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1. Úvod  

Na počátku moderního podnikání byla jako hlavní cíl jednotlivých podniků považována 

především maximalizace zisku. Vzhledem k vývoji světové ekonomiky a konkurence 

v průběhu času dochází k postupným změnám v pojetí těchto základních cílů. S tímto souvisí 

i vývoj jednotlivých přístupů hodnocení finanční výkonnosti a to od klasických k moderním 

přístupům. V současné době převládá využití klasického přístupu hodnocení výkonnosti, který 

se opírá o tradiční ukazatele, ale zároveň v důsledku rozvoje kapitálových trhů dochází 

k rozvoji moderních přístupů, mezi které se řadí tzv. hodnotový přístup. Základním 

vyjádřením hodnotového přístupu je maximalizace tržní hodnoty podniku, což si dnes klade 

za cíl většina podniků.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku ŠKODA Auto a.s. a 

finanční výkonnosti automobilového průmyslu pomocí tradičních ukazatelů a ukazatele EVA.  

Následně bude uskutečněno zhodnocení, popř. porovnání výsledků aplikovaných indikátorů 

podniku a odvětví.  

Hodnocení finanční výkonnosti bude provedeno pro období od roku 2006 do roku 2010. 

Velká pozornost bude věnována zejména období, kdy se projevila finanční krize, tzn., rokům 

2008 až 2010. 

Diplomová práce bude rozdělena včetně úvodu a závěru do šesti kapitol, přičemž v druhé 

kapitole bude popsána metodologie hodnocení finanční výkonnosti. Budou zde stručně 

charakterizovány některé tradiční ukazatele, zejména pak poměrové ukazatele a souhrnné 

ukazatele hodnocení finanční výkonnosti. V této kapitole práce dojde také k objasnění 

pyramidového rozkladu ukazatelů a analýzy citlivosti. Velmi důležitou částí metodiky bude 

popis ekonomické přidané hodnoty.  

V třetí části diplomové práce bude provedena charakteristika vybraného podniku a 

odvětví, v němž podnik působí. Dále zde dojde k popisu vybraných ekonomických údajů 

podniku i odvětví.  

Ve čtvrté kapitole již budou aplikovány jednotlivé indikátory popsané v metodické části 

na konkrétní ekonomické hodnoty vybraného podniku a odvětví.  

Práce je zakončena zhodnocením dosažených výsledků podniku a odvětví a vzájemným 

porovnáním vybraných ukazatelů. V této kapitole tedy bude posouzena celková finanční 
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situace podniku popř. odvětví, a dojde zde také k navržení opatření či postupů pro zlepšení 

ekonomických výsledků podniku.     
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2. Metodika hodnocení finanční výkonnosti odvětví a podniku 

V následujících podkapitolách bude popsána metodologie hodnocení finanční výkonnosti. 

Konkrétně však bude zaměřena na vymezení jednotlivých kategorií ukazatelů, dále pak na 

některé tradiční ukazatele, na souhrnné metody hodnocení finanční výkonnosti, pyramidové 

rozklady ukazatelů, analýzu citlivosti a zejména na jednu z metod moderního přístupu, kterou 

je metoda EVA.   

 

2.1 Koncepce finanční výkonnosti  

Součástí měření celkové finanční výkonnosti je fundamentální analýza a technická 

analýza. Fundamentální analýza je zaměřena na hodnocení vnitřního a vnějšího 

ekonomického prostředí společnosti, k čemuž je využívána řada nástrojů. Na základě 

technické nebo také kvantitativní analýzy dochází prostřednictvím deterministických nebo 

matematicko-statistických metod ke zpracování finančních ukazatelů a následně ke 

zhodnocení jejich výsledků.  

Od dob kdy se začaly používat první účetní ukazatele, tj. od poloviny 80. let 20. století 

prošly jednotlivé metody měření finanční výkonnosti určitým vývojem.  

V současné době lze ukazatele finanční výkonnosti rozčlenit do tří skupin a to na účetní, 

ekonomické a tržní. Mezi tradiční účetní ukazatele například patří finanční poměrové 

ukazatele, bankrotní a bonitní modely, ale také pyramidové soustavy ukazatelů. Tato skupina 

ukazatelů se vyznačuje řadou nedostatků jako například, to že není bráno v úvahu riziko, 

inflace ani časová hodnota peněz. Vzhledem k tomu, že se vychází pouze z účetních dat, jsou 

výsledky snadno ovlivnitelné. Jako příklad se dá uvést ovlivňování hospodářského výsledku 

použitými metodami oceňování majetku, nebo ovlivňování prostřednictvím tvorby rezerv a 

opravných položek.  

Zmíněné nedostatky tradičních ukazatelů byly důvodem k zavádění moderních přístupů, 

snažících se přiblížit vstupní údaje z účetnictví jejich reálným hodnotám na základě 

konstrukcí hodnotových ukazatelů. K těmto hodnotovým ukazatelům patří právě ekonomické 

a tržní ukazatele.  

Ekonomické ukazatele pracují s náklady kapitálu a berou v úvahu faktor rizika a času. 

Tuto skupinu ukazatelů tvoří ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added), čistá 
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současná hodnota (Net Present Value) a ukazatel CF z investic (Cash flow Return on 

Investment).  

K poslední zmíněné skupině ukazatelů, která se zaměřuje na vývoj akciového trhu, lze 

řadit například tržní přidanou hodnotu (Market Value Added).  

 

2.2 Tradiční účetní ukazatele 

V následující části budou popsány některé tradiční ukazatele sloužící k finanční analýze. 

Dle Dluhošové (2008) je finanční analýza oblastí, která představuje významnou součást 

komplexu finančního řízení podniku a hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno 

komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku, posoudit vyhlídky na finanční 

situaci podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku. 

K posouzení finančního zdraví podniku slouží metody, jež uvádí následující Obr. 2.1.  

Obr. 2.1 Členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: Dluhošová (2008) 

Pro účely práce jsou významné metody deterministické, přičemž některé z nich budou 

v následujících částech charakterizovány.  

METODY FINANČNÍCH ANALÝZ

Deterministické metody

Analýza trendů

(horizontální analýza)

Analýza struktury

(vertikální analýza)

Poměrová analýza

Analýza soustav 
ukazatelů

Analýza citlivosti

Matematicko-statistické 
metody

Regresní analýza

Diskminační analýza

Analýza rozptylu

Testování statistkých 
hypotét (t-test, F-test)
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2.2.1 Horizontální a vertikální analýza 

Z výše uvedeného plyne, že pod deterministické metody spadají horizontální a vertikální 

analýza. Pomocí horizontální analýzy dochází ke sledování změn zkoumané veličiny v čase, 

přičemž se v úvahu berou jak absolutní, tak relativní změny. Vzorce pro výpočet těchto změn 

vypadají následovně:  

 ∆𝑈𝑡 =  𝑈𝑡 −  𝑈𝑡−1,  (2.1) 

 ∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
=  

𝑈𝑡− 𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
, (2.2) 

kde 𝑈𝑡  je hodnota ukazatele, 𝑡 je běžný rok, 𝑡 − 1 je předchozí rok.  

Na základě vertikální analýzy dochází k vyčíslení podílu dílčích položek na celkové 

položce. Tato analýza se využívá při rozboru majetkové a finanční struktury podniků.  

 

2.2.2 Poměrové ukazatele 

Základní deterministickou metodou je poměrová analýza, která je vzhledem ke své 

jednoduchosti nejčastěji používaná. Jedná se o systematicky analyzovanou soustavu 

vybraných poměrových ukazatelů, jež lze členit na ukazatele rentability, ukazatele likvidity, 

ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti,ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu, 

viz. Dluhošová (2010).  

Vzhledem ke stanovenému cíli práce bude proveden rozbor pouze některých výše 

zmíněných ukazatelů.  

2.2.2.1 Ukazatele rentability  

 Rentabilita či také výnosnost vloženého kapitálu měří schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje a schopnost dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Obecně lze tedy říci, že 

ukazatel rentability je vyjádřen jako poměr výsledku hospodaření a vloženého kapitálu. 

Výsledek tohoto poměru by v časové řadě měl mít rostoucí tendenci.  

V rámci analýzy rentability se v praxi nejčastěji používají následující ukazatele:  

- rentabilita aktiv, 

- rentabilita vlastního kapitálu,  

- rentabilita dlouhodobých zdrojů a 

- rentabilita tržeb.  
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Rentabilita celkových aktiv (Return on Assets, ROA) vyjadřuje tzv. produkční sílu aktiv 

podniku, respektive znázorňuje poměr zisku s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů jsou financovány. Ukazatel má tvar:  

 
𝑅𝑂𝐴 =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . 100 . 

 (2.3) 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) vyjadřuje míru zhodnocení 

vlastního kapitálu a proto je tento druh rentability důležitý zejména pro akcionáře či vlastníky. 

Vlastníci na základě tohoto indikátoru mohou zjistit, zda jejich vložený kapitál přináší 

dostatečný výnos, který odpovídá rizikovosti této investice. Výnos z vložené kapitálu by měl 

být vyšší, než úroky, které by investor obdržel při jiné formě investování. Ukazatel má tvar:

  

Dále je důležité zmínit vztah mezi ukazateli ROA a ROE, kdy platí, že výsledek 

rentability vlastního kapitálu by se měl pohybovat ve vyšších hodnotách než výsledek 

rentability aktiv. Pokud tomu tak není, pro vlastníky není vhodné k financování používat cizí 

zdroje.  

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed, ROCE) 

podává informace o výnosnosti dlouhodobého kapitálu investovaného jak vlastníky, tak 

věřiteli. Ukazatel má tvar:  

 𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙+𝐷𝑙𝑜𝑢 𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑑𝑙𝑢𝑦
 ∙  100. (2.5) 

Ukazatel rentability tržeb (Return on Sales) znázorňuje schopnost dosahovat zisku při 

dané úrovni tržeb. Ukazatel má tvar: 

 𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ∙  100.  (2.6) 

Nízká výsledná hodnota indikátoru upozorňuje na chybné řízení společnosti na trhu.  

Naopak vysoká hodnota signalizuje budoucí problémy s konkurenční společností, která se 

prostřednictvím snížení cen svých výrobků či služeb, tj. snížením ziskovosti pokusí vytlačit 

analyzovanou společnost z trhu. Proto je vhodné ROS udržovat na střední úrovni. 

 𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
  ∙  100.  (2.4) 
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2.2.2.2 Ukazatele likvidity 

Likviditu lze z pohledu finanční analýzy charakterizovat jako momentální schopnost 

uhradit splatné závazky a lze jí rozčlenit na tři druhy likvidity:  

- běžnou likviditu,  

- pohotovou likviditu a  

- okamžitou likviditu.   

Ukazatel běžné neboli celkové likvidity (Current Ratio) je vyjádřen poměrem celkového 

objemu oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Na základě tohoto lze říct, že ukazatel 

poukazuje na to, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky, neboli kolikrát je 

podnik schopen uspokojit své krátkodobé věřitele. Ukazatel má tvar: 

 𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
. (2.7) 

Ukazatel by se měl pochybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Pokud je hodnota ukazatele vyšší, 

může to svědčit o vysokých zásobách držených podnikem.  

V případě pohotové likvidity (Quick Asset Ratio) jsou z ukazatele odstraněny nejméně 

likvidní aktiva, konkrétně se jedná o zásoby. To znamená, že dochází k poměřování 

pohotových aktiv ke krátkodobým závazkům. Ukazatel má tvar: 

 𝑃𝑜𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
. (2.8) 

Doporučené rozmezí pro pohotovou likviditu se pohybuje mezi 1 – 1,5. Hodnota 

ukazatele by neměla klesnout pod 1, což by mohlo znamenat nadměrnou váhu zásob 

v portfoliu aktiv.  

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) je vyjádřena poměrem mezi pohotovými peněžními 

prostředky a krátkodobými závazky. Pohotovými peněžními prostředky se rozumí především 

peníze na účtech a v pokladnách, ale také jejich ekvivalenty jako jsou volně obchodovatelné 

krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky. Obecně tedy ukazatel okamžité 

likvidity podává informace o tom, zda je podnik schopen okamžitě splatit své krátkodobé 

závazky. Ukazatel má tvar: 

 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝑜𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛 ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡 ř𝑒𝑑𝑘𝑦  

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
.  (2.9) 

Ukazatel okamžité likvidity by se měl pohybovat v doporučeném rozmezí 0,2 – 0,5.  
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2.2.2.3 Ukazatele aktivity 

Na základě ukazatelů aktivity je možné zhodnotit efektivnost využívání jednotlivých 

položek majetku drženého podnikem.  

V analýze aktivity se měří doba obratu a obratovost jednotlivých složek majetku. Při 

výpočtu doby obratu se sleduje doba, po kterou je majetek v určité formě vázán. Obratovost 

vypovídá o tom, kolikrát se za určitý interval obrátí daný druh majetku, tzn., kolikrát bude 

přeměněn na peněžní prostředky. Některé konkrétní ukazatele aktivity jsou popsány níže.  

Základním ukazatelem aktivity je obrátka celkových aktiv, jež informuje o intenzitě, 

s jakou společnost využívá svůj majetek s cílem dosažení tržeb.  Všeobecně platí, že čím je 

hodnota ukazatele větší, tím lépe. Zároveň platí, že minimální doporučená hodnota je 1.  

 𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . (2.10) 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv 

podniku ve vztahu k tržbám.  

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ∙ 360. (2.11) 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby v podniku 

vázány do doby jejich prodeje či spotřeby. Ukazatel má tvar: 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ∙  360.   (2.12) 

Ukazatel doby obratu závazků v podstatě představuje dobu splatnosti závazků. Výsledek 

udává počet dnů, které uplynou mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Ukazatel má tvar: 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ∙ 360.   (2.13) 

Doba obratu pohledávek vypovídá o průměrném inkasním období, respektive o počtu 

dnů, za které jsou pohledávky vybírány. Výsledek ukazatele by se měl srovnávat s průměrnou 

dobou splatnosti faktur.  Ukazatel má tvar: 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ∙ 360. (2.14) 

Pro podnik je příznivé, když je doba obratu pohledávek kratší než doba obratu jeho 

závazků. Znamená to, že společnost poskytuje kratší úvěry, než sama čerpá.  
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2.2.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Podniky své činnosti financují prostřednictvím jak vlastního, tak cizího kapitálu.  Cizí 

kapitál je podniky poměrně často využíván vzhledem k tomu, že je levnější než kapitál 

vlastní. Používání cizích zdrojů ovlivňuje výnosnost vloženého kapitálu akcionářů, ale také 

riziko spojené s tímto kapitálem.  

Ukazatele zadluženosti tedy poměřují rozsah, v jakém podniky využívají k financování 

dluhy a podávají informace zejména o:  

- celkové zadluženosti, 

- zadluženosti vlastního kapitálu,  

- finanční páce a 

- ukazateli úrokového krytí. 

Nejdůležitějším ukazatelem spadajícím pod oblast zadluženosti je ukazatel věřitelského 

rizika (Total Debt to Total Assets), neboť podává informace o celkové zadluženosti. Ukazatel 

má tvar: 

 𝑉ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘é 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑖𝑡𝑣𝑎
 ∙ 100. (2.15) 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyššímu riziku jsou vystaveni 

věřitelé, a proto jsou preferovány co nejnižší hodnoty tohoto indikátoru.  

K měření zadluženosti se dále využívá ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

(Debt/Equity Ratio) zobrazující, kolikrát cizí kapitál převyšuje vlastní kapitál. Ukazatel má 

tvar: 

 𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒  

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 ∙  100. (2.16) 

Se zadlužeností souvisí finanční páka, která se používá při hodnocení toho, zda použitím 

cizího kapitálu dochází ke zvyšování rentability vlastního kapitálu. Ukazatel má tvar: 

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 ∙ 100. (2.17) 

Doporučená hodnota je 1 a více.  

Ke zjištění, zda je podnik schopen splácet úroky se používá ukazatel úrokového krytí 

(Times Interest Earned Ratio). Ukazatel má tvar: 
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 Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 ∙ 100. (2.18) 

Platí že, čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je finanční situace společnosti lepší. 

Pokud se hodnota tohoto ukazatele rovná 100 %, znamená to, že podnik vydělává pouze na 

úroky, výsledek ukazatele by se tedy měl pohybovat ve vyšších hodnotách než 100 %.   

 

2.2.3 Rozdílové ukazatele 

Finanční situaci podniku lze analyzovat také pomocí rozdílových ukazatelů, které jsou 

orientovány zejména na jeho likviditu. K této skupině ukazatelů patří například čisté pohotové 

prostředky, čisté peněžní prostředky a čistý pracovní kapitál, jež je v rámci rozdílových 

ukazatelů považován za klíčový.  

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je považován za indikátor platební schopnosti podniku. 

Čím vyšší hodnotu ukazatel vykazuje, tím větší je schopnost podniku hradit své závazky. 

Hodnotu ČPK lze stanovit z pohledu manažera nebo vlastníka s čímž jsou spojeny dvě 

metody výpočtu.  

Z pohledu manažera ČPK udává, v jaké výši jsou oběžná aktiva financována 

dlouhodobými zdroji. ČPK je tedy dán vztahem:  

 Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝐾𝑃, (2.19) 

kde OA jsou oběžná aktiva, KP jsou krátkodobá pasiva, které se skládají z krátkodobých 

závazků, běžných bankovních úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí.  

Pro manažera je příznivá co nejvyšší kladná hodnota ČPK, která je dle Mrkvičky (2006) 

považována za tzv. finanční polštář, o který lze zmenšit hodnotu podniku, aniž by byla 

ohrožena jeho finanční podstata.  

 Z pohledu vlastníka ČPK odpovídá vtahu:  

 Č𝑃𝐾 = 𝐷𝑍 − 𝑆𝐴, (2.20) 

kde DZ jsou dlouhodobé zdroje a SA jsou stálá aktiva.  

Hodnota ČPK z pohledu vlastníka udává, jakou část dlouhodobých zdrojů lze zaměnit za 

krátkodobé a tedy levnější zdroje financování.  
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2.2.4 Souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti 

Pro hodnocení finanční výkonnosti nemusí být využívány pouze již zmiňované poměrové 

ukazatele, ale výkonnost může být také zhodnocena pomocí tzv. souhrnných modelů. 

Smyslem těchto modelů je zhodnotit finanční zdraví podniku jedním číslem. Vypovídací 

schopnost souhrnných modelů je podstatně nižší než u poměrové analýzy, a proto jsou 

používány pouze jako modely doplňkové.  

V rámci této skupiny se nejčastěji používají tzv. predikční modely, jež se dále členění na 

bankrotní a bonitní.  Podstatou bankrotních modelů je podávání informací o tom, zda 

v dohledné době firmě hrozí či nehrozí bankrot. Nejznámější bankrotní modely jsou 

Altmanův model, Taflerův model, Beaverův model a Index IN95.  Pomocí bonitních modelů 

dochází k hodnocení finančního zdraví podniku, k čemuž se používá například Tamariho 

model, Kralickuv Quick-test a Index IN99. Postupem času došlo k vytvoření modelů 

kombinovaných, tedy tzv. bonitně-bankrotních modelů. Jedná se například o Index IN01 nebo 

o jeho nástupce Index IN05.  

2.2.4.1 Beaverův model  

Beaverův model vznikl v roce 1967 analýzou takových poměrových ukazatelů, jež jsou 

významné při finančních problémech firem. Podle Beavera mají tyto ukazatele vypovídací 

schopnost již 5 let před bankrotem. Ukazatele považovány tvůrcem modelu za nejdůležitější 

zachycuje Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Parametry Beaverova modelu 

Ukazatel Trend u ohrožených firem 

vlastní kapitál/aktiva celkem  klesá 

přidaná hodnota/aktiva celkem  klesá 

bankovní úvěry/cizí zdroje roste 

cash flow/cizí zdroje klesá 

provozní kapitál/aktiva celkem  klesá 

Zdroj: Dluhošová (2008) 
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2.2.3.2 Taflerův model 

Taflerův model vznikl v roce 1977 a je založen čtyřech poměrových ukazatelích. Model 

má tvar:  

  𝑍𝑇 = 0,53.𝑋1 +  0,13.𝑋2 +  0,18.𝑋3  .0,16.𝑋4,  (2.21) 

kde 𝑋1 je EBIT/krátkodobé závazky, 𝑋2 je oběžná aktiva/celkové závazky, 𝑋3 je krátkodobé 

závazky/aktiva a 𝑋4 je finanční majetek/(provozní náklady – odpisy).  

Aby se jednalo o podnik s nízkou pravděpodobností bankrotu, musí se výsledná hodnota 

modelu pohybovat nad úrovní 0,3. Pokud je hodnota nižší než 0,2, analyzovaný podnik 

s velkou pravděpodobností zbankrotuje. V případě hodnoty pohybující se v tomto rozmezí, se 

podnik vyskytuje v šedé zóně, tzn., že nelze určit pravděpodobnost bankrotu.  

