazatele (viz. graf 4.26) v čase roste. 

Na počátku sledovaného období měl každý zaměstnanec podíl na tržbách ve výši 

1 389 960 Kč. V posledním roce se tento ukazatel vyšplhal až na 2 732 780 Kč tržeb 

na jednoho zaměstnance. Celkově jde tedy o 96,61 % nárůst oproti počátečnímu období 2004. 

Již několikrát zmíněná ztráta v roce 2009 se i v tomto ukazateli projevila, a to mírným 

poklesem. 
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Graf 4.26 Tržby na zaměstnance (tis. Kč)  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.4  Hodnotová analýza 

 

V rámci hodnotové analýzy byly rovněž použity účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku 

a ztráty) a také další důležité interní informace. Nejdůležitější částí této analýzy je stanovení 

ekonomicky přidané hodnoty prostřednictvím které se budou dále počítat ostatní hodnotové 

ukazatele. 

 

 

4.4.1  Ekonomicky přidaná hodnota 

 

Pro výpočet ukazatele EVA je nutné si určit velikost operačních aktiv (NOA), operačního 

výsledku hospodaření (NOPAT) a také průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC).  

 

a) Stanovení čistých operačních aktiv (NOA) 
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která nejsou účetně vykazována. Rovněž se aktiva sníží o neúročený cizí kapitál. 

V následujícím textu budou rozebrány vybrané položky rozvahy, jejichž změna ovlivní 

výslednou podobu upravené rozvahy uvedené v příloze č. 8. 
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Dlouhodobý majetek  

 

V dlouhodobém majetku společnosti jsou zahrnuty v největší míře nákladní automobily, 

které slouží podniku k poskytování přepravních služeb. Dále zde patří také kancelářská 

zařízení (tiskárny, počítače apod.), která jsou rovněž nutná pro provoz podniku. Co se týče 

reálného opotřebení, jelikož společnost SOLANSKÝ s.r.o. tímto způsobem svůj majetek 

neoceňuje a nebylo poskytnuto ani znalecké ocenění, bude se toto opotřebení v úpravě NOA 

považovat za stejné, jako účetní, tj. ve výši odpisů.  

 

Prvním operačním aktivem, které není vedeno v účetnictví, a bude se zohledňovat ve výši 

operačních aktiv, je finanční leasing. Společnost SOLANSKÝ s.r.o. využívá dva finanční 

leasingy, prostřednictvím kterých si pořídila nákladní automobil (tahač návěsů) a k němu 

sklápěcí návěs. 

 

Tahač návěsů MAN TGA 18.440 4X2 BLS 

 

Vstupní cena tahače návěsů byla 790 000 Kč. Leasingová smlouva byla uzavřena 17. června 

2010 a dobrá trvání byla stanovena na 54 měsíců. Mimořádná splátka ve výši 39 500 Kč byla 

uhrazena v den podpisu smlouvy, další splátky jsou placeny měsíčně vždy k 5. dni, 

a to ve výši 23 692,60 Kč. K 5. červnu 2013 společnost SOLANSKÝ s.r.o. poslední splátkou 

ukončí leasing a odkoupí tahač za 1 200 Kč. Tab. 4.8 uvádí splátkový kalendář upravený 

na roční splátky pomocí součtu splátek měsíčních. 

 

Tab 4.8: Splátkový kalendář tahače 

 

Rok Splátka 

16.7.2010 39 500,00 Kč 

31.12.2010 142 155,60 Kč 

31.12.2011 284 311,20 Kč 

31.12.2012 284 311,20 Kč 

31.12.2013 142 155,60 Kč 

05.06.2013 1 200,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ze splátek se poté vypočetla vnitřní úroková míra leasingu iL
51

: 

 

                
          

    
  

          

       
  

          

       
  

                  

       
 

 

Vnitřní úroková míra je tedy 5,37 %. Podnik SOLANSKÝ s.r.o. předpokládá, že daný tahač 

návěsů bude používat 10 let, roční odpis bude proto činit 79 000 Kč (790 000 Kč / 10 let). 

Celková vstupní cena 790 000 Kč zvýši v rozvaze hodnotu aktiv i závazků, při úhradě první 

(mimořádné) splátky ve výši 39 500 Kč se sníží tento závazek na 750 500 Kč. Umořující plán 

pořízení tahače na úvěr je uveden v následující tabulce 4.9. 

 

Tab. 4.9 Umořující plán tahače (v Kč) 

 

Rok 
Zůstatek závazku na 

začátku roku
52

  

Úrok 

5,37 %  

Leasingová 

platba celkem  

Úmor 

závazku  

Zůstatek 

závazku na 

konci roku  

2010 750 500 40 318 142 156 101 838 648 662 

2011 648 662 34 847 284 311 249 464 399 198 

2012 399 198 21 445 284 311 262 866 136 332 

2013 136 332 7 324 143 656 136 332 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Návěs zahraniční STAS SZ 336K 

 

U stejného poskytovatele leasingu a také ve stejný den podnik SOLANSKÝ s.r.o. uzavřel 

druhou smlouvu na návěs zahraniční se sklápěčkovou nástavbou. Vstupní cena tohoto zařízení 

byla 650 000 Kč a stejně jako u tahače návěsů, i tento leasing byl stanoven na dobu 

54 měsíců. Mimořádná splátka, kterou podnik splatil v den podepsání smlouvy, byla 

32 500 Kč, další splátky se platí vždy 5. dne v měsíci. Po ukončení leasingu, 5. června 2013, 

si podnik odkoupí dané zařízení za 1 200 Kč. V tabulce 4.10 je uveden roční splátkový 

kalendář. 

                                                           
51

 Mařík a Maříková, 2005 
52

 Pozn.: v roce 2010 to nebude na začátku roku, ale na začátku leasingu, tj. 17. června 2010. 
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Tab. 4.10: Splátkový kalendář návěsu 

 

Rok Splátka 

16.7.2010        32 500,00 Kč  

31.12.2010      116 963,40 Kč  

31.12.2011      233 926,80 Kč  

31.12.2012      233 926,80 Kč  

31.12.2013      116 981,40 Kč  

5.6.2013          1 200,00 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obdobně jako u tahače návěsů i zde byla vypočtena vnitřní úroková míra iL ve výši 5,37 %. 

Roční odpisy pak budou ve výši 65 000 Kč, neboť je zde stejný předpoklad, že se zařízení 

bude používat 10 let. Hodnota leasingu ve výši 650 000 Kč zvýší aktiva i hodnotu závazků 

v rozvaze, přičemž první splátka 32 5000 Kč sníží závazek na 617 500 Kč. Umořovací plán 

tohoto zařízení je uveden v tabulce 4.11. 

 

Tab. 4.11: Umořující plán návěsu (v Kč)  

 

Rok 
Zůstatek závazku 

na začátku roku 
Úrok 5,37 % 

Leasingová 

platba 

celkem 

Úmor 

závazku 

Zůstatek 

závazku 

na konci 

roku 

2010 617 500 33 167 116 963 83 796 533 704 

2011 533 704 28 666 233 927 205 261 328 443 

2012 328 443 17 641 233 927 216 285 112 158 

2013 112 158 6 024 118 181 112 157 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zjištěné informace o leasingu ovlivní výpočet ekonomické přidané hodnoty v roce 2010. 

Změny, ke kterým proto v konečné rozvaze roku 2010 došlo, jsou následující: 
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- zvýšení závazků o 1 440 000 Kč (součet vstupních cen pronajímaných zařízení, 

tj. 750 000 Kč + 650 000 Kč) a snížení o počáteční splátku 72 000 Kč (39 500 Kč 

+ 32 500 Kč) a o úmor dluhu ve výši 186 000 Kč, 

- bankovní účet snížen o počáteční splátku 72 000 Kč a o první roční splátku 

259 119 Kč, 

- dlouhodobý majetek navýšen o vstupní ceny zařízení, tj. 1 440 000 Kč a zároveň 

snížen o první odpis ve výši 144 000 Kč (65 000 Kč + 79 000 Kč), 

- snížení výsledku hospodaření o odpisy (144 000 Kč) a o úroky ve výši 73 485 Kč 

(40 318 Kč + 33 167 Kč). 

 

Dále si společnost pro své podnikání pronajímá areál, kde jsou umístěny provozní budovy 

a parkoviště. Pro společnost to přináší užitek ve formě úspor výdajů na pořízení vlastních 

budov a parkovišť. Navíc si celou výši nájmu může dát do nákladů. Cena toho areálu 

je stanovena na 8 mil. Kč. Tab. 4.12 udává, roční výši nájemného v jednotlivých sledovaných 

letech. 

 

Tab. 4.12: Výše nájemného v jednotlivých letech (v Kč) 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nájemné  334 800 335 900 338 000 343 200 349 400 351 000 356 400 

Zdroj: vlastní zpracování dle vnitropodnikových údajů 

 

Nájemné se vykazuje prostřednictvím současné hodnoty plateb, u které jsou náklady 

na zajištění dluhu stejné jako je vnitřní úroková míra leasingu, tj. 5, 37 %. Výpočet současné 

hodnoty plateb (SHPL) pro první rok 2004 je následující
53

: 

 

         
       

      
  

       

       
  

       

       
  

       

       
 

       

       
 

       

       

 
       

       
 

 

Současná hodnota platby ke konci roku 2004 je tedy 1 960 160 Kč. Vzorce pro ostatní roky 

jsou uvedeny v příloze č. 9. Výsledky těchto vzorů pak udává tabulka 4.13. 

                                                           
53

 Mařík, Maříková, 2005 
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Tab. 4.13:  Současné hodnoty plateb nájemného v jednotlivých letech (v Kč) 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SHPL 1 960 160 1 730 621 1 487 655 1 229 542 952 369 654 111 338 237 

Zdroj: vlastní zpracování dle vnitropodnikových údajů 

 

Tato aktivace se v rozvaze projeví zvýšením dlouhodobého majetku i dlouhodobých závazků 

ve výši současných hodnot z tab. 4.13. Běžný účet i výsledek hospodaření se sníží o skutečné 

nájmy uvedené v tab. 4.12. 

 

Společnost SOLANSKÝ s.r.o. pravidelně vkládá část svých výdajů do reklamy. Nejedná se 

ovšem o velké reklamní kampaně, jejichž vliv by se promítl i do dalších let. Z toho důvodu 

marketingové výdaje nebudou zahrnuty do dlouhodobého nehmotného majetku, 

a tudíž nebudou zohledněny v úpravě čistých operativních aktiv. Stejně tak tomu bude 

v případě nulových investic do vědy a výzkumu. Společnost SOLANSKÝ s.r.o. každý rok 

provádí školení svých zaměstnanců, které, stejně jako v případě marketingu, nemá podobu 

velké jednorázové investice, která by podniku přinesla užitek i v budoucnu. Jedná se 

o pravidelné školení, jež se každým rokem aktualizuje. Proto ani výdaje na toto školení 

zaměstnanců nebudou zohledněny ve výpočtu čistých operativních aktiv (NOA). 

 

V případě dlouhodobého finančního majetku společnost nevlastní žádné cenné papíry, 

tudíž se tento majetek, stejně jako dlouhodobý nehmotný majetek, nebude zohledňovat. 

 

Oběžná aktiva 

 

Podnik nevykazuje žádné krátkodobé cenné papíry, které by se měly v úpravě čistých 

operativních aktiv zohledňovat. Další operací, která se týká oběžných aktiv je snížení 

neúročených krátkodobých závazků. Společnost SOLANSKÝ s.r.o. má v krátkodobých 

závazcích závazky z obchodních úvěrů, závazky ke společníkům, k zaměstnancům, 

závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daňové závazky a jiné (neúročené) 

závazky. Podle metodiky Maříka a Maříkové (2005) se o tyto položky (v tomto případě celá 

výše krátkodobých závazků) mají snížit oběžná aktiva. Dojde také ke snížení položky 

krátkodobých závazků, která tedy bude nulová.  
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Po upravení dlouhodobých i oběžných aktiv se vytvoří upravená rozvaha, u které se, 

stejně jako u rozvahy původní, musí aktiva rovnat pasivům. Tato upravená rozvaha je 

uvedena v příloze č. 8.  

 

Pro vyčíslení čistých operativních aktiv je nutné si stanovit, jaká je výše neprovozních aktiv, 

která se od zjištěných operačních (provozních) aktiv odečte. Je použit postup metodiky 

Maříka a Maříkové (2005), kdy se nejprve určí provozně potřebná výše peněžních prostředků 

(PP), tj. 30 % z krátkodobých závazků ze skutečné rozvahy (tab. 4.2). Tato položka se poté 

odečte od skutečné výše peněžních prostředků z již upravené rozvahy uvedené v příloze č. 8 

a zjistí se velikost neprovozních aktiv. Poté se od zjištěných operačních aktiv z upravené 

rozvahy (příloha č. 8) tyto neprovozní aktiva odečtou a zjistí se tak velikost čistých 

operačních aktiv,  viz tabulka 4.14 (v tis. Kč). 

 

Tab. 4.14: Stanovení velikosti čistých operativních aktiv (v tis. Kč) 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Skutečná 

výše PP 
2 282,20 1 036,10 2 417,00 2 116,80 3 616,60 2 023,00 347,48 

Kr. závazky 6 797,00 8 057,00 8 340,00 8 832,00 6 795,00 3 383,00 7 802,00 

Provozně 

nutná výše PP 
2 039,10 2 417,10 2 502,00 2 649,60 2 038,50 1 014,90 2 340,60 

Neprovozní 

aktiva 
243,10 -1 381,00 -85,00 -532,80 1 578,10 1 008,10 -1 993,12 

Upravená 

aktiva 
14 278,36 14 923,72 16 335,66 16 963,80 17 048,97 18 613,11 19 285,48 

Čistá 

operační 

aktiva (NOA) 

14 035,26 16 304,72 16 420,66 17 496,60 15 470,87 17 605,01 21 278,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

b) Stanovení čistého operačního výsledku hospodaření (NOPAT) 

 

Dále se musel stanovit čistý operační výsledek. Pro lepší praktičnost byl použit provozní 

výsledek, od kterého byly odečteny platby za nájem a leasing a výsledek hospodaření 

z prodeje dlouhodobého majetku - ten byl zjištěn rozdílem tržeb z prodeje dlouhodobého 

majetku a zůstatkové ceny prodaného majetku podle údajů z výkazu zisku a ztráty 

(příloha č. 5), viz. tab. 4.15. 
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Tab. 4.15: Stanovení výsledku hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku (v tis. Kč) 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby z prodeje DM 1 466 715 3 114 2 215 609 2 295 1 403 

Zůstatková cena DM 883 571 1 069 384 229 1 898 152 

VH z prodeje DM 583 144 2 045 1 831 380 397 1 251 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Velikost NOPAT se pak vypočítala podle tabulky 4.16. Pro sazby daně z příjmů právnických 

osob byly použity skutečné hodnoty pro jednotlivé roky
54

. 

 

Tab. 4.16: Stanovení čistého provozního výsledku (v tis. Kč) 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní VH 3 395,00 993,00 2 212,00 2 426,00 1 040,00 -649,00 538,00 

Platba za nájem 334,80 335,90 338,00 343,20 349,40 351,00 356,40 

Platba za leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,12 

Odpisy majetku 

pronajatého na 

leasing 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 

VH z prodeje DM 583,00 144,00 2 045,00 1 831,00 380,00 397,00 1 251,00 

Upravený provozní 

VH 
3 146,80 1 184,90 505,00 938,20 1009,40 -695,00 -165,48 

Rozdíl mezi 

upraveným a 

původním VH 

-248,20 191,90 -1 707,00 -1 487,80 -30,60 -46,00 -703,48 

Původně placená daň 842,00 0,00 307,00 440,00 543,00 222,00 146,00 

Dodatečně vypočtená 

daň 
-69,50 49,89 -409,68 -357,07 -6,43 -9,20 -133,66 

Sazba daně 0,28 0,26 0,24 0,24 0,21 0,20 0,19 

NOPAT 2 374,30 1 135,01 607,68 855,27 472,83 -907,80 -177,82 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Provozní výsledek hospodaření byl zvýšen o platby za nájem a leasing a snížen o odpisy 

z leasingu a výsledku hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku. Stanovil se tak upravený 

provozní VH a vyčíslil se rozdíl mezi upraveným a původním VH. Z tohoto rozdílu byla 

                                                           
54

 ÚČETNÍ KAVÁRNA. Vývoj sazby daně z příjmů pr vnických osob [online]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2012-

04-06]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-

osob/ 
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vypočtena daň, která se i s původně placenou daní odečetla od upraveného výsledku 

hospodaření. Zbylá hodnota pak tvoří čistý provozní výsledek hospodaření  (NOPAT). 

