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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na 

její zlepšení. Analýzy využité v diplomové práci jsou zpracovány za pomocí metod finanční 

a strategické analýzy a dalších metod za období 2012-2016. Návrhová část diplomové práce 

formuluje návrhy a doporučení na zlepšení problematických oblastí hospodaření. 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with the evaluation of the financial situation choose entrprise., and 

proposals for its improvement. Analyses used in this master’s thesis are processed by the 

methods of financial and strategic analyses and another methods from period 2012-2016. 

The thesis includes proposals and recomendations how to improve weakness in financial 

management. 
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ÚVOD 

Vzhledem k rychlosti vývoje podnikatelského prostředí, hraje finanční analýza velmi 

důležitou roli při hodnocení pozice a finanční situace v organizaci. Na základě výsledků 

získaných jejím prostřednictvím, jsou manažeři schopni posoudit finanční zdraví firmy 

komplexně a na základě znalosti minulého vývoje předvídat pravděpodobný další vývoj 

podniku. Díky tomu je finanční analýza významným nástrojem finančního řízení 

společností, jelikož napomáhá s dosahováním finančních cílů, např. maximalizace zisku, 

zhodnocení vloženého kapitálu nebo růst tržní hodnoty společnosti.  

Aktuální stav celosvětového hospodářství nabádá vedení společností k tomu, aby se více 

zamysleli nad finanční situací jejich podniku a případnými problémy. Je důležité hledat 

metody a postupy, které směřují k nalezení optimálního řešení různých problémů, jenž 

jsou spjaty s finančním zdravím dané společnosti. 

Finanční řízení a plánování využívá k uskutečnění svého věcného předmětu údaje 

pocházející z vnitropodnikového účetnictví. Data pro zpracování finanční analýzy tedy 

vycházejí především z účetnictví a výstupů z něj (účetní závěrky). V praxi již není 

dostačující interpretovat pouze čísla z finančních výkazů, ale zajímat se i o vazby mezi 

nimi, jak se vzájemně ovlivňují, a co mohou společně signalizovat. Samotné účetní 

výkazy jsou velmi omezené ve své vypovídací schopnosti, neposkytují informace úplný 

obraz finančního zdraví, silných a slabých stránek podniku, ale ani o efektivitě 

hospodaření. Navíc jsou zaměřeny pouze na jedno období. Odpovídají sice legislativním 

požadavkům na průkaznost, správnost, úplnost a přehlednost, ale nepodávají hlubší 

informace o finančním zdraví podniku.  

Z výše uvedených omezení manažeři používají finanční analýzu, která všechny údaje 

mezi sebou spojuje a rozšiřuje vypovídací schopnosti dat do ní vstupujících. Finanční 

analýza se může zaměřovat na minulý, současný, ale i předpokládaný vývoj společnosti 

v budoucnosti. Po vyhodnocení jejích výsledků jsou manažeři způsobilí přijmout opatření 

pro vylepšení budoucího finančního zdraví společnosti.  

Finanční analýza jako nástroj, kterým se hodnotí finanční zdraví společnosti, je využívána 

různými ekonomickými subjekty, které se zajímají o své vnitřní hospodaření, ale zajímají 
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se i o vnější situaci okolo svého podniku. Interní finanční analýza slouží k tomu, aby 

společnost věděla informace o své likviditě, a jakým způsobem zhodnocuje svůj majetek 

a výsledky z let minulých. Zato externí finanční analýza se zaměřuje na určení a 

hodnocení kredibility nebo jaký investiční potenciál společnost má.  

Není rozhodující, zda impuls pro finanční analýzu přichází zvenčí nebo zevnitř, její 

nástroje zůstávají prakticky stejné. Jediný rozdíl je v dostupnosti interních dat, které 

nejsou obsaženy ve veřejně dostupných zdrojích. Základem je výpočet a interpretace 

nejrůznějších poměrových ukazatelů, které pokud jsou správně využity, odpovídají na 

otázky spjaté s finančním zdravím podniku.   
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CÍLE PPRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku - Tesco Stores 

ČR s.r.o. za období posledních 6 let, tj. od roku 2011 do 2016 s využitím dat získaných 

z výročních zpráv společnosti a na to navazující formulace návrhů, které povedou ke 

zlepšení problémových oblastí. 

K dosažení tohoto cíle je nejdříve potřeba sestavit přehled teoretických poznatků na 

základě dostupné odborné literatury, ze kterých budou dále počítány ukazatele a metody 

použití v praktické práci. Popsány budou podrobněji důvody pro hodnocení finančního 

zdraví podniku. Teoretická východiska budou stanovena i pro vybrané metody finanční 

analýzy – horizontální a vertikální analýzu, dále pro absolutní, rozdílové nebo poměrové 

ukazatele a z nich vycházejících modelů. Zabývat se také bude spider analýzou a 

ekonomickým normálem. V neposlední řadě bude představen benchmarking, model 

EFQM a balanced scorecard. Závěrem teoretické části bude shrnutí použitých metod pro 

vypracování praktické části práce.  

V rámci praktické části bude představen zkoumaný podnik Tesco Stores ČR s.r.o. Dále 

budou provedeny základní metody finanční analýzy a výpočet vybraných poměrových 

ukazatelů. Na základě výpočtu vybraných modelů budou stanovena doporučení pro 

zlepšení finančního zdraví podniku. Vyhodnoceny budou i výsledky dalších metod 

finanční analýzy, benchmarkingu, balanced scorecard. Na konci této části práce bude 

celkové shrnutí nejvýznamnějších poznatků a doporučení vyplývající ze zjištěných 

skutečností.  

Hodnoty pro oborové srovnání budou vycházet z dostupných dat zveřejňovaných 

Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo vybraných konkurentů. 

Pro vypracování diplomové práce byly využity jak primární, tak i sekundární zdroje dat 

a informací. Primárními zdroji byly finanční výkazy společnosti, průměrné hodnoty 

odvětví a výroční zprávy dané firmy. Odborná literatura pak tvoří sekundární zdroje, které 

byly převážně použity pro zpracování teoretického základu práce.  
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Z primárních zdrojů byla čerpána data pro výpočet ukazatelů finanční analýzy, jež jsou 

v teoretické práci popsány. Zpracování probíhalo v tabulkovém editoru MS Excel, za 

použití odkazů a vzorců, byly ukazatele vypočítány. Výsledky finanční analýzy včetně 

jejích modernějších metod pak byly vyhodnoceny ve vztahu k doporučeným hodnotám a 

interpretovány. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

První částí práce je přehled základních pojmů a metod vztahující se k dané problematice. 

Je definován pojem finanční analýzy, její účel, zdroje a uživatelé. Dále jsou vymezeny 

teoretické základy jednotlivých metod finanční analýzy. Stručně jsou vysvětleny stěžejní 

poměrové ukazatele, které budou následně využity i v praktické části práce. Popsány jsou 

i některé soustavy poměrových ukazatelů, bankrotní a bonitní modely. Představeny jsou 

i novější metody a postupy hodnocení finančního zdraví a výkonnosti podniku – spider 

analýza, benchmarking, balanced scorecard. 

1.1 Finanční analýza 

V rámci této kapitoly bude vymezen účel finanční analýzy, její zdroje, uživatelé a 

základní rozdělení metod a postupů. Finanční analýza, její metody a postupy, jsou 

základním východiskem pro zhodnocení finančního zdraví jakéhokoliv podniku. V rámci 

kapitoly je vymezeno i použití finanční analýzy a dalších metod hodnocení v praxi.  

Finanční analýzou rozumíme vyšetřovací proces a odvození úsudků o finančním zdraví 

určité osoby z výsledků hospodaření minulých let nebo let budoucích. V rámci analýzy 

se zjišťují silné a slabé stránky společnosti a jsou testovány dílčí finanční parametry. 1 

Podle jiného autora představuje finanční analýza systematický rozbor zdrojových dat, jež 

jsou získávány primárně z finančních výkazů. Zahrnuta je i zhodnocení minulého vývoje 

firmy, její současné situace i budoucího vývoje. 2 

1.1.1 Účel a historie 

Základní funkcí finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace společnosti. 

Podává informace o její ziskovosti, kapitálové struktuře a vhodnosti jejího rozložení, zda 

podnik efektivně využívá svá aktiva, jak je schopen dostát svým finančním závazkům a 

                                                 

1 MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2009,s 43. ISBN 

978-80-86929-49-1 

2 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. Olomouc: 

ANAG, 2011. Účetnictví, daně. 



15 

 

další velice důležité poznatky o finanční situaci podniku. Na základě těchto průběžných 

informací jsou schopni se manažeři lépe rozhodovat při zajišťování finančních zdrojů, 

pro nakládání s nimi, případně i jsou schopni lépe rozhodnout o vhodné alokaci volných 

finančních prostředků. Finanční analýza je tak nástrojem finančního řízení podniku, 

především díky zpětným informacím, jaká byla situace ve společnosti dříve. Na tomto 

základě je pak možné postavit reálné očekávání manažerů na ziskovost, rentabilitu a další 

směrodatné ukazatele pro finanční řízení. 3 

Vznik finanční analýzy je možné směřovat k období vzniku peněz. Podle dostupných 

pramenů je kolébkou finanční analýzy USA, ale v začátcích se jednalo pouze o teoretické 

práce, které se v praxi nepoužívaly. Analýza jako taková, je spíše záležitostí posledních 

několika desítek let. Vývoj finančních analýz odpovídal době, ve které měly sloužit svým 

uživatelům. S nástupem počítačů došlo k výraznějšímu posunu při jejich využití. 

V počátcích této vědní disciplíny byly sledovány především absolutní změny ve 

výsledcích z účetnictví. Až později se dospělo k názoru, že rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

je zdrojem kvalitních informacích o zajištění úvěrové schopnosti společností. USA jsou 

nejspíše primárním místem, kde byly využívány metody na základě finančních výkazů. 4 

1.1.2 Zdroje finanční analýzy 

Základním zdrojem dat a informací je bezesporu účetnictví, nejedná se však o její jediný 

zdroj. Údaje jsou získávány primárně z finančních výkazů i jiných nefinančních zdrojů 

(výroční zprávy apod.). Zjednodušeně je možné říci, že finanční údaje jsou získávány 

z vnitřních finančních zdrojů nebo vnějších finančních výkazů a informacích. Jsou 

součástí finančních výkazů i vnitropodnikového účetnictví, výročních zpráv nebo 

předpovědích budoucího vývoje vrcholovým managementem nebo analytiků. Erudované 

nefinanční informace můžeme získávat z oficiálních statistik společnosti, a to jak 

ekonomických, tak podnikových, z jejich plánů, z nákladových a cenových kalkulací 

                                                 
3 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: 

komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s 37. 