2.2.4.3 Altmanovy modely 

První verze Altmanova modelu vznikla v roce 1968 a byla sestavena z 66 firem, které 

byly rozděleny na bankrotní a nebankrotní. Pomocí diskriminační analýzy a pěti ukazatelů 

byla sestavena tzv. rovnice Z-skóre. Od té doby ale došlo k několika úpravám.  

Původní Altmanův model, který slouží ke zhodnocení akciových společností a má 

následující tvar:  

 𝑍 = 1,2 ∙ 𝑋1 + 1,4 ∙  𝑋2 +  3,3 ∙  𝑋3 +  0,6 ∙ 𝑋4 + 1,0 ∙  𝑋5, (2.22) 

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

EBIT/aktiva celkem, 𝑋4 je tržní cena akcií/dluhy celkem a 𝑋5 je tržby celkem/aktiva celkem.  

Je-li hodnota větší než 2,99, jedná se o podnik s minimální pravděpodobností bankrotu. 

Podnik s vysokou pravděpodobností bankrotu musí dosahovat hodnot menších než 1,81. 

V případě, že se pohybuje mezi těmito hodnotami, vyskytuje se v šedé zóně.  

Verze pro neakciové společnosti vznikla v roce 1983 a má následující tvar:  

 𝑍 = 0,717 ∙ 𝑋1 + 0,847 ∙ 𝑋2 +  3,107 ∙ 𝑋3 +  0,420 ∙ 𝑋4 +  0,998 ∙ 𝑋5. (2.23) 

V tomto případě se hodnota modelu musí pohybovat nad úrovní 2,90, aby se jednalo o 

podnik s minimální pravděpodobností bankrotu, hodnoty nižší než 1,20 signalizují možný 

bankrot. V případě, že se výsledné hodnoty pohybují v intervalu 1,20 až 2,90, jedná se podnik 

v šedé zóně.  
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V podmínkách České republiky hraje významnou roli platební neschopnost, proto vznikl 

Altmanův model doplněn o další ukazatel X6 a má následující tvar: 

 𝑍 = 1,2 ∙ 𝑋1 + 1,4 ∙ 𝑋2 +  3,3 ∙  𝑋3 +  0,6 ∙ 𝑋4 .1,0 ∙ 𝑋5 + 1,0 ∙ 𝑋6, (2.24) 

kde 𝑋6 je závazky po splatnosti/tržby.  

Interpretace výsledků je i v tomto případě velmi podobná předchozím. Signálem nízké 

pravděpodobnosti bankrotu jsou hodnoty vyšší než 2,99 a naopak vysoké pravděpodobnosti 

jsou hodnoty nižší než 1,80. Pokud se výsledné hodnoty pohybují mezi tímto rozmezím, opět 

se jedná o podnik v šedé zóně.  

Poslední verze Altmanova modelu vznikla v roce 1995 a jedná se o model určený pro 

rozvíjející se trhy. Jeho tvar je následující: 

 𝑍 = 6,56.𝑋1 +  3,26.𝑋2 +  6,72.𝑋3 +  1,05.𝑋4. (2.25) 

V případě rozvíjejících se trhů musí být hodnoty modelu větší než 2,60, aby se jednalo o 

podnik s malou pravděpodobností bankrotu. O podniku s vysokou pravděpodobností bankrotu 

se jedná, pokud je výsledná hodnota menší než 1,10. 

V roce 2010 E. Altman ve spolupráci se skupinou RiskMetrics vyvinul Z-metrics modely, 

které vznikly jako reakce na hospodářskou krizi a predikční schopnost modelů. Modely jsou 

určeny pro roční, ale i pro pětiletou predikci, viz. Dluhošová (2010). Hodnota ratingového 

skóre podniku se určí jako: 

 𝐶𝑆𝑖 =  𝛼 +   𝛽𝑗  .𝑋𝑖,𝑗 , (2.26) 

kde 𝐶𝑆𝑖  je hodnota ratingového skóre podniku i, 𝛼 je úrovňová konstanta, 𝛽𝑗  je koeficient j-té 

proměnné, 𝑋𝑖,𝑗  je hodnota j-té proměnné i-tého podniku.  

Pomoci tohoto modelu lez určit i pravděpodobnost úpadku 𝑃𝐷𝑖  dle následujícího vztahu: 

 
𝑃𝐷𝑖 =  

1

1 + 𝐸𝑋𝑃(𝐶𝑆𝑖)
 (2.27) 

Model Z-metrics klasifikuje patnáct ratingových kategorií, které jsou rozděleny na tři 

stupně. Na základě ratingových kategorií se hodnotí pravděpodobnost úpadku. Toto třídění 

kategorií je uvedeno v Tab. 2.2.  
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Tab.  2.2 Z-metrics – stupně, ratingy a pravděpodobnosti úpadku 

Stupeň Rating 
Kotované firmy Nekotované firmy 

1 rok 5 roků 1 rok 5 roků 

V
y

so
k

ý
  

ZA+ 0,02% 0,75% 0,03% 1,00% 

ZA  0,04% 1,25% 0,05% 1,50% 

ZA- 0,06% 1,75% 0,08% 2,00% 

ZB+ 0,09% 2,50% 0,13% 3,00% 

ZB  0,14% 3,50% 0,20% 4,00% 

ZB- 0,20% 4,50% 0,30% 5,00% 

S
tř

ed
n

í 

ZC+ 0,30% 6,00% 0,45% 6,50% 

ZC  0,50% 9,00% 0,70% 9,00% 

ZC- 1,00% 14,00% 1,50% 13,00% 

N
íz

k
ý

 

ZD+ 2,00% 20,00% 3,00% 20,00% 

ZD  4,00% 30,00% 5,00% 30,00% 

ZD- 10,00% 45,00% 10,00% 45,00% 

ZF+ 25,00% 65,00% 18,00% 55,00% 

ZF 50,00% 80,00% 30,00% 65,00% 

ZF- 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.2.4.4 Tamariho model 

Tamariho model vznikl v roce 1996 a jeho podstatou je bodování výsledků určitých 

poměrových ukazatelů. Podle Tamariho lze finanční situaci podniku předvídat na základě 

šesti ukazatelů. Dle Sedláčka (2011) se jedná o následující ukazatele:  

T1 vlastní kapitál/cizí kapitál 

T2 vývoj zisku s dvěma možnostmi vyjádření:  a) absolutní vyjádření 

        b) ukazatel ROA 

T3 běžná likvidita 

T4 výrobní spotřeba/průměrný stav nedokončené výroby 

T5 tržby/průměrný stav pohledávek 

T6 výrobní spotřeba/pracovní kapitál 

Bonita podniku je hodnocena na základě získaných počtu bodů, udělených na základě 

Tamariho bodové stupnice jež je součástí přílohy 3. Pokud podniky dosahují více, než 60 

bodů bankrot jim nehrozí, naopak tomu je, pokud dosahují méně než 30 bodů. 
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2.2.4.5 Kralickuv Quick-test 

Kralickuv Quick-test se podobně jako Tamariho model skládá ze soustavy ukazatelů a 

jejich hodnotám jsou přiděleny body.  Výsledná hodnota modelu je určena pomocí váženého 

průměru.  

Informace o jednotlivých poměrových ukazatelích spadajících do modelu a bodovém 

hodnocení podává Tab. 2.2.  

Tab. 2.2 Bodování ukazatelů Kralickova Quick-testu 

Výpočet ukazatele 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 vlastní kapitál/celková aktiva < 0 0,0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 (dluhy celkem – peněžní 

prostředky)/provozní CF 
> 30 12 - 30 5 - 12 3 - 5 < 3 

R3 EBIT/celková aktiva < 0 0,0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,12 

R4 provozní CF/provozní výnosy < 0 0,0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: Dluhošová (2008) 

Pomocí Kralickova modelu je možné zhodnotit finanční stabilitu dle vztahu (2.28), 

výnosovou situaci dle vztahu (2.29) a provádět souhrnné hodnocení finanční situace podnik 

dle vtahu (2.30), viz. Dluhošová (2010). Pro vyjmenované kategorie platí následující vztahy: 

 𝐹𝑆 =  𝑅1 + 𝑅2 /2, (2.28) 

 𝑉𝑆 = (𝑅3 + 𝑅4)/2, (2.29) 

 𝑆𝐻 = (𝐹𝑆 + 𝑉𝑆)/2. (2.30) 

Pokud hodnota posuzované kategorie činí více jak 3, je to známkou velmi dobré finanční 

situace podniku. Pokud je hodnota nižší než 1, podnik se nenachází v dobré finanční situaci.  

2.2.4.6 Indexy IN 

Indexy IN nebo také indexy důvěryhodnosti IN byly zpracovány manžely Neumairovými 

a podstatou těchto modelů je posoudit finanční výkonnost českých podniků. Model byl 

několikrát modifikován, přičemž v současnosti existují čtyři verze těchto indexů. Původní 

model z roku 1995 nese název IN95, dále vznikl IN99 v roce 1999, IN01 v roce 2002 a 

poslední modifikací je IN05 z roku 2006.  

Každý z těchto modelů je podobně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, která je 

soustavou některých poměrových ukazatelů likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity. A 

každému z těchto ukazatelů je přiřazena váha.   
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Co se týče původního modelu IN 95, jedná se o věřitelský model a jeho obecný tvar má 

následující podobu: 

 𝐼𝑁95 = 𝑉1.
𝐴

𝐶𝑍
+  𝑉2.

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+ 𝑉3.

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  𝑉4.

𝑉

𝐴
+ 𝑉5.

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵Ú
−  𝑉6.

𝑍𝑃𝐿

𝑉
 , (2.31) 

kde A jsou celková aktiva, CZ jsou cizí zdroje, Ú jsou nákladové úroky, V jsou výnosy, OA 

jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé závazky, KBÚ jsou krátkodobé bankovní úvěry, ZPL 

závazky po lhůtě splatnosti a V1 až V6 jsou váhy přiřazené k jednotlivým ukazatelům.  

Index IN pracuje s váhami jak pro celou ekonomiku, tak s váhami přiřazených 

jednotlivým odvětvím dle klasifikace ekonomických činností.  

Pokud je výsledná hodnota indexu IN95 > 2 podnik je schopen plnit své závazky, 

v případě, že je IN95 < 1 podnik naopak není schopen platit své závazky. Pokud se IN95 

pohybuje mezi 1-2, podnik se vyskytuje v tzv. šedé zóně.  

Druhý v pořadí byl zkonstruován index IN99, který hodnotí finanční situaci podniku 

z pohledu vlastníka a má následující tvar: 

 𝐼𝑁99 = 0,017.
𝐴

𝐶𝑍
+  4,573.

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  0,481.

𝑉

𝐴
+  0,015 .

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵Ú
. (2.32) 

Pokud je index IN99 větší 2,07, podnik vykazuje kladnou ekonomickou hodnotu, 

v opačném případě je hodnota indexu IN99 menší 0,648. Interval tzv. šedé zóny je v tomto 

případě poměrně rozsáhlý, každopádně je to signál možných problémů.  

Index IN01 je kombinací dvou předchozích modelů a výsledný tvar indexu má následující 

podobu: 

 𝐼𝑁01 = 0,13.
𝐴

𝐶𝑍
+  0,04.

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+  3,92.

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  0,21.

𝑉

𝐴
+ 0,09.

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵Ú
. (2.33) 

Je-li hodnota indexu IN01 větší 1,77, podniku vytváří kladnou hodnotu a pokud je 

hodnota indexu IN01 menší 0,75, podniku hrozí bankrot. V tzv. šedé zóně se podnik pohybuje 

v případě, že se index pohybuje mezi hodnotami 0,75 až 1,77. 

Později byl index IN01 ještě aktualizován a vznikl index IN05, který má následující tvar: 

 𝐼𝑁05 = 0,13.
𝐴

𝐶𝑍
+  0,04.

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+  3,97.

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+  0,21.

𝑉

𝐴
+ 0,09.

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵Ú
. (2.34) 



- 21 - 
 

Upravena byla také interpretace výsledků a platí, že pokud hodnota indexu IN05 větší 1,6, 

podnik vytváří kladnou hodnotu pro vlastníky a pokud je hodnota indexu IN05 menší 0,9 

podnik hodnotu nevytváří. V šedé zóně se nachází v případě intervalu 0,9 až 1,6.  

 

2.2.5 Pyramidový rozklad 

Součástí finanční analýzy jsou také pyramidové rozklady vybraných ukazatelů. Podstatou 

pyramidového rozkladu je rozložení určitého vrcholového ukazatele na jednotlivé dílčí 

ukazatele. Na základě tohoto rozkladu je možné vymezit vazby mezi jednotlivými dílčími 

ukazateli a také určit jejich vztahy k vrcholovému ukazateli.  Tyto vztahy jsou vyjádřeny 

pomocí matematické rovnice.  

2.2.5.1 Metody kvantifikace vlivu determinujících ukazatelů  

V rámci pyramidového rozkladu dochází k vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na změnu 

vrcholového ukazatele. Souvislost mezi a syntetickým ukazatelem a dílčími ukazateli lze 

vyjádřit pomocí funkce:  

 𝑥 = 𝑓(𝑎1,𝑎2…𝑎𝑛 ), (2.35) 

kde 𝑥 je vrcholový ukazatel a 𝑎𝑖  je dílčí ukazatele.  

Tuto funkci lze popsat buďto pomocí aditivní vazby nebo multiplikativní vazby, viz. 

Zmeškal (2004) a Dluhošová (2008).   

Aditivní vazba vyčísluje vlivy dílčích ukazatelů jako poměr změny ukazatele ne celkové 

změně ukazatelů: 

 ∆𝑥
𝑎𝑖= 

∆𝑎𝑖
 ∆𝑎𝑖𝑖  

 .∆𝑦𝑥   ,
 (2.36) 

kde ∆𝑎𝑖  je změna dílčího ukazatele a ∆𝑦𝑥  je změna vrcholového ukazatele.  

V případě multiplikativních vazeb, které jsou dány součinem daných dílčích ukazatelů, 

existují pro vyčíslení vlivů čtyři základní metody a to metoda postupných změn, metoda 

rozkladu se zbytkem, metoda logaritmická a funkcionální metoda.  

Metoda postupných změn 

Nejjednodušší metodou výpočtu vlivu dílčích ukazatelů je metoda potupných změn. Jedná 

se o metodu na základě, které dochází k rozdělení celkové odchylky mezi dílčí vlivy. 
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Nevýhodou metody je závislost jednotlivých vlivů na jejich pořadí ve výpočtu. Pokud platí, že 

𝑥 =  𝑎1 . 𝑎2 .𝑎3 , pak jsou jednotlivé vlivy vyčísleny takto:  

∆𝑥𝑎1
=  ∆𝑎1 .𝑎2,0 .𝑎3,0 .

∆𝑦𝑥

∆𝑥
, (2.37) 

∆𝑥𝑎2
=  𝑎1,1 .∆𝑎2 .𝑎3,0 .

∆𝑦𝑥

∆𝑥
,  

∆𝑥𝑎3
=  𝑎1,1 .𝑎2,1 .∆𝑎3  .

∆𝑦𝑥

∆𝑥
,  

kde ∆𝑥𝑎  je změna vrcholového ukazatele, 𝑎1, 𝑎2,𝑎3 jsou jednotlivé dílčí ukazatele, ∆𝑦𝑥  je 

změna vrcholového ukazatele. 

Metoda rozkladu se zbytkem  

Hlavním problémem metody se zbytkem je existence zbytku R. Za předpokladu, že platí 

𝑥 =  𝑎1 . 𝑎2 .𝑎3, je každému vlivu přiřazena 1/3 z celkového zbytku. V tomto případě se vlivy 

vyčíslují následovně:  

∆𝑥𝑎1
=  ∆𝑎1 .𝑎2,0 .𝑎3,0 .

∆𝑦𝑥

∆𝑥
+ 

𝑅

3
, (2.38) 

∆𝑥𝑎2
=  𝑎1,0 .∆𝑎2 .𝑎3,0 .

∆𝑦𝑥

∆𝑥
+ 

𝑅

3
,  

∆𝑥𝑎3
=  𝑎1,0 .𝑎2,0 .∆𝑎3  .

∆𝑦𝑥

∆𝑥
+ 

𝑅

3
,  

kde je R dáno vztahem:  

𝑅 =  ∆𝑦𝑥 −   ∆𝑎1 . 𝑎2,0 .𝑎3,0 +  𝑎1,0 .∆𝑎2  .𝑎3,0 +  𝑎1,0 .𝑎2,0 .∆𝑎3  .
∆𝑦𝑦

∆𝑥
 

(2.39) 

Metoda rozkladu se zbytkem na rozdíl od metody postupných změn není ovlivněna 

pořadím ukazatelů. 

Logaritmická metoda 

Na pořadí ukazatelů nezáleží rovněž u metody logaritmické, u které je brána v úvahu 

současná změna všech ukazatelů. Metoda pracuje se spojitými výnosy ukazatelů 𝑎𝑖  a 𝑥.  

Vlivy dílčích ukazatelů jsou dány vztahem:  

 
∆𝑥𝑎𝑖

=  
ln 𝐼𝑎𝑖

ln 𝐼𝑥
 .∆𝑦𝑥  

(2.40) 
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kde 𝐼𝑥  =  
𝑥1

𝑥0
 je index změny vrcholového ukazatele a 𝐼𝑎𝑖 = 

𝑎𝑖,1

𝑎𝑖,0
 je index změny dílčího 

ukazatele.  

Nevýhodou metody je to, že vychází z logaritmů indexů, protože díky nim je metoda 

nepoužitelná v případě záporných nebo nulových hodnot indexů změn.  

Funkcionální metoda 

Metoda podobající se logaritmické nese název funkcionální metoda, navíc se nepotýká 

s problémem záporných indexů. Metoda pracuje s diskrétními výnosy, jež ve vzorci označeny 

symboly 𝑅𝑎𝑖
 případně 𝑅𝑥 . Podstata této metody spočívá v tom, že jsou jednotlivým faktorům 

přiděleny váhy.  

V případě, že se 𝑥 =  𝑎1 .  𝑎2 .  𝑎3 a v případě rovnoměrného dělení vah, platí vztahy: 

∆𝑥𝑎1
=  

1

𝑅𝑥
 . 𝑅𝑎1

 .  1 + 
1

2
 .𝑅𝑎2

+ 
1

2
 .𝑅𝑎3

+  
1

3
 . 𝑅𝑎2

 .𝑅𝑎3
  . ∆𝑦𝑥 , (2.41) 

∆𝑥𝑎2
=  

1

𝑅𝑥
 . 𝑅𝑎2

 .  1 + 
1

2
 .𝑅𝑎1

+ 
1

2
 .𝑅𝑎3

+  
1

3
 . 𝑅𝑎1

 .𝑅𝑎3
  . ∆𝑦𝑥 ,  

∆𝑥𝑎3
=  

1

𝑅𝑥
 . 𝑅𝑎3

 .  1 + 
1

2
 .𝑅𝑎1

+ 
1

2
 .𝑅𝑎2

+  
1

3
 . 𝑅𝑎1

 .𝑅𝑎2
  . ∆𝑦𝑥 ,  

kde platí: 𝑅𝑎𝑗
=  

∆𝑎𝑗

𝑎𝑗 ,0
, 𝑅𝑥 =  

∆𝑥

𝑥0
 a ∆𝑎𝑖 =  𝑎𝑖 ,1 −  𝑎𝑖 ,0.  

2.2.5.2 Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu se vypočte dle vtahu (2.2), tedy jako podíl čistého 

zisku k vlastnímu kapitálu.  

Ukazatel ROE je nejprve možné rozložit na rentabilitu aktiv a finanční páku. Rentabilita 

aktiv lze rozložit na ukazatel rentability tržeb 
𝐸𝐴𝑇

𝑇
 a na ukazatel obratu aktiv 

𝑇

𝐴
. První úroveň 

rozkladu tedy může vypadat následovně: 

kde EAT je čistý zisk, T jsou tržby, VK vlastní kapitál, A aktiva. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇
 .
𝑇

𝐴
 .

𝐴

𝑉𝐾
 

(2.42) 
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V případě podrobnější analýzy může dojít ještě rozkladu rentability tržeb na daňovou 

redukci 
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
, úrokovou redukci 

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
 a provozní rentabilitu tržeb 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
. Další úroveň rozkladu by 

tedy vypadala takto: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
 .
𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
 .
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
 .
𝑇

𝐴
 .

𝐴

𝑉𝐾
 

 

(2.43) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a odečtením úroků.  

Pro hlubší analýzu rozkladu lze provádět stále detailnější rozklad, který je zachycen 

v příloze 1.  