 

c) Stanovení průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) 

 

Zjištění výše WACC se provádělo pomocí postupu uvedeného na stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu (MPO)
55

. Jedná se o Finanční analýzu podnikové sféry za rok 2010. 

 

Pro stanovení WACC se nejprve musela zjistit výše potřebných sazeb. Bezriziková sazba rf 

byla použita z údajů databáze časových řad ARAD, které jsou umístěny na internetových 

stránkách České národní banky. Jedná se o státní dluhopisy držené po dobu 10-ti let. 

Jejich výnosnost udává následující tabulka:  

 

Tab. 4.17: Hrubý výnos státního 10letého dluhopisu (v %) 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnos 4,04 3,61 3,68 4,65 4,09 3,68 3,75 

Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: ARAD, systém časových řad [online]. ČNB [cit. 2012-04-05]. 

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=12&p_sort=2&p_des=50&p_sest

uid=450&p_uka=5&p_strid=EBA&p_od=200401&p_do=201012&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C 

 

Dále byla zjištěna riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB). Postup MPO uvádí, 

že pokud je hodnota běžné likvidity větší než pohotová likvidita odvětví a menší než peněžní 

likvidita odvětví, bude tato sazba činit 0 %. Při porovnání tabulek 4.3 a 4.18 je vidět, 

že je tato podmínka splněna. Přirážka za finanční stabilitu podniku SOLANSKÝ s.r.o. bude 

tedy činit 0 %. 

 

  

                                                           
55

 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. MPO: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010 

[online]. MPO [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument89407.html 
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Tab. 4.18 Likvidita v odvětví dopravy a skladování v letech 2009 a 2010 

 

Položka / rok 2009 2010 

Běžná likvidita 1,57 1,48 

Pohotová likvidita  1,44 1,39 

Peněžní likvidita  0,45 0,43 

Zdroj: vlastní zpracování dle finanční analýzy podnikové sféry za rok 2010 

 

Další položkou, zohledňovanou ve WACC je riziková přirážka za velikost podniku (rLA), 

jejíž velikost činí 5 %. Je to dáno podmínkou, že úplatné zdroje podniku (UZ) jsou menší 

než 100 mil. Kč. Do úplatných zdrojů patří součet vlastního kapitálu a bankovních úvěrů  

a dluhopisů. Firma SOLANSKÝ s.r.o. nemá žádné bankovní úvěry ani nedrží dluhopisy, 

tudíž byl do tohoto součtu zařazen pouze vlastní kapitál a leasingové závazky, tj. ve všech 

letech byly UZ stejné jako vlastní kapitál v původní rozvaze (tab. 4.2), pouze v roce 2010 

došlo ke změně a výše úplatných zdrojů činí 16 434 000 Kč. 

 

Poslední přirážku, která je pro výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu potřebná 

je riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku (rPOD). Podle doporučení MPO 

je vhodné při stanovování této položky použít průměrnou hodnotu za odvětví, která je 

uvedena v příloze Finanční analýzy podnikové sféry za rok 2010 (viz. internetové stránky 

MPO, tab. 13.4 Doporučené minimální hodnoty rPOD).  Podnik SOLANSKÝ s.r.o. se řadí 

do odvětví dopravy a skladování a doporučenou minimální hodnotu má 2,14 %.  

 

Součtem zmíněných přirážek se získá re  nebo-li nVK, což jsou nálady vlastního kapitálu. 

Tabulka 4.19 shrnuje jednotlivé přirážky, pouze přirážka za finanční stabilitu zde není 

obsažena, neboť její hodnota je nulová. 
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Tab. 4.19: Stanovení výše nákladů vlastního kapitálu (v %) 

 

Přirážka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

rLA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

rf 4,04 3,61 3,68 4,65 4,09 3,68 3,75 

rPOD 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 

re 4,1114 3,6814 3,7514 4,7214 4,1614 3,7514 3,8214 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále se ve výpočtu WACC postupuje podle vzorce 2.49, přičemž náklady cizího kapitálu 

(nCZ) jsou ve výši úroků z leasingu a nájmu (5, 37 %) a další položky jsou použity z upravené 

rozvahy (viz. příloha č. 8). Náklady na cizí kapitál v případě nájmů jsou zohledněny ve všech 

letech. U leasingu to bude pouze v roce 2010, neboť právě v tomto roce byla uzavřena 

leasingová smlouva. Jako sazby daně z příjmů právnických osob byly využity skutečné 

hodnoty pro jednotlivé roky
56

. Stručné shrnutí tohoto výpočtu udává tabulka 4.20. 

 

Tab. 4.20: Stanovení WACC 

 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

nCZ  0,0537 0,0537 0,0537 0,0537 0,0537 0,0537 0,1074 

nVK  4,1114 3,6814 3,7514 4,7214 4,1614 3,7514 3,8214 

CZ/K  0,1373 0,1160 0,0911 0,0725 0,0559 0,1893 0,2276 

VK/K 0,8627 0,8840 0,9089 0,9275 0,9441 0,8107 0,7724 

sazba daně (d) 0,2800 0,2600 0,2400 0,2400 0,2100 0,2000 0,1900 

(1-d) 0,7200 0,7400 0,7600 0,7600 0,7900 0,8000 0,8100 

WACC 3,5523 3,2591 3,4135 4,3821 3,9313 3,0493 2,9713 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 ÚČETNÍ KAVÁRNA. Vývoj sazby daně z příjmů pr vnických osob [online]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2012-

04-06]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-

osob/ 
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d) Výpočet EVA 

 

Vlastní výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty pak bude určen vzorcem 2.45. 

Velikost investovaného kapitálu (C) je dána výší čistých operativních aktiv (NOA) k počátku 

období (tj. ke končenému stavu minulého období). Proto je EVA počítána až od roku 2005. 

 

Tab. 4.21: Výpočet ekonomické přidané hodnoty  

 

Položka/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

NOPAT (v tis. Kč) 1 135,01 607,68 855,27 472,83 - 907,80 - 177,82 

C (v tis. Kč) 14 035,26 16 304,72 16 420,66 17 496,60 15 470,87 17 605,01 

WACC (v %) 3,2591 3,4135 4,3820 3,9313 3,0493 2,9713 

EVA (v tis. Kč) 677,58 51,12 135,71 - 215,02 - 1 379,55 - 700,91 

Změna X - 92,46% 165,48% - 258,43% - 541,59% 49,19% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnost SOLANSKÝ s.r.o. až do roku 2007 tvořila hodnotu, ve zbývajících letech pak 

docházelo ke snížení hodnoty pro vlastníky. Meziroční změna ukazatele EVA je také 

zobrazena v tabulce 4.21. Největší nárůst hodnoty nastal v roce 2007, kdy se ekonomicky 

přidaná hodnota oproti roku 2006 zvýšila o 165,44 %. Naopak nejvyšší pokles hodnoty byl 

v roce 2009, a to ve výši 541,64 % oproti roku 2008. Pro lepší orientaci je časová řada 

hodnoty EVA znázorněna v následujícím grafu: 

 

Graf 4.27: Vývoj ekonomické přidané hodnoty (tis. Kč) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné největší ekonomickou přidanou hodnotu má podnik v roce 2005 a naopak 

nejvíce na hodnotě ztratil v roce 2009, a to 1 379 550 Kč. V následujícím roce došlo 

ke zvýšení, které ovšem nepřekročilo ztrátové položky.  

 

 

4.4.2  Relativní EVA 

 

Tabulka 4.22  udává velikost vybraných ukazatelů relativní ekonomické přidané hodnoty. 

Konkrétně je zde vypočten ukazatel hodnotové rozpětí, relativní EVA podle London Business 

School a EVA – rentabilita tržeb. 

 

Pomocí ukazatele hodnotového rozpětí byla zjištěna výnosnost kapitálu v jednotlivých letech. 

Největší výnosnost byla v roce 2005, kdy z každé koruny investovaných čistých operativních 

aktiv přibylo 4,16 % na ekonomickou přidanou hodnotu. Nejméně tomu bylo v roce 2009, 

kdy byl také podnik v účetní ztrátě. 

 

Tab. 4.22: Relativní ukazatele EVA (v %) 

 

Položka/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnotové rozpětí 4,16 0,31 0,78 -1,39 -7,84 -3,29 

Relativní EVA 

podle London 

Business School 

1,12 0,08 0,16 -0,31 -2,20 -0,96 

EVA ROS 1,33 0,09 0,22 -0,32 -2,16 -0,95 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Relativní ukazatel EVA podle London Business School udává, jaký podíl z tvorby hodnoty 

v podniku připadá na jeho vlastníky. Nejvíce tomu bylo opět v roce 2005, kdy 1,12 % 

z hodnoty podniku připadlo jeho vlastníkům. Nejméně tomu bylo v roce 2009, kdy došlo 

k 2,2 % snížení a vlastníci podniku tedy ztráceli. V případě EVA ROS (rentability tržeb) 

došlo k vyčíslení provozní ziskové marže. Ta byla opět nejvyšší v roce 2005, a nejnižší 

v roce 2009. 

 



100 
 

 
 

4.4.3  RONA 

 

U výnosnosti čistých aktiv (RONA) došlo k poměření čistého provozního zisku (NOPAT) 

a čistých aktiv (NOA). V tabulce 4.23 se porovnává hodnota čistých provozních aktiv 

a hodnota WACC stanovená podle tabulky 4.20. Až do roku 2007 docházelo k výnosnosti 

čistých aktiv, neboť hodnota RONA převyšovala vážené náklady kapitálu. Od roku 2008 

tomu již bylo naopak.  

 

Tab. 4.23: Výnosnost čistých aktiv (v %) 

 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RONA 16,917 6,961 3,701 4,888 3,056 -5,156 -0,836 

WACC 3,552 3,259 3,413 4,382 3,931 3,049 2,971 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

4.4.4  GROGA-CF 

 

Při výpočtu výnosnosti hrubých aktiv (GROGA – CF) se měl poměřovat zprovozní zisk 

po zdanění a odpisy (NOPAT + odpisy)  a podělit se hrubými aktivy. Pro detailnější rozbor 

dlouhodobého majetku nebyly poskytnuty potřebné doklady (např. aktuální pořizovací ceny, 

reálné opotřebení apod.), tudíž se v tomto výpočtu zahrnuly opět čistá provoní aktiva (NOA). 

Proto jsou také výsledky až do roku 2009 stejné jako v případe ukazatele RONA. Výjimkou je 

rok 2010, kdy došlo k přičtení odpisů za leasing (viz. tabulka 4.24). 

 

Tab. 4.24: Výnosnost hrubých aktiv (v %) 

 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

GROGA - CF 16,917 6,961 3,701 4,888 3,056 -5,156 -0,178 

WACC 3,552 3,259 3,413 4,382 3,931 3,049 2,971 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Stejně jako u předcházejícího ukazatele RONA docházelo až do roku 2007 k příznivým 

výsledkům, kdy ukazatel výnosnosti hrubých aktiv byl větší než vážené náklady kapitálu. 

V další letech je tomu již obráceně. 

 

 

4.5  Souhrnné indexy hodnocení výkonnosti  

 

Při analýze souhrnných indexů hodnocení výkonnosti podniku byl jako první použit rozklad 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. Dále budou provedeny i výpočty různých bonitních 

a bankrotních modelů. 

 

 

4.5.1  Rozklad ukazatele ROE 

 

Následující obrázek 4.1 zachycuje pyramidální rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu pro rok 2010. Zbývající roky, tj. 2004 až 2009 jsou uvedeny v příloze 10. 

Některé výpočty se, od původně zjištěného ukazatele ROE v tab. 4.5, mírně liší, neboť se při 

rozkladu nezahrnovalo časové rozlišení aktiv. 

 

Obr. 4.1: Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu pro rok 2010 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při rozkladu rentability vlastního kapitálu roku 2010 je zřejmé, jak jednotlivé položky na daný 

vrcholový ukazatel působily. Je zde patrné, že krátkodobé závazky mají na aktivech větší 
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podíl než závazky dlouhodobé a vlastní kapitál je vyšší než cizí kapitál. Podle ukazatele 

finanční páky pak každá investovaná koruna z vlastního kapitálu přinesla 1,69 Kč ve formě 

aktiv.  

 

V případě obratu celkových aktiv (T/A) každá koruna z celkových aktiv (dlouhodobých 

i oběžných) přinesla podniku tržby ve výši 2,98 Kč. Investice do vložených oběžných aktiv 

se pak podniku SOLANSKÝ s.r.o. vrátila přibližně po 78 dnech, zatímco u dlouhodobých 

aktiv to bylo již za 44 dní.  

 

Celkové náklady v poměru k tržbám (N/T) udávají, z jaké části byly tyto náklady tržbami 

kryty. V roce 2010 to bylo 99,83 % a rentabilita tržeb (EBIT/T) tak byla 0,17 %. 

Podle poměru čistého zisku po zdanění (EAT) a zisku před zdaněním (EBT) se zjistilo, 

že po zaplacení daní podniku zůstane 23,39 % zisku. Je to způsobeno tím, že podnik měl 

v tomto roce nízký provozní hospodářský výsledek, ztrátu ve finančním hospodářském 

výsledku a v konečném důsledku byl výsledek hospodaření za běžnou činnost ve ztrátě 

22 000 Kč. V konečném součtu s mimořádným výsledkem hospodaření podnik vykazoval 

zisk ve výši 29 000 Kč (viz. výkaz zisku a ztráty příloha č. 5). Ukazatel úrokové redukce 

(EBT/EBIT) značí, že po uhrazení úroků zůstane podniku 98,41 % zisku před zdaněním. 

 

 

4.5.2  Bankrotní modely 

 

V této části bude podnik SOLANSKÝ s.r.o. hodnocen pomocí Altmanova modelu, Tafflerova 

modelu, indexu důvěryhodnosti IN05 a Beaverovy jednorozměrné diskriminační analýzy. 

Jedná se o bankrotní modely, které mají určit stav finančního zdraví podniku a zjistit, 

zda podniku nehrozí bankrot.. 

 

Altmanův model 

 

Pro zjištění hodnoty indexu Z byly použity dva postupy, a to tradiční Altmanův model 

a model modifikovaný pro podmínky České republiky, který ve své publikaci uvedla Růčková 

(2011). Výsledky obou ukazatelů jsou zachyceny v tabulce 4.25 a grafu 4.28. 
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Tab. 4.25: Stanovení Altmanova indexu 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

x1 0,04 0,00 0,05 0,05 0,25 0,34 0,31 

x2 0,00 0,10 0,13 0,19 0,23 0,27 0,18 

x3 0,17 0,04 0,08 0,05 0,04 -0,04 0,00 

x4 1,86 1,68 1,82 1,82 2,42 2,47 1,45 

x5 1,93 2,36 2,29 2,51 2,86 2,94 2,82 

Z-index 3,27 3,28 3,46 3,64 4,38 4,33 3,81 

Z´ (Růčková) 3,36 2,35 3,24 3,23 5,23 5,46 4,16 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V případě interpretace klasického Altmanova indexu finančního zdraví (Z) je vidět, 

že jeho hodnota postupně rostla až do roku 2008 a poté se mírně snižovala. Ve všech letech 

tento index má vyšší hodnotu než hraniční hodnota 2,99, tudíž to znamená, 

že podle klasického Altmanova modelu finančního zdraví je podnik v pásmu prosperity, 

kdy je podnik, v rámci finanční situace, úspěšný. 