ISBN 978-80-271-0563-2. 
4 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s 55 ISBN 978-80-247-5534-2. 
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nebo předpokládaného vývoje techniky a technologií. Z odborného tisku, ze zpráv 

auditorů nebo komentářů manažerů jsou potom získávány nekvalifikované informace.5 

Primárním zdrojem tedy zůstávají finanční výkazy, respektive účetní závěrka. Rozvaha 

zobrazuje vztah majetků a závazků společnosti k danému datu (většinou se jedná o 

poslední den finančního roku společnosti). Na jedné straně jsou prezentována aktiva 

firmy, které vyjadřují, kolik toho daný podnik vlastní a jaké pohledávky má za jinými 

subjekty. Na straně druhé jsou zase zobrazeny zdroje financování aktiv. Jedná se o vlastní 

kapitál a závazky vůči dalším ekonomickým subjektům.6  

Existují však jistá omezení při analýze rozvahy: 

• reflektuje stav k danému okamžiku a nepodává informace o dynamice 

společnosti, 

o tomu se však dá předejít v případě, kdy jsou data seřazena do 

časových řad, 

• nezobrazuje časovou hodnotu peněz, ani nezobrazuje současnou hodnotu 

aktiv ani pasiv, protože nebere v potaz vnější vlivy, které tyto položky 

mohou výrazně ovlivňovat, 

• pro stanovení hodnoty některých položek musí být použit odhad 

(skutečná kvalita dlouhodobých aktiv, zásoby, cenné papíry, 

nadhodnocené pohledávky a podhodnocené závazky).7 

Výkaz zisku a ztráty vyjadřuje pohyby za dané období (zpravidla jeden kalendářní rok). 

Zobrazuje přehled o výnosech firmy, tj. kolik za sledované období získala finančních 

prostředků prodejem svých výstupů, a proti tomu přehled o nákladech spojených s těmito 

výnosy. Výstupem tohoto výkazu je pak rozdíl mezi výnosy a náklady neboli výsledek 

hospodaření. 8 

                                                 
5 KONEČNÝ, Jiří. Podniková ekonomika, Zlín, 2010, s. 54. ISBN 978-80-7318-771-2 
6 BLAHA, Zdenek Sid. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 

s. 35. ISBN 80-726-1145-3.  
7 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 59. ISBN 978-80-247-5534-2. 
8 KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2005, xiii, s. 39. 

ISBN 80-717-9321-3. 
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Příloha k účetní závěrce zobrazuje významné informace pro externí uživatele účetní 

závěrky. Její podoba není nijak formalizována, ale je dán její obsah legislativně vyhláškou 

500/2002 Sb. Ten by měl obsahovat charakteristiku podniku, jeho právní formu, přehled 

používaných účetních a oceňovacích metod. Nedílnou součástí přílohy je i cash flow 

neboli přehled o finančních tocích. Cash flow podává informace o proběhlých peněžních 

tocích za dané účetní období. Zobrazuje příjmy, výdaje, změny stavu některých položek 

rozvahy.9  

Cash flow je tedy dalším finančním výkazem, který zobrazuje zdroje tvorby příjmů 

(peněžních prostředků) proti jejich využití – výdajům za dané období. Slouží k posouzení 

skutečné situace v oblasti finančních prostředků. V České republice je tento výkaz 

používán jen krátce, teprve od roku 1993. 10 

Výroční zpráva sice nepatří do finančních výkazů obsažených v účetní závěrce, ale 

poskytuje nezbytné další informace pro finanční analýzu. Povinné náležitosti výroční 

zprávy jsou upraveny §21 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Mezi ně patří informace 

o minulém vývoji aktivity podniku a jeho postavení za poslední dvě účetní období. Dále 

také by měla obsahovat skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni účetního subjektu. 

Shrnovat by měla i budoucí vývoj jednotky, informace o prostředcích vynaložených na 

výzkum a vývoj, o pořízení vlastních akcií. Mimo jiné obsahuje celou účetní závěrku 

včetně výroku auditora (pokud je společnost auditovaná). Je doporučeno se s výroční 

zprávou seznámit před zahájením matematicko-statistických výpočtů, jelikož její součástí 

bývají mnohdy komentáře k dílčím podnikatelským aktivitám od vrcholového 

managementu.11 

1.1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Uživatele můžeme podle jednoduchého kritéria rozdělit na interní a na externí.  Mezi 

externí jsou nejčastěji zařazovány investoři, banky, věřitelé, obchodní partneři a 

konkurence. Naopak mezi interní řadíme manažery (částečně jsou však i externími 

                                                 
9 KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2005, xiii, 137 s. 

ISBN 80-717-9321-3. 
10 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 72. ISBN 978-80-247-5534-2. 
11 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 318. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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uživateli, protože ne každý z manažerů podniku má přístup ke všem potřebným interním 

zdrojům), zaměstnanci a odboráři12.  

Informace z finančního účetnictví využívají manažeři, a tím pádem zajišťují zpětnou 

vazbu mezi praktickým dopadem a samotným rozhodnutím v oblasti řízení. Podrobná 

znalost společnosti finanční situace podniku jim umožňuje činit správná a kvalifikovaná 

rozhodnutí. Zaměstnanci a odboráři mají zájem na prosperitě podniku, jeho hospodářské 

stabilitě (i finanční), kdy jejich zájmem je udržení a zachování pracovního místa a dobré 

mzdové podmínky ze strany zaměstnavatele/podniku.13 

Investoři, i ti potenciální, chtějí prostřednictví využití externí finanční analýzy zjistit, zda 

jejich rozhodnutí o investici je správné a rentabilní. Výstupy analýzy jim umožní 

zhodnotit výnosnost vloženého kapitálu a míru rizika, kterému se s investicí vystavují. 

Banky i další věřitelé požadují co největší objem informací o finančním zdraví podniku, 

zejména při poskytování nového nebo navýšení stávajícího úvěru, dále při nastavování 

podmínek (zda bude dlužník schopen splácet) nebo při sjednávání samotné výše úvěru. 

Stejně tak pozornost dodavatelů se zaměřuje na platební schopnost společnosti, a 

odběratelé se zajímají o stabilitu podniku a jeho příznivou finanční situaci. Jedním 

z externích uživatelů je i konkurence. Ta se zajímá o finanční situaci srovnatelných 

podniků (případně i celého odvětví), aby mohla porovnat s nimi své dosažené výsledky. 

Nejvíce se zajímá o rentabilitu, investiční aktivity, cenovou politiku, o zásoby (jejich výši 

a hodnotu) a obratovost. 14 

1.2 Metody a postupy 

Finanční analýzu můžeme rozdělit na dvě základní části – část kvalitativní (neboli 

fundamentální) a kvantitativní (technickou) část. Kvalitativní část finanční analýzy je 

zaměřena na hluboké znalosti vazeb mezi ekonomickými a ostatními prvky, na znalostech 

odborníků a jejich subjektivních odhadech atp. Fundamentální analýza zpracovává 

rozsáhlá kvalitativní data a v případě, kdy využívá kvantitativní znaky, tak jen pro 

                                                 
12 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 215. ISBN 978-80-86929-26-2. 
13 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 215. ISBN 978-80-86929-26-2. 
14 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, s. 325.. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. 
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odvození závěrů bez použití algoritmických postupů. Základem této analýzy je znalost 

prostředí a jeho identifikace, ve kterém se zkoumaný podnik nachází. Zaměřena je na 

poznávání vnitřních i vnějších ekonomických prvků prostředí společnosti, zjištění v jaké 

fází života se podnik nachází, a jak jsou charakterizovány podnikové cíle. Tato 

kvalitativní část dává základní informace pro kvantitativní část analýzy. V ní dochází 

k využití statistických, matematických nebo jiných algoritmických metod a postupů pro 

zhodnocení ekonomických dat s posouzením jejich výsledků. 15 

Je nezbytné obě části finanční analýzy vhodně kombinovat, a to nejen kvůli tomu, že jsou 

si velmi blízké, ale také proto, že bez fundamentální znalosti ekonomických informací by 

bylo obtížné stanovit kvalitní a vypovídající hodnocení na základě finanční analýzy. 16 

Níže v obrázku je uvedeno základní členění elementárních metod a postupů finanční 

analýzy: 

 

Obrázek č.  1: Rozdělení metod a postup finanční analýzy17 

                                                 
15 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualiz. vyd. Brno: ComputerPress, 2011, s .152 

. ISBN 978-80-251-3386-6. 
16 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 25. ISBN 978-80-247-5534-2. 
17 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 48. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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1.3 Finanční zdraví podniku 

Samotný pojem finančního zdraví byl přejat z anglosaské literatury. Představuje 

uspokojivou finanční situaci podniku, a takový finančně zdravý podnik je schopen 

naplňovat své původní účely, pro které byl založen. Jedná se nejčastěji o dosahování 

maximálních hodnot zisku a minimálních nákladů a zároveň s perspektivním vývojem 

v budoucnosti. Hodnocení finančního zdraví se odvíjí od výkonnosti společnosti, kterou 

vyjadřujeme pomocí rentability. Podnik, který je finančně zdravý, dokáže vytvořit takový 

zisk, jenž je nejdůležitější složkou rentability společnosti. Při rostoucí rentabilitě 

vloženého kapitálu, bude lepší finanční situace firmy. Dále se předpokládá, že finančně 

zdravý podnik, zvládá hradit své závazky, a tudíž nemůže mít problémy s likviditou. Pro 

celkové hodnocení je důležité sledovat i předpokládanou dlouhodobou likviditu, která 

ovlivňuje podíl cizích zdrojů a vloženého vlastního kapitálu. V momentě, kdy ve 

společnosti nastanou problémy v cash flow, a dochází tedy k ohrožení likvidity, vstupuje 

firma do finanční tísně. Takovou situaci je nutné řešit pomocí zásadních změn 

v aktivitách společnosti, a také způsob jejich financování.18 

1.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů neboli také analýza extenzivních ukazatelů obsahuje 

především horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výsledovky. Extenzivní ukazatele 

vyjadřují výši jednotlivých zdrojů. Jejich použitím se zjišťují nejen absolutní hodnoty 

v čase, ale i jejich relativní změny v daném období. Relativní analýza je jednou 

z jednodušších technik analýzy finančních výkazů, jenž nám pomáhá s orientací 

v hospodářské situaci společnosti. Výstupem je upozornění na výkyvy a nezvyklý vývoj 

některých položek, které by měly být dále podrobeny podrobnějšímu zkoumání. 19 

Horizontální analýza nebo také trendová analýza zkoumá vývoj a relativní změny 

absolutních údajů ve sledovaném čase. Horizontální analýza je prováděna „po řádcích 

výkazů“, z toho důvodu je použito označení analýzy. Prakticky se jedná o stanovení 