 

2.2.6 Analýza citlivosti  

Dle Dluhošové (2010) by součástí hodnocení finanční výkonnosti měla být analýza 

citlivosti, tzn. vyčíslení vlivů odchylek vstupních parametrů na výsledný ukazatel.  

V případě, že je vrcholový ukazatel vyjádřen pomocí funkce dílčích ukazatelů 

 𝑈 = 𝑓 𝐹1,𝐹2 ,…𝐹𝑛  (2.44) 

lze citlivost vrcholového ukazatele na první faktor stanovit jako hodnotu při změně faktoru 

dle následujícího vtahu: 

 𝑈1+𝛼
𝐹1 =  𝑓  1 + 𝛼 ∙ 𝐹1 ∙ 𝐹2 …𝐹𝑛 , (2.45) 

nebo jako přírůstek hodnoty vlivem změny faktoru takto:  

 ∆𝑈1+𝛼
𝐹1 =  𝑈1+𝛼

𝐹1 −  𝑈, (2.46) 

kde 𝛼 přestavuje relativní odchylku, která může být kladná nebo záporná.  

 

2.3 Moderní přístupy k měření finanční výkonnosti podniku 

Jak již bylo výše zmíněno jednotlivé přístupy sloužící k měření finanční výkonnosti, 

prošly postupným vývojem. V posledních letech tohoto vývoje došlo k přechodu od 

hodnocení finanční výkonnosti pomocí tradičních ukazatelů, vycházejících z účetních dat 

k ukazatelům, jež účetní data kombinují s tržními.  
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K ukazatelům spadajících pod moderní přístup, nebo také hodnotový přístup, patří 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA a tržní přidané hodnoty MVA, které byly 

vytvořeny z důvodu propojování cílů akcionářů s cíly a řízením managementu podniku, tak 

aby v konečném důsledku došlo k maximalizaci tržní hodnoty podniku.  

Ukazatele hodnotového přístupu na rozdíl od tradičních ukazatelů pracují s pojmem 

ekonomický zisk, čímž je označován zisk po úhradě alternativních nákladů kapitálu. Obecně 

by mělo platit pravidlo, že výnosnost investovaného kapitálu je větší než alternativní náklady 

na kapitál.  

V rámci této části práce bude popsána metodika ukazatele EVA.  

 

2.3.1 Charakteristika ukazatele EVA a jeho využití 

Metoda EVA (Economic Value Added) byla publikována v roce 1989 americkou 

společností Stern Stewart & Co. Metoda je používaná zejména podniky působících v zemích 

s vyspělou tržní ekonomikou.  

Ukazatel EVA je založen na konceptu ekonomického zisku nebo také nadzisku. Základní 

podmínkou ukazatele je, vytvoření alespoň takové hodnoty podniku, která by odpovídala 

nákladům kapitálu z investovaných prostředků. Těmito náklady se nerozumí pouze náklady 

na cizí kapitál, ale počítá se i s náklady na vlastní kapitál. Dá se tedy říct, že ukazatel 

vypovídá o tom, zda hodnocená společnost vytváří hodnotu pro akcionáře či naopak. 

Ukazatel je tedy převážně využíván jako nástroj finanční analýzy, který vznikl z důvodu 

výskytu určitých nedostatků tradičních ukazatelů. Těmito nedostatky se rozumí 

nezohledňování rizika a časové hodnoty peněz, vliv rozdílných účetních předpisů, ale hlavně 

nedostatečně souvislý vztah mezi vývojem kurzu akcií a vývojem tradičních ukazatelů 

výnosnosti.  Dle Maříka (2005) je vývoj EVA silně korelován s vývojem hodnoty akcií, a je 

tak možné tvrdit, že pozitivní EVA znamená tvorbu hodnoty pro akcionáře. Pro podnik je 

tedy příznivé postupné zvyšování hodnoty tohoto ukazatele v čase. Existují však výjimky, kdy 

dochází ke snižování hodnoty podniku i přes zvyšující se hodnotu EVA. Tato situace může 

nastat například z následujících důvodů: 

- současné navýšení EVA bylo dosaženo na úkor budoucích ekonomických zisků,  

- k navýšení EVA došlo při rostoucích nákladech kapitálu nebo  
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- v případě nedostatečné obnovy majetku, jež je stále více odepsaný, a proto je 

v provozu vázáno méně kapitálu.  

Ukazatel EVA není využíván pouze k hodnocení finanční výkonnosti podniku, ale lze jej 

využít také jako podklad pro ocenění podniku, či investičních projektů.  

Oceňování podniku pomocí ekonomické přidané hodnoty není v praxi zatím nějak zvlášť 

rozšířené, ale i přesto se dá říct, že je stejně významné jako oceňování metodou DCF. V rámci 

metody EVA jsou dokonce spatřovány určité výhody. EVA poskytuje informace o tom, jaká 

část zjištěné hodnoty je vázaná v aktivech k okamžiku ocenění a jaká část hodnoty teprve 

vznikne.  

Ukazatel EVA je rovněž možné použít jako nástroj řízení a motivování pracovníků. 

Základní princip tohoto nástroje spočívá v tom, že bonusy zaměstnanců jsou závislé na 

hodnotě ukazatele EVA. Tyto bonusy mohou být vázány na celkovou výši EVA nebo na 

hodnotu přírůstku EVA.  

Na základě výše uvedených informací, lze podotknout, že ukazatel EVA je chápán jako 

čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o náklady kapitálu. Základní výpočet EVA 

na bázi provozního zisku, někdy označovaného také jako EVA – Entity, vypadá následovně:  

 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −𝑊𝐴𝐶𝐶 . 𝐶, (2.47) 

kde 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 je čistý provozní zisk po zdanění, 𝑊𝐴𝐶𝐶 je náklady na celkový kapitál a 𝐶 

celkový firemní kapitál.  

V České republice běžně nedochází k vykazování zisku NOPAT a proto se při jeho určení 

vychází z běžného hospodářského výsledku nebo provozního výsledku hospodaření 

upraveného o daňový štít, případně ještě o další položky.    

 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∙  1 − 𝑡 , (2.48) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním a t je daň z příjmu právnických osob.  

Pod položkou Capital se rozumí kapitál vázaný v aktivech potřebných k operační činnosti 

podniku.  Jedna se tedy o čistá operativní aktiva NOA (Net Operating assets), která jsou 

očištěna o neoperativní aktiva a explicitně neúročený cizí kapitál.   
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Ukazatel EVA lze vyjádřit také pomocí tzv. hodnotového rozpětí (Value Spread) nebo 

pomocí tzv. zúženého hodnotového rozpětí (EVA – equity).  

EVA na bázi hodnotového rozpětí má tvar: 

 𝐸𝑉𝐴 =  𝑅𝑂𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐶, (2.49) 

kde 𝑅𝑂𝐶 je výnosnosti investovaného kapitálu.  

EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí má tvar:  

 𝐸𝑉𝐴 =  𝑅𝑂𝐸 −  𝑅𝐸 ∙ 𝐸, (2.50) 

kde 𝑅𝑂𝐸 je rentabilita vlastního kapitálu, 𝑅𝐸  je náklady vlastního kapitálu a 𝐸 je vlastní 

kapitál.  

Pro vlastníka je velmi důležité, aby rozdíl  𝑅𝑂𝐸 −  𝑅𝐸 , také označován jako spread, byl 

co největší, nebo alespoň kladný. V případě kladného výsledku je investice do podniku 

výnosnější něž investice alternativní.  

Další možností jak vyjádřit ukazatel EVA je na bází relativního hodnotového rozpětí, kde 

hodnota ukazatele není ovlivněna výší vlastního kapitálu. Díky tomu je tato metoda vhodná 

ke srovnání výkonnosti jednotlivých podniků. Relativní hodnotové rozpětí lze vyjádřit 

vztahem:  

 𝐸𝑉𝐴 𝐸  =  𝑅𝑂𝐸 −  𝑅𝐸 . (2.51) 

 

2.3.2 Propočet základních položek EVA 

Z výše uvedeného plyne, že základními položkami pro výpočet EVA jsou operační 

výsledek hospodaření (NOPAT), čistá operativní aktiva (NOA) a průměrné vážené náklady 

kapitálu (WACC).  

Nejprve je třeba propočíst čistá operativní aktiva, kdy prvním krokem tohoto propočtu je 

vyloučení neoperativních aktiv. Názory na to, které položky rozvahy do neoperativních aktiv 

spadají, závisí na situaci konkrétního podniku a posouzení analytika.  
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Dále je třeba v tržních hodnotách aktivovat položky, které jsou podnikem využívány, ale 

nejsou zachyceny v účetnictví, jako například leasing. Dle českých účetních standardů jsou 

v rozvaze zachycována jen tan aktiva, která má podnik z právního hlediska ve vlastnictví.  

V posledním kroku určení NOA je třeba aktiva snížit o krátkodobý neúročený cizí kapitál. 

Do těchto krátkodobých závazků zejména patří závazky z obchodních vztahů, závazky ke 

společníkům a sdružení, závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení, daňové 

závazky a dotace atd. Operativní aktiva je v některých případech možné snížit také o pasivní 

položky časového rozlišení, explicitně nezpoplatněné závazky nebo rezervy, které mají 

charakter skutečných závazků.  

Pro přehlednost jsou všechny podstatně úpravy aktiv a pasiv shrnuty v příloze 14. 

Po stanovení čistých operativních aktiv, je možné přistoupit ke stanovení čistého 

operativního výsledku. Východiskem pro výpočet operativního výsledku v českých 

podmínkách může být výsledek hospodaření z běžné činnosti nebo provozní výsledek 

hospodaření.  

Ve schématu 2.1 je uveden postup výpočtu operativního výsledku hospodaření, kdy je 

východiskem hospodářský výsledek z běžné činnosti.  

Schéma 2.1: Úprava výsledku hospodaření z běžné činnosti 

1) Výsledek hospodaření za běžnou činnosti (před daní) 

2) (+) nákladové úroky 

3) (-) výnosy z neoperačního majetku (zejména finanční výnosy) 

    (+) náklady na neoperační majetek  

4) (+) odpisy goodwillu 

5) (+) původní náklady s investičním charakterem  

     (-) odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

6) (+) leasingová platba (původní náklad na leasing) 

     (-) odpisy majetku pronajatého na leasing 

7) (-) neobvyklé zisky 

    (+) neobvyklé ztráty 

8) Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

9) Úprava daní na úroveň NOPAT 

Zdroj: Mařík M. (2007) 

Pro české podmínky může být praktičtější využít postupu vycházejícího z provozního 

výsledku hospodaření, který zobrazuje následující schéma.  
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Schéma 2.2: Úprava výsledku hospodaření z provozní činnosti 

1) Provozní výsledek hospodaření  

2) (-) provozní výnosy z neoperačního majetku  

     (+) finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

     (+) provozní náklady na neoperační majetek  

3) (+) odpisy goodwillu 

4) (+) původní náklady s investičním charakterem  

     (-) odpisy nehmotného majetku pronajatého na leasing 

5) (+) leasingová platba (původní náklad na leasing) 

     (-) odpisy majetku pronajatého na leasing 

6) (-) neobvyklé zisky 

    (+) neobvyklé ztráty 

7) Eliminovat tvorbu a rozpuštění nákladových rezerv 

8) Úprava daní na úroveň NOPAT 

Zdroj: Mařík M. (2007) 

Poslední položkou potřebnou pro výpočet ukazatele EVA je sazba nákladů kapitálu 

(Weighted Average Cost of Capital, WACC), označované také jako průměrné vážené náklady 

kapitálu nebo průměrné náklady kapitálu. Dle Dluhošové (2010) lze náklady kapitálu chápat 

z pohledu investorů a z pohledu podniku. Z pohledu podniku jsou náklady kapitálu chápány 

jako cena za kapitál získaný pro další rozvoj činnosti. Z pohledu investora se jedná o 

požadavek na výnosnost, která musí být podnikem dosahována, aby nedošlo k poklesu 

hodnoty pro investory.  

Vztah pro výpočet nákladů na celkový kapitál vypadá následovně:  

 𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑅𝐷 ∙ 1−𝑡 ∙𝐷+ 𝑅𝐸  ∙𝐸

𝐷+𝐸
, (2.52) 

kde 𝑅𝐷 jsou náklady na úročený cizí kapitál, 𝑡 je sazba daně z příjmu, 𝐷 je úročený cizí 

kapitál, 𝑅𝐸  jsou náklady vlastního kapitálu a 𝐸 je vlastní kapitál. 

Z uvedeného vzorce tedy vyplývá, že vážené průměrné náklady na kapitál WACC jsou 

kombinací nákladů na vlastní kapitál a nákladů na cizí kapitál, přičemž podíl jednotlivých 

složek je dobré vyčíslit na základě tržních hodnot.  

a) Určení nákladů na cizí kapitál - RD 

Pod pojmem náklady na cizí kapitál se rozumí úroky, které podnik musí platit svým 

věřitelům snížené o úspory na dani z příjmů, respektive o daňový štít. Náklady dluhu lze tedy 

určit takto: 
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 𝑅𝐷 = 𝑖(1 − 𝑡), (2.53) 

kde 𝑖 je úroková míra z dluhu a 𝑡 je daňová sazba.  

Náklady na cizí kapitál lze také určit jako vážený průměr z efektivních úrokových sazeb. 

Tento postup je využíván v případě čerpání různých forem cizího kapitálu. K výpočtu je 

potřeba přístup k interním informacím. V případě neexistence tohoto přístupu je možné využít 

následujícího vztahu:  

 𝑖 =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣  𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛 í𝑐 ú𝑣ě𝑟ů
. (2.54) 

U kapitálu získaného upisováním dluhopisů lze náklady cizího kapitálu určit jako výnos 

do doby splatnosti dluhopisu, tzv. vnitřní výnosové procento, které lze určit pomocí 

následujícího vztahu:  

 𝑃 =   𝑐𝑡 ∙  (1 + 𝑅𝐷)−𝑡 +  𝑁𝑉 ∙  (1 + 𝑅𝐷)−𝑇𝑇
𝑡=1 , (2.55) 

kde 𝑃 je tržní cena dluhopisu, 𝑐 je kupónová platba, 𝑇 je doba do splatnosti dluhopisu, 𝑁𝑉 je 

nominální hodnota dluhopisu.  

b) Určení nákladů na vlastní kapitál - RE 

Za náklady na vlastní kapitál je považován očekávaný výnos vlastníků z prostředků, které 

do podniku vložili. Tento výnos je závislý na hospodářské situaci podniku a není předem 

garantován. Vlastník je tedy vystaven většímu riziku než věřitel, který má zaručen pravidelný 

výnos. Pro náklady vlastního kapitálu je tedy charakteristické, že jsou v porovnání s nákladem 

na cizí kapitál vyšší. Tuto charakteristiku také potvrzuje fakt, že náklady dluhu jsou daňově 

uznatelnými náklady, o které je snižován zisk, respektive základ daně.  

Stanovení nákladů na vlastní kapitál je oproti stanovní nákladů na cizí kapitál poněkud 

složitější. Náklady vlastního kapitálu lze odhadnou na základě několika metod, viz. 

Dluhošová (2010), Mařík (2007) a těmi jsou:  

- model oceňování kapitálových aktiv – CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

- arbitrážní model oceňování – APM (Arbitrage Pricing Model),  

- dividendový růstový model,  

- stavebnicové modely.  
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Rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) je považován za rovnovážný 

proto, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Model je 

založen na lineárním vztahu mezi výnosem daného aktiva a tržního portfolia a je tak 

považován za model jednofaktorový.  

CAPM předpokládá, že investor usiluje o maximalizaci svého majetku, a existenci 

dokonalého trhu, čímž se například rozumí transparentnost trhu, nulové transakční náklady, 

žádný vliv daní atd.  

Model CAPM-SML beta verze je dán vztahem:  

 𝐸 𝑅𝐸 =  𝑅𝐹 + 𝛽𝐸 𝐸 𝑅𝑀 −  𝑅𝐹 , (2.56) 

kde 𝐸 𝑅𝐸  je očekávaný výnos vlastního kapitálu, 𝑅𝐹  je bezriziková sazba, 𝛽𝐸  je koeficient 

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia, 𝐸 𝑅𝑀  

je očekávaný výnos tržního portfolia a  𝐸 𝑅𝑀 −  𝑅𝐹  prémie za tržní riziko.  

Arbitrážní model oceňování (APM) na rozdíl od modelu předchozího připouští více 

rizikových faktorů, a to jak mikroekonomického, tak makroekonomického charakteru. A 

proto jej lze radit mezi vícefaktorové modely. Základní podmínkou tohoto modelu je 

nemožnost arbitráže, to znamená, že nikdo nemůžu dosáhnout arbitrážního zisku.  

Základní tvar modelu APM vpadá následovně: 

 𝐸 𝑅𝐸 =  𝑅𝐹 +  𝛽𝐸𝑗  𝐸 𝑅𝑗  −  𝑅𝐹 𝑗 , (2.57) 

kde 𝛽𝐸𝑗  je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos 

j-tého faktoru, 𝐸 𝑅𝑗   je očekávaný výnos j-tého faktoru.  

Dividendový diskontní model je využíván pro oceňování akcií. V případě držení akcií 

nekonečně dlouho a v případě neměnné hodnoty dividendy lez určit tržní cenu akci jako 

perpetuitu. A z toho vyplývá, že náklady na vlastní kapitál pomocí dividendového modelu lze 

zapsat takto:  

 𝑅𝐸 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑖𝑐𝑒
. (2.58) 

V případě, že hodnota dividendy v příštích letech poroste konstantním tempem g, bude vztah 

pro výpočet nákladů kapitálu vypadat takto: 
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 𝑅𝐸 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎  𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
 ∙ 𝑔. (2.59) 

Posledním modelem pro odhad nákladů vlastního kapitálu je stavebnicový model, který je 

využíván zejména v podmínkách nedokonalého kapitálového trhu a krátké doby fungování 

tržní ekonomiky, tzn. v případech, kdy nelze použít model CAPM ani APM. Konkrétní situací 

je neschopnost stanovení koeficientu 𝛽.  

Alternativní náklad vlastního kapitálu stavebnicovou metodou se stanoví pomocí součtu 

bezrizikové úrokové míry a jednotlivých rizikových prémií, které jsou odvozeny z účetních 

dat podniku. Podle způsobu stanovení těchto rizikových přirážek, jsou rozlišovány varianty 

stavebnicové metody. V rámci České republiky existuje stavebnicová metoda profesora 

Maříka a stavebnicová metoda manželů Neumaierových, která je využívána Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR. Podle verze využívané Ministerstvem průmyslu a obchodu se 

náklady na vlastní kapitál stanoví následovně: 

 
𝑅𝐸 =  

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈  ∙ 
𝑈𝑍

𝐴
− 

𝐶𝑍

𝑍
 ∙𝑈𝑀  ∙  

𝑈𝑍

𝐴
− 

𝑉𝐾

𝐴
 

𝑉𝐾

𝐴

, (2.60) 

kde 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈  jsou celkové náklady nezadlužené firmy, 𝑈𝑍 = 𝑉𝐾 + 𝐵𝑈 + 𝑂𝐵𝐿 jsou úplatné 

zdroje, 𝐵𝑈 jsou bankovní úvěry, 𝑂𝐵𝐿 jsou obligace, 𝐶𝑍 je čistý zisk, 𝑍 je hrubý zisk, 
𝐶𝑍

𝑍
 je 

daňová redukce a 𝑈𝑀 je úroková míra.  

Celkové náklady nezadlužené firmy lze na základě stavebnicové metody určit následovně:  

 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 =  𝑅𝐸
𝑈 =  𝑅𝐹 +  𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é +  𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏 + 𝑅𝐿𝐴 , (2.61) 

kde 𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  je riziková 

přirážka za riziko vyplývající z finanční stability, 𝑅𝐿𝐴 je riziková přirážka za velikost 

podniku.  

Pro stanovení bezrizikové sazby 𝑅𝐹  se používá míra výnosu státních pokladničních 

poukázek nebo hodnoty navržené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.   

Riziková přirážka za obchodní a podnikatelské riziko 𝑹𝒑𝒐𝒅𝒏𝒊𝒌𝒂𝒕𝒆𝒍𝒔𝒌é je závislá na 

ukazateli ROA v porovnání s ukazatelem X1, který má tvar:  

 𝑋1 =  
Ú

𝐵Ú+𝑂𝐵𝐿
 ∙  

𝑉𝐾+𝐵Ú+𝑂𝐵𝐿 

𝐴
, (2.62) 
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kde Ú jsou úroky, 𝐵Ú jsou bankovní úvěry a 𝑂𝐵𝐿 obligace.  

Výše této rizikové přirážky se stanoví na základě následujících podmínek:  

- Je-li ROA > X1, tak 𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é = minimální Rpodnikatelské za odvětví 

- Je-li ROA < 0, tak 𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é  = 10 %.  