 

Graf 4.28: Vývoj Altmanova indexu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro české podmínky vznikl upravený tvar Altmanova indexu – Z-skóre neboli Z´, který ve své 

publikaci uvedla Růčková (2011).  Výsledky Z-skóre jsou obdobné, jako u klasického 
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modelu. Na začátku sledovaného období (rok 2004) vyšla hodnota 3,36, což je nad hranicí 

značící uspokojivou finanční situaci. O rok později byl podnik v tzv. „šedé zóně“,  

kdy výsledek finanční situace nelze přesně určit. V roce 2006 Z´ vzrostlo a dále postupně 

stoupalo. V roce 2009 pak dosáhla hodnota Z-skóre svého maxima (5,46), 

protože v posledním roce došlo z novu k mírnému snížení na 4,16. Nicméně od roku 2006 byl 

podnik stále v dobré finanční situaci, neboť jednotlivé hodnoty Z´ byly větší než hraniční 

hodnota 2,6. 

 

Tafflerův model 

 

Tafflerův model rovněž pracuje se Z-skóre, ovšem je zde kladen vyšší důraz na likviditu. 

Pokud index je menší než nula, značí to velkou pravděpodobnost bankrotu. 

Potřebné ukazatele x i konečná velikost Tafflerova Z-skóre jsou uvedeny v tabulce 4.26.   

 

Společnost SOLANSKÝ s.r.o. má ve všech sledovaných letech Z-skóre vyšší než je kritická 

hraniční hodnota nula, tudíž je pravděpodobnost bankrotu nízká. 

 

Tab. 4.26 Stanovení Tafflerova indexu Z-skóre 

  

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

x1 0,49 0,11 0,24 0,15 0,14 -0,23 0,02 

x2 1,11 0,99 1,15 1,15 1,86 1,73 1,48 

x3 0,35 0,37 0,35 0,35 0,29 0,16 0,30 

x4 -0,12 -0,14 -0,11 -0,11 -0,05 -0,02 -0,10 

Z-skóre 0,45 0,23 0,32 0,28 0,36 0,13 0,24 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V následujícím grafu 4.29 je zobrazen průběh Tafflerova Z-skóre společnosti SOLANSKÝ 

s.r.o. v období let 2004 až 2010. 
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Graf 4.29: Vývoj Tafflerova modelu Z-skóre 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejmenší pravděpodobnost bankrotu byla v roce 2004, poté až do roku 2008 docházelo 

k mírnému kolísání. V roce 2009 byla pravděpodobnost nejvyšší, což mohlo být způsobeno 

záporným hospodářským výsledkem v tomto roce. V roce 2010 se pak hodnota Z-skóre 

zvýšila a riziko pravděpodobného bankrotu se tím snížilo. 

 

Model IN – Index důvěryhodnosti  

 

V rámci indexu důvěryhodnosti byly provedeny propočty potřebných ukazatelů x a pomocí 

nich byl podle rovnice 2.62 zjištěn konečný index důvěryhodnosti IN05. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 4.27. 

 

Tab. 4.27: Stanovení indexu důvěryhodnosti IN05 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

x1 2,86 2,68 2,82 2,82 3,42 3,47 2,45 

x2 0,00 0,00 0,00 0,00 40,61 0,00 63,00 

x3 0,17 0,04 0,08 0,05 0,04 -0,04 0,00 

x4 1,93 2,36 2,29 2,51 2,86 2,94 2,82 

x5 1,11 0,99 1,15 1,15 1,86 3,19 2,03 

IN05 1,55 1,10 1,28 1,21 3,00 1,21 3,63 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Trend vývoje indexu důvěryhodnosti IN05 je zobrazen v následujícím grafu 4.30: 

 

Graf 4.30: Vývoj indexu důvěryhodnosti IN05 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Index důvěryhodnosti IN05 byl v podniku SOLANSKÝ s.r.o. se většinou pohybuje v pásmu 

šedé zóny, která má hraniční hodnoty 0,9 až 1,6. Až v roce 2008 došlo ke změně, 

kdy s pravděpodobností 67 % podnik tvořil hodnotu. V roce 2009 z důvodu ztráty index 

znovu klesl do oblasti šedé zóny, ale již v roce 2010 nastalo zlepšení situace jako v roce 2008. 

I přes nízké hodnoty je pozitivní, že se podnik ani v jednom roce nedostal do zóny 

pravděpodobného bankrotu (tj. IN05 nebylo nižší než 0,9). 

 

Beaverova jednorozměrná diskriminační analýza 

 

Při stanovení Beermanovy diskriminační funkce byla opět nejprve vypočtena jednotlivá x 

a pomocí nich se stanovila hodnota funkce Df. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

4.28.  
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Tab. 4.28: Stanovní Beermanovy diskriminační funkce Df 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

x1 0,14 0,30 0,38 0,47 0,69 0,68 0,71 

x2 0,37 -0,15 0,17 -0,03 0,22 -0,25 -0,13 

x3 7,17 0,33 0,08 0,13 -0,56 0,04 -0,31 

x4 0,35 0,37 0,35 0,35 0,29 0,29 0,41 

x5 0,09 0,02 0,04 0,02 0,01 -0,01 0,00 

x6 0,17 0,04 0,08 0,05 0,04 -0,04 0,00 

x7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x8 1,93 2,36 2,29 2,51 2,86 2,94 2,82 

x9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x10 0,49 0,11 0,24 0,15 0,13 -0,13 0,01 

Df 0,15 0,23 0,20 0,26 0,31 0,38 0,36 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obecně platí, že čím je hodnota funkce Df nižší, tím je to pro podnik lepší. U společnosti 

SOLANSKÝ s.r.o. však Beermanova diskriminační funkce v čase převážně roste. 

Pro lepší orientaci jsou výsledné hodnoty Df z tabulky 4.28 znázorněny také v následujícím 

grafu 4.31. 

 

Graf 4.31: Vývoj Beermanovy diskriminační funkce (Df) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro první rok je hodnota Df 0,15, která podle Beermana velmi pozitivně hodnotí podnik 

označením „velice dobrý“. V dalších třech letech se jedná o „dobrý podnik“, neboť hodnoty 

Df jsou menší než 0,3 a zároveň větší než 0,25. Od roku 2008 je hodnota funkce větší než 0,3, 

což podle Beermana značí „špatný podnik“.   

 

 

4.5.3  Bonitní modely 

 

Z hlediska bonitních modelů je pro hodnocení společnosti SOLANSKÝ s.r.o. použita bilanční 

soustava podle Rudolfa Douchy, Tamariho model,Kralickův quicktest a skóre bonity. 

 

Bilanční soustava podle Rudolfa Douchy 

 

V příloze č. 11 jsou uvedeny tabulky výsledků jednotlivých dílčích ukazatelů. V grafu 4.32 

je pak graficky znázorněn průběh bilanční analýzy I a II. 

 

Graf 4.32: Vývoj bilanční soustavy I a II 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

U analýzy prvního stupně jsou všechny roky ohodnoceny jako úspěšné, neboť jejich hodnoty 

jsou větší než 1.  V případě bilanční analýzy II jsou výsledky obdobné – všechny převyšují 

hraniční hodnotu 1, která značí dobré hodnoty a podniky se z hlediska Douchovy bilanční 
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analýzy hodnotí kladně. Z finančního pohledu se tedy jedná o podnik s dobrým finančním 

zdravím. 

 

Tamariho model 

 

Pro výpočet tohoto modelu se v prvé řadě musely zjistit hodnoty odvětví, které jsou uvedeny 

v příloze č. 12. Jedná se o údaje za odvětví v období let 2004 až 2007 pro ekonomické 

subjekty z odvětví dopravy a s počtem zaměstnanců od 0 do 49. Následně poté byly 

vypočítány hodnoty jednotlivých ukazatelů T1 až T6. Pro T4 nebyla nalezena hodnota 

nedokončené výroby, proto byl pro výpočet použit stav zásob, který tuto položku obsahuje. 

Konkrétní výsledné hodnoty ukazatelů T vyjadřuje tabulka 4.29.  

 

Tab. 4.29: Hodnoty „T“ odvětví  

 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 

T1 1,122 0,829 0,818 1,126 

T2 0,132 0,117 0,121 0,112 

T3 1,797 1,633 1,582 1,644 

T4 54,327 58,972 66,712 75,709 

T5 5,035 5,241 5,659 6,384 

T6 5,721 6,070 6,693 6,095 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro vyhodnocení musely být z těchto časových řad tabulky 4.29 zjištěny kvartily a mediány. 

K jejich sestavení se výše uvedené hodnoty zařadily sestupně od nejmenší po největší 

a pomocí statistických charakteristik polohy byly zjištěny požadované hodnoty, které uvádí 

tab. 4.30. Dolní kvartil (DK) byl vyjádřen průměrem prvních dvou nejnižších hodnot, medián 

průměrem druhé a třetí hodnoty a horní kvartil (HK) byl zjištěn průměrem dvou posledních 

nejvyšších hodnot. V tabulce 4.30 jsou uvedeny charakteristiky polohy pro všechny ukazatele 

T, ovšem ne všechny se budou při bodovém ohodnocení zohledňovat (viz. příloha č. 1 – 

Tamariho model). 
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Tab. 4.30: Charakteristiky polohy odvětví 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

DK 0,823 0,115 1,608 56,649 5,138 5,895 

HK 1,124 0,127 1,720 71,211 6,021 6,394 

Medián 0,975 0,119 1,639 62,842 5,450 6,082 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jednotlivé ukazatele T společnosti SOLANSKÝ s.r.o. jsou obsaženy v tabulce 4.31. V tabulce 

4.32 je pak bodové ohodnocení podnikových ukazatelů na základně stanovených bodů 

či porovnáním kvartilů a mediánů z daného odvětví.  

 

Tab. 4.3: Hodnoty „T“ podniku SOLANSKÝ s.r.o. 

 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T1 1,862 1,679 1,821 1,820 2,420 2,469 1,449 

T2 0,127 0,041 0,070 0,036 0,016 -0,046 0,001 

T3 1,113 0,992 1,150 1,151 1,864 3,195 2,029 

T4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

T5 0,151 0,257 0,263 0,240 0,426 0,459 0,400 

T6 33,082 -519,485 28,372 30,524 6,994 5,221 5,988 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nutno dodat, že dřívější úprava ukazatele T4 (počítaní s celkovými zásobami místo 

s nedokončenou výrobou) nebude mít dopad na celkový výsledek tohoto modelu, 

neboť podnik SOLANSKÝ s.r.o. nemá zásoby, tudíž ani nedokončenou výrobu. Proto tato 

položka má nulové hodnoty a ukazatel odvětví T4 tedy nebude výpočet ovlivňovat.  
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Tab. 4.32: Bodové ohodnocení Tamariho modelu 

 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T1 25 25 25 25 25 25 25 

T2 10 0 0 0 0 0 0 

T3 10 5 10 15 15 20 20 

T4 0 0 0 0 0 0 0 

T5 0 0 0 0 0 0 0 

T6 10 0 10 10 10 0 3 

Body 55 30 45 50 50 45 48 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky Tamariho modelu společnosti SOLANSKÝ s.r.o. se nemohou pokládat 

za jednoznačné, neboť je model převzatý ze zahraničí, tudíž zde můžou existovat určité 

rozdíly. Obecně platí, že čím vyšší je dosažené číslo, tím je bonita podniku lepší, 

přičemž maximálně může podnik získat 100 bodů. Společnost SOLANSKÝ s.r.o. měl nejlepší 

bonitu v roce 2004, a to 55 bodů, naopak nejméně to bylo v roce 2005, a to 30 bodů. 

V další letech se bonita podniku pomalu zlepšovala a zhoršovala. Na konci sledované časové 

řady, v roce 2010, byla bonita podniku ohodnocena 48 body, tedy podnik získal 48 % 

z maximálně dosažených bodů. Podle Mariniče (2008) je podnik po celou dobu sledování 

v kategorii uspokojivých výsledků, ovšem není jisté, jak se bude z finančního hlediska dále 

vyvíjet. 

 

Kralickův quicktest 

 

Při stanovení výsledné hodnoty Kralickova quictestu byly spočítány pomocné ukazatele, 

které jsou uvedené v příloze č. 13. Následující graf 4.33 pak znázorňuje průběh tohoto 

ukazatele v letech 2004 až 2010. 
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Graf 4.33: Vývoj Kralickova quicktestu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak již bylo zmíněno, výsledky jednotlivých pomocných ukazatelů jsou uvedeny v příloze 

č. 13. Podle grafu 4.33 je patrné, že vývoj Kralickova quicktestu má kolísavý průběh. 

Svého maxima, a zároveň také hraniční bonitní hodnoty 3, dosáhl hned v prvním sledovaném 

roce. Poté jeho hodnota prudce klesla na 1,75 a v roce 2006 opět stoupla na 2,75. 

Postupně pak docházelo k poklesům, kdy v roce 2009 ukazatel dosáhl svého minima 

s hodnotou 1,25. V posledním roce došlo opět k mírnému růstu a podnik se dostal na stejnou 

hranici jako v letech 2005 a 2008, tj. 1,75.  

 

Společnost SOLANSKÝ s.r.o. se ani v jednom roce nedostala pod hodnotu 1, která značí 

finanční potíže. Nicméně jako bonitní se jevil pouze v roce 2004, kdy byl na hranici šedé 

zóny a bonitního podniku. V ostatních letech byl podnik v šedé zóně, tudíž nelze přesně určit, 

zda nemá podnik menší finanční potíže. Podle bodového hodnocení by se dalo říci, že v roce 

2006 a ještě také v roce 2007 se podnik blížil k pozitivním bonitním výsledků. Roky 2005, 

2008 a 2010 jsou ve středním pásmu a rok 2009 měl nejnižší bodové ohodnocení blížíce 

se k dolní hranici šedé zóny – tudíž se zde již mohly vyskytovat platební potíže. Je vhodné 

zdůraznit, že v tomto roce podnik vykazoval ztrátu. 
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Skóre bonity 

 

Posledním ukazatelem hodnotícím finanční situaci podniku je skóre bonity (credit score), 

které bylo zjištěno pomocí tabulky 4.33. Tabulka je navržena pro poslední dva roky, tedy pro 

rok 2009 a 2010. Byly doplněny limity ve výši nula u rentability celkového kapitálu 

a rentability vlastního kapitálu. Důvodem pro nulové hodnoty je výpočet úrokových mír, 

které dané limity určují. V případě rentability celkového kapitálu (ROA) je limitem průměrná 

úroková míra z přijatých úvěrů. Ovšem společnost SOLANSKÝ s.r.o. nevyužívá žádný 

úročený úvěr, tudíž hodnota této položky je nulová. Obdobně tomu je u rentability vlastního 

kapitálu (ROE), kde mezní přijatelnou hodnotou byla zdaněná úroková míra z přijatých úvěrů. 

 

V roce 2009 vycházely některé ukazatele záporně a v tabulce skóre bonity byly ohodnoceny 

jako nulové. Konkrétně to bylo u ROA (-3,61 %) a ROE (- 6,51%). Proto také u těchto 

ukazatelů nebylo možné určit podílový index a procento změny. Stejně tak nebylo možné 

u úrokového krytí určit procento z důvodu nulové hodnoty v roce 2009. V tomto roce totiž 

podnik neúčtoval žádné nákladové úroky. Pro položku krytí zásob pracovním kapitálem byly 

opět výsledné hodnoty nulové, neboť podnik SOLANSKÝ s.r.o. nevykazuje žádné zásoby. 

 

Skóre bonity pro rok 2009 ve výši 1,5041 bodů značí podnik s dobrým finančním zdravím. 