                                                 
18 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s.48. ISBN 978-80-86929-26-2. 
19 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 48. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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změny a jejího indexu u jednotlivých položek. Je potřeba analyzovat dostatečně dlouhou 

časovou řadu, aby výstupy měly požadovanou vypovídací schopnost. 20 

Absolutní změny v horizontální analýze je možné vyjádřit jako rozdíl mezi jednotlivými 

roky. Relativní změnu položek výkazu zjistíme podle následujícího vzorce: 

𝐼𝑡/(𝑡−1)
𝑖 =  

𝐵𝑖(𝑡)

𝐵𝑖(𝑡 − 1)
− 1 

kdy, Bi ve vzorci vyjadřuje položku v čase t a (t-1). 21 

Procentní rozbor neboli vertikální analýza vyjadřuje procentní zastoupení jednotlivých 

položek na zvolené základně. V případě analýzy rozvahy se jedná o celkovou bilanční 

sumu, tj. celková aktiva/pasiva a u výsledovky jsou často volenou základnou tržby. Tato 

metoda umožňuje srovnávat finanční výkazy s předcházejícími obdobími a ulehčuje i 

mezipodniková srovnání. Pracuje s výkazy v jednom roce, nikoli napříč několika 

obdobími, a z toho důvodu je označována jako vertikální. Omezení této metody jsou 

skryta v tom, že pouze zobrazuje podíl položky na základu, ale neřeší její vývoj v čase, 

ani příčiny tohoto podílu. Je možné ji však využít pro rychlou orientaci ve výkazech 

společnosti a upozorňuje na významné oblasti z hlediska hodnoty. 22 

1.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Do analýzy rozdílových ukazatelů řadíme analýzu čistého pracovního kapitálu, čistých 

pohotových prostředků a čistého peněžního majetku. Čistý pracovní kapitál je možné 

definovat následovně: „Oběžná aktiva očištěná o ty závazky podniku, které bude nutno v 

nejbližší době (do jednoho roku) uhradit…“23 

Stanovit jej můžeme na základě vzorce: 

                                                 
20 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 58. ISBN 978-80-247-5534-2. 
21 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2008, xiii, s. 85. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5. 
22 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 78. ISBN 978-80-86929-26-2. 
23 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 134. 

ISBN 80-735-7219-2. 
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Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

případně jako rozdíl mezi součtem dlouhodobých závazků a vlastního kapitálu a stálých 

aktiv. 

Základem je tedy rozlišení oběžného majetku, který má dobu obratu kratší než 1 rok, a 

dlouhodobého majetku. To souvisí s hledáním optimální struktury a výše oběžných aktiv, 

a výběrem vhodného způsobu jejich financování. Výše čistého pracovního kapitálu je 

vyhledávaným ukazatelem pro zjištění informací o platební schopnosti společnosti. Čím 

vyšší je tento ukazatel, tím lepší by měla být platební schopnost firmy. V případě, kdy 

ukazatel dosahuje záporných hodnot, hovoříme o tzv. „nekrytém dluhu“. Není však 

možné posuzovat platební schopnost pouze na základě tohoto ukazatele. Jedná se však o 

její základní ukazatel. 24 

Analýza čistých pohotových prostředků vychází z nejlikvidnějších položek oběžných 

aktiv – peněžních prostředků a jejich ekvivalentů (prostředky v pokladně, na běžných 

bankovních účtech, směnky, šeky, cenné papíry určené k obchodování nebo krátkodobé 

vklady s možností rychlého převodu na peníze). V případě, kdy bude tento ukazatel 

vycházet pouze z peněz v pokladně a na běžných účtech, vyjadřuje nejvyšší stupeň 

likvidity. Kvůli chybějícím vstupním údajům není možné tento ukazatel používat 

v externí finanční analýze. Čisté pohotové prostředky stanovíme jako rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Jistým kompromisem 

pro využití tohoto ukazatele představuje analýza čistého peněžně pohledávkového fondu, 

kdy od hodnoty oběžných aktiv odečítáme zásoby, nelikvidní pohledávky (také velmi 

špatně dostupný údaj pro externí uživatele) a krátkodobé závazky.25 

1.6 Poměrové ukazatele 

Ukazatelé vyjadřují podíl nebo vztah mezi dvěma vybranými položkami finančních 

výkazů. Rozlišujeme ukazatele podílové a vztahové. Jako podílové označujeme například 

podíl cizího kapitálu proti celkovému kapitálu. Vztahovými rozumíme ku příkladu poměr 

                                                 
24 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.  

Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 75. ISBN 978-80-86929-26-2. 
25 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 128. 

ISBN 80-735-7219-2. 
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EAT (zisku po zdanění) k celkovým aktivům. Na základě využití těchto ukazatelů 

můžeme rychle, efektivně a snadno získat základní informace o finanční situaci 

zkoumaného podniku. 26 

U poměrových ukazatelů je kladen velký důraz na vypovídací schopnost, jejich vzájemné 

vazby a korelace. Je vhodné nezapomínat na jejich vhodnou interpretaci. Velmi často se 

můžeme setkat s názorem, že je pro vypočítané hodnoty možné stanovit limity nebo 

doporučené hodnoty, jež mají univerzální platnost. Na základě porovnání výpočtů a 

těchto hodnot by bylo pak velice snadné hodnotit, zda je to dobrá nebo špatná situace.  27 

1.6.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je důležitým faktorem pro dlouhodobé fungování podniku. Aby byl podnik 

likvidní, musí mít vázáno v oběžných aktivech jistou část svých prostředků. Tím, že tyto 

prostředky na sebe váží kapitál, musí být profinancovány i s příslušnými náklady. Oběžná 

aktiva dělíme do tří úrovní, a to na krátkodobý finanční majetek, krátkodobé pohledávky 

a zásoby. Zásoby považujeme za nejméně likvidní, nejlikvidnějším oběžným aktivem 

potom označujeme peníze v pokladně. Dále se zaměřuje na základní ukazatele likvidity 

– běžná likvidita, pohotová likvidita a hotovostní (peněžní likvidita).28 

Běžná likvidita je označována za likviditu 3. stupně neboli current ratio. Zobrazuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo kolika jednotkami 

oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků29. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Průměrné hodnoty tohoto ukazatele dle dostupné literatury, jsou 1,5 – 2,5. Zároveň by 

tato likvidita neměla klesnout pod hodnotu 1. V některých zdrojích je spíše popisován její 

vztah k výnosům a rizikům. Pokud je tedy běžná likvidita nízká, vede to k nízkým 

                                                 
26 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažerů – finanční analýza v řízení firmy. 2.vyd. Praha: 

Computer Press, 2001, s. 85. ISBN 80-7226-562-8. 
27 VALACH, J., aj. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1 
28 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 

s. 86. ISBN 978-80-247-3647-1. 
29 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 

s. 87. ISBN 978-80-247-3647-1. 
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výnosům a nízkému riziku a obráceně, pokud je tento ukazatel vysoký, vede to sice 

k vyšším výnosům, ale také k vyššímu riziku. Záleží poté pouze na vedení podniku, čemu 

dá přednost30.  

V literatuře jsou uvedeny doporučené hodnoty tohoto ukazatele spolu se strategiemi jeho 

řízení. První strategií je strategie průměrná (optimální), kdy se hodnoty pohybují mezi 

1,5-2,5. Konzervativní strategii řízení používají ty firmy, které mají tento ukazatel vyšší 

než 2,5 a naopak agresivní pokud je hodnota mezi 1-1,6.31 

Dalším ukazatelem je pohotová likvidita, která je považována za přesnější vyjádření 

schopnosti podniku dostát svým krátkodobým závazkům, jelikož do oběžných aktiv 

nezahrnuje zásoby, které jsou považovány za nejméně likvidní složku oběžných aktiv. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Doporučené průměrné hodnoty jsou v rozmezí od 0,7 do 1,0. Často se také upozorňuje 

na to, že pokud je tento ukazatel roven přímo jedné, znamená to, že podnik je schopen 

dostát svým krátkodobým závazkům bez nutnosti prodeje svých zásob. A naopak, pokud 

je tato hodnota příliš nízká, pak podnik váže zbytečně mnoho aktiv ve formě pohotových 

prostředků.32 

Doporučené hodnoty je možné doplnit o rozlišení na strategie řízení pohotové likvidity. 

Podle dostupné literatury má pohotová likvidita stejné strategie řízení jako běžná likvidita 

pouze s rozlišnými mezními hodnotami. Konzervativní strategie řízení pohotové likvidity 

je při hodnotách mezi 1,1-1,5 a agresivní, pokud se hodnoty pohybují v intervalu 0,4-

0,733. 

                                                 
30 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, s.135. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. 
31 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, s. 135. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. 
32  BLAHA, Zdenek Sid. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 

s 112. ISBN 80-726-1145-3.  

33 BLAHA, Zdenek Sid. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 

s 112. ISBN 80-726-1145-3.  
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Jako poslední je hotovostní (peněžní nebo okamžitá) likvidita, která se označuje jako 

likviditu 1. stupně – cash ratio. Do tohoto ukazatele vstupují pouze nejlikvidnější oběžná 

aktiva, a to pohotové platební prostředky.  

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 (𝑝𝑜𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎 + 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í úč𝑡𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

V doporučených hodnotách se zdroje rozcházejí. Doporučenými hodnotami pro tento 

ukazatel jsou hodnoty 0,9 – 1,1. Avšak toto pásmo je zejména v České republice 

rozšiřováno v dolní mezi, kde některé prameny uvádějí i 0,6 a metodika ministerstva 

průmyslu a obchodu uvádí ještě nižší hodnotu, a to 0,2. Někteří z autorů publikací však 

uvádějí tuto hodnotu jako jedinou s tím, že hodnota ukazatele hotovostní likvidity by se 

měla pohybovat okolo této hodnoty. 