- Je-li ROA ≥ 0 a zároveň je ROA ≤ X1, tak se  𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é rovná následujícímu 

propočtu:  

 
 
𝑋1− 𝑅𝑂𝐴

𝑋1
 

2

∙  0,1. 
(2.63) 

Rizikovou přirážku charakterizující velikost podniku 𝑹𝑳𝑨 lze stanovit na základě 

těchto podmínek:  

- je-li UZ > 3 mld. Kč, tak 𝑅𝐿𝐴  = 0 %,  

- je-li UZ < 100 mil. Kč, tak 𝑅𝐿𝐴 = 5 %,  

- je-li UZ > 100 mil. Kč a zároveň < 3 mld. Kč, tak se 𝑅𝐿𝐴   propočte podle vztahu: 

 (3 𝑚𝑙𝑑 .−𝑈𝑍)2

168,2
. (2.64) 

Riziková přirážka finanční stability 𝑹𝒇𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒃 vychází ze vztahu (2.5), tedy z běžné 

likvidity v porovnání s běžnou likviditou průmyslu XL. Lze jí stanovit na základě těchto 

podmínek:  

- Je-li běžná likvidita podniku > XL, tak 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  = 0 %, 

- Je-li běžná likvidita podniku < 1, tak 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  = 10 %,  

- Je-li běžná likvidita podniku ≥ 1 a zároveň je běžná likvidita podniku ≤ XL, tak se 

𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  propočte podle následujícího vztahu:  

 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏 =  
(𝑋𝐿−𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 )2

10 ∙ (𝑋𝐿−1)2 . (2.65) 
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3. Charakteristika odvětví a podniku včetně popisu výchozích dat 

V této kapitole bude provedena charakteristika a popis vybraných ekonomických údajů, 

jako jsou tržby za vlastní výrobky a služby či jednotlivé hospodářské výsledky 

automobilového průmyslu a vybrané společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 

3.1 Charakteristika automobilového průmyslu a popis výchozích dat 

V rámci této části práce bude nejprve provedena stručná charakteristika automobilového 

průmyslu včetně jeho historie. Dále pak dojde k popisu vývoje trhu automobilového průmyslu 

a vývoje vybraných ekonomických údajů za období 2006 až 2010. V rámci vývoje 

ekonomických dat bude provedena horizontální a vertikální analýza finančních výkazů.  

 

3.1.1 Historie a profil automobilového průmyslu  

Automobilový průmysl má v České republice dlouholetou tradici. První automobily 

poháněné benzínovým motorem byly sestaveny v roce 1886. Na území České republiky byl 

první automobil vyroben v roce 1897 společností Tatra, která je v současné době výrobcem 

nákladních automobilů. Současným nejvýznamnějším výrobcem osobních automobilů je 

společnost Škoda Auto, na niž bude dále aplikována analýza. Za zmínku také stojí společnost 

AVIA orientovaná stejně jako Tatra na výrobu nákladních automobilů, dále pak výrobci 

autobusů Iveco Czech Republic, Tedo a SOR Libchavy, nebo také ZETOR jako 

nejvýznamnější výrobce českých traktorů. K nejnovějším automobilkám v rámci České 

republiky patří Hyundai a Toyota Peugeot Citroën Automobile, jež je spolu se společností 

ŠKODA považována za největší domácí automobilku. 

Pod automobilovým průmyslem se tedy rozumí vývoj, výroba a prodej zejména osobních, 

lehkých užitkových a nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, autobusů a trolejbusů, 

pásových sněhových vozidel, golfových vozíků, požárních vozidel, ale také výroba jejich 

částí. Dle klasifikace ekonomických činností toto odvětví od roku 2009 spadá pod CZ-NACE 

29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, které se dále člení na: 

- 29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů,  

- 29.2 Výroba karoserií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů, 
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- 29.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory.  

Nově oproti předchozímu členění OKEČ, kdy automobilový průmyslu spadal pod 

OKEČ 34, byla do odvětví zahrnuta výroba elektrických a elektrotechnických zařízení pro 

motorová vozidla.  

 

3.1.2 Vývoj trhu automobilového průmyslu 

Po několika letech stagnace trhu automobilového průmyslu byl v roce 2007 v rámci České 

republiky oproti roku 2006 zaznamenán nárůst registrovaných nových osobních automobilů o 

6,9 %. Pozitivní vývoj byl zaznamenán také u poptávky po lehkých užitkových vozech, kde 

byl zaznamenán meziroční nárůst o 25,4 %.  

Rok 2008 byl rokem, kdy propukla světová finanční krize, která zasáhla nejen 

automobilový průmysl. Většina světových výrobců tak musela čelit rapidnímu poklesu 

prodejů. V rámci České republiky došlo ke zpomalení tempa růstu HDP z 6% na 3,5%, kdy 

hlavním důvodem byla právě zmiňovaná finanční krize, tak i nárůstu spotřebitelských cen.  

V roce 2009 byla světová ekonomika globální finanční krizí již plně zasažena. Tato 

finanční krize vyústila ve světovou hospodářskou krizi, která automobilový průmysl postihla 

velmi tvrdě. Jenom v rámci České republiky byl zaznamenán meziroční pokles registrovaných 

nových automobilů o 8,3%. Poptávka po lehkých užitkových vozech meziročně klesla 

dokonce o 35,9%. Následkem takto snížených prodejů samozřejmě bylo snižování 

hospodářských výsledků a zaměstnanosti, což bude dále objasněno. V návaznosti na snižování 

prodejů bylo v některých státech zavedené tzv. šrotovné, čímž byl podpořen nákup více než 

jednoho milionu automobilů. 

V roce 2010 docházelo k postupnému vzpamatovávání se české ekonomiky i 

automobilového průmyslu, který byl velmi ovlivněn zejména doběhem šrotového. V rámci 

České republiky došlo k nárůstu registrovaných nových vozů o 4,7%. Poptávka po lehkých 

užitkových vozech se nadále vyvíjela negativně. V roce 2010 oproti roku 2009 klesla o 40%.  

 

3.1.3 Horizontální a vertikální analýza automobilového průmyslu 

V této kapitole bude provedena horizontální a vertikální analýza automobilového 

průmyslu za roky 2006 až 2010. Horizontální analýzy byla vyčíslena absolutně i relativně, 
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viz. příloha 8 a příloha  9. Vertikální analýza rozvahy automobilového průmyslu je součástí 

přílohy 10.  

3.1.3.1 Horizontální analýza aktiv automobilového průmyslu 

V grafu 3.1 je zobrazena horizontální analýza dlouhodobých a oběžných aktiv 

automobilového průmyslu. Na základě grafu lze konstatovat, že dlouhodobá i oběžná aktiva 

měly velmi nerovnoměrný vývoj.  

Vzhledem k tomu, že hodnoty jednotlivých položek do roku 2006 jsou uvedeny dle starší 

klasifikace ekonomických činnosti OKEČ, byl největší nárůst aktiv automobilového průmyslu 

zaznamenán v roce 2007, kdy už jsou hodnoty položek jednotlivých finančních výkazů 

vykazovány dle nové klasifikace CZ-NACE. Na základě změny klasifikace ekonomických 

činností byla do odvětví navíc zahrnuta výroba elektrických a elektrotechnických zařízení pro 

motorová vozidla.  

Rovněž zajímavý je pokles hodnoty dlouhodobého majetku v roce 2009 o 13,74 % oproti 

roku 2008, kdy příčinou je úbytek dlouhodobého finančního majetku téměř o 59 %, jak je 

patrné z grafu 3.2.  Konkrétně se jednalo o snížení účastí v akciových společnostech z 2 600 

mil. Kč na 518 mil. Kč. 

Graf 3.1: Horizontální analýza aktiv automobilového průmyslu  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Již zmíněný graf 3.2 zobrazuje horizontální analýzu dlouhodobého majetku 

automobilového průmyslu, ze kterého je zřejmé, že nerovnoměrný vývoj dlouhodobých aktiv, 

byl způsoben zejména změnami dlouhodobého finančního majetku, respektive položkou akcie 

a účasti v akciových a jiných společnostech.  

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Dlouhodobý majetek 19,61% 4,89% -13,74% 12,51%

Oběžná aktiva 36,43% -4,25% 14,53% 6,53%
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Změny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebyly v letech 2007 až 2010 

příliš výrazné. Meziroční změna dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 18,66 % 

byla zapříčiněna zejména již zmíněnou změnou klasifikace ekonomických činností.  

Graf 3.2. Horizontální analýza položek dlouhodobého majetku automobilového průmyslu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3.3 zobrazuje horizontální analýzu oběžného majetku automobilového průmyslu, ze 

kterého je zřejmé, že v roce 2009 meziroční změna oběžného majetku o 14,53 % byla 

způsobena výrazným nárůstem krátkodobého finančního majetku téměř o 133 %.  V roce 

2010 opět došlo k poklesu krátkodobého finančního majetku meziročně o 50,35 %.  

Graf 3.3: Horizontální analýza položek oběžného majetku automobilového průmyslu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.3.2 Horizontální analýza pasiv automobilového průmyslu 

Z grafu 3.4, jež zobrazuje horizontální analýzu pasiv automobilového průmyslu, je opět 

evidentní nejvýraznější nárůst vlastního a cizího kapitálu v roce 2007. Důvod je identický 

jako v předchozích případech. Po roce 2007 hodnota vlastního kapitálu klesala, zejména 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

DHM a DNM 18,66% 2,31% -0,86% 8,14%

DFM 23,45% 14,93% -58,49% 48,74%
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z důvodu snižování hospodářského výsledku. V roce 2010 je evidentní, že byl zaznamenán 

opět nárůst výsledku hospodaření a tedy i vlastního kapitálu.  

Co se týče cizího kapitálu, ten od roku 2008 až do roku 2010 vykazoval růstový trend. 

Graf 3.4: Horizontální analýza pasiv automobilového průmyslu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 3.5, který zobrazuje horizontální analýzu jednotlivých položek vlastního kapitálu, 

je zřejmá již výše zmíněná skutečnost, že důvodem poklesu vlastního kapitálu v letech 2008 a 

2009 je zejména snižování výsledku hospodaření. V roce 2008 pokles činil 17,62 % a v roce 

2009 už 54,34 %. Tento úbytek byl způsoben vlivem celosvětové hospodářské krize, která 

postihla zejména výrobce nákladních vozidel, návěsů a přívěsů. V roce 2010 se automobilový 

průmysl z hospodářské krize postupně vzpamatoval, což byl společně se zavedeným 

šrotovným důvod meziročního nárůstu výsledku hospodaření o 103,82 %. 

Graf 3.5: Horizontální analýza položek vlastního kapitálu automobilového průmyslu.  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
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Snižující se výsledky hospodaření spoustu podniků donutilo čerpat z cizích zdrojů, což se 

projevilo rapidním navýšením položky dlouhodobé závazky. Tato skutečnost je zřejmá 

z grafu 3.6, který znázorňuje meziroční změny jednotlivých položek cizího kapitálu. V roce 

2009 došlo k navýšení dlouhodobých závazků meziročně o 100 % a v roce 2010 ještě o 

dalších 121,49 %. Příznivý byl vývoj bankovních úvěrů, které se vlivem postupného splácení 

v roce 2010 meziročně snížily o 36,65 %.   

Graf 3.6: Horizontální analýza položek cizího kapitálu automobilového průmyslu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.3.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Graf   3.7 zobrazuje změny jednotlivých kategorií hospodářských výsledků vykazovaných 

v rámci popisovaného odvětví za období 2006 až 2010.  

 Provozní výsledek hospodaření po celou dobu sledovaného období vykazoval kladné 

hodnoty, ale v roce 2008 a 2009 lze spatřit snižování hodnoty této položky z důvodu 

projevující se hospodářské krize. V roce 2008 tento pokles činil 23,57 % a v roce 2009 

50,83 %.  

Finanční výsledek hospodaření v roce 2008 vzrostl o 441,83 % a roce v 2009 o dalších 

85,26 %. V těchto letech výnosové úroky převyšovaly nákladové a finanční výsledek 

hospodaření vykazoval kladné hodnoty.  

Hospodářský výsledek před i po zdanění se vyvíjel s podobnou dynamikou jako provozní 

výsledek hospodaření. V roce 2010 tedy byl zaznamenán nejvýraznější nárůst těchto kategorií 

hospodářského výsledku. Zatímco hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl o 8,76 %, 

hospodářský výsledek vzrost o 103,82 %. V předchozích letech 2008 a 2009 obě kategorie 

zisků vykazují pokles ze stejného důvodu jako provozní výsledek hospodaření.  
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Graf 3.7: Horizontální analýza výsledků hospodaření automobilového průmyslu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty je potřeba zaměřit se na vývoj tržeb za prodej 

vlastních výroků a služeb a tržeb za prodej zboží jako na nejdůležitější položky výnosů.  

Tržby automobilového průmyslu stoupaly od roku 2002 až do roku 2007, přičemž největší 

nárůstu byl zaznamenán právě v roce 2007, kdy jsou jednotlivé položky finančních výkazů 

vykazovány dle nové klasifikace. Za důvod navýšení, je také možné považovat skutečnost, že 

v roce 2007 došlo k rekordnímu prodeji automobilů.   

V roce 2008 byl zaznamenán pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 10,89 %, 

jak je zobrazeno v grafu 3.8. Tento pokles byl způsoben vlivem celosvětové hospodářské 

krize, která automobilový průmysl ovlivnila.  

V roce 2009 došlo k poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků o 7,33 % a tentokrát také 

k poklesu tržeb za prodej zboží o 2,72 %. Poklesnutí obou těchto položek ovlivnilo výši 

hospodářského výsledku.    

Graf 3.8: Horizontální analýza vybraných tržeb automobilového průmyslu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Provozní VH 30,72% -23,57% -50,83% 81,58%

Finanční VH 37,16% -441,83% -85,26% -493,28%

VH před zdaněním 33,43% -18,78% -52,49% 84,76%

VH po zdanění 33,98% -17,62% -54,34% 103,82%
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V podobném trendu jako tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se pohybovala i 

výkonová spotřeba. Z grafu 3.9 je patrné, že ke změnám u obou položek docházelo 

s podobnou dynamikou. Například v roce 2009 tržby klesy o 7,3 % a v návaznosti na to došlo 

ke snížení výkonové spotřeby o 6,35 %, na čemž se projevila zejména přijatá protikrizová 

opatření. V roce 2010 byl zaznamenán opětovný nárůst, jak tržeb o 15,39 %, tak výkonové 

spotřeby o 15,2%.  

Zajímavý je nárůst nákladů na prodané zboží v roce 2008 meziročně o 29,87 %, který 

souvisí s růstem tržeb za prodané zboží, které v tomtéž roce vzrostly o 29,19 %.  

Graf 3.9: Horizontální analýza vybraných položek nákladů automobilového průmyslu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování   

3.1.3.3 Vertikální analýza aktiv 

V grafu 3.10 je zobrazena struktura aktiv za období 2006 až 2010, která se v jednotlivých letech 

výrazně neměnila. 

Největší část aktiv je tvořena dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem. V roce 2006 se 

DHM a DNM na celkových aktivech automobilového průmyslu podílel 57,03 %, v roce 2007 se tato 

hodnota snížila na 53,89 % a v roce 2010 tento podíl činil už pouhých 50,14 %.  

Druhou nejvýznamnější položkou v rámci struktury aktiv jsou pohledávky, jejichž podíl na 

aktivech se během sledovaného období také výrazně neměnil a pohyboval se mezi 27,51 % a 34,47 %.  

V grafu lze spatřit, že k významnější změně podílu na celkových aktivech došlo v roce 2009 

v rámci krátkodobého finančního majetku, kdy došlo ke změně podílu z 5,26 % na 12,42 %.   
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Graf 3.10: Vertikální analýza aktiv automobilového průmyslu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.3.4 Vertikální analýza pasiv 

Z grafu 3.11, jež zobrazuje vertikální analýzu pasiv automobilového průmyslu za období 

2006 až 2010, je zřejmé, že i v rámci struktury pasiv nedocházelo k výrazným změnám.  

Pouze v roce 2010 došlo k nápadnějším změnám struktury dlouhodobých závazků a 

bankovních úvěrů. Dlouhodobé závazky se v roce 2010 na celkových pasivech podílely 

7,25 % a v roce 2010 tento podíl vzrostl na 14,57 %. U bankovních úvěrů byla situace zcela 

opačná, v roce 2009 podíl bankovních úvěrů na celkových pasivech činil 12,06 % a v roce 

2010 došlo ke snížení na 6,93 %.  

Zajímavá je také změna podílu výsledku hospodaření v roce 2009, kdy jak už bylo u 

horizontální analýzy zmíněno, došlo k výraznému poklesu této položky, což se projevilo i u 

analýzy vertikální. Podíl výsledku hospodaření na pasivech v roce 2009 činil 3,46 % oproti 

předchozím 7,47 %.  

Graf 3.11: Vertikální analýza pasiv automobilového průmyslu. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Charakteristika společnosti Škoda Auto a.s. a popis výchozích dat 

V rámci následující části bude provedena nejprve stručná charakteristika společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. Další část práce bude věnována analýze některých položek rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty, které jsou vykazovány dle Mezinárodních účetních standardů účetního 

výkaznictví a jež jsou zobrazeny v příloze 6 a příloze 7. Analýza těchto účetních výkazů bude 

provedena prostřednictvím analýzy horizontální a vertikální, jejichž výsledky jsou zachyceny 

v příloze 11 a příloze 14.   

 

3.2.1 Profil a historie společnosti 

Obchodní název:   ŠKODA AUTO a.s.   

Sídlo:     Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 

Datum zápisu do OR: 20.listopadu 1990 

Právní forma:  Akciová společnost  

Hlavní předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej automobilů, komponentů, originálních 

dílů a příslušenství 

Základní kapitál: 16 708 850 000,- Kč 

Akcie: 1 670 885 ks  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč 

Historie a popis společnosti: 

Prvopočátky založení společnosti Škoda Auto a.s spadají až k roku 1895, kdy mechanik 

Václav Laurin a knihkupec Václav Klement společně zakládají malý podnik na výrobu 

jízdních kol Laurin & Klement. V roce 1899 se v jejich továrně začíná vyrábět první 

motocykl a v roce 1905 dokonce první automobil. Později se firma stala akciovou společností 

a došlo k dalšímu rozšíření výroby o autobusy, nákladní vozy, motorové pluhy a stacionární 

motory. V roce 1925 společnost Laurin & Klement zaniká a přechází pod koncern Škodových 

závodů v Plzni. V průběhu druhé světové války svou výrobu plně zaměřila na potřeby války. 

Po válce několikrát došlo ke změně názvu společnosti od AZNP (Automobilové závody, 

národní podnik, Mladá Boleslav) po nynější název Škoda Auto. V dubnu 1991 společnost 

Škoda Auto vstoupila do koncernu Volkswagen. 18.července 2007 se jediným akcionářem 

společnosti stala společnost Volkswagen Interanational Finance N.V. se sídlem 

v Amsterdamu v Nizozemském království, která odkoupila podíl od společnosti 

VOLKSWAGEN AG.  

V současné době je Škoda Auto jednou z nejvýznamnějších společností v rámci České 

republiky a tvoří ji  mateřská společnosti ŠKODA AUTO a.s. a její plně konsolidované 
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dceřiné společnosti Škoda Auto Deutschland GmbH, ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Skoda 

Auto Polska S.A., Skoda Auto India Private Ltd. a přidružené společnosti.  

Předmětem hlavní podnikatelské činnosti společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku 

je vývoj, výroba a prodej automobilů, komponentů, originálních dílů a příslušenství značky 

Škoda. To znamená, že dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE lze společnost 

zařadit pod CZ-NACE 29 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a 

návěsů, což již bylo objasněno výše.  

V rámci České republiky ŠKODA AUTO a.s. na konci roku 2010 zaměstnávala 23 308 

zaměstnanců, což je o 477 zaměstnanců více než v předchozím roce. Informace o počtu 

zaměstnanců v jednolitých letech podává následující tabulka 3.1.  

Tab. 3.1: Počet zaměstnanců společnosti (2006 – 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet zaměstnanců 23 034 23 559 23 622 22 831 23 308 

Zdroj: Výroční zprávy ŠKODA Auto a.s. (2006 – 2010) 

 

3.2.2 Horizontální a vertikální analýza společnosti ŠKODA Auto a.s.  

V následující části bude provedena horizontální a vertikální analýza společnosti ŠKODA 

Auto a.s. za roky 2006 až 2010. Horizontální analýzy byla stejně jako u automobilového 

průmyslu vyčíslena absolutně i relativně, viz. příloha 11 a příloha 12. Vertikální analýza 

rozvahy společnosti je zobrazena v příloze 13.  