Další podmínkou dobrého zdraví bylo, aby pohotová likvidita a úrokové krytí měly 

minimálně 1,0 bodů. I tuto podmínku podnik splňuje, neboť pohotová likvidita je ve výši 

2,6623 bodů a ukazatel úrokového krytí má sice nulovou hodnotu, nicméně ta je způsobena 

nulovými nákladovými úroky, a proto se v tomto případě na ni nebere zřetel. 

 

V roce 2010 měl podnik skóre bonity 4,3482 bodů, které odpovídají podnikům s pevným 

finančním zdravím. Další podmínkou byla velikost ROE minimálně 1,5 bodů a u ostatních 

ukazatelům minimálně 1,0 bodů. ROE v roce 2010 bylo ovšem nižší (0,0019 bodů) a stejně 

tak i ROA neodpovídá druhé podmínce (krytí zásob pracovním kapitálem z důvodů jeho 

neexistence se nezohledňuje). Proto se podnik z hlediska bonity přesouvá do druhé kategorie, 

stejně jako v roce 2009, a to k podnikům s dobrým finančním zdravím. V této kategorii již je 

splněna druhá podmínka.  
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Tab. 4.33: Stanovení skóre bonity  

 

Ukazatel Limit 

2010 2009 

Index Procento 
hodnota body hodnota body 

Rentabilita celkového 

kapitálu 
0,00 0,0048 0,0000 0,0000 0,0000 

nelze 

určit 
0,00% 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 
0,00 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000 

nelze 

určit 
0,00% 

Provozní pohotová 

likvidita 
1,2 2,0287 1,6906 3,1948 2,6623 0,6350 -36,50% 

Krytí zásob pracovním 

kapitálem 
0,7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,00% 

Krytí čistých dluhů 

provozními toky 
0,3 3,5396 11,7988 1,9087 6,3624 1,8544 85,44% 

Úrokové krytí 5 63,0000 12,6000 0,0000 0,0000 0,0000 nelze určit 

Celkem X X 26,0894 X 9,0248 X X 

Skóre bonity X X 4,3482 X 1,5041 2,8909 189,09% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

4.2  Nefinanční ukazatele 

 

Prvním z použitých nefinančních ukazatelů pro analýzu podniku SOLANSKÝ s.r.o. bude 

analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (SWOT). Konečné zhodnocení 

a návrh příslušných opatření bude provedeno prostřednictvím výsledné tabulky balanced 

scorecard.  

 

 

4.2.1  SWOT analýza 

 

Informace k analýze SWOT poskytl odpovědný pracovník firmy SOLANSKÝ s.r.o., 

který po pečlivém uvážení vypsal podnikové silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. 
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Maximálně mohl u každé části uvést 5 položek a zároveň každou bodově ohodnotit v rozmezí 

0 až 10 bodů, přičemž 0 bodů značí položku nevýznamnou a 10 bodů je pro položky, 

které jsou nejvíce důležité pro chod a existenci firmy.  

 

Do silných stránek byla zařazena finanční stabilita, neboť podnik nevyužívá žádné bankovní 

úvěry či půjčky. Všechno hradí výhradně ze svých vlastních zdrojů, využil pouze dva 

leasingy, a to na nákladní automobil a jeho návěs. Dále byli uvedeni kvalifikovaní pracovníci 

(profesionální řidiči), kteří jsou schopni jezdit po celé Evropě a znají celní problematiku 

i takových zemí, jako je Černá Hora, Srbsko či Chorvatsko, kam konkurenční podniky 

nejezdí. Jako poslední silná stránka byla zmíněna pružnost (flexibilita) podniku, 

která je charakteristická především tím, že je schopen rychle reagovat na změny trhu 

či požadavky zákazníků. 

 

Slabé stránky jsou především v malé propagaci podniku a také v tom, že podnik nemá vlastní 

zázemí. Prostory pro kanceláře, dílny či parkování si pronajímá, takže je zde stálá závislost 

na vlastníkovi těchto objektů. Třetí slabou stránkou byl zmíněn starší vozový park. 

Podnik SOLANSKÝ s.r.o. své auta hodně využívá, tudíž již mají najeto mnoho kilometrů, 

jsou již více poruchové a musí se častěji opravovat. 

 

Jako možnou příležitost byly označené nízké ceny nových nákladních automobilů. 

Konkurenční boj na trhu výrobců nákladních, stejně jako osobních, automobilů roste, 

a proto se snaží prodejci lákat také nižší cenou či různými výhodami pro podnikatele a firmy. 

Rovněž může podnik nalézt příležitost v tom, že v případě různých finančních 

či legislativních změn, konkurence nebude tak stabilní a společnost SOLANSKÝ s.r.o. 

si dokáže udržet či zlepšit svou pozici na trhu. Další příležitostí je rozmach moderní 

technologie. Věda a výzkum stále spějí kupředu a tak odborníci vynalézají např. technologie, 

které umožňují přesně hlídat spotřebu nafty či polohu vozidel, a tím tak vyčíslit ekonomiku 

jedné jízdy. Pomocí těchto vymožeností může zavádět opatření, která mu pomohou lépe 

kontrolovat využití automobilů, výši nákladů či celkovou hospodárnost jízdy. 

 

V položce hrozby jsou zahrnuty neustále se zvyšující sazby mýtného a také zvyšování ceny 

nafty. Celou jízdu tyto položky prodraží, a to se potom odrazí i na cenách poskytovaných 

služeb. V boji o zákazníky se pak může stát, že podnik nebude moci zvyšovat ceny 
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+21 

-20 

za přepravy (nebo v horším případě je bude v rámci konkurenčního boje ještě snižovat),  

a tím se snadno může podnik dostat do finančních a existenčních potíží.   

 

Výše zmíněné jednotlivé položky i jejich bodové ohodnocení značí následující tabulka: 

 

Tab. 4.34: SWOT analýza podniku SOLANSKÝ s.r.o. 

 

Silné stránky (+) Body Slabé stránky (-) Body 

Finanční stabilita 9 Starší vozový park 9 

Kvalifikovaní pracovníci 8 Malá reklama 5 

Flexibilita podniku 7 Bez vlastního zázemí 6 

Celkem 24 Celkem 20 

Příležitosti (+) Body Ohrožení (-) Body 

Nízké ceny nových aut 9 Zvyšování mýtného 8 

Finanční nestabilita konkurence 6 Zdražování nafty 10 

Moderní technologie 6 Cenový boj s konkurencí 9 

Celkem 21 Celkem 27 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 4.2: Matice modelových strategií:
57
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Zdroj: vlastní zpracování 
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CZECH ENGINEERING. Management: Pou ití matice SWOT (TOWS) [online]. Czech Engineering 

[cit. 2012-04-13]. Dostupné z: http://www.czech-engineering.com/management/6.html 
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Podle matice modelových strategií se podnik SOLANSKÝ s.r.o. nalézá v kvadrantu TS. 

Jedná se o situaci, kdy má více silných stránek, ale také ohrožení. Měl by se proto na své silné 

stránky zaměřit a využít je k eliminaci případných hrozeb. 

 

 

4.2.2  Balanced scorecard 

 

Poslední metodou v rámci hodnocení výkonnosti podniku je balanced scorecard. 

Pomocí zjištěných informací, získaných předchozími analýzami a také interními informacemi, 

byla vytvořena tabulka, která uvádí, na co by se měl podnik zaměřit, aby byl prosperující  

a úspěšný. Tabulka popisuje čtyři základní perspektivy a jejich strategické cíle, měřítka, 

cílové hodnoty a opatření a je uvedena v příloze č. 14. 
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5  Vyhodnocení analýz, návrhy a doporučení 

 

V rámci páté kapitoly dojde k vyhodnocení jednotlivých analýz a stanovení návrhů 

a doporučení pro zlepšení současného stavu podnik SOLANSKÝ s.r.o. 

 

 

5.1  Vyhodnocení jednotlivých analýz 

 

Podnik SOLANSKÝ s.r.o. se zabývá nákladní přepravou, což je také vidět z analýzy aktiv, 

kdy velkou položkou je dlouhodobý hmotný majetek, zastoupený především nákladními 

automobily. Neuspokojivý je stoupající trend pohledávek, kdy v porovnání let 2004 a 2010 

došlo k nárůstu o 199,13 %. Jedná se o situaci, která může mít zásadní vliv na budoucí vývoj 

podniku, neboť to může ohrozit jeho finanční stabilitu a platební schopnost. 

Pozitivní výsledek uvádí analýza pasiv, kdy je vidět, že u podniku ve všech letech převyšují 

vlastní zdroje nad cizími. Podnik tak není příliš zadlužen a má větší jistotu, že bude moci 

splatit závazky ze svých zdrojů. Při horizontální analýze se ovšem zjistilo, že krátkodobé 

závazky postupně vzrostly. 

 

Z hlediska běžné likvidity se podnik SOLANSKÝ s.r.o. v průběhu sledovaného období 

zlepšil, a tím tak snížil riziko platební neschopnosti, které se ho týkalo od roku 2004  

do roku 2007. V posledním roce 2010 měl navíc lepší výsledky, než dosahovala běžná 

likvidita celkového odvětví dopravy a skladování. Pohotová likvidita je stejná jako běžná, 

neboť podnik neúčtuje žádné zásoby. Tento ukazatel tedy nemá pro podnik význam a 

z hlediska výsledků za celé odvětví je na tom hůře. Peněžní likvidita podniku v čase kolísala, 

přičemž ani jednou podnikové peněžní prostředky (v pokladně či na bankovním účtu) 

nedokázaly pokrýt veškeré své krátkodobé závazky. V posledním roce to bylo dokonce 

nejméně, kdy bylo pouhých 13 % krátkodobých závazků kryto peněžními prostředky 

podniku. V posledních letech na tom byl podnik, z hlediska porovnání se stavem v odvětví, 

hůře. 

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu v čase rostl, až se v roce 2010 dostal na hodnotu  

8 026 000 Kč. Jedná se o sumu, která podniku zůstala (ve formě oběžných aktiv) po uhrazení 

krátkodobých závazků. Při srovnání s peněžní likviditou podniku, která byla v posledním roce 
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nejnižší, je zřejmé, že větší část oběžných aktiv tvoří pohledávky. Nelze tudíž říci, že podnik 

může ihned po úhradě závazků volně disponovat s prostředky ve výši 8 026 000 Kč.  

Musí tedy čekat na uhrazení pohledávek, které ovšem v čase rostou. Z hlediska obratovosti 

čistého pracovního kapitálu je vidět, že v čase roste a svého maxima dosáhl v posledním roce,  

kdy každá koruna z ČPK přinesla 20,99 Kč tržeb. 

 

U rentability se jako první analyzoval ukazatel ROA. Jeho hodnota časem klesala,  

když se v roce 2009 dostala do záporné hodnoty. Bylo to způsobeno ztrátou v tomto roce. 

V roce 2010 došlo k mírnému zlepšení na 0,48 %, což ale s porovnáním roku 2004,  

kdy byla hodnota ROA 17,06 %, není příznivé. Výnosnost kapitálu se tedy o hodně snížila  

a hodnota ROA byla v posledních dvou sledovaných letech nižší než rentabilita aktiv za celé 

odvětví dopravy a skladování. Ukazatel celkového investovaného kapitálu (ROCE) v čase 

rovněž klesal, až se dostal na hodnotu 0,69 %. V roce 2009 byla opět hodnota záporná 

z důvodu záporného výsledku hospodaření. Při srovnání s rokem 2004, kdy byla hodnota 

ROCE 26,22 %, jde tedy o negativní pokles, neboť docházelo ke snižování potenciálu 

podniku prostřednictvím využití dlouhodobého cizího kapitálu. Při analýze rentability 

vlastního kapitálu docházelo opět k postupnému snižování, kdy v roce 2004 byla hodnota 

tohoto ukazatele 19,57 % a v roce 2010 to bylo již pouhých 0,19 %. Na počátku sledovaných 

období tedy z každé koruny vlastního kapitálu 19,57 % přibylo k zisku. V roce 2010 to bylo 

ale pouhých 0,19 %. Podnik se v tomto případě zhoršil a projevilo se to i při srovnání  

s odvětvovými hodnotami roku 2009 a 2010. U rentability tržeb (ROS) měly hodnoty rovněž 

klesající trend. V roce 2004 z každé koruny tržeb připadlo na čistý zisk 6,60 % neboli  

0,066 Kč. V roce 2010 to byl pak pouhých 0,04 %. Analýza vývoje nákladovosti  

jen potvrzuje zhoršení situace v podniku. Zatímco v roce 2004 připadlo na hrazení nákladů 

93,40 % z každé koruny tržeb, v roce 2010 to už bylo 99,96 %, což není příznivé pro podnik. 

Ukazatel rentability nákladů provozní činnosti toto tvrzení jenom potvrzuje. 

 

Věřitelské riziko postupem času rovněž stouplo, tudíž podnik má rostoucí míru zadluženosti. 

Ovšem i maximální hodnota tohoto ukazatele 40,82 %, které bylo dosaženo v roce 2010,  

je stále optimální, neboť vlastní zdroje mají z hlediska financování stále převahu. Nicméně 

podnik by se měl snažit nepřekračovat již dosažené maximum, jinak by se mohl dostat  

do platebních potíží. Průběh finanční páky dokazuje, že v podniku rostl podíl cizích zdrojů. 

V posledním roce tento ukazatel vyšel 1,6899, což znamená, že aktiva byly o 68,99 % vyšší 

než vlastní kapitál. Právě tato část musela být pokryta cizími zdroji. I přes zvýšení cizích 
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zdrojů, podnik využíval spíše neúročený cizí kapitál. Se splacením úroků podle ukazatele 

úrokového krytí neměl podnik SOLANSKÝ s.r.o. žádný problém. Graf 4.16 vývoje míry 

finanční samostatnosti znázorňuje, jak se v čase měnil podíl vlastního kapitálu, přičemž  

ve všech letech dosahoval podnik příznivých výsledků a byl schopen ze svých prostředků 

pokrýt náklady spojené s cizími finančními zdroji. Podle ukazatele krytí aktiv je podnik, 

z hlediska krytí stálých aktiv vlastním kapitálem i dlouhodobými zdroji, úspěšný. 

Dlouhodobý majetek je ve všech letech dostatečně kryt dlouhodobými zdroji. 

 

Z hlediska ukazatelů aktivity byl první zjišťován ukazatel obratu celkových aktiv.  

Největší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, a to 2,94. V roce 2010 došlo k mírnému 

poklesu, kdy každá koruna z celkového vloženého kapitálu vytvořila 2,82 Kč tržeb.  

Od roku 2004, kdy byla hodnota ukazatele obratu celkových aktiv 1,93, došlo tedy 

k pozitivnímu růstu. Při srovnání s odvětvovými hodnotami posledních dvou let došlo  

ke zjištění, že v obou letech byl podnik SOLANSKÝ s.r.o., z hlediska obratu celkových aktiv, 

úspěšnější než celkové odvětví dopravy a skladování. V případě pohledávek byl vývoj 

negativní, neboť jejich obratovost se v v posledním roce snížila. Největší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2007, a to 8,12 zatímco v roce 2010 to bylo již 4,99. U závazků nastal 

obdobný průběh, kdy v posledním sledovaném roce došlo k velkému snížení.  

Největší obratovost závazků nastala v roce 2009 (18,87) a v roce 2010 to bylo už 9,46. 

Znázornění doby obratu pohledávek i závazků (graf 4.20) graficky znázorňuje, za jak dlouho 

podnik splácí své závazky a za kolik dní mu přijdou peníze z pohledávek. U obou položek 

došlo v posledním roce k razantnímu zvýšení, kdy byly pohledávky zaplaceny za 73 dní  

a závazky za 40. Podnik se tedy snažil splácet své závazky dříve, ale u dlužníků musel čekat 

přes dva měsíce. Neuhrazení pohledávek může mít velký dopad na finanční stabilitu podniku. 

U obratovosti dlouhodobého hmotného majetku je tomu naopak, jeho výnosnost v čase rostla 

a v roce 2010 dosáhla svého maxima, kdy jedna koruna z dlouhodobého hmotného majetku 

vyprodukovala 8,2 Kč. 