1.6.2 Ukazatelé aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů měříme efektivnost, se kterou společnost hospodaří s jejími 

aktivy.  Pokud firma drží více aktiv, než je potřebné, vystavuje se riziku zvýšeným 

nákladům, a tím pádem i nižšímu zisku. Naopak v případě, že jich má nedostatek, přichází 

o tržby, kterých bych s jejich pomocí dosáhla. Ukazatele používáme pro jednotlivé 

skupiny aktiv – celková aktiva, stálá aktiva, oběžná aktiva, zásoby, pohledávky apod.34 

Ukazatelé aktivity slouží k vyhodnocení schopnosti společnosti využívat investované 

finanční prostředky, a jak moc je v jednotlivých složkách aktiv a pasiv vázaný vložený 

kapitál.  

Ukazatelé mohou být vyjádřeny jako rychlost obratu za daný časový interval (například 

kolikrát se daná kategorie aktiv obrátí za rok) nebo dobu obratu těchto aktiv vyjádřenou 

ve dnech (měsících, letech). Díky druhému z vyjádřeních získáme vázanost aktiv v dané 

formě. 35 

Mezi základní ukazatele aktivity řadíme dobu obratu zásob, krátkodobých pohledávek a 

závazků, obraty celkových aktiv a jejich dílčích částí (stálých nebo oběžných aktiv).  

                                                 
34 KONEČNÝ, Milan. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: FP VUT, 2004. ISBN 80-214-2564-4. 
35 PAVLÍKOVÁ, Alena. a kol. Finanční řízení v praxi. Praha: Newton Group, 2006. 467 s. ISBN 80-7261-

025-3. 
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Doba obratu zásob je charakterizována poměrem průměrného stavu zásob v daném roce 

a denních tržeb podniku. Vzhledem obtížné dostupnosti informace o průměrném stavu 

zásob, se tento ukazatel v rámci externí finanční analýzy počítá se stavem zásob 

k rozvahovému dni. Udává, jaká doba je potřebná pro to, aby peněžní prostředky přešly 

přes zboží/výrobky znovu do peněžní podoby ve formě tržeb. Důležitý je vývoj tohoto 

ukazatele v čase, nikoli jeho individuální hodnota v jednom období. 36 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Doba obratu krátkodobých pohledávek a závazků se vypočítá velmi podobně. Změna je 

pouze ve jmenovateli. V případě pohledávek ukazatel vyjadřuje dobu existence kapitálu 

v podobě pohledávek. Jedná se také o období, které začíná momentem prodeje na 

obchodní úvěr, až do doby, než inkasuje příjmy za uskutečněné prodeje od svých 

odběratelů. Tento ukazatel je důležité porovnávat právě s dobou obratu krátkodobých 

závazků. Pokud by byl výrazně vyšší než doba obratu závazků, může signalizovat 

budoucí problémy s likviditou, kdy sice podnik bude mít kapitál vázaný v pohledávkách, 

ale jejich prostřednictvím vzhledem k jejich likvidnosti nebude možné hradit své splatné 

závazky. Je tedy doporučované, aby ukazatel doby obratu závazků byl vyšší než doba 

obratu pohledávek.37 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Obrat aktiv je převrácenou hodnotou doby obratu aktiv. Jeho hodnota se vypočítá jako 

celková aktiva dělená tržbami. Doporučovaná je situace, kdy je obrat aktiv vyšší, 

                                                 
36 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: 

komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 123. 

ISBN 978-80-271-0563-2. 
37 KNÁPKOVÁ, Adrian, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: 

komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 123. 

ISBN 978-80-271-0563-2. 



27 

 

minimálně aby měl hodnotu 1. Tato minimální hodnota je však rozdílná pro různá 

odvětví. V případě nízké hodnoty je neefektivně využíván majetek podniku. 38 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Zajímavým ukazatelem aktivity je i obrat dlouhodobého neboli stálého majetku. Má 

velmi obdobnou vypovídací schopnost jako obrat aktiv, avšak je zaměřen pouze na 

posouzení využívání stálého majetku. Oba ukazatele jsou velmi ovlivněny mírou 

odepsanosti stálých aktiv. Při stejné výši tržeb totiž podnik se skoro odepsaným nebo 

hodně odepsaným majetkem dosahuje lepších výsledků. 39 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

1.6.3 Ukazatelé rentability 

Rentabilita měří schopnost společnosti tvořit nové zdroje a dosahovat zisku 

prostřednictvím vloženého kapitálu. Data pro její ukazatele vycházejí nejčastěji 

z výsledovky a rozvahy. Větší důraz je však kladen na výkaz zisku a ztráty než na 

rozvahu. V některé odborné literatuře se můžeme setkat s tím, že rentabilita je 

nahrazována slovem ziskovost. Ukazatelé rentability jsou charakteristické tím, že 

v čitateli se zobrazuje toková veličina spojená s některým druhem výsledku hospodaření 

a ve jmenovateli pak stavová veličina ekvivalentní nějaké formě vloženého kapitálu. 40 

Ukazatelé ziskovosti (neboli rentability) tak dávají do souvztažnosti zisk, který 

společnost získává ze své podnikatelské činnosti, a hodnotu zdrojů, které byly využity 

k jeho dosažení. Může být porovnáván zisk proti celkovým aktivům, tržbám nebo 

                                                 
38 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: 

komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s 124. 

ISBN 978-80-271-0563-2. 
39 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: 

komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s .125. 

ISBN 978-80-271-0563-2. 
40 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: 

komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 126. 

ISBN 978-80-271-0563-2. 
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kapitálu atd. Jedná se o jedno z vyjádření zisku a použití rentabilit umožňuje srovnávat 

výnosnost společnosti s například bankovními sazbami.41 

Pro finanční analýzu jsou významné tři druhy zisku, které se dají snadno získat 

z finančních výkazů zkoumaného podniku (výkazu zisku a ztráty). Prvním z nich je EBIT 

(earnings before interest and tax = zisk před úroky a zdaněním), který odpovídá položce 

výkazů provozní výsledek hospodaření. Je využíván finanční analýzou zejména pro 

mezipodnikové srovnání. I přesto, že společnosti mají stejné daňové zatížení, jejich 

nákladové úroky nemusí být srovnatelné. Druhou kategorii zisku představuje EAT 

(earning after tax = zisk po zdanění), a který je možné použít k rozdělení (dividendy) 

nebo může zůstat nerozdělen k dalšímu využití ve společnosti. Poslední, třetí, forma zisku 

je EBT (earnings before tax = zisk před zdaněním), kdy se jedná o provozní výsledek 

hospodaření upravený o finanční a mimořádný výsledek, ale od nějž nebyly ještě 

odečteny daně. 42 

Jako ukazatele patřící do této skupiny řadíme nejčastěji rentabilitu celkového vloženého 

kapitálu, vlastního kapitálu, tržeb nebo také rentabilitu odbytu nebo nákladů. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) vyjadřuje celkovou efektivnost 

společnosti a její výdělečnou schopnost, případně i produkční sílu. „Odráží celkovou 

výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti 

financovány.“43 Ukazatele je možné využít pro měření souhrnné efektivnosti firmy. 

Zároveň představuje hodnocení předchozí výkonnosti manažerů. Celkový vložený 

kapitál můžeme definovat jako na celková aktiva společnosti. Jedná se tedy o 

jednoznačnou definici tohoto parametru. Avšak zisk, již není tak snadné určit. V případě, 

kdy při výpočtu použijeme EBIT, je naším cílem komparace podniků s rozdílným 

úrokovým zatížením, které je vzhledem k různé věřitelské bonitě podniku velmi běžné. 

Díky použití EBIT můžeme také výsledné hodnoty porovnávat s odvětvovými hodnotami 

ROA, které zveřejňuje MPO. Pokud využijeme EAT, bude se jednat o klasickou 

                                                 
41 KISLINGEROVÁ, Eva. a Jiří HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005, s 137. ISBN 80-7179-321-3. 
42 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s 129. ISBN 978-80-247-5534-2. 
43 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s.130. ISBN 978-80-247-5534-2 
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interpretaci rentability, kdy je tento ukazatel nezávislý na povaze zdrojů financování 

společnosti. 44 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Dalším rentabilitním ukazatelem je rentabilita celkového investovaného kapitálu 

(ROCE), který je možné odvodit z předchozího ukazatele. Na celkový investovaný 

kapitál se však nenahlíží z pohledu celkových aktiv, ale jako na pasivní položku 

dlouhodobých dluhů. Do nich řadíme emitované obligace, vlastní kapitál nebo i 

dlouhodobé bankovní úvěry. Celkový investovaný kapitál tak představuje součtovou 

položku prostředků, které jsou dlouhodobě vložené věřiteli nebo akcionáři. Ukazatel 

vyjadřuje míru zhodnocení veškerých aktiv, které jsou financované vlastním i 

dlouhodobým cizím kapitálem. 45 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) posuzuje výnosnost kapitálu, který vložili akcionáři 

nebo vlastníci společnosti. Prostřednictvím tohoto ukazatele zjišťují investoři, zda 

dochází k reprodukci jejich kapitálu odpovídající riziku této investice. Růst ukazatele 

signalizuje růst výsledku hospodaření, pokles úročení cizího kapitálu nebo také zmenšení 

podílu vlastního kapitálu. Pro tento ukazatel platí stejná pravidla použití vstupních dat 

ohledně zisku jako u ROCE, stejná je i jeho konečná interpretace.  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

1.6.4 Ukazatelé zadluženosti 

V případě, kdy společnost k financování svých aktivit používá cizí zdroje, dochází 

k jejímu zadlužování. Za nízkou míru zadluženosti je podíl cizích zdrojů do 30 %. Mezi 

                                                 
44 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-247-5534-2. 
45 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s .189. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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30 % až 50 % je zadluženost průměrná, do 70 % mluvíme o vysokém podnikovém riziku. 