3.2.2.1 Horizontální analýza aktiv společnosti ŠKODA Auto a.s.  

Z grafu 3.12, který zobrazuje výsledky horizontální analýzy aktiv společnosti ŠKODA 

Auto a.s., lze zejména u oběžných aktiv vyčíst nestabilní vývoj.  

Z grafu je patrné, že se hodnota oběžného majetku v letech 2007 a 2008 postupně 

zvyšovala. V roce 2009 došlo k poklesu oběžného majetku a meziroční změna tak činila 

-6,18 %, která byla způsobena snížením pohledávek vůči společnostem koncernu 

Volkswagen. V roce 2010 ŠKODA Auto a.s. společnostem koncernu opět poskytla peněžní 

prostředky a byl tak zaznamenán opětovný nárůst oběžného majetku meziročně o 29,48 %.  

Hodnota dlouhodobého majetku společnosti ŠKODA Auto v letech 2007 a 2008 narůstala 

s podobnou dynamikou. V roce 2007 tento nárůst činil 5,94 % a v roce 2008 5,65 %. 

V dalších letech 2009 a 2010 byly změny dlouhodobého hmotného majetku téměř nepatrné, 

jak je evidentní z grafu č. 3.11.   
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Graf 3.12: Horizontální analýza aktiv společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3.13 znázorňuje horizontální analýzu vybraných položek dlouhodobých aktiv 

společnosti ŠKODA Auto za období 2006 až 2010. Z grafu je tedy zřejmé, že důvodem 

zmíněného růstu dlouhodobých aktiv je změna hodnoty ostatních pohledávek a finančních 

aktiv, která v roce 2007 meziročně činila 105,93% a v roce 2008 41,55 %. U položek 

nehmotného majetku a pozemků, budov a zařízení sice docházelo ke změnám, ale k velmi 

nevýrazným.  

Graf 3.13: Horizontální analýza vybraných položek DA společnosti ŠKODA Auto 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Již zmíněná změna oběžných aktiv v letech 2007 a 2008 byla způsobena růstem 

pohledávek z obchodních vztahů, jak je patrné z grafu 3.13, který znázorňuje horizontální 

analýzu vybraných položek oběžného majetku společnosti ŠKODA Auto za období 2006 až 

2010. Meziroční růst pohledávek z obchodních vztahů v roce 2007 činil 35,85 % a v roce 

2008 16,29 %.  
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K poklesu oběžných aktiv v roce 2009 došlo zejména díky snížení pohledávek vůči 

společnostem koncernu Volkswagen, tedy díky snížení hodnoty ostatních pohledávek a 

finančních aktiv o 45,61 %. V roce 2009 došlo k poklesu také u pohledávek z obchodních 

vztahů a zásob.  

V roce 2010 je zřejmý opětovný nárůst všech položek oběžných aktiv zobrazených 

v grafu 3.14, kdy největší meziroční nárůst o 130 % byl zaznamenán u ostatních pohledávek a 

finančních aktiv.  

Graf 3.14: Horizontální analýza vybraných položek OA společnosti ŠKODA Auto  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.2.2. Horizontální analýza pasiv 

Z grafu 3.15., který znázorňuje horizontální analýzu vlastního a cizího kapitálu 

společnosti ŠKODA Auto a.s. za období 2006 až 2010, je zřejmé, že vývoj změn těchto 

položek byl po celé období opět rozkolísaný.  

Graf 3.15: Horizontální analýza pasiv společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Vzhledem k tomu, že položky základní kapitál a emisní ážio společnosti po celé 

sledované období nevykazovaly změny, byla výše vlastního kapitálu společnosti ovlivňována 

pouze nerozděleným ziskem a fondy. Změny této položky pasiv jsou znázorněny v grafu 3.16, 

ze kterého je zřejmé, že k největšímu nárůstu nerozděleného zisku a fondů došlo stejně jako u 

vlastního kapitálu v roce 2010, přičemž u položky nerozdělený zisk a fondy meziroční změna 

činila 21,46 % a u vlastního kapitálu 14,7 %. V roce 2009 došlo k poklesu nerozděleného 

zisku z důvodu vypořádání dividend a snížení fondu z přecenění finančních derivátů o 5,99 % 

a tedy i k poklesu vlastního kapitálu o 4,46 %. V souvislosti s nerozděleným ziskem, je důvod 

tohoto vývoje spatřován v poklesu výsledků hospodaření za běžné období, kdy stejně jako 

automobilový průmysl i podnik postihla finanční krize.  

Graf 3.16: Horizontální analýza položky nerozdělený zisk a fondy společnosti ŠKODA Auto  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Nejvýznamnější změna cizího kapitálu byla zaznamenána v roce 2010, kdy došlo 

k meziročnímu nárůstu o 17,92 %. K tomuto nárůstu přispělo hlavně zvýšení krátkodobých 

závazků meziročně o 22,06 %, což už znázorňuje graf 3.17. Důvodem mírného poklesu cizích 

zdrojů o 3,03 % v roce 2009, byl i přes nárůst dlouhodobých závazků pokles krátkodobých 

závazků o 1,79 %.  

Graf 3.17: Horizontální analýza vybraných položek cizího kapitálu spolčenosti ŠKODA Auto 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Nerozdělený zisk + fondy 21,46% 10,76% -5,99% 14,26%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Dlouhodobé závazky 9,37% -4,85% 3,74% 5,95%

Krátkodobé závazky -4,26% 3,98% -1,79% 22,06%

-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%



- 48 - 
 

3.2.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty společnosti je stejně jako u odvětví potřeba 

zhodnotit vývoj jednotlivých kategorií zisku společnosti, což je zobrazeno v grafu 3.17.   

V souvislosti s nárůstem tržeb v roce 2007 meziročně o 38,07 % vzrostl provozní 

výsledek hospodaření a dosáhl tak úrovně 19 mld. Kč. Pozitivně se vyvíjel i finanční výsledek 

hospodaření, především díky výnosům z úroků z půjček koncernovým společnostem. Po 

odečtení daně z příjmů bylo v roce 2007 dosaženo zisku ve výši téměř 16 mld. Kč, meziročně 

tedy došlo k navýšení o 46,06 %.  

V roce 2008 byl již v rámci výsledku hospodaření z provozní činnosti zaznamenán pokles 

meziročně o 33,57 %, kdy hlavním důvodem bylo snížení tržeb o 10,64 %, ale také mírné 

navýšení správních nákladů. Na rozdíl od provozního výsledku hospodaření finanční výsledek 

pokračoval dále v pozitivním trendu a meziročně vzrostl o 53,18 %. V roce 2008 společnost 

vykazuje opět zisk po zdanění, tentokrát ale o 29,11 % nižší než v roce předchozím.  

V roce 2009 bylo zaznamenáno rapidní snížení provozního výsledku hospodaření, kdy za 

příčinu lze opět považovat zejména snížení tržeb o dalších 9,5 %, ale také zvýšení odbytových 

a správním nákladů, nebo snížení ostatních provozních výnosů. Propad meziročně o přibližně 

150 % byl zaznamenán u finančního výsledku hospodaření. Další výrazný propad o 69,48 % 

bylo možno spatřit také u zisku po zdanění, což znamená, že v rámci této kategorie zisk 

dosahoval nejnižší úrovně za celé sledované období.  

V roce 2010 byl u všech tří kategorií zisku zaznamenán pozitivní vývoj. Meziroční 

nárůstu výsledku hospodaření z provozní činností činil 133,59 %. Finanční výsledek 

hospodaření dosahuje opět kladných hodnot. Zisk po zdanění meziročně vrostl o 173,45 %. 

Graf 3.18: Horizontální analýza jednotlivých kategorií výsledků hospodaření společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf 3.19 znázorňuje vývoj vybraných položek tržeb společnosti ŠKODA Auto a.s. 

Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje finanční výkazy dle Mezinárodních účetních 

standardů, jsou výnosy z provozní činnosti členěny jiným způsobem, než tomu bylo u 

automobilového průmyslu. Do položky Tržby spadají jak tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, tak tržby za prodej zboží.  

Z grafu je patrné, že v roce 2007 oproti roku 2006 došlo k 11,2 % růstu a tržby tak 

dosáhly úrovně 211 mld. Kč. Růst tržeb byl způsoben zejména zvýšeným objemem 

prodaných vozů o více jak 80 tisíc. 

Patrný je také pokles tržeb v letech 2008 a 2009, který přispěl ke snížení provozního 

výsledku hospodaření, jak bylo již výše uvedeno. Tržby klesly jako reakce na snížení 

poptávky a na konkurenční tlaky nebo také v důsledku nepříznivého vývoje směnného kurzu 

české koruny vůči ostatním měnám. V roce 2010 došlo k oživení poptávky po automobilech 

společnosti a její tržby vzrostly o 19,43 %. Společnost svým zákazníkům dodala 762 600 

automobilů, což je o 78 374 vozů více než v předchozím roce.  

Graf 3.19: Horizontální analýza vybraných položek tržeb společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 3.20 znázorňuje vývoj vybraných položek nákladů společnosti ŠKODA Auto a.s. za 

období 2006 až 2010.  

V rámci analýzy nákladů je důležité zaměřit se na náklady na prodané výrobky, zboží a 

služby, které se vyvíjely v podobném trendu jako tržby. Na zvýšení těchto nákladů o 7,84 % 

měl v roce 2007 vliv zvýšený objem prodejů společně s celosvětovým nárůstem cen surovin. 

V roce 2008 došlo v souvislosti se sníženým objemem prodejů k poklesu nákladů na prodané, 

výrobky, zboží a služby o 4,7 % a v roce 2009 o dalších 5,88 %. V roce 2010 byl zaznamenán 

nárůst se srovnatelným obdobím o 15,08 %.  
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Výše hospodářských výsledků byla ovlivněna také odbytovými náklady.  

K nejvýraznějšímu nárůstu odbytových nákladů došlo v roce 2010 o 21,51 %, z důvodu 

zvýšení nákladů na marketingovou podporu.   

Graf 3.20: Horizontální analýza vybraných položek nákladů společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.2.4 Vertikální analýza společnosti ŠKODA Auto a.s.  

Graf 3.21 vypovídá o struktuře majetku společnosti ŠKODA Auto a.s a je z něj zřejmé, že 

největší část majetku tvoří pozemky, budovy a zařízení, respektive dlouhodobý hmotný 

majetek. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na aktivech v letech 2006 až 2009 průměrně 

činil 39 %, v roce 2010 došlo ke snížení na 33,95 %.  

Zajímavý je zejména rok 2009, kdy došlo k výrazným přesunům mezi položkami Ostatní 

pohledávky a finanční aktiva a Peníze. Podíl ostatních pohledávek a finančních aktiv na 

celkových aktivech se snížil z 27,98 % na 15,69 % a u položky Peníze naopak došlo k růstu 

z 2,69 % na 14,15 %.  

Graf 3.21: Vertikální analýza aktiv společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ostatní provozní náklady 35,84% 94,27% -21,36% -12,10%

nákladové úroky -6,94% -7,99% -7,34% 0,63%
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Stejně tak důležitá jako struktura majetku je struktura celkového kapitálu, jež zobrazuje 

graf 3.22. V rámci sledovaného období byla největší část pasiv tvořena nerozděleným ziskem 

a fondy, kdy od roku 2006 do roku 2008 docházelo k postupnému nárůstu podílu z 40,77 % 

na 47,97 %. V roce 2009 se hodnota podílu snížila na 46,50 % a důvodem tohoto  

poklesu bylo vypořádání dividend a snížení fondu z přecenění finančních derivátů.  

 

Graf 3.22: Horizontální analýza pasiv společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.  Analýza odvětví a podniku na základě vybraných indikátorů 

V rámci této kapitoly budou teoretická východiska představená v první kapitole 

diplomové práce aplikovány na automobilový průmysl a společnost ŠKODA Auto a.s. za 

období 2006 až 2010. Bude provedeno hodnocení finanční výkonnosti pomocí tradičních a 

moderních přístupů. 

Základními podklady pro zhodnocení finanční výkonnosti odvětví a podniku jsou údaje 

z finančních analýz podnikové sféry dostupné na webových stránkách MPO a z výročních 

zpráv společnosti ŠKODA Auto a.s. za období 2006 až 2010, viz. příloha 4, 5, 6 a7.  

V této časti diplomové práce, bude nejprve provedena poměrová analýza a analýza čistého 

pracovního kapitálu, následně dojde ke zhodnocení finanční výkonnosti podniku a odvětví 

pomocí vybraných souhrnných ukazatelů a nakonec již k samotnému výpočtu ekonomické 

přidané hodnoty. Ukazatel EVA bude rozložen na dílčí činitele pomocí pyramidového 

rozkladu, na který následně bude aplikována analýza citlivosti.  

 

4.1 Poměrová analýza 

V následující části budou aplikovány vybrané poměrové ukazatele na automobilový 

průmysl a společnost ŠKODA Auto a.s. za období 2006 – 2010.  

 

4.1.1 Analýza ukazatelů rentability na odvětví a vybraný podnik 

Výsledky ukazatelů rentability zobrazené v tabulce 4.1 signalizují, že automobilový 

průmyslu byl v celém sledovaném období ziskový.  

Tab.  4.1: Ukazatele rentability automobilového průmyslu 

Rentabilita odvětví 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita celkových aktiv (2.3) 12,42% 13,06% 10,78% 5,55% 8,74% 

Rentabilita vlastního kapitálu (2.4) 17,14% 17,55% 14,81% 7,37% 14,29% 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (2.5) 19,78% 19,97% 17,64% 9,00% 12,48% 

Rentabilita tržeb (2.6) 4,61% 5,15% 4,70% 2,30% 4,10% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) automobilového průmyslu se v rámci sledovaného 

období vyvíjela skokově. V roce 2007 došlo k mírnému nárůstu tohoto ukazatele z důvodu 
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meziročního navýšení EBITu z 35 037 mil. Kč na 46 633 mil. Kč.  V letech 2008 a 2009 byl 

zaznamenán pokles rentability. Nejnižší hodnoty však rentabilita celkových aktiv vykazovala 

v roce 2009 tedy v roce, kdy byla světová ekonomika plně zasažena finanční krizí, docházelo 

tak k rapidnímu snižování prodejů a v návaznosti na to výsledků hospodaření, což se projevilo 

i v hodnotách rentability.  V roce 2009 EBIT dosahoval úrovně 19 692 mil. Kč, což je o 

19 073 mil. Kč méně než v minulém roce. V roce 2010 došlo k nárůstu EBITu o 53 % a tím 

pádem i k nárůstu ROA.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) se vyvíjel podobným trendem jako 

ukazatel ROA. V roce 2007 lze spatřit mírný nárůst ukazatele vlivem růstu čistého zisku. 

V roce 2008 už došlo k poklesu tohoto čistého zisku z 32 606 mil. Kč na 12 263 mil. Kč. 

V roce 2009 došlo k dalšímu poklesu čistého zisku o 14 597 mil. Kč, což znamená, že 

ukazatel ROE stejně jako ukazatel ROA vykazuje nejnižší hodnoty v tomto roce a to i přes 

snížení vlastního kapitálu. V roce 2010 došlo k razantnímu zvýšení ukazatele ROE.  

V rámci analýzy rentability je vhodné srovnání ukazatelů ROE a ROA, což zobrazuje graf 

4.1, ze kterého je zřejmé, že rentabilita vlastního kapitálu po celou dobu sledovaného období 

převyšuje rentabilitu celkových aktiv. Existuje zde tedy možnost dalšího využití cizích zdrojů.  

Graf 4.1: Srovnání ROA a ROE automobilového průmyslu 

 

Zdroj: Vlastní výpočty  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) má klesající charakter opět v letech 2008 a 

2009 a opět je důvodem klesající EBIT.  

I rentabilita tržeb (ROS) se vyvíjela stejným trendem jako předchozí ukazatele. V roce 

2009 kdy ukazatel ROS nabýval hodnot pouhých 2,3 %, automobilový průmysl vykazoval 

tržby a v návaznosti na to i nejnižší zisky.  
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Dle tabulky 4.2 byl stejně jako automobilový průmysl i podnik ŠKODA AUTO a.s. od 

roku 2006 po 2010 ziskový. Z tabulky je také evidentní, že se jednotlivé kategorie rentability 

podniku vyvíjely stejným trendem jako rentabilita odvětví.  

Tab.  4.2: Ukazatele rentability společnosti ŠKODA AUTO a.s.  

Rentabilita podniku 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita celkových aktiv (2.3) 14,54% 18,95% 12,39% 4,50% 9,57% 

Rentabilita vlastního kapitálu (2.4) 18,76% 23,89% 15,71% 5,02% 12,43% 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (2.5) 21,01% 26,05% 16,94% 6,18% 13,53% 

Rentabilita tržeb (2.6) 5,73% 7,53% 5,97% 2,02% 4,61% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V rámci společnosti ŠKODA AUTO a.s. došlo v roce 2007 k  nárůstu rentability 

celkových aktiv (ROA) na úroveň 18,45 %, což je zároveň nejvyšší výsledek za celé 

sledované období. Společnost v tomto roce prodala rekordní objem vozů a dosáhla tak EBITu 

20 009 mil. Kč. EBIT byl vypočten jako součet zisku před zdaněním a nákladových úroků. 

Naopak nejnižších hodnot ukazatel ROA dosahoval v opět v roce 2009 vzhledem k tomu, že 

EBIT podniku dosahoval úrovně pouhých 4 861 mil. Kč.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ze stejného důvodu jako ukazatel ROA vykazuje 

nejvyšší hodnoty v roce 2007 a naopak nejnižší hodnoty v roce 2009. Čistý zisk v roce 2007 

činil 15 984 mil. Kč, kdežto v roce 2009 pouhých 3 439 mil. Kč.  

Na základě srovnání ukazatelů ROA a ROE společnosti ŠKODA AUTO, jež zobrazuje 

graf 4.2, lze prohlásit, že pro vlastníci společnosti bylo možné k financování svého majetku 

využívat cizí zdroje. V roce 2009 byly výsledky obou ukazatelů podobné, proto nebylo 

vhodné využívat další cizí zdroje.  

Graf 4.2: Srovnání ROE a ROA společnosti ŠKODA AUTO a.s.  

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Stejně jako předchozí ukazatele se i rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita dlouhodobých 

zdrojů (ROCE) vyvíjela skokově a to tak, že nejvyšších hodnot dosahovaly v roce 2007 a 

nejnižších v roce 2009. 

  

4.1.2 Analýza ukazatelů likvidity na odvětví a vybraný podnik 

Výsledky jednotlivých ukazatelů likvidity, jež vyjadřují schopnost automobilového 

průmyslu plnit závazky, jsou obsaženy v tabulce 4.3.  

Tab.  4.3: Ukazatele likvidity automobilového průmyslu 

Likvidita odvětví 2006 2007 2008 2009 2010 

Bažná likvidita (2.7) 1,43 1,57 1,26 1,55 1,57 

Pohotová likvidita (2.8) 1,08 1,23 0,96 1,28 1,29 

Okamžitá likvidita (2.9) 0,12 0,17 0,15 0,38 0,18 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Ukazatel běžné likvidity automobilového průmyslu se ve většině případů sledovaného 

období pohybuje v doporučeném rozmezí 1,5 – 2,5, což signalizuje schopnost plnit 

krátkodobé závazky. Pouze v roce 2006 a 2008 je výsledek ukazatele o něco nižší, kdy 

důvodem je struktura oběžných aktiv a krátkodobých závazků.    

Ukazatel pohotové likvidity by se měl pohybovat v rozmezí 1 – 1,5, co je opět ve většině 

případů splněno. Pouze v roce 2008 je hodnota tohoto ukazatele o něco nižší. 

Ukazatel okamžité likvidity se ve většině případů pohybuje pod doporučeným rozmezím 

0,2 – 0,5, což svědčí o tom, že v rámci odvětví neexistuje dostatek nejlikvidnějších prostředků 

k úhradě okamžitě splatných závazků.  

Tabulka 4.4 zachycuje výsledky ukazatelů likvidity podniku ŠKODA AUTO a.s za 

období 2006 – 2010.   

Tab.  4.4: Ukazatele likvidity společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na první pohled je patrné, že výsledky běžné likvidity podniku se pohybují 

v doporučeném rozmezí. Výjimku tvoří pouze rok 2006, kdy podnik disponoval nízkým 

Likvidita podniku 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita (2.7) 1,46 1,69 1,72 1,64 1,74 

Pohotová likvidita (2.8) 1,16 1,40 1,43 1,37 1,50 

Okamžitá likvidita (2.9) 0,03 0,06 0,06 0,33 0,08 
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objemem oběžných aktiv. Celkově se ale dá prohlásit, že podnik je schopen přeměnou 

oběžných aktiv pokrýt své krátkodobé závazky.  