 

Dále byly sestaveny ukazatel s využitím cash-flow, které bylo zjištěno pomocí nepřímé 

metody (viz. příloha č. 7). Vývoj finanční efektivity kapitálu (graf 4.22) v posledních letech 

klesal, až se dostal na hodnotu 0,12 neboli 12 %. Nejvíce tomu bylo v roce 2004, a to 32 %.  

U rentability celkového kapitálu docházelo ke kolísání a z důvodu záporných cash flow  

v roce 2005, 2007, 2009 a 2010 jsou výsledné hodnoty záporné. Při zjišťování stupně 

oddlužení se zjistilo, že ani v jednom roce podnik nebyl schopen ze svých peněžních příjmů 
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uhradit své  veškeré závazky. Nicméně v posledním roce se přiblížil ke stanovené optimální 

hranici, kdy svými peněžními prostředky mohl zaplatit 28 % závazků. U ukazatele finančního 

využití vlastního kapitálu docházelo ke kolísavému poklesu, kdy v prvním roce byla 

výnosnost vlastního kapitálu 49 %, zatímco v roce 2010 již každá investovaná koruna 

vlastního kapitálu vytvořila peněžní prostředky ve výši 0,19 Kč. V rámci úvěrové způsobilosti 

došlo ke zhoršení, kdy v posledním roce by musel 3,54x vytvořil dané peněžní prostředky, 

aby mohl uhradit své závazky. V roce 2004 to stačilo 1,1x, jde tedy o velké zhoršení.  

Úroky byly u podniku účtovány pouze v roce 2008 a 2010. V roce 2008 byl podnik 

SOLANSKÝ s.r.o., z hlediska ukazatele krytí úroků pomocí cash flow, úspěšný neboť byl 

schopen ze svých peněz uhradit celou výši nákladových úroků. V roce 2010, kdy bylo cash 

flow záporné, byl tento ukazatel také záporný. 

 

U hodnocení pracovní síly se zjišťovala produktivita práce z přidané hodnoty  

a z tržeb. U obou těchto ukazatelů byl trend stoupající až do roku 2008, kdy dosáhl svého 

maxima a poté došlo k poklesu v roce 2009 i v posledním sledovaném roce 2010. Produktivita 

práce v posledním roce tedy poklesla a na každého zaměstnance připadalo 2 170,15 tis. Kč 

tržeb a 662,15 tis. Kč přidané hodnoty. Z hlediska produktivity práce z přidané hodnoty 

vykazoval podnik SOLANSKÝ s.r.o. lepší výsledky než byly výsledky tohoto ukazatele  

za celé odvětví dopravy a skladování. Nicméně růsty a poklesy produktivit nebyly skokové, 

ale mírné, tudíž za snižování může především postupné zvyšování počtu zaměstnanců, neboť 

se zde počítalo se skutečným stavem zaměstnanců v každém roce. Dalšími ukazateli byli 

průměrná odměna na zaměstnance a čistý zisk na zaměstnance. V těchto výpočtech se již 

použil průměrný stav zaměstnanců. Průměrná odměna zaměstnanců v čase rostla, zatímco  

u čistého zisku na zaměstnance šlo spíše o klesající trend. V posledním roce tak zaměstnanci 

dostali průměrnou odměnu ve výši 271 590 Kč, zatímco čistý zisk na jednoho zaměstnance 

činil 1 070 Kč. Bylo to způsobeno nízkým výsledkem hospodaření za účetní období.  

Zatímco čistý zisk na zaměstnance klesal, tržby na zaměstnance rostly. V roce pak 2010 

dosáhly svého maxima, a to 2 732 780 Kč. Při porovnání čistého zisku a tržeb na zaměstnance 

je jasně vidět velký vliv nákladů, které podnik brzdí v jeho výnosnosti. 

 

V rámci hodnotových ukazatelů bylo nejdůležitější částí vypočtení ekonomické přidané 

hodnoty. Podle grafu 4.27 jde jasně vidět, že hodnota podniku v čase převážně klesala. 

Nejlépe na tom byla v roce 2005, kdy bylo přidáno na hodnotě 677 580 Kč a naopak nejhůře 

si společnost SOLANSKÝ s.r.o. vedla v roce 2009, kdy došlo ke snížení hodnoty  
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o 1 379 550 Kč. V posledním roce vykazovala hodnota EVA opět zápornou hodnotu, nicméně 

oproti roku 2009 došlo ke zlepšení (konkrétně o 49,19 %). Na základě ukazatele hodnotového 

rozpětí bylo nejvyšší výnosnosti kapitálu dosaženo v roce 2005 (4,16) a naopak nejméně 

v roce 2009 (- 7,84). Relativní ukazatel EVA stanovil, jaký podíl z tvorby hodnoty v podniku 

připadá na jeho vlastníky. Největší podíl byl v roce 2005 (1,12) a naopak nejméně tomu bylo 

opět v roce 2009, kdy došlo ke snížení o 2,2 %. Znamenalo to tedy ztrátu pro majitele 

podniku. Ukazatel EVA rentability tržeb vykazoval opět stejné výsledky – tj. nejlepších 

hodnot bylo dosaženo v roce 2005 a naopak nejhůře na tom byl podnik v roce 2009.  

U všech ukazatelů docházelo v poslední sledovaném roce 2010 k mírnému zlepšení, oproti 

roku 2009, ovšem vždy byla zjištěna záporná čísla a tudíž docházelo ke snižování hodnoty 

podniku. Jako poslední v rámci hodnotových ukazatelů byly zmíněny ukazatele výnosnosti 

čistých aktiv a výnosnosti hrubých aktiv. Čistá aktiva byla pro podnik SOLANSKÝ s.r.o.  

až do roku 2007 výnosná, ovšem ve zbývajících letech tomu již bylo naopak. Stejných 

výsledků dosáhl i ukazatel výnosnosti hrubých aktiv. 

 

Dále se v při hodnocení výkonnosti podniku SOLANSKÝ s.r.o. použily souhrnné indexy. 

Jako první se vytvořil pyramidální rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu.  

Pro rok 2010 je rozklad znázorněn v obrázku 4.1 a popsán v kapitole 4.5.1. Pro další roky 

jsou rozklady vloženy do přílohy č. 10. Pouze v roce 2008 a 2010 ovlivní ukazatele vlastního 

kapitálu úroková redukce. V ostatní letech jsou nákladové úroky nulové, tudíž je tento 

ukazatel roven 1. Zároveň také dlouhodobé cizí zdroje jsou až do roku 2008 (včetně) nulové  

a na finanční páku tedy měly vliv pouze krátkodobé závazky. V roce 2004, po úhradě daně 

z příjmů právnických osob, podniku SOLANSKÝ s.r.o. zbylo 74,62 % čistého zisku, v dalším 

roce to bylo 100 % zisku z důvodu nulové daně. Nejnižší hodnotu měl rok 2010, kdy podniku 

připadlo (po zaplacení daně) 23,39 % ze zisku. Naopak nejvíce tomu bylo v roce 2009,  

kdy byl tento ukazatel větší než jedna, konkrétně čistý zisk po zdanění byl o 1,28x větší  

než zisk před zdaněním. Tento výsledek je ovlivněn ztrátou v oblasti zisku před zdaněním, 

kdy daň tuto ztrátu ještě více prohlubuje. U všech položek lze zaznamenat kolísaní v časové 

řadě. Srovnáním roku 2004 s již popsaným rokem 2010 (kapitola 4.5.1) bylo zjištěno 

zhoršení, neboť v roce 2004 byla hodnota ROE 18,75 % a v roce 2010 už to bylo pouhých 

0,19 %. Z hlediska poměru čistého zisku po zdanění a zisku před zdaněním se podnik 

SOLANSKÝ s.r.o. také zhoršil, neboť na podíl čistého zisku po dani připadlo v roce 2004 

celkem 74,62 %. Rentabilita tržeb v roce 2004 činila 8,50 %, což bylo více než v roce 2010, 

kdy tato položka dosahovala hodnoty 0,17 %. Naopak u obratu celkových aktiv si podnik 
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polepšil, neboť na počátku sledovaného období v roce 2004 tato položka činila 1,92 a v roce 

to bylo už 2,98. Dlouhodobé závazky na počátku období byly nulové, tudíž podnik používal 

jenom krátkodobé cizí zdroje. Vlastní kapitál tak kryl většinu aktiv společnosti, konkrétně to 

bylo 65,05 %, zbývající část aktiv byla kryta krátkodobými cizími zdroji.  

V posledním sledovaném roce byla aktiva kryta z 59,17 % vlastním kapitálem, 10,98 % 

dlouhodobým cizím kapitálem a z 29,85 % krátkodobým cizím kapitálem. 

 

Dále byly použity bankrotní modely, kde jako první byl analyzován Altmanův model,  

podle kterého je SOLANSKÝ s.r.o. prosperující společností. To potvrzuje i model Z-skóre 

upravený pro české podmínky. Podle Tafflerova modelu ani v jednom roku nehrozil podniku 

bankrot. Index důvěryhodnosti IN05 byl pro podnik rovněž příznivý. Sice se první čtyři roky 

a později i v roce 2009 pohyboval v šedé zóně, u které nelze přesně říci, zda se podnik blíží 

k bankrotu či prosperuje, nicméně v roce 2008 a hlavně v posledním roce 2010 se dostal  

do pásma prosperity, kdy s pravděpodobností 67 % tvořil hodnotu. Naopak podle 

Beermanovy diskriminační funkce (Df) se podnik jeví jako špatný. V rámci bonitních modelů 

se jako první použila bilanční soustava podle Rudolfa Douchy, která společnost kladně 

hodnotí a označuje za podnik s dobrým finančním zdravím. Dále byl použit Tamariho model, 

který zjistil, že nejlepší bonitu měl podnik v roce 2004 (55 bodů). V posledním 

sledovaném roce 2010 získal 48 bodů. Bodové hodnocení sice v čase kolísalo, ale ve všech 

letech podnik dosahoval uspokojivých výsledků, u kterých ovšem není jisté jakým směrem se 

bude dále finanční situace podniku vyvíjet. Třetím modelem v rámci bonitních metod byl 

Kralickův quicktest, kdy ani v jednom roce podnik neklesl pod hranici značící finanční potíže. 

Jako bonitní se ale jevil pouze  prvním roce, v dalších letech byl v pásmu šedé zóny,  

kdy se v roce 2006 a 2007 blížil k hranici bonitního podniku a ve zbývajících letech se pak 

přibližoval k hranici finančních potíží. Posledním bonitním modelem bylo skóre bonity,  

kdy se poměřovaly roky 2009 a 2010. V roce 2010 se podnik ohodnotil dobrým finančním 

zdravím. 

 

Jako nefinanční ukazatele byly vybrány analýza SWOT a balanced scorecard. Analýzou 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) se zjistily položky, které podnik 

nejvíce ovlivňují. U balanced scorecard pak byla vytvořena tabulka (příloha č. 14),  

která ve stručnosti dává přehled o tom, na co by se podnik měl z hlediska zlepšení jeho 

výkonnosti zaměřit.  
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5.2  Návrhy a doporučení 

 

Podle analýzy rozvahy má podnik slabinu především ve zvyšujících se pohledávkách. 

Zákazníci nehradí závazky v termínu, a na podnikovém hospodaření se to proto hodně odráží. 

Další rizikovou položkou jsou podnikové náklady, u kterých má největší podíl stále rostoucí 

cena nafty a mýtného. Ceny těchto položek podnik nemůže snížit, pouze se musí snažit 

s těmito náklady jednat hospodárně. 

 

Podnik by si měl stále udržovat optimální úroveň běžné likvidity, kterou dosáhl v roce 2010. 

Předejde tak riziku platební neschopnosti. V případě peněžní likvidity by se pak měla zavést 

opatření, která by tento ukazatel zvýšila. Buď by se tedy měly zvýšit peněžní prostředky 

v pokladně či na běžném účtu nebo by se měl podnik snažit snižovat své krátkodobé závazky. 

Takto může podnik SOLANSKÝ s.r.o. předcházet rizikům z platební neschopnosti. 

Z hlediska čistého pracovního kapitálu by se podnik měl snažit udržet si zvyšující trend 

obratovosti ČPK, neboť jenom tak mu každá investovaná koruna z ČPK může přinést větší 

tržby.  

 

U rentability celkového vloženého kapitálu (ROA) došlo k poklesu ukazatele, kdy v roce 

2010 dosáhl hodnoty 0,48 %. Znamená to, že každá koruna z celkového vloženého kapitálu 

přinesla podniku 0,48 Kč. Podnik by se tedy měl snažit tento výsledek vylepšit,  

a to především zvýšením tržeb a snížením nákladů. Měl by tedy své podnikání zefektivnit. 

Hodnotu ukazatele rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE) by se měl podnik 

snažit zvyšovat, a to například úsporou nákladů, které snižují zisk či lepším využitím 

dlouhodobých cizích zdrojů. U rentability vlastního kapitálu byl zaznamenán negativní 

klesající trend, kdy klesala výnosnost vlastního kapitálu. Podnik by se tedy i zde měl zaměřit 

na zefektivnění podnikových činností a úsporu nákladů, aby hodnota ukazatele ROE v čase 

rostla. Stejné opatření by se mělo uskutečnit i u rentability tržeb,  

aby se co nejvíce Kč z tržeb proměnilo v čistý zisk, neboť podle analýzy nákladovosti jsou 

podnikové náklady příliš vysoké a to vyžaduje důkladnější sledování jejich hospodárnosti. 

  

Z hlediska zadlužení by se měl podnik rozmyslet, jak hospodařit s cizími zdroji a jaký by měl 

být jejich optimální podíl z hlediska financování podnikových aktivit, neboť podíl cizích 

zdrojů financování roste a v roce 2010 dosahoval svého, dosud únosného maxima.  

Podnik SOLANSKÝ s.r.o. měl ve všech letech vyšší podíl vlastního kapitálu než kapitálu 
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cizího, což je velice příznivé. V roce 2010 byl tento podíl nejnižší, a proto by se měl podnik 

snažit, aby tento pokles v dalších letech nepokračoval a neohrozilo to tak jeho další vývoj. 

 

Pomocí svého vlastního kapitálu i dlouhodobých zdrojů je podnik schopen krýt veškerý svůj 

dlouhodobý majetek, a to ve všech letech, přičemž ve sledovaném období let 2004 až 2010 

tento ukazatel roste a podnikové vedení by se mělo zaměřit na to, aby nedocházelo k poklesu 

v dalších letech. 

 

Při zohledňování ukazatelů aktivity se zjistilo, že výnosnost celkového vložného kapitálu 

oproti roku 2004 vzrostla a podnik by měl zabezpečit, aby tento růst byl soustavný, popřípadě 

stabilní. Ukazatel obratu celkových aktiv by neměl v čase klesat, neboť by se tak začala 

snižovat výnosnost celkového vloženého kapitálu. Obratovost pohledávek a závazků 

v posledním roce klesla, přičemž se doba jejich obratu zvýšila. Pro podnik je vhodné,  

aby se pohledávky uhradily co nejdříve, zatímco závazky co nejpozději.  

U podniku SOLANSKÝ s.r.o. to je ovšem naopak a musí se tak čekat delší dobu na uhrazení 

pohledávek. Podnik by měl tento problém řešit a s dlužníky jednat, neboť to může ohrozit 

jeho platební schopnost. Měl by si do smluv zahrnout i penále při pozdějším splacení a peníze 

za své pohledávky vymáhat. Vývoj ukazatele obratu dlouhodobého hmotného majetku má 

příznivý trend, který by se měl podnik snažit udržet. 

 

Pomocí ukazatelů cash flow byl zjištěn hlavní problém v nedostatku peněžních prostředků. 