Nad 70 % se jedná o velmi vysokou a rizikovou míru zadluženosti. 46 

Avšak zadluženost nemusí být vždy jen negativní faktor finanční situace společnosti. Při 

dobrém nastavení financování může vysoká hodnota ukazatele finanční páky přispívat 

pozitivně k rentabilitě vlastního kapitálu. 47 

Prvním z vybraných ukazatelů zadluženosti je debt ratio neboli ukazatel věřitelského 

rizika. V odborné literatuře se uvádí, že čím vyšší je tento ukazatel, s tím je vyšší 

zadluženost společnosti a roste riziko pro věřitele. Ti tedy preferují spíše nižší hodnoty, 

ale zároveň to vypovídá o tom, že si společnost půjčuje málo a většinu aktivit financuje 

z dražšího vlastního kapitálu. 48 

𝑉ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘é 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Pomocí ukazatele finanční páky vyjadřujeme míru zadlužení společnosti. Hodnota 

finanční páky ovlivňuje velikost rentability vlastního kapitálu. Z toho je zřejmé, že 

existuje vazba mezi rentabilitou vlastního kapitálu a finanční páky Pozitivní vliv finanční 

páky na rentabilitu vlastního kapitálu je pouze v situaci, kdy společnost každou další 

korunu dluhu dokáže zhodnotit více než je úroková míra spojená s tímto dluhem. Finanční 

páka však v opačném případě může působit i negativně. 49 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Míra zadluženosti společnosti neboli debt/equity ratio je hodnocením míry zadluženosti 

společnosti, například z pohledu banky jako investora, zda poskytnout společnosti úvěr. 

Rozhodující pro vyhodnocení je vývoj tohoto ukazatele v časové řadě, který nám řekne, 

zda se míra zadluženosti zvyšuje nebo dochází k jejímu snižování. Ukazatel má 

                                                 
46 KONEČNÝ, Milan. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: FP VUT, 2004, ISBN 80-214-2564-4. 
47 KISLINGEROVÁ, Eva. a HNILICA, Jan. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005, 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 
48 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 189. ISBN 978-80-247-5534-2. 
49 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: 

Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2. 
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signalizovat věřitelům, do jaké úrovně mohou přijít o svoje nároky, pokud by došlo 

k likvidaci klienta. V případě, kdy je hodnota menší než 150 % a vývoj má klesající trend, 

označujeme ukazatel za pozitivní faktor. V opačném případě, tj. hodnoty vyšší než 150 

% a rostoucí trend jedná se o negativní faktor. Velmi riziková situace je u společností, 

jejichž míra zadluženosti překračuje hodnoty 200%. 50 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

1.6.5 Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele se zaměřují na interní prostředí společnosti a slouží k monitorování vývoji 

základních aktivit. Opírají se především o tokové veličiny (nákladové), protože jejich 

řízením firma může dosahovat vyšších konečných efektů. Za provozní ukazatel 

označujeme nákladovost výnosů, materiálovou náročnost výnosů, průměrnou mzdu, 

mzdovou produktivitu nebo produktivitu práce z přidané hodnoty.51 

Nákladovost výnosů získáme poměrem nákladů a výnosů s vyloučením těch 

mimořádných. Vyjadřuje, jak celkové náklady zatěžují výnosy společnosti. Jako pozitivní 

lze označit jeho klesající tendenci v čase. Materiálová náročnost výnosů pak ukazuje, jak 

zatěžuje spotřebovaný materiál a energie, dosažené výnosy. Jedná se o poměr mezi touto 

spotřebou a výnosy. 52 

Průměrná mzda vyjadřuje roční mzdu v podniku, nebo pokud ji vydělíme počtem měsíců 

v roce, dostaneme měsíční průměrnou mzdu. Vypočítat jí lze takto: 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑚𝑧𝑑𝑎 = 𝑚𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡⁄ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů 

Mzdová produktivita se týká také mezd společnosti, ale trochu z jiného pohledu. 

Vyjadřuje kolik výnosů připadne na 1 Kč vynaložených mzdových nákladů. Ukazatel 

může vycházet z výnosů (s vyloučením mimořádných) nebo z přidané hodnoty, která není 

                                                 
50 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s .190. ISBN 978-80-247-5534-2. 
51 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažerů – finanční analýza v řízení firmy. 2.vyd. Praha: 

Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-562-8 
52. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažerů – finanční analýza v řízení firmy. 2.vyd. Praha: 

Computer Press, 2001, s. 87. ISBN 80-7226-562-8 
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ovlivněna nákupem materiálu, energie a služeb. Vývoj tohoto ukazatele v čase by měl mít 

rostoucí tendenci.53 

1.6.6 Ukazatelé tržní hodnoty 

Ukazatelé tržní hodnoty nepracují na rozdíl od předchozích ukazatelů s účetními 

hodnotami, ale s tržními. Pomocí jejich využití je možné hodnotit společnost podle 

aktuální tržních hodnot. Významné jsou tyto ukazatele pro investory, nebo potenciální 

nové investory, kterým pomáhají určit návratnost investovaného kapitálu. Prvním 

z ukazatelů je účetní hodnota akcie, která dává do poměru vlastní kapitál a počet 

vydaných akcií. Jeho cílem je porovnání tržní hodnoty akcie a její účetní hodnoty, a také 

toho, jaká byla ziskovost v minulých letech. Ziskovost se totiž projeví zvýšením vlastního 

kapitálu. 54 

Pro další ukazatele je potřeba znát tržní hodnotu akcie, ale vzhledem k tomu, že vybraný 

podnik není obchodován na burze a není tedy jeho tržní hodnota známa, jsou další 

ukazatele tržní hodnoty pro další účely bezpředmětné.  

1.7 Souhrnné modely hodnocení finančního zdraví 

Jak již bylo řečeno, u poměrových ukazatelů se nelze spoléhat pouze na hodnocení na 

základě doporučených hodnot v odborné literatuře. Aby byla analýza ještě přesnější, 

zaměřuje se diplomová práce i na souhrnné modely hodnocení finančního zdraví podniku. 

Těmi jsou pyramidové rozklady, bankrotní a bonitní modely. 

1.7.1 Pyramidové rozklady 

Tyto analýzy rozkládají multiplikativní nebo aditivní metodou vrcholové ukazatele. 

Jejich cílem je popsat vzájemné souvztažnosti mezi jednotlivými ukazateli a také 

analyzovat vnitřní složité vazby v rámci samotné pyramidy. V momentě, kdy se změní 

jeden ukazatel, projeví se tato změna v celé pyramidě. Prvním případem, kdy byl takový 

rozklad použit bylo v chemičce Du Pont, díky čemuž dostaly pyramidové rozklady svoje 

                                                 
53 KISLINGEROVÁ, Eva. a HNILICA, Jan. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005, s.  137 ISBN 80-7179-321-3. 
54 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s .215. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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pojmenování Du Pont analýzy. První analýza se týkala rozkladu rentability vlastního 

kapitálu a dodnes je jedním z nejvyužívanějších pyramidových rozkladů. 55 

 

Graf č.  1: Du Pont rozklad56 

Na pravé straně rozkladu je zobrazen ukazatel finanční páky (převrácená hodnota equity 

ratio). Z přítomnosti tohoto ukazatele v pyramidy, vyplývá, že pokud bude ve větším 

rozsahu využíván cizí kapitál, může společnost za jistých okolností dosahovat vyšší 

hodnoty rentability vlastního kapitálu. Tento pozitivní vliv zadluženosti se projevuje 

pouze v případy, kdy společnost generuje takový zisk, který kompenzuje vyšší nákladové 

úroky. 57 

Z výše uvedeného schématu vidíme, že vrcholový ukazatel rentability lze dále rozložit. 

Avšak ani na poslední úrovni rozložení se nejedná o konečný rozklad. Čistý zisk neboli 

EAT (earning after tax) je možné dále rozložit na rozdíl tržeb a nákladů. Stejným 

způsobem je dále možné rozložit i celková aktiva na stálá, oběžná a další aktiva. 58 

                                                 
55 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s 215. ISBN 978-80-247-5534-2. 
56 Vlastní zpracování dle: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 216. ISBN 978-80-247-5534-2 
57 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 217. ISBN 978-80-247-5534-2. 
58 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 218. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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1.7.2 Soustavy vybraných ukazatelů 

Jednotlivé ukazatele mají poměrně omezenou vypovídací schopnost, protože se zaměřují 

pouze na jednu část nebo oblast finančních výkazů. K posouzení celkového finančního 

zdraví je nutné použít i další metody nebo analýzy soustav poměrových ukazatelů. 

Soustavy poměrových ukazatelů můžeme dělit na bonitní (diagnostické) nebo bankrotní 

modely. Mezi bonitní zařazujeme Kralickův Quick test nebo Tamariho model. Bankrotní 

modely jsou reprezentovány nejčastěji indexy IN nebo Altmanovým modelem. 

Můžeme identifikovat tři funkce analýzy souhrnných modelů – vysvětlují změny jednoho 

nebo více ukazatelů na úrovni celé společnosti, pomohou zpřehlednit a ulehčit analýzu 

dosavadního vývoje firmy a poskytují podklady pro rozhodování z hlediska externích 

nebo interních cílů podniku. 59 

Bankrotní mody by měli své uživatele informovat o tom, jestli v dohledné době bude 

společnost ohrožena možným bankrotem. Jejich východiskem je totiž fakt, že každá 

společnost, která je bankrotem ohrožena, vykazuje již nějakou dobu před ním určité 

znaky, které jsou pro bankrot typické. Jedná se především o problémy s likviditou, čistým 

pracovním kapitálem nebo rentabilitou celkového kapitálu. 60 

Na diagnostice finančního zdraví společnosti jsou založeny bonitní modely, jejichž cílem 

je stanovení, zda se jedná o firmu dobrou nebo špatnou. Musí tedy umožňovat srovnání s 

jinými podniky v rámci jednoho oboru podnikání. 61 

Níže uvedené modely však mají společný problém, a to takový, že nejsou vytvořeny 

v souladu s českým ekonomickým prostředím. Při jejich využití bychom tak měli být 

obezřetní. Pro jejich využití v České republice však byly vytvořeny specifické soustavy, 

a to jak pro bankrotní, tak i pro bonitní modely.62 

                                                 
59 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 219. ISBN 978-80-247-5534-2. 
60 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015, s. 220 ISBN 978-80-247-5534-2. 
61 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015,s . ISBN 978-80-247-5534-2. 
62 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015. s 221. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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Altmanovo Z skóre 