To že se výsledky pohybují v doporučeném rozmezí, platí také u pohotové likvidity. 

V roce 2010 se hodnota pohotové likvidity dokonce rovná horní hranici doporučeného 

rozmezí a nejvyšší v   rámci celého období.  

Co se týče okamžité likvidity, ta se pohybuje hluboko pod úrovní doporučného rozmezí, 

vzhledem k tomu, že podnik disponuje nízkou hodnotou peněžních prostředků v pokladně a 

na bankovních účtech. V roce 2009 je hodnota okamžité likvidity na úrovni 0,33 %, což je 

způsobeno tím, že společnost držela velké množství peněžních prostředků na bankovních 

účtech z důvodu inkasování dluhů poskytnutých koncernovým společnostem.  

 

4.1.3 Analýza ukazatelů aktivity na odvětví a vybraný podnik 

V tabulce 4.5 jsou uvedeny vybrané ukazatele aktivity pro automobilový průmysl za 

období 2006 – 2010. Pro výpočet ukazatelů aktivity bylo počítáno pouze s tržbami za prodej 

zboží a tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, aby výsledek nebyl nadhodnocen 

vlivem výnosů, jež nesouvisí s hlavní činnosti podniků automobilového průmyslu.  

Tab.  4.5: Ukazatele aktivity automobilového průmyslu 

Aktivita odvětví 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv (2.10) 1,75 1,76 1,58 1,49 1,54 

Doba obratu aktiv ve dnech (2.11) 205,15 204,57 228,21 242,20 233,04 

Doba obratu zásob ve dnech (2.12) 21,04 20,00 23,87 21,07 20,11 

Doba obratu závazků ve dnech (2.13) 60,76 64,10 75,27 84,80 96,22 

Doba obratu pohledávek ve dnech (2.14) 58,06 62,73 62,77 70,45 80,34 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Ukazatel obrátky celkových aktiv, respektive obratovosti aktiv má od roku 2006 do 2009 

klesající tendenci, ale i přesto je splněna podmínka, že z 1 Kč majetku by měla být dosažena 

alespoň 1 Kč tržeb. Tento negativní trend způsoben postupným snižováním tržeb a 

navyšováním majetku podniků automobilového průmyslu. V roce 2009 činila obratovost aktiv 

automobilového průmyslu pouze 1,49 z důvodu jak nízké úrovně tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb tak nízké úrovně majetku podniku. V období krize došlo k rapidnímu 

poklesu hodnoty dlouhodobého finančního majetku automobilového průmyslu.  
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Doplňkovým ukazatelem k obratu aktiv je doba obratu aktiv, která udává, za jak dlouho 

budou celková aktiva přeměněna na tržby. Nejlepších hodnot ukazatel dosahoval v roce 2007, 

to znamená, že k obratu aktiv ve vtahu k tržbám došlo přibližně za 204 dnů. V krizovém roce, 

kdy podniky automobilového průmyslu dostatečně nevyužívali svůj majetek, výsledek 

ukazatele činil 242 dnů.  

Důležitým ukazatelem aktivity je doba obratu zásob, která se ve sledovaném období 

v rámci odvětví nějak zvlášť nelišila. Obecně lze říct, že společnosti automobilového 

průmyslu drželi své zásoby na skladech přibližně 20 dnů.  

Doba obratu závazků tedy doba od vzniku závazku do doby jejich úhrady má v čase 

rostoucí trend. Minimální doba obratu závazků činila 60,76 dnů a maximální 96, 22, což 

znamená, že během pěti let došlo k prodloužení doby splatnosti závazků v rámci 

automobilového průmyslu o více jak měsíc.  

Dobu obratu závazků je důležité porovnat s dobou obratu pohledávek, která měla rovněž 

rostoucí tendenci, ale byla ve všech letech o něco nižší než doba obratu závazků. Tato 

skutečnost vypovídá o tom, že je splněno pravidlo solventnosti, to znamená že, podniky 

automobilového průmyslu inkasují peněžní prostředky rychleji, než vrací svým dodavatelům.  

V tabulce 4.6 jsou ukazatelé aktivity aplikovány na společnost ŠKODA AUTO a.s.  

Tab.  4.6: Ukazatele aktivity společnosti ŠKODA AUTO a.s.  

Aktivita podniku 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv (2.10) 1,95 2,00 1,69 1,58 1,67 

Doba obratu aktiv ve dnech (2.11) 184,79 180,08 212,66 227,87 215,96 

Doba obratu zásob ve dnech (2.12) 16,92 14,42 16,54 16,56 15,30 

Doba obratu závazků ve dnech (2.13) 74,78 66,58 75,74 83,33 82,28 

Doba obratu pohledávek ve dnech (2.14) 64,18 65,34 77,79 54,41 89,39 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V rámci společnosti ukazatel obrátky celkových aktiv vykazuje poměrně vysoké 

hodnoty, v roce 2007 došlo k  navrácení majetku společnosti v tržbách dvakrát během 

jednoho roku. Podnik nejméně efektivně využíval svůj majetek v roce 2009, kdy hodnota 

ukazatele činila 1,58.  

V roce 2009 tedy doba obratu aktiv činila přibližně 228 dnů. Naopak k nejrychlejší 

přeměně aktiv na tržby došlo v roce 2007, a to za 180 dnů.  
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Dobra obratu zásob v rámci podniku se během sledovaného období výrazně neměnila. 

Pouze v roce 2007 a 2010 byla hodnota ukazatele nižší než 16 dnů, což bylo způsobeno vyšší 

úrovní tržeb, než byla v ostatních letech. Hodnota zásob se v těchto letech nějak výrazně 

nezměnila.  

Doba obratu závazků podniku se během sledovaných let vyvíjela skokově. Rovněž 

skokově se vyvíjela doba obratu pohledávek, která v rámci sledovaného období většinou 

vykazovala nižší hodnoty než doba obratu závazků. To znamená, že platilo pravidlo 

solventnosti, které bylo porušeno pouze v roce 2010. Zajímavý je taky rok 2009, kdy doba 

obratu závazků výrazně převyšovala dobu obratu pohledávek. V roce 2009 došlo k uhrazení 

krátkodobých půjček poskytnutých koncernovým společnostem a tím došlo k přesunům mezi 

položkou Ostatní pohledávky a finanční aktiva a položkou Peníze, čímž došlo ke snížení doby 

obratu pohledávek a zároveň k navýšení ukazatele pohotové likvidity, jak již bylo zmíněno 

výše.  

 

4.1.4 Analýza ukazatelů zadluženosti na odvětví a vybraný podnik  

  Výsledky vybraných ukazatelů zadluženosti v tabulce 4.7 signalizují, že zadluženost 

automobilového průmyslu v letech 2006 až 2010 postupně rostla. 

Tab.  4.7: Ukazatele zadluženosti automobilového průmyslu 

Zadluženost odvětví 2006 2007 2008 2009 2010 

Věřitelské riziko (2.15) 47,17% 47,29% 49,14% 51,90% 54,15% 

Zadluženost vlastního kapitálu (2.16) 93,73% 90,94% 97,49% 110,69% 120,98% 

Finanční páka (2.17)  198,71% 192,29% 198,39% 213,28% 223,43% 

Úrokové krytí (2.18)          16,09             16,73             12,29               7,10             10,41     

Zdroj: Vlastní výpočty 

Ukazatel věřitelského rizika v letech 2006 až 2010 vykazoval rostoucí trend, důvodem 

bylo vyšší tempo růstu cizích zdrojů než tempo růstu majetku společností automobilového 

průmyslu. Z tabulky je také evidentní, že se kapitálová struktura automobilového průmyslu 

v čase měnila. Zatímco od roku 2006 do 2008 bylo v rámci odvětví ve větší míře využíváno 

více vlastních zdrojů, v letech 2009 a 2010 tomu bylo naopak. Nicméně na první pohled 

rozdíly mezi financováním vlastním kapitálem a mezi cizím kapitálem nejsou nějak zvlášť 

významné, proto lze kapitálovou strukturu vyhodnotit jako vyváženou.  
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Doplňkovým ukazatelem k věřitelskému riziku je ukazatel zadluženosti vlastního 

kapitálu, který udává, kolikrát cizí kapitál převyšuje vlastní kapitál. Z výsledků v tabulce  4.7 

je evidentní, že v letech 2006 až 2008 byl vlastní kapitál vyšší než cizí. V letech 2009 a 2010 

byla situace zcela opačná.  

Finanční páka se ve sledovaných letech postupně zvyšuje, což je logickým důsledkem 

zvyšování zadluženosti.   

Ukazatel úrokového krytí od roku 2006 do roku 2009 klesal, ale i přesto společnosti 

v rámci automobilového průmyslu byly schopny pokrýt své úrokové platby z vytvořeného 

zisku. V roce 2010 došlo k nárůstu zisku a tím i k opětovnému nárůstu úrokového krytí. 

 Výsledky ukazatelů zadluženosti společnosti ŠKODA AUTO a.s. jsou zobrazené 

v tabulce  4.8, a na první pohled je zřejmé, že se vyvíjely skokově.   

Tab.  4.8: Ukazatele zadluženosti společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Zadluženost podniku 2006 2007 2008 2009 2010 

Věřitelské riziko (2.15) 40,47% 36,97% 35,62% 36,57% 38,10% 

Zadluženosti vlastního kapitálu (2.16) 67,97% 58,66% 55,32% 57,66% 61,55% 

Finanční páka (2.17)  167,97% 158,66% 155,32% 157,66% 161,55% 

Úrokové krytí (2.18)       37,54          54,57          45,35     31,83      51,62     

Zdroj: Vlastní výpočty 

Mezi roky 2006 až 2007 došlo ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., ke snížení ukazatele 

věřitelského rizika o 3,5 %, neboť mírně poklesly cizí zdroje, ale zároveň došlo k navýšení 

majetku společnosti o 8,34 %. V roce 2008 došlo také poklesu ukazatele, ale tentokrát 

z důvodu rychlejšího tempa růstu celkového majetku podniku než jeho cizích zdrojů. V roce 

2009 kdy sice došlo k mírnému poklesu cizích zdrojů, ale zároveň k poklesu majetku 

společnosti o 3 %, došlo k nárůstu věřitelského rizika. Tento trend pokračoval i v roce 2010, 

kdy byl navýšen majetek společnosti meziročně o 13,18 %, ale zároveň došlo k navýšení 

celkových závazků o 17,92 %. Celkově lze prohlásit, že z výše uvedených výsledků je patrné, 

že společnost z větší části využívá vlastní zdroje k financování svého majetku.  

Doplňkový ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu potvrzuje, že společnost po celou 

dobu sledovaného období z větší části využívala vlastní kapitál, to znamená, že vlastní kapitál 

převyšoval kapitál cizí.  
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Finanční páka se stejně jako ukazatel věřitelského rizika vyvíjela skokově. Nejvyšších 

hodnot finanční páka dosahovala v roce 2006, kdy byl podnik nejvíce zadlužen a vykazoval 

nejnižší hodnoty vlastního kapitálu. Z opačných důvodů byly nejnižší hodnoty finanční páky 

vykazovány v roce 2008.  

Ukazatel úrokového krytí se vyvíjel stejně jako předchozí ukazatele skokově. Výsledky 

ukazatele v letech 2006 až 2010 vypovídají o schopnosti společnosti pokrýt úrokové platby 

provozním výsledkem hospodaření.  

 

4.2 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Ukazatel čistého pracovního kapitálů patří do skupiny rozdílových ukazatelů, ale velmi 

úzce souvisí s běžnou likviditou. Jedná se o indikátor platební schopnosti podniku.  

Výsledky ČPK společnosti ŠKODA Auto a.s. jsou uvedeny v grafu 4.3, a nebýt roku 2009 

ČPK by vykazoval rostoucí trend. V letech 2006 až 2008 docházelo k postupnému narůstání 

hodnoty oběžných aktiv společnosti, ale v roce 2009 došlo k poklesu oběžných aktiv o 

6,18 %. K tomuto poklesu došlo zejména z důvodu snížení hodnoty poskytnutých půjček 

společnostem koncernu Volkswagen. V roce 2010 byly koncernovým společnostem 

poskytnuty nové půjčky, v důsledku čehož došlo k opětovnému nárůstu oběžných aktiv a tím i 

čistého pracovního kapitálu.  

Obecně lze konstatovat, že společnost ŠKODA Auto a.s., po celou dobu sledovaného 

období disponovala s dostatečnými likvidními prostředky a neměla problémy hradit své 

finanční závazky.  

Graf 4.3: Vývoj čistého pracovního kapitálu za období 2006 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.3 Zhodnocení finanční výkonnosti pomocí souhrnných ukazatelů 

V rámci hodnocení finanční výkonnosti je vhodné finanční zdraví podniku posoudit také 

pomocí jednoho syntetického ukazatele, jehož výše signalizuje schopnost či neschopnost 

podniku zabránit úpadku. Pro tyto účely bude finanční výkonnost společnosti 

ŠKODA Auto a.s. za období 2006 až 2010 zhodnocena pomocí Tafflerova modelu, 

Kralickova Quick-testu a Indexu důvěryhodnosti „IN05“.  

Podstatou Tafflerova modelu je určit, zda analyzovanému podniku hrozí či nehrozí 

bankrot. Z tabulky 4.9 je patrné, že se výsledné hodnoty modelu pohybují nad úrovní 0,3 a 

proto je velmi nepravděpodobný úpadek společnosti ŠKODA Auto a.s.   

Tab.  4.9: Výsledky Tafflerova modelu – společnost ŠKODA Auto a.s. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Tafflerův model  0,48 0,61 0,49 0,33 0,44 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Ze skupiny bonitních modelů byl aplikován Kralickův Quick-test, který pracuje 

s bodovým ohodnocením určitých ukazatelů. Z výsledných hodnot v tabulce 4.10 je evidentní, 

že po celé sledované období byla společnost finančně stabilní. Bodové hodnocení výnosové 

situace podniku bylo většinou o něco nižší než u finanční stability, ale neustále bylo signálem 

velmi dobré výnosnosti. Pouze v  letech 2008 a 2009 se výsledné hodnoty výnosové situace 

pohybovaly v šedé zóně, a to zejména z důvodu vlivu snižujícího se výsledku hospodaření 

před zdaněním a odečtením úroků. Z hlediska souhrnného hodnocení finanční situace lze 

konstatovat, že se společnost ŠKODA Auto nachází ve velmi dobré finanční situaci.  

Tab.  4.10: Výsledky Kralickova Quick-testu – společnost ŠKODA Auto a.s. 

 Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční stabilita (2.28) 4 4 4 4 4 

Výnosová situace (2.29) 3,5 4 2,5 2,5 3 

Souhrnné hodnocení finanční situace (2.30) 3,75 4 3,25 3,25 3,5 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Index důvěryhodnosti „IN05“ vznikl jako kombinace bankrotních a bonitních modelů. 

Z výsledků dostupných v tabulce 4.11 je patrné, že společnost ŠKODA Auto a.s. ve všech 

sledovaných letech krom roku 2009 vytvářela kladnou hodnotu pro vlastníky. V roce 2009 se 

společnost vyskytovala v šedé zóně, vzhledem k tomu, že v tomto krizovém roce vykazovala 
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nízké zisky. V roce 2010 už výsledná hodnota modelu převyšovala úroveň 1,6 a podnik tak 

opět vytvářel kladnou hodnotu.  

Tab.  4.11: Výsledky Indexu IN05 – ŠKODA AUTO a.s.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 

IN05  2,39 3,11 2,45 1,43 2,21 

Zdroj: Vlastní výpočty 

4.4. Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

V následující části diplomové práce dojde ke stanovení hodnoty ukazatele EVA na bázi 

zúženého hodnotového rozpětí automobilového průmyslu a společnosti ŠKODA Auto za 

období 2006 až 2010. 

 

4.4.1. Stanovení nákladů na vlastní kapitál   

Před přistoupením k samotnému výpočtu ukazatele EVA, je potřeba vyčíslit náklady na 

vlastní kapitál společnosti ŠKODA Auto a.s. a automobilového průmyslu za období 2006 až 

2010.  

V rámci odvětví jsou jednotlivé rizikové přirážky převzaty z finančních analýz 

zveřejněných Ministerstvem průmyslu a obchodu.  Bezriziková sazba je dána výnosem 

desetiletých státních dluhopisů. V tabulce 4.12 jsou zobrazeny jednotlivé rizikové přirážky, 

bezriziková sazba a výsledná hodnota nákladů nezadlužené firmy a nákladů na vlastní kapitál. 

Dílčí rizikové přirážky za rok 2006 nejsou dostupné, proto je uvedena pouze výsledná 

hodnota nákladů na vlastní kapitál.  

Tab.  4.12: Výpočet nákladů na vlastní kapitál automobilového průmyslu 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

R(pod.) - 2,5 % 2,79 % 4,03 % 2,79 % 

R(LA) - 0,89 % 0,64 %  0,71 %  0,72 % 

R(Fin.Stab) - 0,44 % 1,20 % 3,10 %  3,26 % 

Rf 3,77 % 4,28 % 4,55 % 4,76 % 3,71 % 

WAACU - 8,11 % 9,18 % 12,6 % 10,48 % 

RE 8,14 % 10,26 % 10,47 % 14,38 % 12,20 % 

Zdroj: MPO  

Náklady na vlastní kapitál podniku jsou stanoveny pomocí stavebnicové metody, která je 

využívaná českým Ministerstvem průmyslu a obchodu. Metoda je založena na součtu 

rizikových přirážek a bezrizikové sazby.  
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Bezriziková sazba (Rf) je opět dána výnosem desetiletých státních dluhopisů, tedy 

nejméně rizikových dluhopisů. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 4.13.  

Tab.  4.13: Bezriziková úroková míra 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Rf 3,77 % 4,28 % 4,55 % 4,67 % 3,71 % 

Zdroj: MPO 

Dále je třeba stanovit jednotlivé rizikové přirážky, kterými jsou riziková přirážka za 

obchodní a podnikatelské riziko, riziková přirážka charakterizující velikost podniku a riziková 

přirážka finanční stability.  

Pro zjištění rizikové přirážky charakterizující velikost podniku (RLA) je třeba znát 

hodnotu úplatných zdrojů, která byla stanovena jako součet vlastního kapitálu, bankovních 

úvěrů a dluhopisů. Z tabulky 4.14 je patrné, že hodnota úplatných zdrojů je ve všech 

sledovaných letech vyšší než 3 mld., a proto je riziková přirážka rovná nule. 

Tab.  4.14: Riziková přirážka charakterizující velikost podniku  

 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

UZ (v mil. Kč) 63 974 69 672 80 377 73 634 78 789 

RLA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podstatou stanovení rizikové přirážky za obchodní a podnikatelské riziko (Rpodnikatelské) 

je porovnání ukazatele ROA s ukazatelem X1, který je dán vztahem 2.63. V prvních třech 

letech rentabilita aktiv převyšovala ukazatel X1 a proto je tato riziková přirážka rovna 

minimálnímu riziku za odvětví. Vzhledem k tomu, že v letech 2006 až 2008 není známá výše 

minimální rizikové přirážky automobilového průmyslu, byla použita riziková přirážka 

doporučována MPO v letech 2009 a 2010. Výsledné hodnoty těchto ukazatelů a rizikové 

přirážky jsou uvedeny v tabulce 4.15.  

Tab.  4.15: Riziková přirážka za obchodní a podnikatelské riziko   

Rok   2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (2.1) 0,1454 0,1895     0,1239     0,0450     0,0957     

X1 (2.59) 0,0666 0,1183 0,0432 0,0640 0,1002 

Rpodnikatelské 2,25 % 2,25 % 2,25 % 0,88 % 0,02 % 

Zdroj: Vlastní výpočty  
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Poslední přirážkou potřebnou pro stanovení nákladů na vlastní kapitál je riziková 

přirážka finanční stability (Rfinstab), kdy dochází k porovnávání běžné likvidity podniku 

s běžnou likviditou odvětví. Protože běžná likvidita podniku převyšuje běžnou likviditu 

odvětví, je i tato riziková přirážka ve všech sledovaných letech rovná nule, jak je zřejmé 

z tabulky 4.16.  

Tab.  4.16: Riziková přirážka finanční stability 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita podniku  1,46 % 1,69 % 1,72 % 1,64 % 1,74 % 

XL1 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 

XL2 1,43 % 1,57 % 1,26 % 1,55 % 1,57 % 

Rfinstab 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Po stanovení všech rizikových přirážek je možné stanovit náklady na kapitál pro 

nezadlužený podnik WACCU podle vztahu 2.61. Pomocí těchto dílčích hodnot lze dále určit 

náklady na vlastní kapitál RE podle vztahu 2.60. Veškeré výsledky výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce  4.17. Z tabulky je patrné, že náklady na vlastní kapitál jsou tvořeny zejména 

bezrizikovou sazbou a rizikovou přirážkou za obchodní a podnikatelské riziko.  