Tok peněz byl ve čtyřech letech záporný, to znamená, že peněžní výdaje převyšovaly peněžní 

příjmy. To bylo způsobeno hlavně pozdějším uhrazováním faktur. Jak bylo zjištěno při osobní 

konzultaci, někteří odběratelé nehradí své závazky, a podnik tím jen ztrácí. Vedení podniku 

by mělo navrhnout a přijmout zásadní opatření, jak k těmto neplatičům přistupovat,  

a to například zkracováním doby splatnosti a stanovením případného penále za pozdní 

splacení. 

 

U produktivit zaměstnanců došlo v posledních dvou sledovaných letech k mírnému poklesu, 

jehož hlavním důvodem je zvyšování počtu zaměstnanců. Při výpočtu průměrných mezd 

docházelo k jejich zvyšování a zaměstnanci tak v posledním v roce 2010 dostali průměrně 

roční mzdu ve výši 271 590 Kč. Ovšem čistý hospodářský výsledek na zaměstnance kolísal  

a v posledním roce byl ve výši 1 070 Kč za rok. O rok dříve v roce 2009 dosáhl svého 

minima, a to ztráty 37 220 Kč. Při porovnání s tržbami na zaměstnance, které v čase rostly  
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a v roce 2010 dosáhly nejvyšší hodnoty 2 732 780 Kč, je patrné, že velkým zatížením  

pro podnik jsou jeho náklady. Již zmíněná stále rostoucí cena nafty a mýtného se velmi odráží 

na výkonnosti podniku. I po analýze produktivit práce je vhodné se zaměřit na náklady,  

aby jejich řízení nebylo pouze úsporné, ale také účinné. 

 

Podle vývoje ekonomicky přidané hodnoty, jejíž hodnota byla do roku 2007 kladná a po té až 

do roku 2010 záporná, by mělo vedení podniku provést opatření, která by tuto hodnotu opět 

dostala do kladných a stále rostoucích čísel. Jenom tak by došlo i ke zlepšení relativních 

ukazatelů EVA a výnosnosti čistých a hrubých aktiv. Hodnota podniku by tak pro jeho 

vlastníky rostla. 

 

V rámci bankrotních modelů byly použity čtyři metody, a to Altmanův model (klasická verze 

i upravená pro české podmínky), Tafflerův model, index důvěryhodnosti IN05 a Beaverova 

jednorozměrná diskriminační analýza. Pouze poslední metoda označila podnik 

SOLANSKÝ s.r.o. za špatný, ostatní metody ukazovaly příznivé výsledky, kterých by se 

podnik měl nadále držet. U bonitních modelů byly použity také čtyři metody, a to bilanční 

soustava podle Rudolfa Douchy, Tamariho model, Kralickův quicktest a skóre bonity. 

Bilanční analýza hodnotí podnik velmi kladně. U Tamariho modelu již interpretace výsledků 

nebyla tak jednoznačná, neboť i když byly výsledky uspokojivé, nelze přesně určit budoucí 

vývoj podniku. U Kralickova quictestu byly výsledky obdobné – podnik nebyl pod hranicí 

značící finanční potíže, nicméně bonitní byl pouze v prvním roce. Proto nelze přesně určit, 

zda byl podnik ve zbývajících letech spíše bonitní či měl nějaké potíže. V rámci skóre bonity 

byl podnik zařazen do kategorie podniků s dobrý finančním zdravím. Doporučení ke zlepšení 

výsledků těchto metod je stejné, jako u předchozích analýz – tj. podnik by měl lépe 

hospodařit se svými náklady, aby nedocházelo k jejich plýtvání, a především vyřešit 

problematiku dlouhého hrazení pohledávek, jež je pro podnik opravdu zatěžující. 

 

Při analýze SWOT byla vytvořena matice modelových strategií, která ukazuje bodové 

ohodnocení jednotlivých položek. Z této matice (obr. 4.2) vychází, že by podnik 

SOLANSKÝ s.r.o. měl rozvíjet své silné stránky a snažit se je využívat ke snižování 

případných hrozeb. Jako silné stránky byly zjištěny finanční stabilita, kvalifikovaní pracovníci 

a flexibilita podniku a u hrozeb to bylo ohrožení z hlediska zvyšování cen mýtného, 

zdražování nafty a cenový boj s konkurencí. Podnik SOLANSKÝ s.r.o. je na trhu již delší 

dobu a zaměstnává zkušené řidiče, kteří znají podmínky tuzemské i zahraniční dopravy. 
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Podnik má vybudované jméno a také své stálé zákazníky. Je flexibilní vůči požadavkům 

zákazníků, a jelikož je jeho provoz financován převážně vlastními zdroji, nehrozí zde zatím 

riziko předlužení. Ovšem stálý růst cen mýtného a nafty má značný dopad na provozní 

náklady a v rámci cenového boje není možné poskytovat velké slevy. Podnikové vedení 

by se tedy mělo zaměřit především na úsporu nákladů (hledání nejvýhodnějšího dodavatele 

z hlediska ceny a kvality, hledání úspornějších tras apod.). Rovněž by mělo vedení podniku 

SOLANSKÝ s.r.o. zvážit využívání příležitostí, které jsou mu dostupné, a snižování slabých 

stránek podniku. Může tak například využít nízké ceny nových nákladních automobilů,  

aby obnovil svůj starší vozový park, či rozšířit povědomí o firmě prostřednictvím větší 

reklamní kampaně.  

 

Pomocí výše zmíněných analýz byla sestavena tabulka balanced scorecard uvedená v příloze 

č. 14. Jsou v ní uvedeny základní problémy, které se podniku týkají a také návrhy jejich 

řešení. Největšími problémy podniku v letech 2004 až 2010 byly stále se zvyšující náklady 

způsobené růstem ceny nafty a mýtného a velmi dlouhá doba úhradu pohledávek, kdy někteří 

zákazníci byli nesolventní a své závazky včas nehradili. Za zmínku také stojí hospodářská 

krize, která měla dopad na negativní výsledky firem celého odvětví. Krize započala  

v roce 2008 a spousta podniků se zní ještě nestačila zcela dostat. Tuto krizi ovšem podniky 

nemohly ovlivnit a mnoho jich díky hospodářské krizi ukončilo svou činnost. 

 

 V rámci zákaznické perspektivy je vhodné určit za cíl sledování spokojenosti, loajality 

a způsobu získávání zákazníků. Bylo by dobré, aby si podnik SOLANSKÝ s.r.o. rozlišil  

své zákazníky podle toho, zda mu pohledávky uhradí včas, po době splatnosti či mu vůbec 

nezaplatí. Podle zkušeností z minulosti zavede u jednotlivých kategorií zákazníků příslušná 

opatření, jako je například poskytování slev pravidelným seriózním obchodním partnerům, 

zvyšování penále či zavedením záloh u neplatičů apod. Rovněž by mělo být cílem snažit 

se u co nejvíce zákazníků zkrátit dobu splatnosti faktur. Snahou podniku tedy je,  

aby doba úhrady pohledávek byla nižší nebo alespoň stejná jako doba splácení závazků.  

U procesní perspektivy by se měl podnik zaměřit na snižování provozních nákladů.  

K tomu mu můžou pomoci ukazatele nákladovosti a rentabilita nákladů. Cílem je,  

aby nákladovost byla co nejnižší a rentabilita nákladů co nejvyšší (minimálně oproti 

poslednímu roku). Těchto cílových hodnot může podnik dosáhnout tak, že bude efektivněji 

nakládat s náklady podniku. Cest k tomuto je hned několik, může například hledat úspornější 

a levnější dopravní trasy, najít si nového dodavatele paliv, který bude levný, ale zároveň 
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kvalitní apod. Perspektiva učení se a růstu se týká zaměstnanců společnosti. Nejvíce je zde 

zaměstnáno řidičů nákladních automobilů, kteří by měli být dobře proškoleni,  

aby se orientovali jak v tuzemské, tak i v zahraniční legislativě (např. clo, mýtné, povinné 

přestávky apod.). Rovněž by si měli být schopni, při delších cestách, sami opravit případné 

menší poruchy na svém automobilu. Nedílnou součástí jejich efektivního fungování  

je informovanost. Dispečeři by měli ze základny společnosti sledovat jednotlivé trasy  

a v případě uzavírek či dopravních nehod řidiče včas informovat. Administrativní pracovníci 

by si měli přisvojit základy logistiky a zejména se zaměřit na problematiku snižování 

přepravních nákladů. Podmínka přesných informací je důležitá pro všechny pracovníky. 

Cílem této perspektivy tedy je, aby měl podnik SOLANSKÝ s.r.o. kvalitní a spokojené 

pracovníky, a aby každý z nich měl dokonalý přehled o svých právech a povinnostech. 

Finanční perspektiva by pak měla odrážet výsledky výše zmíněných perspektiv. Tedy je zde 

na místě kontrolovat souběžně plnění perspektivy zákaznické, procesní i učení se a růstu. 

Strategickým cílem je ziskovost, kdy se za měřítko hodnocení považuje provozní zisk, 

ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu a ukazatel ekonomické přidané hodnoty. 

Aby byl podnik úspěšný, je nutno zajistit, aby hodnoty těchto ukazatelů v čase rostly. 
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6  Závěr 

 

Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku SOLANSKÝ s.r.o. 

zabývajícího se hlavně nákladní přepravou sypkého materiálu. Aby bylo zhodnocení  

co nejreálnější, poskytlo vedení společnosti pro použité analýzy potřebné informace, 

které se týkaly let 2004 až 2010. 

 

Jako první byly rozebrány rozvahy a výkazy zisku a ztráty pro jednotlivé roky, kdy byly 

zjištěny největší meziroční změny. Dále byla použita poměrová analýza, kde se řadí ukazatele 

likvidity, rentability, zadluženosti, krytí aktiv, aktivity, ukazatele s využitím cash flow,  

a také ukazatele produktivity práce. Poté byla vyčíslena hodnota ekonomicky přidané hodnoty 

a dalších vybraných hodnotových ukazatelů. Některé ukazatele byly navíc porovnány 

s dostupnými nejaktuálnějšími ukazateli finanční analýzy roků 2009 a 2010 odvětví dopravy  

a skladování. 

 

Pro komplexní hodnocení byly do analýzy také zahrnuty souhrnné indexy hodnocení,  

ke kterým patří pyramidální rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu a bonitní  

a bankrotní modely. V rámci nefinančních ukazatelů pak byla provedena SWOT analýza,  

u které bylo nutné zjistit informace prostřednictvím konzultace s odpovědným pracovníkem 

společnosti. Souhrnným zhodnocením všech předešlých ukazatelů (finančních i SWOT 

analýzy) pak byla sestavena tabulka balanced scorecard udávající opatření, která mohou 

pomoci podniku SOLANSKÝ s.r.o. k lepším výsledkům.  

 

Pátá kapitola pak podrobněji rozebírá výsledky analýzy a navrhuje případná doporučení,  

která také udávají výsledky balanced scorecard. Podnik SOLANSKÝ s.r.o. měl nejlepší 

výsledky v roce 2004. Postupně docházelo k poklesu výkonnosti, kdy dokonce v roce 2009 

vykazoval ztrátu. V posledním sledovaném roce 2010 se opět dostal do kladných čísel.  

Mezi největší problémy, které podnik brzdí, patří náklady. Týká se to především neustálého 

růstu cen nafty a mýtného, které podnik velmi zatěžují, a snižují mu zisky, neboť z důvodu 

konkurence si nemůže dovolit příliš zvyšovat ceny svých služeb. Dalším velkým problémem 

je, že se prodloužila splatnost pohledávek. Podnik tedy musí čekat delší dobu, než se mu vrátí 

prostředky, které má v této formě oběžných aktiv, a to mu může ohrozit jeho platební 

schopnost a finanční stabilitu. Také hospodářská krize, která začala v roce 2008,  
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způsobila zhoršení podnikové výkonnosti. Její vliv se odrazil i v další letech, ovšem jedná 

se o problém, který podnik nemůže ovlivnit, pouze se mu musí přizpůsobit a jednat tak,  

aby nedošlo k případnému bankrotu. 

 

Řešením tedy je, aby se podnik zaměřil především na zmíněné náklady a pohledávky. 

V případě snižování nákladů to bude hledání nového levnějšího dodavatele paliva, 

úspornějších tras, využívání nových technologií apod. U pohledávek je pak nutné se zaměřit 

na konkrétní problémové zákazníky, kteří za provedenou službu nezaplatili v termínu.  

U těchto buď ukončit spolupráci, nebo po nich při příštích objednávkách požadovat 

přiměřenou zálohu. Dále by bylo vhodné zkrátit dobu úhrady vystavených faktur nebo 

alespoň stanovit penále za pozdní splacení. 

 

Celkově by podnik SOLANSKÝ s.r.o. měl i nadále provádět průběžné hodnocení  

své výkonnosti, neboť tak nejenom zjistí úspěšnost svého podnikání, ale také mu to může 

pomoci rozpoznat blížící se problémy. Při porovnávání analýz v čase se pak dají rozpoznat 

důležité změny a jejich příčiny v jednotlivých letech, přičemž změnami se myslí zlepšení  

i zhoršení oproti předešlým rokům. 

 

Cíl diplomové práce, kterým bylo na základě daných analýz zhodnotit výkonnost podniku 

SOLANSKÝ s.r.o. v letech 2004 až 2010 a zároveň navrhnout opatření pro zlepšení 

zjištěného stavu, byl tedy splněn. 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Altmanův model 

 

   
                      

             
    

                

             
 

   
    

             
    

               

               
 

   
     

             
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tafflerův model 

 

   
                          

                  
    

                  

             
 

   
             

           
    

                                     

                         
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Index důvěryhodnosti – IN95 

 

   
             

           
 

  

   
      

             
 

   
    

               
    

             

                                              
  

   
    

             
    

                           

      
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Index důvěryhodnosti – IN99 

 

   
           

             
    

      

             
 

   
    

             
    

             

                                              
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Index důvěryhodnosti – IN01 a IN05 

 

   
             

           
    

    

             
 

   
    

               
    

      

             
 

   
             

                                                         
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Beermanova diskriminační funkce 

 

   
      

                        
    

                  

             
 

   
         

       
    

              

       
 

   
    

      
    

     

             
 

   
       

             
    

      

     
 

   
                  

     
     

                  

       
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: HIM znamená hmotný investiční majetek a ∆ je absolutní změna. 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Soustava bilanční analýz podle Rudolfa Douchy 

 

Bilanční analýza I 

 

  
               

            
   

      

                  
 

  
                             

                        
   

               

               
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: krátkodobé dluhy v sobě zahrnují krátkodobé závazky, krátkodobé finanční výpomoci a běžné bankovní 

úvěry. 

 

Bilanční analýza II 

 

Ukazatele stability 

   
               

            
    

               

           
 

   
               

            
       

              

                     
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele likvidity 

   
                    

                
     

             

                
       

  

    
                           

                
        

   
                

             
       

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Ukazatele aktivity 

   
                 

             
    

                 

               
 

   
                    

            
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele rentability 

   
                

               
    

                

             
 

   
               

               
    

                

              
 

   
                   

                                      
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: VH znamená výsledek hospodaření. 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Tamariho model 

 

   
               

            
    

                

                                
 

   
          

              
    

     

                        
 

   
             

                
    

                

                
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tamariho bodová stupnice: 

 

Ukazatel Interval hodnot Body Ukazatel Interval hodnot Body 

T1 0,51a více 25 T4 horní kvartil a více 10 

 0,41 – 0,5 20  medián až horní kvartil 6 

 0,31 – 0,4 15  dolní kvartil až medián 3 

 0,21 – 0,3 10  dolní kvartil a méně 0 

 0,11 – 0,2 5 T5 horní kvartil a více 10 

 Do 0,10 0  medián až horní kvartil 6 

T2 
posledních 5 let 

kladné 
25  dolní kvartil až medián 3 

 větší než horní kvartil 10  dolní kvartil a méně 0 

 větší než medián 5 T6 horní kvartil a více 10 

 jinak 0  medián až horní kvartil 6 

T3 2,01 a více 20  dolní kvartil až medián 3 

 1,51 – 2,0 15  dolní kvartil a méně 0 

 1,11 – 1,5 10 

 0,51 – 1,1 5 

 do 0,50 0 

Zdroj: Růčková, 2011, s. 82 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Kralickův quicktest 

 

   
               

              
    

                          

              
 

   
                                

                  
    

                  

     
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Skóre bonity 

 

Algoritmus bonitního modelu 

 

Ukazatel 

Limit 
Běžné období Minulé období 

Index 
hodnota body hodnota body 

1 2 
3 

(=2 1) 
4 

5 

(=4 1) 

6 

(=2 4) 

Rentabilita celkového kapitálu       

Rentabilita vlastního kapitálu       

Provozní pohotová likvidita 1,2      

Krytí zásob pracovním 

kapitálem 

0,7      

Krytí čistých dluhů provozními 

toky 

0,3      

Úrokové krytí 5      

Celkem X X  X   

Skóre bonity X X  X   

Zdroj: Marinič, 2008, s. 96 
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Příloha č. 1: Podklady k vybraným ukazatelům 

 

Postup sestavení modelu skóre bonity 

 

Číslo 

kroku 
Popis činnosti 

1 Stanovení plánované hodnoty ve sloupci 1. 

2 Vypočtení ukazatelů za běžné a minulé období (sloupce 2 a 4). 

3 Stanovení bodů k jednotlivým ukazatelům (sloupec 3 a sloupec 5). 

4 Zjištění meziročního indexu (sloupec 6). 

5 Součet bodových hodnot (sloupec 3 a 5). 

6 
Stanovení indexu bonity, pomocí aritmetického průměru – jednotlivé sumy sloupců 

3 a 5 se podělí 6) . 