Jedná se o jeden ze základních bankrotních modelů. Pro analýzu použil profesor Altman 

přímou statistickou metodu, díky níž odhadl váhu jednolitých využitých poměrových 

ukazatelů. Tyto ukazatelé jsou zahrnuty do této analýzy jako proměnné. Při analýze 

vycházel prof. Altman ze vzorku několika podniků, které ve zkoumaném období 

dosahovaly prosperity, případně došlo později k jejich bankrotu. Z tohoto sledování 

vzešel model, který s velkou pravděpodobností odhaluje společnosti před/v úpadku a 

identifikuje ty, kterým toto nehrozí. Výsledkem analýzy je „rovnice důvěryhodnosti“ (Z 

skóre), které je možné matematicky vyjádřit takto: 

𝑍1 = 1,2 ∗ 𝑥1 + 1,4 ∗ 𝑥2 + 3,3 ∗ 𝑥3 + 0,6 ∗ 𝑥4 + 1,0 ∗ 𝑥5
63 

Kde proměnná x1 představuje poměr čistého pracovního kapitálu vůči celkovým aktivům, 

x2 je rentabilita čistých aktiv, x3 pak představuje podíl EBIT na celkových aktivech a 

předposlední x4 zastupuje podíl tržní hodnoty vlastního kapitálu vůči účetní hodnotě 

dluhů. Proměnná x5 vyjadřuje podíl tržeb k celkovým aktivům společnosti. Vzhledem 

k ukazateli číslo 4, je možné tuto rovnici použít pouze pro společnosti kótované na 

kapitálových trzích. Avšak i pro ostatní podniky je možné Z skóre stanovit, je ale nutné 

použít upravenou rovnici. V ní se liší koeficienty u jednotlivých ukazatelů a ukazatel x4 

tady vyjadřuje podíl základního kapitálu vůči celkovým dluhům. 64 

Stanoveny jsou i základní hraniční hodnoty pro obě verze rovnic. Rozlišujeme pásmo 

bankrotu, šedé zóny a prosperity. Hraniční hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže65.  

Tabulka č.  1: Vyhodnocení Altmanova Z-skóre66 

Vyhodnocení z-skóre Z-skóre základní verze Z-skóre upravená verze 

                                                 

63 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 177. 

ISBN 80-735-7219-2. 
64 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, s 176. 

ISBN 80-735-7219-2. 
65 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, s.177. 

ISBN 80-735-7219-2. 

66 Vlastní zpracování: MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: 

ASPI, 2006, s 178. ISBN 80-735-7219-2 
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Pásmo bankrotu < 1,81 < 1,2 

Pásmo šedé zóny 1,81 – 2,98 1,2 – 2,9 

Pásmo prosperity > 2,99 > 2,9 

Tafflerův model 

I tento model sleduje, jestli společnost spěje k bankrotu. Model existuje v základním i 

v modifikovaném vyjádření. Obě však využívají čtyři vybrané poměrové ukazatele. 

Základní vyjádření Tafflerova modelu je následující: 

𝑍𝑇(𝑧) = 0,53 ∗
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝐷
+ 0,13 ∗

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ∗

𝐾𝐷

𝐶𝐴
+ 0,16 ∗

𝐹𝑀 − 𝐾𝐷

𝑃𝑁
 

 Výsledné hodnoty menší než 0, ukazují na vysokou možnost bankrotu. 

V opačném případě je možnost bankrotu malá. Vzhledem k tomu, že ne vždy máme 

dostupné veškeré detailní údaje o hodnoceném podniku, vznikla i modifikovaná verze, 

která nahrazuje poslední ukazatel jen poměrem tržeb a celkových aktiv. Váhy 

jednotlivých ukazatelů zůstávají stejné. Mění se i hraniční hodnoty pro vyhodnocení. 

Velkou pravděpodobnost signalizují hodnoty menší než 0,2, naopak malou hodnoty 

převyšující 0,3. 67 

Kralickův Quick test 

Bonitní modely se snaží bodovým ohodnocením stanovit bonitu hodnoceného podniku.“ 

68 Tyto modely jsou silně závislé na kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů 

v odvětvové skupině srovnávaných firem. 

Nejznámějším bonitním modelem je Kralickův Quicktest. Tento model se skládá ze čtyř 

základních rovnic, jejichž výsledkům se přiřazují bodové hodnoty podle tabulky (viz 

níže). 

                                                 
6767 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
68 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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Tabulka č.  2: Hodnocení Kralicekova testu,69 

 0 Bodů 1 Bod 2 Body 3 Body 4 Body 

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

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

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

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

Kralicek, který je tvůrcem tohoto modelu, vybral 4 základní ukazatele, k nimž jsou 

přiřazeny body. První ukazatel je kvóta vlastního kapitálu, která představuje jeho podíl 

na celkových aktivech (bilanční sumě). Jak druhý byl vybrán ukazatel doby splácení 

dluhů z cash flow a udává, za jak dlouho je podnik schopný zaplatit z cash flow všechny 

své závazky. Třetím ukazatelem je rentabilita tržeb, která je stanovena pomocí cash flow. 

Posledním je základní rentabilita aktiv (viz kapitola Ukazatele rentability). Výsledná 

„známka“ je vypočtena jako prostý aritmetický průměr bodů, které byly jednotlivým 

hodnotám výše uvedených ukazatelů přiřazeny.70 Čtyři základní rovnice jsou uvedeny 

níže.  

𝑅1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅2 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 − 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í úč𝑡𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

𝑅3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅4 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

                                                 
69 Vlastní zpracování dle:RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
70 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažerů – finanční analýza v řízení firmy. 2.vyd. Praha: Computer 

Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8 
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Index IN 

Bankrotní model index IN neboli Index důvěryhodnosti byl navržen manžely 

Neumaierovými. Jeho smyslem je vyhodnocení finančního zdraví českých firem v rámci 

prostředí České republiky. Je výsledkem analýzy 24 důležitých matematicko-

statistických modelů, využívaných v rámci podnikového hodnocení, a také vychází 

z praktických zkušeností z analýzy přes 1000 českých společností. Stejně jako Altmanův 

model je vyjadřován pomocí rovnice, ve které jsou využity poměrové ukazatele 

zadluženosti, likvidity, rentability i aktivity. Jednotlivým ukazatelům je přiřazena váha, 

jenž je váženým průměrem hodnot daného ukazatele v odvětví, ve kterém společnost 

podniká. Díky tomu tedy více bere v úvahu specifika jednotlivých odvětvích. 71 

𝐼𝑁 = 𝑣1 ∗
𝐴

𝐶𝑍
+ 𝑣2 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
+ 𝑣3 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 𝑣4 ∗ (

𝑇

𝐴
) + 𝑣5 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵𝑈
+ 𝑣6 ∗

𝑍𝑃𝐿

𝑇
 

Kde: 

A = aktiva CZ = cizí zdroje U = nákladové úroky 

T = tržby OA = oběžná aktiva KZ = krátkodobé závazky 

KBU = krátkodobé 

bankovní úvěry 

ZPL = závazky po 

splatnosti 

Vn = váhy jednotlivých 

ukazatelů 

Index hodnotíme podle jeho výsledné hodnoty, pokud je vyšší než 2, jedná se o podnik 

s dobrým finančním zdravím. Pokud je hodnota v intervalu mezi 1 až 2, jde o společnost 

s nejasnými výsledky a s potenciálními problémy, pokud se hodnoty více blíží spodní 

hranici. Pod hodnotu 1 hodnotíme index jako projev nedobrého finančního zdraví a 

v blízké budoucnosti se firma ocitne v existenčních problémech. Výše uvedený index 

označujeme také jako index IN 95 – věřitelský. 72 

                                                 
71 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
72 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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Existuje také index IN 99, který se zaměřuje spíše na investorskou stránku. Také 

nepovažuje obor podnikání za podstatný, a proto jsou váhy jednotlivých ukazatelů stejné 

pro všechny společnosti ve všech oborech podnikání. Vyjadřujeme ho pomocí následující 

rovnice: 

𝐼𝑁99 =  −0,017 ∗ (
𝐶𝑍

𝐴
) + 4,573 ∗ (

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
) + 0,481 ∗ (

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
) + 0,015

∗ (
𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵𝑈
) 

Index má také jiné hraniční hodnoty, pokud je hodnota vyšší nebo rovna 2,07 jedná je o 

finančně zdravý podnik, avšak když je nižší než 0,684, jde o projev finanční neduživosti. 

Mezi těmito hodnotami může mít společnost potenciální problémy73.  

Nejnovější index IN01 spojuje oba předchozí dohromady a je sestaven v roce 2002. 

Zároveň také bere v potaz snahu sledovat tvorby ekonomické přidané hodnoty. I tomuto 

ukazateli předcházel výzkum na více než 1900 společností z průmyslových odvětví. 

Z nichž bylo přibližně 580 těch, které hodnotu tvořily, dalších 500 v bankrotu a 

posledních cca 820 představovalo poslední skupinu. IN01 představuje následující 

rovnice: 

𝐼𝑁01 = 0,13 ∗ (
𝐴

𝐶𝑍
) + 0,04 ∗ (

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
) + 3,92 ∗ (

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
) + 0,21 ∗ (

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
) + 0,09

∗ (
𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵𝑈
) 

Pokud hodnota indexu je menší než 0,75, jedná se o podnik, který směřuje 

k pravděpodobnému bankrotu (86 % pravděpodobnost). Naopak, jestli převyšuje hodnotu 

1,77, tvoří podnik hodnotu (s 67 % pravděpodobností).74 

V roce 2005 došlo k modifikaci výše uvedeného IN01, která vycházela z analýzy 

průmyslových společností v roce předchozím. Upravena byla váha rentability cekového 

vloženého kapitálu ze současných 3,92 na hodnotu 3,97. Upraveny byly i hlediska pro 

                                                 
73 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
74 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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interpretaci výsledků indexu. Pokud společnost dosahuje hodnot vyšších než 1,6 vytváří 

hodnotu, naopak pod hodnotou 0,9 k tvorbě hodnoty nedochází. Problém při interpretaci 

nastává u ukazatele EBIT/U, kdy při skoro nulové hodnotě nákladových úroků může 

docházet k velmi výraznému zkreslení celkové hodnoty indexu. Autoři indexů doporučují 

omezit hodnotu tohoto dílčího ukazatele na hodnotu 9, čímž dojde k eliminaci jeho 

výrazného vlivu na další interpretaci. 75 

1.8 Další modely a postupy hodnocení finančního zdraví 

1.8.1 Spider analýza 

Ve finanční analýze využíváme mnoha grafických vyjádřeních pro zvýšení názornosti. 