Tab.  4.17: Výpočet nákladů na vlastní kapitál společnosti ŠKODA Auto a.s.  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Rpodnikatelské 2,25 % 2,25 % 2,25 % 0,88 % 0,02 % 

RLA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Rfinstab 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Rf 3,77 % 4,28 % 4,55 % 4,67 % 3,71 % 

WAACU 6,02 % 4,28 % 6,8 % 5,55 % 3,73% 

RE 6,13% 4,04% 7,27% 5,80% 3,64% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4.4.2 Výpočet ukazatele EVA 

Pro výpočet ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí byl použit vzorec 2.50.  

Graf 4.4 znázorňuje výsledky ekonomické přidané hodnoty automobilového průmyslu za 

období 2006 až 2010, které se vyznačují nestabilním vývojem. Příznivé je, že ukazatel EVA 

ve většině případů sledovaného období vykazuje kladné hodnoty.  
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Graf 4.4: Vývoj ukazatele EVA automobilového průmyslu  

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Nejvyšších hodnot ukazatel EVA dosahuje v roce 2007, kdy automobilový průmysl 

zároveň disponoval s nejvyšší úrovní vlastního kapitálu ve výši 185 751 mil. Kč.  

V letech 2008 až 2010 došlo k poklesu hodnotového rozpětí a tedy i ekonomické přidané 

hodnoty. V roce 2008 bylo snížení hodnotového rozpětí způsobeno pouze poklesem 

rentability. Růst nákladů na vlastní kapitál se na poklesu hodnotového rozpětí podílel až 

v roce 2009, tzn., že v rámci automobilového průmyslu měla finanční krize nejprve dopad na 

výnosnost podniků a později až na rizikovost.    

Snížení rentability vlastního kapitálu a zvýšení nákladů na vlastní kapitál v roce 2009 bylo 

natolik výrazné, že se projevilo záporným hodnotovým rozpětím a tedy i ekonomickou 

přidanou hodnotou.  

V roce 2010 byl v rámci automobilového průmyslu opět zaznamenán růst výnosnosti a 

pokles rizika, což znamenalo návrat ke kladným hodnotám ukazatele EVA.  

Tab.  4.18: Výpočet ukazatele EVA automobilového průmyslu  

Ukazatel  2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 17,14% 17,55% 14,81% 7,37% 14,29% 

RE 8,14% 10,26% 10,47% 14,38% 12,20% 

E v mil. Kč 141 994 185 751 181 333 166 303 174 903 

Hodnotové rozpětí 9,00% 7,29% 4,34% -7,01% 2,09% 

EVA v mil. Kč 12779 13548 7874 -11651 3656 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Z grafu 4.5 je zřejmé, že hodnota ukazatele EVA společnosti ŠKODA Auto a.s. v letech 

2006 až 2010 rovněž kolísala. Společnost ve většině let vykazovala kladné hodnoty ukazatele, 
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tedy vytvářela hodnotu. Výjimkou byl rok 2009, kdy hodnota ukazatele EVA poklesla až do 

záporných hodnot. 

Graf 4.5: Vývoj ukazatele EVA společnosti ŠKODA Auto a.s.  

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvyšších hodnot ukazatel EVA dosahoval v roce 2007, kdy zároveň došlo k jeho 

nejvýraznějšímu nárůstu. Toto navýšení bylo způsobeno zejména změnou hodnotového 

rozpětí z 12,64 % na 19,85 %, jak je uvedeno v tabulce 4.19. Z tabulky je také zřejmé, že tato 

změna hodnotového rozpětí byla způsobena jak navýšením rentability, tak snížením rizika, 

tedy nákladů na vlastní kapitál.  

V roce 2008, kdy se začala projevovat finanční krize, naopak docházelo ke snižování 

výnosnosti podniku a navyšování nákladů na vlastní kapitál, proto se hodnotové rozpětí zúžilo 

na 8,44 %, což výrazně ovlivnilo výslednou hodnotu ukazatele EVA.  

V roce 2009 společnost snižovala hodnotu pro vlastníky o 536 mil. Kč, což bylo dáno 

zejména velmi nízkou rentabilitou.  

V roce 2010 podnik opět vykazuje kladnou hodnotu ukazatele z důvodu zvýšení 

rentability a snížení nákladů na vlastní kapitál. Důvod lze spatřovat také v navýšení vlastního 

kapitálu společnosti.  

Tab.  4.19: Výpočet ukazatele EVA společnosti ŠKODA Auto a.s.  

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 18,76% 23,89% 15,71% 5,02% 12,43% 

RE 6,13% 4,04% 7,27% 5,80% 3,64% 

E v mil. Kč 58 007 66 532 71 721 68 519 75 682 

Hodnotové rozpětí 12,63% 19,85% 8,44% -0,78% 8,79% 

EVA v mil. Kč 7329 13209 6055 -536 6651 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

Pro lepší interpretaci vývoje ekonomické přidané hodnoty je vhodné tento ukazatel 

rozložit na dílčí činitele, které se podílejí na jeho změnách. Pyramidový rozklad ukazatele 

EVA společnosti i odvětví bude proveden pomocí funkcionální metody na základě 

vztahu 2.41. 

 Jednotlivé výpočty pyramidového rozkladu vrcholového ukazatele společnosti a odvětví 

uvádí příloha 15 a 17. Součástí příloh je také grafické zobrazení pyramidového rozkladu, 

konkrétně se jedná o přílohu 16 a 18.   

 

4.3.1 Pyramidový rozklad ukazatele EVA automobilového průmyslu 

Dle tabulky 4.20 je zřejmé, že hodnota ekonomické přidané hodnoty automobilového 

průmyslu v roce 2007 oproti roku 2006 vzrostla. Na tu změnu měl největší kladný vliv vlastní 

kapitál a naopak největší negativní vliv náklady na vlastní kapitál. Vrcholový ukazatel byl 

velmi výrazně ovlivněn provozní rentabilitou tržeb, které se meziročně změnila o 4,84 %.  

Nejmenší vliv na změnu ukazatele EVA měl obrat celkových aktiv, který se meziročně 

změnil o pouhých 0,28 %.  

Tab.  4.20: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA odvětí v letech 2006/2007 

Ukazatel  Symbol Vliv Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA 769 - 

Vlastní kapitál E 3565 1 

Náklady na vlastní kapitál  RE -3474 6 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T 1344 2 

Obrat aktiv T/A 80 4 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT 188 3 

Finanční páka  A/E -933 5 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V dalším sledovaném období došlo poklesu ekonomické přidané hodnoty. Z tabulky  2.21 

je zřejmé, že na tuto změnu měl vliv obrat aktiv, který se meziročně snížil o 10,36 % a 

provozní rentabilita tržeb, jejichž meziroční změna činila -7,93 %.  
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Z tabulky je rovněž evidentní, že jako jediný ukazatel měla finanční páka na vrcholový 

ukazatel kladný vliv, a to zejména z důvodu navýšení aktiv.  

Tab.  2.21: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA odvětví v letech 2007/2008 

Ukazatel  Symbol Vliv Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA -5674 - 

Vlastní kapitál E -257 2 

Náklady na vlastní kapitál  RE -385 4 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T -2449 5 

Obrat aktiv T/A -3242 6 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT -270 3 

Finanční páka  A/E 929 1 

Zdroj: Vlastní výpočty  

V roce 2009 ekonomická přidaná hodnota odvětví klesla o dalších 19 526 mil. Kč, jak 

uvádí tabulka 4.22. Na tuto změnu měla výrazný vliv provozní rentabilita tržeb, která se 

meziročně snížila o 45,32 %.  

Vrcholový ukazatel také velmi výrazně ovlivnily náklady na vlastní kapitál zejména 

z důvodu navýšení rizikové přirážky finanční stability.  

Kladný vliv na vrcholový ukazatel byl zaznamenán pouze u finanční páky a vlastního 

kapitálů.  

Tab.  4.22: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA odvětví v letech 2008/2009 

Ukazatel  Symbol Vliv Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA -19526 - 

Vlastní kapitál E 200 2 

Náklady na vlastní kapitál  RE -6796 5 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T -11155 6 

Obrat aktiv T/A -1132 3 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT -2041 4 

Finanční páka  A/E 1398 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V posledním srovnání, kdy došlo k nárůstu ukazatele o 15 307 mil Kč, měla na 

ekonomickou přidanou hodnotu podstatný vliv opět rentabilita tržeb. V roce 2010 došlo 

nárůstu zisku před odečtením úroků a zisku o 73,49 %, což je důvodem navýšení rentability 

tržeb.  
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Dle tabulky 4.23 se na růstu vrcholového ukazatele rovněž významně podílely náklady na 

vlastní kapitál a úroková a daňová redukce.  

Negativní, ale nevýrazný vliv byl zaznamenán pouze u vlastního kapitálu.  

Tab.  4.23: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA odvětví v letech 2008/2010  

Ukazatel  Symbol Vliv Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA 15307 - 

Vlastní kapitál E -211 6 

Náklady na vlastní kapitál  RE 3719 2 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T 7361 1 

Obrat aktiv T/A 692 5 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT 2904 3 

Finanční páka  A/E 843 4 

Zdroj:Vlastní výpočty 

 

4.3.2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA společnosti ŠKODA Auto a.s.  

V roce 2007 ukazatel EVA společnosti ŠKODA Auto a.s. oproti roku 2006 vzrostl o 

5 881 mil. Kč, přičemž největší pozitivní vliv na tuto změnu měla provozní rentabilita tržeb, 

což je zřejmé z tabulky 4.24. Důvodem změny rentability tržeb byli zvyšující se hospodářské 

výsledky společnosti. Vrcholový ukazatele také pozitivně ovlivnil vlastní kapitál, který v roce 

2007 vzrostl o 7,8 %, dále pak obrat aktiv a úroková a daňová redukce. Naopak negativní vliv 

na ekonomickou přidanou hodnotu měly náklady na vlastní kapitál a finanční páka.  

Tab.  4.24: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA společnosti v letech 2006/2007 

Ukazatel  Symbol Vliv mil Kč. Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA 5881 - 

Vlastní kapitál E 1385 2 

Náklady na vlastní kapitál RE -1301 6 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T 3166 1 

Obrat aktiv T/A 343 4 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT 444 3 

Finanční páka  A/E -759 5 

Zdroj: Vlastní výpočty  

Z tabulky 4.25 je patrné, že hodnota ekonomické přidané hodnoty společnosti v roce 2008 

oproti roku 2007 klesla o 7153 mil. Kč. V roce 2008 došlo ke snížení tržeb a s tím 

souvisejících hospodářských výsledků společnosti, což negativně ovlivnilo ukazatel provozní 
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rentability tržeb a obratu aktiv. Kromě zmíněné rentability tržeb a obratu aktiv byl dále 

vrcholový ukazatel negativně ovlivněn náklady na vlastní kapitál a finanční pákou.  Největší 

negativní vliv na vrcholový ukazatel měla provozní rentabilita tržeb, která oproti 

srovnatelnému období klesla o 22,79 %. 

Tab.  4.25: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA společnosti v letech 2007/2008 

Ukazatel  Symbol Vliv Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA -7153 - 

Vlastní kapitál E 734 1 

Náklady na vlastní kapitál  RE -2233 3 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T -3485 6 

Obrat aktiv T/A -2248 4 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT 371 2 

Finanční páka  A/E -2915 5 

Zdroj: Vlastní výpočty  

V dalším období vývoj ukazatele EVA pokračoval v negativním trendu, přičemž došlo 

k dalšímu snížení o 6 592 mil Kč, jak uvádí tabulka 4.26. Z tabulky je rovněž evidentní, že 

z největší části měla na tuto změnu vliv provozní rentabilita tržeb, která oproti srovnatelnému 

období klesla o 61 %.   

Je třeba podotknout, že na rozdíl o předcházejících let se náklady na vlastní kapitál vyvíjí 

kladně.  

Tab.  4.26: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA společnosti v letech 2008/2009 

Ukazatel  Symbol Vliv Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA -6592 - 

Vlastní kapitál E -123 3 

Náklady na vlastní kapitál  RE 1027 1 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T -6117 6 

Obrat aktiv T/A -480 4 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT -1006 5 

Finanční páka  A/E 107 2 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V dalším období se ukazatel EVA vrací zpět k pozitivnímu vývoji. Z tabulky 4.27 je 

zřejmé, že se veškeré dílčí ukazatele vyvíjely kladně. Nejvíce se svou kladnou hodnotou na 

vývoji vrcholového ukazatele podílela provozní rentabilita tržeb, vzhledem k tomu, že došlo 

k nárůstu tržeb a výsledků hospodaření.  
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Tab.  4.27: Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EVA společnosti v letech 2009/2010 

Ukazatel  Symbol Vliv Pořadí vlivů 

Ekonomická přidaná hodnota EVA 7187,08 - 

Vlastní kapitál E 286,72 5 

Náklady na vlastní kapitál  RE 1560,14 2 

Provozní rentabilita tržeb EBIT/T 4082,67 1 

Obrat aktiv T/A 325,40 4 

Úroková a daňová redukce  EAT/EBIT 781,67 3 

Finanční páka  A/E 150,48 6 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Na základě výše uvedených informací, lze konstatovat, že během sledovaného období 

2006 až 2010 měla na analyzovaný vrcholový ukazatel společnosti i odvětví nejvýznamnější 

vliv provozní rentabilita tržeb. Během sledovaného období docházelo k výrazným změnám 

tržeb, nákladů a s tím souvisejících hospodářských výsledků, což se projevilo kladnými či 

zápornými změnami provozní rentability tržeb.  

 

4.4 Analýza citlivosti ukazatele EVA  

V rámci následující části bude provedena citlivostní analýza pyramidového rozkladu 

ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí funkcionální metodou. Analýza 

citlivosti bude aplikována na všechny pyramidové rozklady analyzovaného odvětví a 

společnosti za období 2006 až 2010. Jednotlivé změny vlivů ovlivňujících vrcholový ukazatel 

jsou uvedeny v přílohách 19 a 20.  

Grafické vyjádření analýzy citlivosti všech pyramidových rozkladů ukazatele EVA 

v podniku včetně stručného popisu je uvedeno níže.  

Z grafu 4.6 je patrné, že u podniku v období 2006/2007 největší citlivost na změnu 

vrcholového ukazatele vykazuje provozní rentabilita tržeb a po ní vlastní kapitál. Výsledné 

hodnoty citlivosti se s přibývajícím parametrem citlivosti zvyšuje.  
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Graf 4.6: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v podniku – 2006/2007  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.7, je evidentní, že v období 2007/2008 byla největší citlivost na negativní změnu 

EVA zaznamenána u provozní rentability tržeb. Dále je z grafu zřejmé, že u kladného 

parametru citlivosti mají větší negativní vliv na změnu ukazatele EVA náklady na vlastní 

kapitál než obrat aktiv, kdežto u záporného parametru citlivosti je tomu naopak.  

Graf 4.7: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v podniku – 2007/2008  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.8 znázorňuje analýzu citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v podniku za 

období 2008/2009, a je zněj zřejmé, že největší citlivost na negativní změnu EVA vykazuje 

opět rentabilita tržeb. Naopak největší pozitivní citlivost na změnu vrcholového ukazatele 

vykazují náklady na vlastní kapitál. 
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Graf 4.8: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v podniku – 2008/2009  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I z grafu 4.9, jež zobrazuje analýzu citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA za 

období 2009/2010, je patrné, že největší citlivost na pozitivní změnu vykazuje rentabilita 

tržeb a hned po ní náklady na vlastní kapitál. 

Graf 4.9: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v podniku – 2009/2010  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Grafy uvedené níže představují analýzu citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA 

v rámci odvětví.  

Z grafu 4.10, který zobrazuje analýzu citlivosti pyramidové soustavy EVA v odvětví za 

období 2006/2007, je evidentní, že změna ukazatele EVA je téměř nepatrná a se zvyšujícím 

parametrem citlivost dochází k jejímu postupnému snižování. Největší negativní citlivost na 

změnu vrcholového ukazatele vykazují náklady na vlastní kapitál a největší pozitivní citlivost 

vykazuje objem vlastního kapitálu. Důvodem snižující se změny ukazatele EVA je právě tato 

negativní a pozitivní citlivost, které vykazují obdobné hodnoty.  
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Graf 4.10: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v odvětví – 2006/2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.11 znázorňuje analýzu citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v odvětví za 

období 2007/2009. Z grafu je evidentní, že se zvyšujícím se parametrem citlivosti dochází 

k postupnému prohlubování negativní změny ukazatele EVA a je to dáno zejména tím, že se 

zvyšujícím se parametrem citlivosti dochází k poklesu změny nákladů na vlastní kapitál. 

Největší negativní vliv na změnu vrcholového ukazatele měl u všech parametrů citlivosti 

obrat aktiv a následně provozní rentabilita tržeb.   

Graf 4.11: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v odvětví – 2007/2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 4.12 zobrazuje analýzu citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v odvětví 

tentokrát za období 2008/2009. V tomto případě byla největší citlivost na negativní změnu 

zaznamenána u provozní rentability tržeb a nákladů na vlastní kapitál.  
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Graf 4.12: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v odvětví – 2008/2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z posledního grafu 4.13, který znázorňuje analýzu citlivosti pyramidové soustavy 

ukazatele EVA v odvětví za období 2009/2010, je zřejmé, že největší citlivost na přírůstek 

ukazatele EVA vykazuje rentabilita tržeb a následně náklady na vlastní kapitál.  

Graf 4.13: Analýza citlivosti pyramidové soustavy ukazatele EVA v odvětví – 2009/2010 

 

Z grafů uvedených výše je zřejmé, že ve většině případů největší citlivost na změnu 

vrcholového ukazatele společnosti i odvětví vykazuje provozní rentabilita tržeb.  
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5. Zhodnocení zjištěných výsledků 

V této kapitole bude provedeno shrnutí a zhodnocení dosažených výsledků společnosti i 

odvětví. Následně dojde k srovnání vybraných ukazatelů podniku s vybranými ukazatele 

odvětví.  

 

5.1. Shrnutí a zhodnocení dosažených výsledků automobilového průmyslu 

Hodnocení finanční výkonnosti automobilového průmyslu bylo provedeno za roky 2006 

až 2010 pomocí ekonomických údajů uvedených ve finančních analýzách MPO.  

Nejprve byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a horizontální analýza 

výkazu zisku a ztráty. Z horizontální a vertikální analýzy je patrné, že k největšímu nárůstu 

veškerých položek docházelo v roce 2007, a to proto, že v roce 2007 jsou hodnoty položek 

finančních výkazů vykazovány dle nové klasifikace CZ-NACE 29, jejichž součástí je navíc 

výroba elektrických a elektrotechnických zařízení pro motorová vozidla.  

Z horizontální a vertikální analýzy je také zřejmé, že po celé sledované období byl podíl 

dlouhodobých aktiv na celkových aktivech mírně kolísavý a mírně převyšoval podíl oběžných 

aktiv na celkových aktivech. Situace byla jiná v roce 2009, kdy tento podíl u dlouhodobého 

majetku činil 49,10 % a u oběžného majetku 50,21 %. Tato změna struktury byla způsobena 

z důvodu výrazného snížení dlouhodobého finančního majetku o 59 % a navýšení 

krátkodobého finančního majetku o 133 %. Celkově lze konstatovat, že změny ve struktuře 

aktiv jsou způsobeny kolísáním dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku.  

Struktura pasiv byla opět mírně kolísavá, i přes tento nestabilní vývoj došlo během let 

2006 až 2010 k nárůstu podílu cizího kapitálu na celkových pasivech ze 47,17 % až na 

54,15 %. Navýšením tohoto podílu došlo k poklesu podílu vlastního kapitálu z 50,33 % na 

44,76 %. Tato změna byla nejvýraznější v době projevující se hospodářské recese, kdy 

docházelo ke snižování hospodářských výsledků, a společnosti byly nuceny čerpat cizí zdroje.  

V roce 2009 došlo k nárůstu dlouhodobých závazků o 100,5 % a v roce 2010 o dalších 

121,49 %.  

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že provozní výsledek hospodaření a tím i 

výsledek hospodaření za běžné období vykazoval kladné hodnoty. V roce 2008 došlo ke 
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snížení provozního hospodářského výsledku o 23,57 % a v roce 2009 o dalších 50,83 %. 

Důvodem této změny byla především snižující se poptávka po vozech, čímž docházelo 

k negativním změnám v rámci tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a trže za prodej 

zboží. V roce 2010 se automobilový průmyslu postupně vzpamatovával z hospodářské recese, 

což se projevilo oživením poptávky po automobilech a opět rostoucím hospodářských 

výsledkem z provozní činnosti o 81,58 %.  

Následně byla provedena poměrová analýza rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.  