Zdroj: Marinič, 2008, s. 96 
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Příloha č. 2: Vybrané ukazatele finanční analýza za roky 2009 a 2010 v 

odvětví dopravy a sladování 

 

Položka / rok 2009 2010 

Ekonomický zisk (mil. Kč) - 29 193 665 - 16 175 949 

Alternativní náklad na vlastní kapitál (re) 13,73% 12,26% 

Vážený náklad na kapitál (WACC) 12,73% 10,83% 

Bezriziková sazba (rf) 4,67% 3,71% 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko (rPOD) 5,45% 3,69% 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB) 2,36% 3,17% 

Riziková přirážka za velikost (rLA) 0,25% 0,25% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 2,00% 6,58% 

Rentabilita aktiv (EBIT/Aktiva) 2,52% 4,00% 

Obrat aktiv (Obrat/Aktiva)  0,53 0,54 

Vlastní kapitál/Aktiva equity ratio 69,18% 70,77% 

Likvidita L3 1,57 1,48 

Likvidita L2 1,44 1,39 

Likvidita L1 0,45 0,43 

Přidaná hodnota na pracovníka v Kč (produktivita práce) 477 697 497 758 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu - finanční analýza podnikové sféry za rok 

2010. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument89407.html 
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Příloha č. 3: Vertikální analýza rozvahy 

 

Položka / 

rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

DM 11 961 61,50 13 291  61,57 13 731  58,37 14 665  58,87 10 573  45,49 10 885  50,18 8 897  34,03 

DHM 11 961 61,50 13 291  61,57 13 731  58,37 14 665  58,87 10 573  45,49 10 885  50,18 8 897  34,03 

OA 7 562  38,88 7 991  37,02 9 589  40,76 10 168  40,82 12 668  54,51 10 808  49,82 15 828  60,55 

Kr. pohl. 4 945  25,42 6 619  30,66 6 834  29,05 7 708  30,94 8 702  37,44 8 434  38,88 14 792  56,59 

KFM 2 617  13,46 1 372  6,36 2 755  11,71 2 460  9,88 3 966  17,06 2 374  10,94 1 036  3,96 

Časové 

rozlišení 
-73  -0,38 304  1,41 206  0,88 76  0,31 0  0,00 0  0,00 1 416  5,42 

Aktiva 

celkem 
19 450  100,00 21 586  100,00 23 526  100,00 24 909  100,00 23 241  100,00 21 693  100,00 26 141 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Vertikální analýza rozvahy 

 

Položka / 

rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

absolutní 

(tis. Kč) 

relativní 

(%) 

Vlastní 

kapitál 
12 653  65,05 13 529  62,67 15 186 64,55 16 077 64,54 16 446  70,76 15 440 71,18 15 469 59,18 

Základní 

kapitál 
10 186  52,37 10 186  47,19 10 186  43,30 10 186  40,89 10 186  43,83 10 186  46,96 10 186  38,97 

Rezervní 

fond 
0  0,00 248  1,15 291  1,24 374  1,50 464  2,00 500  2,30 500  1,91 

VH min. 

let 
-9  -0,05 2 219  10,28 3 051  12,97 4 624  18,56 5 428  23,36 5 759  26,55 4 754  18,19 

VH 

BÚO 
2 476 12,73 876  4,06 1 658  7,05 893  3,59 368  1,58 -1 005  -4,63 29  0,11 

Cizí 

zdroje 
6 797  34,95 8 057  37,33 8 340  35,45 8 832  35,46 6 795  29,24 6 253  28,82 10 672  40,82 

Dl. záv. 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 2 870  13,23 2 870  10,98 

Kr. záv. 6 797  34,95 8 057  37,33 8 340  35,45 8 832  35,46 6 795  29,24 3 383  15,59 7 802  29,85 

Pasiva 

celkem 
19 450  100,00 21 586  100,00 23 526  100,00 24 909  100,00 23 241  100,00 21 693  100,00 26 141  100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4: Horizontální analýza rozvahy 

 

Položka 

/ rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

stav 

(tis.Kč) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

DM 11 961  13 291  11,12 13 731  3,31 14 665  6,80 10 573  -27,90 10 885  2,95 8 897  -18,26 

DHM 11 961  13 291  11,12 13 731  3,31 14 665  6,80 10 573  -27,90 10 885  2,95 8 897  -18,26 

OA 7 562  7 991  5,67 9 589  20,00 10 168  6,04 12 668  24,59 10 808  -14,68 15 828  46,45 

Kr. 

pohl. 
4 945  6 619  33,85 6 834  3,25 7 708  12,79 8 702  12,90 8 434  -3,08 14 792  75,39 

KFM 2 617  1 372  -47,57 2 755  100,80 2 460  -10,71 3 966  61,22 2 374  -40,14 1 036  -56,36 

Časové 

rozliš. 
-73  304 516,44 206 -32,24 76  -63,11 0  -100,00 0  0,00 1 416  X 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4: Horizontální analýza rozvahy 

 

Položka 

/ rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

stav 

(tis.Kč) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis.Kč) 

změna 

(%) 

VK 12 653  13 529  6,92 15 186  12,25 16 077  5,87 16 446  2,30 15 440  -6,12 15 469  0,19 

ZK 10 186  10 186  0,00 10 186  0,00 10 186  0,00 10 186  0,00 10 186  0,00 10 186  0,00 

RF 0 248  X 291  17,34 374  28,52 464  24,06 500  7,76 500  0,00 

VH 

min. let 
-9  2 219  24755,5 3 051  37,49 4 624  51,56 5 428  17,39 5 759  6,10 4 754  -17,45 

VH 

BÚO 
2 476  876  -64,62 1 658  89,27 893  -46,14 368  -58,79 -1 005  -373,10 29  102,89 

CZ 6 797  8 057  18,54 8 340  3,51 8 832  5,90 6 795  -23,06 6 253  -7,98 10 672  70,67 

Dl. záv. 0  0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 2 870  X 2 870  0,00 

Kr. záv. 6 797  8 057  18,54 8 340  3,51 8 832  5,90 6 795  -23,06 3 383  -50,21 7 802  130,62 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 5: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 1 250    2 128    2 178    1 991    3 533    3 805    3 316    

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
1 195    2 110    2 170    1 902    3 474    3 730    3 212    

Obchodní marže 55    18    8    89    59    75    104    

Výkony 36 279    48 899    51 711    60 615    62 983    60 025    70 469    

Výkonová spotřeba 25 308    34 286    35 437    40 780    41 077    38 767    48 060    

Přidaná hodnota 11 026    14 631    16 282    19 924    21 965    21 333    22 513    

Osobní náklady 5 211    7 295    7 850    8 372    9 137    9 109    9 878    

Daně a poplatky 538    1 673    2 060    2 228    2 746    3 090    5 390    

Odpisy DM 1 669    3 994    5 278    6 928    7 312    7 425    6 341    

Tržby z prodeje DM a materiálu 1 495    723    3 118    2 263    719    2 295    1 461    

Zůstatková cena prodaného DM 883    571    1 069    384    229    1 898    152    

Ostatní provozní výnosy 0    0    115    383    248    947    1 647    

Ostatní provozní náklady 825    828    1 046    2 232    2 468    3 702    3 322    

Provozní výsledek hospodaření 3 395    993    2 212    2 426    1 040    -649    538    

Výnosové úroky 0    4    5    5    3    2    0    

Nákladové úroky 0    0    0    0    23    0    2    

Ostatní finanční výnosy 0    99    32    115    473    364    108    

Ostatní finanční náklady 77    220    284    1 205    582    500    520    

Finanční výsledek hospodaření -77    -117    -247    -1 085    -129    -134    -414    

Daň z příjmů za běžnou činnost 842    0    307    440    543    222    146    

VH za běžnou činnost 2 476    876    1 658    901    368    -1 005    -22    

Mimořádné výnosy 0    0    0    0    0    0    0    

Mimořádné náklady 0    0    0    0    0    0    0    

Daň z příjmů mimořádné činnosti 0    0    0    8    0    0    -51    

Mimořádný výsledek hospodaření 0    0    0    -8    0    0    51    

VH za účetní období 2 476    876    1 658    893    368    -1 005    29    

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
3 318    876    1 965    1 341    911    -783    124    

 Zdroj: vlastní zpracování  
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Příloha č. 6: Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty 

 

Položka / rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

stav  

(tis. Kč) 

stav  

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav  

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav  

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav  

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav  

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav  

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

Tržby za prodej zboží 1 250 2 128 70,24 2 178 2,35 1 991 -8,59 3 533 77,45 3 805 7,70 3 316 -12,85 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
1 195 2 110 76,57 2 170 2,84 1 902 -12,35 3 474 82,65 3 730 7,37 3 212 -13,89 

Obchodní marže 55 18 -67,27 8 -55,56 89 1012,50 59 -33,71 75 27,12 104 38,67 

Výkony 36 279 48 899 34,79 51 711 5,75 60 615 17,22 62 983 3,91 60 025 -4,70 70 469 17,40 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
36 279 48 899 34,79 51 711 5,75 60 615 17,22 62 983 3,91 60 025 -4,70 70 469 17,40 

Výkonová spotřeba 25 308 34 286 35,47 35 437 3,36 40 780 15,08 41 077 0,73 38 767 -5,62 48 060 23,97 

Spotřeba materiálu a 

energie 
13 227 21 584 63,18 22 555 4,50 24 428 8,30 26 379 7,99 24 326 -7,78 30 321 24,64 

Služby 12 081 12 702 5,14 12 882 1,42 16 352 26,94 14 698 -10,11 14 441 -1,75 17 739 22,84 

Přidaná hodnota 11 026 14 631 32,70 16 282 11,28 19 924 22,37 21 965 10,24 21 333 -2,88 22 513 5,53 

Osobní náklady 5 211 7 295 39,99 7 850 7,61 8 372 6,65 9 137 9,14 9 109 -0,31 9 878 8,44 

Mzdové náklady 3 829 5 378 40,45 5 773 7,34 6 160 6,70 6 706 8,86 6 778 1,07 7 333 8,19 

Náklady na SZ a ZP 1 340 1 882 40,45 2 021 7,39 2 156 6,68 2 347 8,86 2 226 -5,16 2 475 11,19 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



2 
 

 
 

Příloha č. 6: Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty 

 

Položka / rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

stav 

(tis. Kč) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

Sociální náklady 42 35 -16,67 56 60,00 56 0,00 84 50,00 105 25,00 70 -33,33 

Daně a poplatky 538 1 673 210,97 2 060 23,13 2 228 8,16 2 746 23,25 3 090 12,53 5 390 74,43 

Odpisy DM 1 669 3 994 139,30 5 278 32,15 6 928 31,26 7 312 5,54 7 425 1,55 6 341 -14,60 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 
1 495 723 -51,64 3 118 331,26 2 263 -27,42 719 -68,23 2 295 219,19 1 461 -36,34 

Tržby z prodeje DM  1 466 715 -51,23 3 114 335,52 2 215 -28,87 609 -72,51 2 295 276,85 1 403 -38,87 

Tržby z prodeje materiálu 29 8 -72,41 4 -50,00 48 1 100,00 110 129,17 0 -100,00 58 X 

Zůstatková cena 

prodaného DM 
883 571 -35,33 1 069 87,22 384 -64,08 229 -40,36 1 898 728,82 152 -91,99 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0,00 115 X 383 233,04 248 -35,25 947 281,85 1 647 73,92 

Ostatní provozní náklady 825 828 0,36 1 046 26,33 2 232 113,38 2 468 10,57 3 702 50,00 3 322 -10,26 

Provozní VH 3 395 993 -70,75 2 212 122,76 2 426 9,67 1 040 -57,13 -649 -162,40 538 -182,90 

Výnosové úroky 0 4 X 5 25,00 5 0,00 3 -40,00 2 -33,33 0 -100,00 

Nákladové úroky 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 X 0 -100,00 2 X 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 6: Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty 

 

Položka / rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

stav 

(tis. Kč) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

stav 

(tis. Kč) 

změna 

(%) 

Ostatní finanční výnosy 0 99 X 32 -67,68 115 259,38 473 311,30 364 -23,04 108 -70,33 

Ostatní finanční náklady 77 220 185,71 284 29,09 1 205 324,30 582 -51,70 500 -14,09 520 4,00 

Finanční VH -77 -117 51,95 -247 111,11 -1 085 339,27 -129 -88,11 -134 3,88 -414 208,96 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
842 0 -100,00 307 X 440 43,32 543 23,41 222 -59,12 146 -34,23 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
2 476 876 -64,62 1 658 89,27 901 -45,66 368 -59,16 -1 005 -373,10 -22 -97,81 

Mimořádné výnosy 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mimořádné náklady 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Daň z příjmů mimořádné 

činnosti 
0 0 0,00 0 0,00 8 X 0 -100,00 0 0,00 -51 X 

Mimořádný VH 0 0 0,00 0 0,00 -8 X 0 -100,00 0 0,00 51 X 

VH za účetní období 2 476 876 -64,62 1 658 89,27 893 -46,14 368 -58,79 -1 005 -373,10 29 -102,89 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
3 318 876 -73,60 1 965 124,32 1 341 -31,76 911 -32,07 -783 -185,95 124 -115,84 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 7 Výpočet cash flow (v tis. Kč) 

 

Položka / Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hospodářský výsledek za účetní období 2 476 876 1 658 893 368 -1 005 29 

Odpisy DHM a DNM 1 669 3 994 5 278 6 928 7 312 7 425 6 341 

Změna stavu zásob 0 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu pohledávek 4 845 1 674 215 874 994 -268 6 358 

Změna stavu krátkodobých závazků 6 797 1 260 283 492 -2 037 -3 412 4 419 

Časové rozlišení nákladů a příjmů -73 377 -98 -130 -76 0 1 416 

Časové rozlišení výdajů a výnosů 0 0 0 0 0 0 0 

CF provozní činnost 6 170 4 079 7 102 7 569 4 725 3 276 3 015 

Změna stavu majetku 11 961 1 330 440 934 -4 092 312 -1 988 

Odpisy 1 669 3 994 5 278 6 928 7 312 7 425 6 341 

CF investiční činnost -13 630 -5 324 -5 718 -7 862 -3 220 -7 737 -4 353 

Změna stavu kapitálu 9 986 0 -1 -2 1 -1 0 

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých 

bankovních úvěrů 
0 0 0 0 0 2 870 0 

CF finanční činnost 9 986 0 -1 -2 1 2 869 0 

CF celkem 2 526 -1 245 1 383 -295 1 506 -1 592 -1 338 

Počáteční stav PP 91 2 617 1 372 2 755 2 460 3 966 2 374 

Konečný stav PP 2 617 1 372 2 755 2 460 3 966 2 374 1 036 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 8: Upravená rozvaha pro stanovení čistých operativních aktiv (v tis. Kč) 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DM 1 3921 15 022 15 219 15 895 11 525 11 539 10 531 