Nejčastěji jsou využívány sloupcové grafy, výsečové nebo spojnicové. V poslední době 

se stává více oblíbeným i tzv. spider graf. Jeho prostřednictví je možné rychlejší a 

přehlednější vyhodnocení finanční situace dané společnosti s využitím řady ukazatelů při 

porovnání k průměrům odvětví nebo konkurenčním podnikem. Obvykle se využívá 

šestnácti ukazatelů, přičemž tento počet je možné upravit jak nahoru tak dolu. Ukazatelé 

jsou vyjádřeny v procentech proti průměru odvětví, který je považován za základ (tj. 

100%).76  

Spider graf je pak graficky vyjádřen pomocí paprskového grafu, kde jsou nejlépe 

vytyčeny odvětvové hodnoty v procentních nebo absolutních hodnotách ve schématu 

označeny potom jako A1 až D4. Spider graf je označením pro zanesené konkrétní hodnoty 

na jednotlivých paprscích. Hodnoty jsou podílem na oborových hodnotách. Graf je 

rozdělen na 4 kvadranty podle ukazatelů, které obsahuje, jeden kvadrant v sobě zahrnuje 

4 paprsky (celkem tedy, jak bylo řečeno výše, 16 ukazatelů). Kvadranty jsou označeny 

písmeny A, B, C a D, paprsky mají vždy písmeno kvadrantu a pořadové číslo v něm (např. 

B2, D3 apod.). Každý kvadrant je zaměřen na jinou skupinu ukazatelů, skupinami jsou 

ukazatelé rentability, likvidity, obratovosti a kapitálové struktury (zadluženosti). V praxi 

                                                 
75 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 

 
76 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-3494-1. 
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je ustálen i výběr použitých ukazatelů – viz schéma níže. Dílčí ukazatele jsou seřazeny 

podle běžně používaného číslování od shora dolů (1 až 4).77 

Obrázek č.  2: Kvadranty spider – analýzy 78 

I u této metody můžeme pozorovat jisté nedostatky. Tím je především existence velkého 

množství podobných soustav ukazatelů. Při analýze je dostupné z grafu pouze omezené 

množství dat a není možné sledovat trend daného ukazatele v čase. Avšak graficky je tato 

metoda velmi atraktivní, ale prakticky nepřinášejí žádné velké přednosti ve srovnání se 

sloupcovými grafickými znázorněními. Podle některých analytiků by se neměla ploše 

pavučiny přikládat žádná vypovídací schopnost.79 

                                                 
77 MAREŠ, Stanislav. Firemní finanční politiky a finanční plánování. Praha: Vysoká škola finanční a 

správní, 2006. Eupress. ISBN 80-86754-58-8.  
78 Vlastní zpracování dle: MAREŠ, Stanislav. Firemní finanční politiky a finanční plánování. Praha: 

Vysoká škola finanční a správní, 2006. Eupress. ISBN 80-86754-58-8. 
79 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011,s . ISBN 978-

80-247-3494-1. 

Kvadrant A -
rentabilita

ROE - rentabilita 
vlastního kapitálu

ROS - rentabilita 
tržeb

ROCE - rentabilita 
vloženého 

kapitálu

ROA - rentabilita 
aktiv

Kvadrant B -
likvidita

ukazatel krytí 
cizích zdrojů

peněžní likvidita

pohotová likvidita

běžná likvidita

Kvadrant C -
struktura kapitálu

ukazatel 
zadluženosti

ukazatel běžné 
zadluženosti

ukazatel krytí 
stálých aktiv

ukazatel 
úrokového krytí

Kvadrant D -
aktivita

obrat celkových 
aktiv

doba obratu 
krátkodobých 

závazků

doba obratu 
pohledávek

doba obratu 
zásob



42 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  3: Spider analýzy80 

1.8.2 Benchmarking 

Samotné hodnocení poměrových ukazatelů nebo jejich soustav není vždy snadné posoudit 

jejich hodnotu, zda je uspokojivá či ne. I přesto, že jsou v odborné literatuře stanovené 

doporučené hodnoty, je nutné se vyvarovat od jejich neuváženého užívání. Doporučené 

hodnoty slouží pouze jako vodítko. Pro hlubší analýzu a hodnocení výše zmiňovaných 

ukazatelů lze využít metody a postupy benchmarkingu. Jeho cílem je poznat vlastní 

pozice, a to na základě jejího srovnání a následného posílení. Postupy benchmarkingu je 

možné využít i v rámci hodnocení finančního zdraví podniku. 81 

Zjednodušeně lze benchmarking identifikovat jako soustavný a systematický postup pro 

srovnávání efektivnosti zkoumané společnosti, a to z hlediska kvality, produktivity nebo 

praxe s nejlepšími organizacemi. Benchmarking může být vnitřní, kdy porovnáváme 

pobočky, prodejní skupiny nebo dceřiné společnosti. Nebo také vnější, kdy vlastní 

společnost porovnáváme s podobnými v daném odvětví. 82 

Pro zpracování praktické části diplomové práce bude využíván benchmarkingový postup 

indikátorů INFA, který byl stejně jako indexy důvěryhodnosti, sestaveny manželi 

Neumaierovými ve spolupráci s Ministerstvem podnikání a obchodu. Systém umožňuje 

                                                 
80 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 224. ISBN 

978-80-247-3494-1. 
81 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: 

komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 

ISBN 978-80-271-0563-2. 
82 KARLÖF, Bengt a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking: jak napodobit úspěšné: ukazatel cesty k 

dokonalosti v kvalitě a produktivitě. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing,1995, s. 7. ISBN 80-85865-23-8 
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kontrolovat a porovnávat finanční zdraví společnosti s nejlepšími konkurenty v daném 

odvětví a s jeho průměrem. V rámci metody se stanovují silné stránky firmy, ale také jeho 

slabé, u kterých je snaha jejich řešení poté, co se odhalí. 83 

1.8.3 Balanced Scorecard 

Koncepce Balanced Scorecard (nebo také BSC) je využívána při hodnocení úspěšnosti 

budoucího fungování společnosti. Počátky této metody jsou datované do roku 1990, ve 

kterém byl sponzorován výzkum zaměření na měření budoucí výkonnosti podniku. 

Výzkum byl veden Davidem Nortonem a Robertem Kaplanem. Výzkum probíhal 

prostřednictvím měsíčních schůzek představitelů společností z různých odvětví. Z jejich 

diskuze byl vyvozen systém ukazatelů (vyvážený – balanced) výkonnosti firmy 

(scorecard). Zástupci podniků se shodli na tom, že spoléhat se pouze na souhrnné finanční 

ukazatele může ohrozit potenciál společnosti v budoucnosti. Závěrem výzkumu bylo také 

to, že finanční analýza prostřednictvím hodnotových ukazatelů není již dostačující pro 

měření výkonnosti a že postrádají měkká, nefinanční data. 84 

 Vyváženost BSC je díky stavu rovnováhy mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli 

strategie, které jsou odvozené z vize firmy, ale také rovnováhou mezi nefinančními a 

finančními kritérii nebo vnějšími a vnitřními faktory, které ovlivňují výkonnost 

společnosti.  

Balanced Scorecard se skládá ze čtyř perspektiv – finanční, zákaznické, inovační a interní. 

Tyto čtyři jsou základními perspektivami, ale je doporučováno jednotlivým společnostem 

si je upravovat nebo doplňovat, není vyloučeno ani použití například jen tří 

z uvedených.85 

K tomu, aby bylo možné BSC využít při řízení výkonnosti společnosti, je potřeba určit 

soubor různých faktorů, které z činnosti podniku a jeho ekonomického okolí vyplývají. 

                                                 
83 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 

©2005 [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/benchmarkingovy-diagnosticky-system-financnich-indikatoru-infa--30195 

84
SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-3494-1. 

85 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

Praha: Management Press, 2002, s. 189. ISBN 8072610635 
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Je nezbytné, aby manažeři měli přehled o tom, jakým způsobem je dosahováno 

stanovených cílů společnosti. BSC nesleduje pouze finanční ukazatele, ale promítá se v ní 

i schopnost firmy do budoucna růst. Prostřednictvím využití BCS je ve společnosti 

převáděna strategie do cílů a ukazatelů, které jsou zařazeny do jednotlivých výše 

uvedených perspektiv. 86 

Finanční perspektiva vychází ze snadno měřitelných ekonomických ukazatelů a hodnot. 

Exaktně vyjadřují, zda zavádění nebo následná realizace strategie, směřuje ke 

stanoveným cílům, nebo nikoliv. Pod ekonomickými ukazateli je možné si představit 

ziskovost, která je měřena pomocí rentability (ROA, ROE, ROCE), případně i novější 

ekonomické ukazatele (např. EVA). Dalšími finančními hodnotami a cíli může být růst 

prodejů, navýšení obratu společnosti, udržení cash flow nebo snížení nákladů. Finanční 

cíle by měly naplňovat dvě funkce – definici finanční výkonnosti, která se očekává od 

strategie, a zhodnocení dosažení stanovených cílů. 87 

Finanční cíle se liší podle aktuální fáze životnosti podniku. Z počátku činnosti může firma 

operovat se záporným cash-flow, především z důvodu investic nebo kapitalizací. Ve fázi 

udržení se, kdy je od firmy očekáváno udržení pozice na trhu nebo její zlepšení, se 

finanční cíle zaměřují na ziskovost. Třetí fází životnosti je fáze zralosti, kdy společnosti 

„sklízí plody“ své předchozí podnikatelské činnosti. Snaží se z hlediska financí o udržení 

maximálního toku hotovosti do podniku, nejsou už prováděny příliš velké investice, ale 

pouze investice do současného majetku, např. údržba a jeho oprava.88 

Další perspektivou je zákaznická, která je zaměřena například na získání nových 

odběratelů, zajištění potřeb těch stávajících nebo také na ziskovost společnosti nebo 

sledování jejího podílu na trhu. Mezi cíle této perspektivy může patřit i snížení počtu 

reklamací nebo navýšení návštěv zákazníků (věrnostní programy). Společnost musí být 

                                                 
86 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

Praha: Management Press, 2002. ISBN 8072610635 
87 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8 
88 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