Na základě výsledků ukazatelů rentability, lze konstatovat, že automobilový průmysl byl 

po celé sledované období ziskový. Z oblasti rentability byla největší pozornost věnována 

rentabilitě celkových aktiv a rentabilitě vlastního kapitálu, které se v rámci sledovaného 

období vyvíjely podobným trendem. Nejnižších hodnot rentabilita aktiv a vlastního kapitálu 

dosahovala v roce 2009, kdy byla světová ekonomika plně zasažena finanční krizí, docházelo 

tak k rapidnímu snižování poptávky zejména po užitkových vozech a tím snižování 

hospodářských výsledků společností automobilového průmyslu, což se muselo projevit i 

v rentabilitě. V rámci hodnocení rentability došlo k porovnání ukazatelů ROA a ROE, 

přičemž rentabilita vlastního kapitálu po celou dobu převyšovala rentabilitu celkových aktiv, 

tzn., že podniky automobilového průmyslu plně nevyužívaly cizí zdroje.   

Na základě výsledků ukazatelů likvidity je možno konstatovat, že podniky 

automobilového průmyslu neměly v rámci sledovaného období problémy s platební 

schopností. Ve většině případů se hodnota ukazatelů vyskytovala v doporučeném rozmezí. 

V letech 2006 a 2008 se výsledné hodnoty běžné likvidity pohybovaly pod minimální hranicí 

doporučeného rozmezí. Pod minimální hodnotou doporučeného rozmezí se pohybovaly také 

výsledky ukazatelů okamžité likvidity, což svědčí o neexistenci dostatečných prostředků 

k okamžité úhradě závazků. Výjimku tvoří rok 2009, kdy automobilový průmysl vykazoval 

vysokou hodnotu krátkodobého finančního majetku.   

Dále došlo k analýze aktivity za období 2006 až 2010. Při výpočtu ukazatelů byly brány 

v úvahu pouze tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, aby bylo 

zabráněno nadhodnocení ukazatelů jinými než provozními výnosy. Nejprve byla zhodnocena 

obrátka celkových aktiv, která měla v letech 2006 až 2009 klesající vývoj. I přesto byla 

splněna podmínka, že z 1 Kč majetku by měla být dosažena 1 Kč tržeb. V roce 2010 se 

projevil opět rostoucí trend. Pomocí dalších ukazatelů aktivity byly vyčísleny doby obratu 

jednotlivých složek majetku. Doba obratu zásob v letech 2006 až 2010 průměrně činila 20 
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dnů. Důležité je také zmínit, že doba obratu závazků převyšovala dobu obratu pohledávek, 

což znamená, že podniku automobilového průmyslu splňovalo pravidlo solventnosti.  

V rámci ukazatelů zadluženosti je nejvýznamnější ukazatel věřitelského rizika, na základě 

kterého lze kapitálovou strukturu v letech 2006 až 2010 vyhodnotit jako vyváženou.  

Nakonec došlo k výpočtu ekonomické přidané hodnoty automobilového průmyslu a 

k vyčíslení vlivů pomocí pyramidového rozkladu, na který byla aplikována citlivostní 

analýza. Výsledky ukazatele EVA byly vyčísleny v kladných hodnotách, kromě roku 2009, 

kdy opět působila finanční krize. K poklesu ekonomické hodnoty došlo už v roce 2008 

z důvodu snížení rentability.  V roce 2009 došlo rovněž k snížení rentability a růstu nákladů 

na vlastní kapitál. Důležité je konstatovat, že finanční krize měla dopad nejprve na výnosnost 

automobilového průmyslu a později až na riziko.  

Při vyčíslení dílčích vlivů na ukazatel EVA, bylo zjištěno, že největší vliv na tento 

vrcholový ukazatel měla provozní rentabilita tržeb a to v případě negativního či pozitivního 

vlivu.  

Na základě citlivostní analýzy bylo zjištěno, že největší citlivost na změnu vrcholového 

ukazatele vykazovala provozní rentabilita tržeb a po ní náklady na vlastní kapitál.  

 

 5.2 Shrnutí a zhodnocení dosažených výsledků společnosti ŠKODA Auto  

Hodnocení finanční výkonnosti společnosti ŠKODA Auto a.s. bylo provedeno za období 

2006 až 2010 a východiskem byly finanční výkazy z výročních zpráv společnosti.  

Nejprve byla provedena horizontální a vertikální analýza jednotlivých položek společnosti 

ŠKODA Auto a.s. za období 2006 až 2010. Z analýzy rozvahy lze strukturu celkových aktiv, i 

přes drobné výkyvy, zhodnotit jako vyrovnanou. Během sledovaného období postupně došlo 

k mírnému nárůstu podílu oběžných aktiv na celkových aktivech z 44,87 % na 50,94 % a tím 

k poklesu podílu dlouhodobého majetku z 55,13 % na 49,05 %. Největší část dlouhodobého 

majetku a současně i celkových aktiv je tvořena položkou Pozemky, budovy a zařízení, 

jejichž podíl na celkových aktivech se během analyzovaného období snížil z 55,13 % na 

49,06 % z důvodu postupného odprodeje strojů, zařízení a speciálního nářadí. V roce 2009 

došlo k významným přesunům mezi položkami Ostatní pohledávky a finanční aktiva a Peníze, 

protože došlo ke splacení půjček poskytnutých koncernovým společnostem.  
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V rámci sledovaného období byla kapitálová struktura společnosti přibližně z 60 % 

tvořena vlastním kapitálem. Změny ve struktuře vlastního kapitálu byly po celou dobu 

ovlivněny změnami nerozděleného zisku a fondů z přecenění. Položky Základní kapitál a 

Emisní ážio byly po celou dobu neměnné. Důležité je konstatovat, že se na cizích zdrojích 

společnosti z větší části podílely krátkodobé závazky než dlouhodobé závazky.  

Při hodnocení jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty vyl velký důraz kladen provozní 

výsledek hospodaření, jehož vývoj byl v čase kolísavý. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 

2007, kdy společnost prodala v té době rekordní počet vozů.  K poklesu hospodářského 

výsledku z provozní činnosti došlo v roce 2008 o 33,57 % a v roce 2009 o dalších 62,61 % 

v důsledku snížení tržeb v roce 2008 o 10,64 % a v roce 2009 o 9,50 %. Takto tržby klesaly 

jako reakce na snížení poptávky po automobilech, popřípadě v důsledku nepříznivého vývoje 

směnného kurzu české koruny vůči ostatním měnám. V roce 2010 došlo opět k oživení 

poptávky a růstu tržeb za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb o 19,43 %. V podobném 

trendu jako tržby se vyvíjely i náklady na prodané výrobky, zboží a služby. Významně změny 

byly zaznamenány tak u odbytových nákladů. K výrazné změně došlo v roce 2010, kdy 

z důvodu oživení poptávky po vozech, vzrostly o 21,51 %.  

Dále bylo provedeno zhodnocení finanční výkonnosti podniku pomocí poměrové analýzy, 

přičemž došlo k analýze rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity.  

Na základě analýzy rentability je zřejmě, že společnost ŠKODA Auto a.s. byla po celou 

dobu zisková. Nejvyšších hodnot (18,95 %) rentabilita dosahovala v roce 2007, kdy 

společnost prodala do té doby rekordní objem vozů a naopak nejnižších (4,90 %) v roce 2009. 

Rentabilita vlastního kapitálu se vyvíjela stejným trendem jako rentabilita aktiv. Při srovnání 

ukazatelů ROA a ROE, bylo zjištěno, že společnost v roce 2009 neměla možnost využití 

dalších cizích zdrojů.  

Na základě výsledků ukazatelů likvidity je společnost schopna plnit své závazky. Hodnoty 

ukazatelů se pohybovaly v doporučeném rozmezí. Hluboko pod minimální hodnotou 

doporučeného rozmezí se pohybovala okamžitá likvidita. Podnik po celou dobu disponoval 

nízkou hodnotou peněžních prostředků v pokladnách a na bankovních účtech. Situace se 

zlepšila v roce 2009, kdy z důvodu inkasování peněžních prostředků od koncernových 

společností, kterým byly poskytnuty půjčky, došlo k navýšení krátkodobých finančních aktiv.  



- 80 - 
 

Při hodnocení aktivity společnosti bylo zjištěno, že ukazatel obrátky celkových aktiv 

vykazoval poměrně vysoké hodnoty. V roce 2007 došlo k návratu majetku společnosti 

v tržbách přesně dvakrát. Nejméně efektivně společnost svůj majetek využívala v roce 2009. 

Doba obratu zásob držených podnikem na skladě se výrazně neměnila, průměrně činila 16 

dnů. Doba obratu závazků i pohledávek se vyvíjela nestabilním trendem. Ze srovnání těchto 

dvou ukazatelů bylo zřejmé, že v letech 2006 až 2009 platilo pravidlo solventnosti. Zajímavý 

především rok 2009, kdy doba obratu závazků převyšovala dobu obratu pohledávek přibližně 

o měsíc. Důvodem je již zmíněné navýšení položky krátkodobý finanční majetek, čímž došlo 

k výraznému snížení doby obratu pohledávek.   

Z analýzy zadluženosti je patrné, že společnost k financování svého majetku z větší části 

využívala vlastní zdroje. Věřitelské riziko společnosti bylo po celou dobu přípustné. 

Po posouzení poměrových ukazatelů, byla provedena analýza čistého pracovního kapitálu. 

Nebýt roku 2009 ukazatel by vyvíjel rostoucím trendem. Na základě analýzy čistého 

pracovního kapitálu byl potvrzen fakt, že společnost po celé sledované období disponovala 

dostatečným množstvím likvidních prostředků a neměla tak s hrazením svých finančních 

závazků problémy.  

Finanční situace společnosti ŠKODA Auto a.s. byla také posouzena pomocí vybraného 

bankrotního, bonitního a kombinovaného modelu. Ke zjištění, zda společnosti hrozí či nehrozí 

bankrot, byl použit Tafllerův model. Výsledné hodnoty modelu se po celé sledované období 

pohybovaly nad úrovní 0,3 a signalizovali tak velmi nízkou pravděpodobnost bankrotu.  

Pomocí bonitního Kralickova-Quick testu bylo zjištěno, že se společnost po celou dobu 

nacházela ve velmi dobré finanční situaci.  

Jako poslední v rámci souhrnných ukazatelů byl použit Index IN05, jež je kombinací 

bankrotního a bonitního modelu. Model vypovídal o tom, že v rámci sledovaného období 

společnost vytvářela kladnou hodnotu pro vlastníky. V roce 2009 se hodnota ukazatele 

pohybovala v šedé zóně, tzn., že na základě tohoto modelu nebylo možné jednoznačně určit, 

zda společnost vytváří či nevytváří hodnotu.  

O tom že společnost v roce 2009 hodnotu pro vlastníky netvořila, vypovídá ukazatel 

ekonomické přidané hodnoty. V ostatních letech sledovaného období byl ukazatel EVA 

kladný, přičemž nejvyšší hodnotu vykazoval v roce 2007, kdy došlo k rozšíření hodnotového 

rozpětí. V roce 2008 podnik vytvářel o něco nižší hodnotu pro vlastníky z důvodu snížení 
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rentability a tím zúžení hodnotového rozpětí. Pokles rentability pokračoval i v roce 2009 a 

způsobil tak snižování hodnoty podniku. V roce 2010 se ukazatel vrátil zpět ke kladným 

hodnotám.  

Na základě pyramidového rozkladu, který byl následně proveden, lze konstatovat, že 

ukazatel EVA byl v rámci sledovaného období nejvýznamněji ovlivňován provozní 

rentabilitou tržeb, jak tomu bylo i u automobilového průmyslu.  

Na pyramidový rozklad byla dále aplikována citlivostní analýza, ze které vyplývá, že 

největší citlivost na změnu vrcholového ukazatele společnosti ve většině případů vykazovala 

provozní rentabilita tržeb a následně náklady na vlastní kapitál.  

Na základě provedené analýzy společnosti ŠKODA Auto a.s. je zřejmé, že se jedná o 

velmi finančně stabilní společnost a proti jí nelze nic zásadního vytknout. Společnost by 

mohla disponovat větším množstvím peněžních prostředků v pokladně a na bankovních 

účtech pro případ, že by byla nucena okamžitě splatit své závazky. Cílem společnosti je zůstat 

i nadále finančně stabilní a dosahovat přiměřeného tempa růstu zisku, což znamená, že by 

se měla snažit zvyšovat zejména objem prodaných vozů. Společnost by také měla investovat 

na výzkum a vývoj nových výrobků, čímž logicky dojde k navýšení nákladů. Toto navýšení 

může být například kompenzováno zvyšováním produktivity práce.   

 

5.3 Odvětvové srovnání  

V této části bude provedeno srovnání vybraných ukazatelů analyzované společnosti 

ŠKODA Auto a.s. s ukazateli automobilového průmyslu za období 2006 až 2010. Vybranými 

ukazateli se pro toto srovnání rozumí:  

 produkční síla,  

 rentabilita vlastního kapitálu,  

 hodnotové rozpětí a 

 ekonomická přidaná hodnota.  
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Graf 5.1: Vývoj ROA v podniku a odvětví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Srovnání produkční síly respektive rentability aktiv je zachyceno v grafu 5.1. Rentabilita 

aktiv podniku vykazuje vyšší hodnoty než rentabilita odvětví až na rok 2009. U podniku došlo 

k dynamičtějšímu poklesu hospodářského výsledku před odečtením úroků a daní. Z hlediska 

produkční síly byl nejúspěšnějším rokem rok 2007 jak pro odvětví, tak pro podnik. Nejnižších 

hodnot produkční síla podniku i odvětví dosahovala právě v již zmíněném roce 2009.  

Graf 5.2: Vývoj ROE v podniku a odvětví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu 5.2 je zobrazena rentabilita vlastního kapitálu odvětví a podniku. Vývoj je 

podobný jako u rentability aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu odvětví převyšuje rentabilitu 

podniku téměř ve všech letech sledovaného období. Rok 2009 opět tvoří výjimku.  

 

 

2006 2007 2008 2009 2010

Podnik 14,54% 18,95% 12,39% 4,50% 9,57%

Odvětví 12,42% 13,06% 10,78% 5,55% 8,74%

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%

2006 2007 2008 2009 2010

Podnik 18,76% 23,89% 15,71% 5,02% 12,43%

Odvětví 17,14% 17,55% 14,81% 7,37% 14,29%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%



- 83 - 
 

Graf 5.3: Vývoj ukazatele EVA v relativním pojetí v podniku a odvětví 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 5.3 znázorňuje vývoj ukazatele EVA v relativním pojetí podniku a odvětví v letech 

2006 až 2010. Z grafu je zřejmé, že trend vývoje je u odvětví a podniku obdobný. Hodnoty 

hodnotového rozpětí dosahují vyšší úrovně v rámci společnosti ŠKODA Auto a to zejména 

proto, že společnost ve srovnání s odvětvím po celé sledované období vykazovala nižší 

náklady na vlastní kapitál.   

Graf 5.4: Vývoj ukazatele EVA v podniku a odvětví 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Srovnání ekonomické přidané hodnoty podniku a odvětví je uvedeno v grafu 5.4. 

Z grafu je patrné, že se ekonomická přidaná hodnota podniku vyvíjela stejným trendem, ale 

s o něco menší dynamikou jako automobilový průmysl. V roce 2009 ukazatel EVA podniku i 

odvětví dosahoval záporných hodnot.  
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční výkonnosti automobilového průmyslu a 

společnosti ŠKODA Auto a.s. za období 2006 až 2010. K tomuto zhodnocení posloužili 

tradiční ukazatele i moderní ukazatele hodnocení finanční výkonnosti.  

Diplomová práce byla rozdělena na čtyři části, přičemž v první z nich byla teoretická. 

V teoretické části byla objasněna koncepce finanční výkonnosti v rámci, které byly ukazatele 

soužící k hodnocení finanční výkonnosti rozčleněny na ukazatele tradičního a moderního 

přístupu. Dále došlo k objasnění konkrétních ukazatelů zmíněného tradičního a moderního 

přístupu.  

Druhá část byla věnována stručnému popisu historie a charakteristice automobilového 

průmyslu a společnosti ŠKODA Auto a.s. Dále byla provedena horizontální a vertikální 

analýza vybraných položek finančních výkazů.  

V další části byla provedena analýza automobilového průmyslu a vybrané společnosti za 

období 2006 až 2010 na základě indikátorů objasněných v teoretické části. Finanční 

výkonnost automobilového průmyslu byla zhodnocena pomocí poměrové analýzy a 

ekonomické přidané hodnoty, která by nebýt roku 2009 v celém sledovaném období 

vykazovala kladné hodnoty. Pro lepší interpretaci ekonomické přidané hodnoty byl dále 

proveden pyramidový rozklad a analýza citlivosti pyramidového rozkladu.  Finanční situace 

společnosti ŠKODA Auto a.s. byla navíc posouzena pomocí čistého pracovního kapitálu a 

souhrnných modelů.  

V poslední části diplomové práce došlo ke zhodnocení a shrnutí finančních výsledků 

odvětví a podniku, a následně k odvětvové analýze na základě, které došlo ke srovnání 

vybraných ukazatelů. Konkrétně se jednalo o rentabilitu vlastního kapitálu, rentabilitu aktiv, 

hodnotové rozpětí a ekonomickou přidanou hodnotu. Na základě toho srovnání bylo zjištěno, 

že ekonomická přidaná hodnota podniku se vyvíjela obdobným trendem, přičemž dynamika 

změn byla o něco mírnější. Na změnách výsledku ekonomické přidané hodnoty podniku i 

odvětví se převážně podílela provozní rentabilita tržeb.  

Celkově lze konstatovat, že finanční situace podniku i odvětví byla během sledovaného 

období stabilní. Výraznější problémy se objevily v roce 2009, kdy světovou ekonomiku plně 

zasáhla finanční krize a ovlivnila i český automobilový průmysl. Na základě zjištěných 
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výsledků nebylo společnosti v rámci jejího hospodaření nic zásadního vytknuto. Pro 

společnost by však mohlo být výhodné disponovat větším množstvím nejlikvidnějších aktiv, 

kterými se například rozumí peněžní prostředky v pokladnách a na bankovních účtech, aby 

byla lépe schopna splácet okamžitě splatné závazky. Společnosti bylo doporučeno zvyšování 

objemu prodaných vozů a investování do výzkumu a vývoje nových výrobků.   
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Seznam zkratek 

 
A  Aktiva  

a.s.  Akciová společnost  

APM  Arbitrážní model oceňování  

BU  Bankovní úvěry  

C  Celkový kapitál  

c  Kupónová platba  

CAPM  Model oceňování kapitálových aktiv  

CF  Cash Flow  

CZ  Cizí zdroje  

CZ-NACE  Klasifikace ekonomických činností  

ČPK  Čistý pracovní kapitál  

ČR  Česká republika  

D  Cizí kapitál  

DFM  Dlouhodobý finanční majetek  

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek  

DNM  Dlouhodobý nehmotný majetek  

DO  Doba obratu  

E  Vlastní kapitál  

EAT  Čistý zisk  

EBIT  Zisk před zdaněním a úroky  

EBITDA  Zisk před zdaněním, úroky a odpisy  

EBT  Zisk před zdaněním  

EVA  Ekonomická přidaná hodnota  

i  Úroková míra  

KBU  Krátkodobé bankovní úvěry  

KZ  Krátkodobé závazky  

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu  

MVA  Tržní přidaná hodnota  

N  Náklady  

N fin  Finanční náklady  

N mat.  Náklady na materiál  
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N osb.  Náklady na mzdy  

N ostatní  Ostatní náklady  

NOA  Čistá operační aktiva  

NOPAT  Operační výsledek hospodaření  

O  Obligace  

OA  Oběžná aktiva  

P  Tržní cena  

RD  Náklady na cizí kapitál  

RE  Náklady na vlasní kapitál  

RF  Bezriziková přirážka  

RFinStab  Riziková přirážka za finanční stabilitu  

RLA  Riziková přirážka za velikost podniku  

ROA  Rentabilita aktiv  

ROCE  Rentabilita investovaného kapitálu  

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu  

ROS  Rentabilita tržeb  

Rpodnik  Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko  

SA  Stálá aktiva  

T  Tržby  

t  daň  

U  Nákladové úroky  

UM  Úroková míra  

Ut Hodnota ukazatele v běžném roce 

Ut-1 Hodnota ukazatele v předchozím roce 

UZ  Úplatné zdroje  

V  Výnosy  

VH Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál  

WACC  Náklady na celkový kapitál  

WACCU  Náklady na celkový kapitál u nezadlužené firmy  

X1 Ukazatel vyjadřující nahrazování úplatného cizího kapitálu 

XL Hodnota likvidity odvětví 

ZPL Závazky po lhůtě splatnosti 
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