DHM 1 3921 15 022 15 219 15 895 11 525 11 539 10 531 

OA 430 -402 911 993 5 524 7 074 7 338 

Kr. pohledávky 4 945 6 619 6 834 7 708 8 702 8 434 14 792 

Kr. fin. majetek 2 282 1 036 2 417 2 117 3 617 2 023  348 

Snížení kr. závazků - 6 797 - 8 057 - 8 340 - 8 832 - 6 795 - 3 383 - 7 802 

Časové rozlišení -73 304 206 76 0 0 1 416 

Aktiva celkem 14 278 14 924 16 336 16 964 17 049 18 613 19 285 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál 12 318 13 193 14 848 15 734 16 097 15 089 14 895 

Základní kapitál 10 186 10 186 10 186 10 186 10 186 10 186 10 186 

Rezervní fond 0 248 291 374 464 500 500 

VH minulých let -9 2 219 3 051 4 624 5 428 5 759 4 754 

VH BÚO 2 141 540 1 320 550 19 -1 356 -545 

Cizí zdroje 1 960 1 731 1 488 1 230 952 3 524 4 390 

Dl. závazky 1 960 1 731 1 488 1 230 952 3 524 4 390 

Kr. závazky 0 0 0 0 0 0 0 

Pasiva celkem 14 278 14 924 16 336 16 964 17 049 18 613 19 285 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 9: Vzorce současných hodnot plateb nájemného v letech 2005 - 

2010 

 

          
       

      
  

       

       
  

       

       
 

       

       
 

       

       
 

       

       
 

 

          
       

      
  

       

       
 

       

       
 

       

       
 

       

       
 

 

          
       

      
 

       

       
 

       

       
 

       

       
 

 

          
       

      
 

       

       
 

       

       
 

 

          
       

      
 

       

       
 

 

         
       

      
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 10: Rozklad ukazatele ROE pro roky 2004 až 2009 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

BÚ/A

0,0000

1 360 1

(DA/T) ∙ 360

114,7369

(OA/T) ∙ 360

72,5391

KZAV/A

0,3495

Nmat./T

0,6485

Nmzdy/T

0,1335

Nost./T

0,1329

1 - (CZ/A)

0,65054

(A/T) ∙ 360

187,2760

N/T

0,9150

EAT/EBT

0,7462

EBT/EBIT

1,0000

EBIT/T

0,0850

ROE2004 = EAT/E

0,1875

T/A

1,9223

A/E

1,5372
∙ ∙ ∙ ∙

+ + + +

//-

BÚ/A

0,0000

1 360 1

(DA/T) ∙ 360

93,7692

(OA/T) ∙ 360

56,3772

KZAV/A

0,3733

Nmat./T

0,6612

Nmzdy/T

0,1407

Nost./T

0,1812

1 - (CZ/A)

0,62675

(A/T) ∙ 360

150,1464

N/T

0,9831

EAT/EBT

1,0000

EBT/EBIT

1,0000

EBIT/T

0,0169

ROE2005 = EAT/E

0,0646

T/A

2,3977

A/E

1,5955
∙ ∙ ∙ ∙

+ + + +

//-

BÚ/A

0,0000

1 360 1

(DA/T) ∙ 360

91,7286

(OA/T) ∙ 360

64,0583

KZAV/A

0,3545

Nmat./T

0,6200

Nmzdy/T

0,1373

Nost./T

0,2083

1 - (CZ/A)

0,64550

(A/T) ∙ 360

155,7869

N/T

0,9656

EAT/EBT

0,8438

EBT/EBIT

1,0000

EBIT/T

0,0344

ROE2006 = EAT/E

0,1038

T/A

2,3108

A/E

1,5492
∙ ∙ ∙ ∙

+ + + +

//-
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Příloha č. 10: Rozklad ukazatele ROE pro roky 2004 až 2009 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

BÚ/A

0,0000

1 360 1

(DA/T) ∙ 360

84,3274

(OA/T) ∙ 360

58,4685

KZAV/A

0,3546

Nmat./T

0,6238

Nmzdy/T

0,1281

Nost./T

0,2276

1 - (CZ/A)

0,64543

(A/T) ∙ 360

142,7959

N/T

0,9795

EAT/EBT

0,6659

EBT/EBIT

1,0000

EBIT/T

0,0205

ROE2007 = EAT/E

0,0534

T/A

2,5211

A/E

1,5494
∙ ∙ ∙ ∙

+ + + +

//-

BÚ/A

0,0000

1 360 1

(DA/T) ∙ 360

57,2235

(OA/T) ∙ 360

68,5622

KZAV/A

0,2924

Nmat./T

0,6044

Nmzdy/T

0,1344

Nost./T

0,2477

1 - (CZ/A)

0,70763

(A/T) ∙ 360

125,7857

N/T

0,9866

EAT/EBT

0,4040

EBT/EBIT

0,9754

EBIT/T

0,0134

ROE2008 = EAT/E

0,0214

T/A

2,8620

A/E

1,4132
∙ ∙ ∙ ∙

+ + + +

//-

BÚ/A

0,1323

1 360 1

(DA/T) ∙ 360

61,3912

(OA/T) ∙ 360

60,9569

KZAV/A

0,1559

Nmat./T

0,5749

Nmzdy/T

0,1351

Nost./T

0,3017

1 - (CZ/A)

0,71175

(A/T) ∙ 360

122,3481

N/T

1,0116

EAT/EBT

1,2835

EBT/EBIT

1,0000

EBIT/T

-0,0116

ROE2009 = EAT/E

-0,0616

T/A

2,9424

A/E

1,4050
∙ ∙ ∙ ∙

+ + + +

//-
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Příloha č. 11: Propočty k bilanční soustavě podle Rudolfa Douchy 

      Bilanční soustava I 

 

      Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

S 1,06 1,02 1,11 1,10 1,56 1,42 1,74 

L 0,51 0,46 0,53 0,53 0,86 1,47 0,93 

A 0,93 1,13 1,10 1,22 1,35 1,38 1,35 

R 1,57 0,52 0,87 0,44 0,18 -0,52 0,01 

Celkový ukazatel 12,93 7,59 9,80 7,75 8,80 7,51 8,64 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 11: Propočty k bilanční soustavě podle Rudolfa Douchy 

 

Bilanční soustava II 

 

      
Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ukazatele stability 

S1 1,06 1,02 1,11 1,10 1,56 1,42 1,74 

S2 2,12 2,04 2,21 2,19 3,11 2,84 3,48 

S3 1,86 1,68 1,82 1,82 2,42 2,47 1,45 

S4 0,57 0,54 0,56 0,56 0,68 1,28 0,67 

S 6,67 6,29 6,81 6,77 9,33 9,43 9,07 

Ukazatele likvidity 

L1 0,77 0,34 0,66 0,56 1,17 1,40 0,27 

L2 0,51 0,46 0,53 0,53 0,86 1,47 0,93 

L3 0,45 0,40 0,46 0,46 0,75 1,28 0,81 

L4 0,13 -0,01 0,18 0,18 0,84 1,14 1,02 

L 8,97 6,14 8,64 8,13 15,04 22,49 11,45 

Ukazatele aktivity 

A1 0,03 0,05 0,05 0,04 0,08 0,09 0,06 

A2 0,02 0,04 0,04 0,03 0,05 0,06 0,05 

A3 35,28 27,50 29,90 40,03 24,87 22,43 27,16 

A 11,78 9,20 9,99 13,37 8,33 7,53 9,09 

Ukazatele rentability 

R1 2,25 0,60 1,02 0,45 0,17 -0,47 0,01 

R2 1,57 0,52 0,87 0,44 0,18 -0,52 0,01 

R3 2,55 0,81 1,41 0,72 0,32 -0,93 0,02 

R4 2,64 0,69 1,23 0,57 0,22 -0,63 0,02 

R5 1,36 1,51 1,50 2,42 1,52 1,10 4,09 

R 34,52 11,55 18,77 10,88 4,98 -8,92 4,35 

C 19,47 8,67 12,67 9,49 9,34 5,98 7,90 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 12: Informace z odvětví dopravy a skladování pro podniky s 0 – 

49 zaměstnanci v období let 2004 – 2007 

 

Ukazatel 
Měřicí 

jednotka 

Ekonomické subjekty s 0 - 49 zaměstnanci 

2004 2005 2006 2007 
Počet podnikatelských subjektů 

 
45 522 44 471 44 979 46 013 

Pracovníci celkem osoby 107 762 103 862 101 571 107 849 
v 

tom: 

majitelé a spolupracující členové 

domácnosti k 31.12. osoby 43 204 38 938 34 096 37 254 

  průměrný evidenční počet 

zaměstnanců ve fyzických osobách osoby 64 558 64 924 67 475 70 596 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený osoby 63 668 64 317 66 790 70 030 

Evidenční počet zaměstnanců ve 

fyzických osobách k 31.12. 
osoby 68 228 67 915 71 116 74 273 

Mzdy bez ostatních osobních nákladů mil. Kč 10 198 10 143 11 433 12 931 

Průměrná měsíční mzda na fyzickou 

osobu 
Kč 13 163 13 019 14 120 15 264 

Ostatní osobní náklady mil. Kč 184 237 253 236 

Výnosy (příjmy) celkem mil. Kč 177 596 184 857 199 606 225 162 
z 

toho: 

tržby za vlastní výkony a zboží 
mil. Kč 167 477 173 976 190 000 214 215 

v tom: tržby za prodej vlastních 

výrobků 
mil. Kč 120 218 295 369 

  tržby za prodej služeb mil. Kč 158 825 164 984 176 894 205 788 
  tržby za prodej zboží mil. Kč 8 533 8 774 12 810 8 058 
Náklady (výdaje) celkem mil. Kč 167 115 175 091 188 895 211 670 
z 

toho: náklady na prodané zboží 
mil. Kč 8 245 7 641 11 530 7 037 

  výkonová spotřeba mil. Kč 113 563 123 272 139 452 158 259 
  osobní náklady mil. Kč 14 925 15 470 17 362 19 660 

Výkony vč. obchodní marže mil. Kč 159 237 166 380 178 485 207 225 

Obchodní marže mil. Kč 287 1 134 1 281 1 021 
Účetní přidaná hodnota mil. Kč 45 674 43 108 39 033 48 965 
Výsledek hospodaření za účetní období 

před zdaněním 
mil. Kč 11 217 10 499 11 748 14 257 

Výsledek hospodaření za účetní období 

po zdanění 
mil. Kč 10 482 9 766 10 711 13 491 

Aktiva (majetek) celkem k 31.12. mil. Kč 79 164 83 405 88 642 120 263 
z 

toho: 

stálá aktiva 
mil. Kč 24 715 28 482 29 066 50 338 

z toho: dlouhodobý nehmotný majetek 

(netto) 
mil. Kč 268 166 173 242 

  dlouhodobý hmotný majetek 

(netto) 
mil. Kč 19 916 23 461 22 972 45 007 

  oběžná aktiva mil. Kč 44 771 52 384 56 626 66 265 
z toho: zásoby (netto) mil. Kč 1 362 2 309 2 161 2 529 

  pohledávky mil. Kč 27 830 34 081 36 292 42 884 
  krátkodobý finanční majetek mil. Kč 15 559 15 848 18 097 20 113 
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Příloha č. 12: Informace z odvětví dopravy a skladování pro podniky s 0 – 

49 zaměstnanci v období let 2004 – 2007 

 

Ukazatel 
Měřicí 

jednotka 

Ekonomické subjekty s 0 - 49 zaměstnanci 

2004 2005 2006 2007 
Pasiva celkem k 31.12. mil. Kč 79 164 83 405 88 642 120 263 
z 

toho: 

vlastní kapitál 
mil. Kč 40 772 37 594 39 368 63 175 

  cizí zdroje mil. Kč 36 341 45 368 48 147 56 106 
z toho: závazky celkem mil. Kč 34 727 43 892 46 010 53 065 

z toho: krátkodobé 

závazky 
mil. Kč 24 920 32 076 35 790 40 298 

Pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 
mil. Kč 6 605 6 210 6 162 26 086 

z 

toho: 

pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
mil. Kč 6 439 6 116 6 034 25 911 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Doprava, informační a komunikační činnosti – časové řady – Finanční 

ukazatele – Vybrané finanční ukazatele – roční – Klasifikace NACE Rev. 1.1 (OKEČ) [online]. Český statistický 

úřad [cit. 2012-04-03] Dostupné z: http://www.vykazy.cz/csu/redakce.nsf/i/dosvfu_cr_okec 
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Příloha č. 13: Pomocné ukazatele ke Kralickovu quictestu 

 

Položka / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

R1 0,65 0,63 0,65 0,65 0,71 0,71 0,59 

R2 0,68 1,64 0,79 0,84 0,60 1,18 3,20 

R3 0,17 0,04 0,08 0,05 0,04 -0,04 0,00 

R4 0,16 0,08 0,12 0,12 0,07 0,05 0,04 

Body 

R1 4 4 4 4 4 4 4 

R2 0 0 0 0 0 0 1 

R3 4 1 3 2 1 0 1 

R4 4 2 4 4 2 1 1 

Hodnocení 

finanční 

stability 

2 2 2 2 2 2 2,5 

Hodnocení 

výnosové 

situace 

4 1,5 3,5 3 1,5 0,5 1 

Hodnocení 

celkové situace 
3 1,75 2,75 2,5 1,75 1,25 1,75 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 14: Balanced scorecard podniku SOLANSKÝ s.r.o. 

  

Perspektiva Strategický cíl Měřítko Cílová hodnota Opatření 

Finanční Ziskovost. 
Provozní zisk, ROCE 

a EVA. 
Růst těchto ukazatelů. Kontrolovat plnění dalších perspektiv. 

Zákaznická 

Spokojenost, loajalita a získávání 

nových zákazníků, zavedení 

statistiky nesolventních zákazníků a 

zkracování doby splatnosti faktur. 

Doba obratu 

pohledávek, jednání 

se zákazníky a úroveň 

propagace. 

Doba obratu co nejnižší, 

popřípadě stejná jako doba 

obratu závazků, slušné 

vystupování a 

efektivní úroveň propagace. 

Zvýšit celkové povědomí o společnosti 

prostřednictvím propagace, poskytování slev 

pro pravidelné zákazníky, úprava smluv ve 

smyslu zkracování průběžné doby úhrady 

faktur, stanovení penále za pozdní splacení, 

spolupráce pouze se seriózními zákazníky 

apod. 

Procesní Snižování provozních nákladů.  
Nákladovost (ROC) 

a rentabilita nákladů. 

ROC co nejnižší, rentabilita 

nákladů co nejvyšší. 

Efektivnější hospodaření s náklady (např. 

stanovení úsporných a rychlých přepravních 

tras, vyhledání levného a zároveň kvalitního 

dodavatele paliva apod.). 

Učení se  

a růstu 

Zvyšování znalostí řidičů (např. o 

podmínkách v mezinárodní dopravě 

nebo o opravách aut) a také 

administrativních pracovníků (např. o 

problematice logistiky a snižování 

nákladů). 

Spokojenost a 

loajalita zaměstnanců, 

kvalita lidských 

zdrojů. 

Každý zaměstnanec má mít 

přehled o činnostech, které 

má na starosti. 

Zaškolení od zkušených řidičů, poskytování 

informací a podkladů o změnách, které se 

týkají jejich pracovní činnosti (např. dopravní 

zákony, rychlé hlášení silničních uzavírek 

apod.), zajištění školení pro administrativní 

pracovníky. 

Zdroj: vlastní zpracování podle Srpové (2011, s. 188) 