Praha: Management Press, 2002. ISBN 8072610635 
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neustále ve střehu a sledovat potřeby svých zákazníků nebo těch nových, aby nedošlo 

k jejich přechodu ke konkurenci. 89 

Kritické procesy, ve kterých je nutné dosahovat perfektních výsledků, jsou zajišťované 

prostřednictvím perspektivity interních procesů. V rámci ní je možné posuzovat rychlost, 

kvalitu a nákladovost zajištění aktivity, činností a procesů daného subjektu. Jednotlivá 

měřítka využívané v této perspektivě jsou zaměřena na přístupy, jenž nejvíce ovlivňují 

dosažení stanovených finančních cílů a spokojenost zákazníků. 90 

K tomu, aby firma dlouhodobě rostla a zdokonalovala se je nutné vytvoření fungující 

infrastruktury. Vývoj společnosti je možné shrnout do tří oblastí – lidé, systémy a 

podniková kultura. Je nutné starat se o to, aby tyto oblasti měly sjednocený růst a proces 

učení se. 91 

Předchozí tři perspektivy obvykle zjistí větší rozdíly mezi současným stavem (schopnosti 

lidí, systémů i procedur) a mezi požadavky, které jsou spojené s růstem výkonnosti 

společnosti. Pro odstranění zjištěných rozdílů musí firma investovat například do zvýšení 

kvalifikace svých zaměstnanců, zvýšit úroveň využívaných informačních technologií, 

zlepšení podnikových procedur i rutinních postupů. Základními oblastmi poslední 

perspektivy, tj. učení se a růstu jsou: 

• schopnost informačních systémů, 

• schopnost zaměstnanců, 

• a motivace, angažovanost a delegování povinností. 92 

Poté co společnost stanoví své perspektivy a jejich měřítka, má základ pro BSC, které je 

integrovaným manažerským systémem. Tento systém již od počátku používání může 

přinášet cenné informace – například, která z měřítek BSC nejsou funkční, a tudíž by 

měla být upravena, nebo které jsou nové a měly by být součástí BSC. Největší přínos 

BSC se projevuje až v momentě, kdy je BSC používáno rutinně. Společnosti se snaží BSC 

                                                 
89 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

Praha: Management Press, 2002, s 195. ISBN 8072610635 
90 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8 
91 SOLAŘ, J., BARTOŠ, V. Rozbor výkonnosti firmy. Rozbor výkonnosti firmy. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM,s.r.o., 2006. ISBN: 80-214-3325-6. 
92 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

Praha: Management Press, 2002. s. 195. ISBN 8072610635 
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používat pro zavádění a dosahování nových strategií, avšak důsledky často přesahují 

původní stanovené cíle strategií. Cílem BSC je odklon podniku od zaběhnutých praktik a 

metod směrem k novým procesům. V začátku implementace BSC se často společnosti 

setkávají s nezájmem, až odporem, na straně zaměstnanců. Je proto nutné již od začátku 

je zapojit do změn, krátkodobých cílů a motivovat je k pochopení, že se mohou spoustu 

nových věcí teprve naučit. Je doporučováno stanovit časový plán zavádění BSC. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Praktická část zahrnuje představení společnosti Tesco Stores ČR, s.r.o. a hodnocení jejího 

finančního zdraví za období od roku 2011 do roku 2016. Podnik využívá hospodářského 

roku, který začíná 1. března a končí posledním únorový den následujícího roku. Za toto 

období bude provedena horizontální a vertikální analýza výkazů (rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty). Dále budou vypočítány poměrové ukazatele, vybrané bankrotní a bonitní 

modely a také další metody finanční analýzy (spider analýza). Dále se praktická část bude 

věnovat metodě benchmarkingu, balanced scorecard. 

2.1 Představení podniku93 

Jedná se o maloobchodní řetězec, který má ve svém portfoliu zboží, pohonné hmoty i 

finanční a telekomunikační služby. V České republice prosazuje multiformátový systém 

obchodů (Tesco Express, Žabka, Super a Hypermarkety, atd.). Z hlediska finančních 

ukazatelů a počtu zaměstnanců patří k významným českým společnostem. V jejím rámci 

pracuje více jak 14 000 lidí a roční obrat se pohybuje okolo 40 mld. Kč.  

Mezi největší konkurenty společnosti patří Kaufland, Lidl a skupina Ahold a REWE, jejíž 

součástí jsou obchody Penny Market a Billa.  

Co se týče sortimentu prodeje společnosti jedná se ze 60 % o potraviny, zbytek je tvořen 

hračkami, elektronikou, oblečení, kosmetiky, obuvi a dalších výrobků.  

Jelikož společnost používá hospodářský rok začínající 1.březnem, pro upřesnění je 

používán pro souhrnné označení rok počátku hospodářského období, např. rok začínající 

1. 3. 2011 a končící 29. 2. 2012 bude označován jako rok 2011 a analogicky pak i další 

období.  

                                                 
93 Základní informace o společnosti Tesco Stores ČR. Tesco Store ČR [online]. Praha: Tesco Stores ČR 

a.s. 2016 [cit. 20.3.2018]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-n%C3%A1s/one-europe/one- 
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2.1.1 Základní údaje o společnosti 

Název:     Tesco Stores ČR a.s. 

Sídlo:      Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10 

Datum vzniku a zápisu:  23. března 1992 

Právní forma:     Akciová společnost 

Statutární orgán:    představenstvo (5 členů) 

Dozorčí rada:    3 členové 

Jediný akcionář:   Tesco Europe B.V. 

1075HJ Amsterdam, De Lairessestraat 137, 

Nizozemské   království 

Registrační číslo: 65441702 

Právní forma: Private Limited Liability Company 

(Besloten Vennootschap) 

Základní kapitál:    3 315 827 500,- Kč, splaceno 100% 

Akcie:     13 263 310 ks akcií na jméno, JH 250,- Kč 

Identifikační číslo:    453 08 314 

Spisová značka:    B1377 vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět podnikání:    viz seznam níže 

• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob 

plyny 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

• pekařství, cukrářství 

• výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických 

přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 
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• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

• ostraha majetku a osob 

• řeznictví a uzenářství 

• hostinská činnost 

• provozování nestátního zdravotnického zařízení - optometrie - 

ambulantní péče 

• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

• poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru94 

2.1.2 Historie společnosti 

Společnost vznikla v roce 1919 ve Velké Británii, kdy obchodník Jack Cohen začal 

prodávat přebytky zboží stánku na východním konci Londýna. Cohen sloužil u britského 

královského letectva. Po návratu z války si otevřel stánek s potravinami na východním 

konci Londýna. Název Tesco vytvořil z iniciál T. E. Stockwella, který byl partnerem ve 

společnosti, která jej zásobovala čajem, a svých prvních dvou písmen svého příjmení 

Cohen. Poprvé byla použita právě na čaji Tesco Tea v roce 1924, jednalo se o první 

značkový produkt Tesco. V roce 1929 byl otevřen první obchod Tesco ve čtvrti Edgware 

v Londýně. Dnešní vzhled loga společnosti Tesco se objevil až na konci 90. let.  

Od roku 1930 docházelo k expanzi společnosti díky nákupu pozemků, v roce 1932 byla 

postavena na severu Londýna centrála a sklad, který byl první moderním potravinovým 

skladem v Anglii, a zavedly se nové kontroly pro inventury zásob. V době otevření skladu 

bylo zásobováno na 50 poboček, a v roce 1939 byl počet poboček dvojnásobný.  

Od začátku druhé světové války zavedl Cohen přídělový systém (daleko dříve, než 

k tomuto kroku přistoupila britská vláda), jenž každému zaručoval stejný přístup 

k potravinám. K tomu, aby zajistil dostatek zeleniny, skoupil 3 akry pozemků se skleníky 

a 9 akrů polí, kde se pěstovaly okurky, rajčata a byly zde i ovocné sady. Na těchto 

pozemcích v současnosti stojí část centrály.  

                                                 
94 Výpis z obchodního rejstříku – Tesco Store ČR., Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1995 [cit. 2018-02-20].Dostupné 

z:https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1325 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1325
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Od roku 1947 jsou akcie Tesco obchodovány na britské burze, kdy jedna akcie stála 25 

pencí. V roce 1948 byla otevřena první samoobsluha, která mimochodem funguje dodnes. 

V roce 1956 byl otevřen první supermarket v Essexu a o 12 let později byl otevřen první 

„superstore“.  

Tesco bylo mezi prvními obchody, které zavedly počítačové pokladny ve svých 

obchodech. V průběhu 90. let začala expanze mimo Velkou Británii, především do střední 

Evropy (Maďarsko 1994, Polsko 1995, Česká republika 1996).  

Tento rok se liší od roku zápisu do obchodního rejstříku, protože Tesco vstoupilo na český 

trh prostřednictvím koupě KMART ČR a.s. V roce 2011 přidalo do své sítě obchody 

značky Žabka a Koruna. Koruna byla převedena na obchodní formát Tesco Express a 

Žabka zůstala součástí sítě formou franšízy. V roce 2012 byl představen v České 

republice první online obchod s potravinami (první i v rámci Střední Evropy). Bylo zde 

prodáváno přes 20 000 řad čerstvých nebo zmražených potravin a dalšího zboží, stejně 

tak i hračky, papírnické zboží a další.  

Ve Velké Británii patří zkoumaný podnik mezi největší maloobchodní prodejce, což mu 

umožňuje vstup na zahraniční trhy. Jen v roce 2004 se otevřelo v Británii přes 60 nových 

obchodů, celkový počet prodejen se v té době pohyboval okolo 1 850. Zároveň je i 

největším britským zaměstnavatelem, díky počtu více než 237 tisíc pracovníků. V roce 

1996 vstoupilo Tesco na Slovenský i Český trh. O dva roky dříve začalo otevírat nové 

obchody v Maďarsku.  

Britské Tesco se v posledních letech potýká s řadou skandálů a stahuje se z některých 

zahraničních trhů. V současné době se hovoří i o částečném stažení z České republiky. 

Některé novinové články uvádějí, že Tesco bude prodávat svůj hlavní prostor – obchodní 

dům MY na Národní třídě v Praze. Obchodní dům je zastaralý a Tesco nemá prostředky 

na jeho obnovu, provoz by však měl být i po prodeji nadále zachován. Před nedávnem 

došlo ke zmenšení další velké pobočky v Praze, a to v obchodním domě Nový Smíchov 

skoro o polovinu prodejní plochy. Zbavuje se i dalších budov v ČR – Letňany, Fórum 

Liberec nebo Brno a Plzeň. Zmenšování prodejní plochy vysvětlují zástupci Tesca jako 

důsledek sníženého zájmu o nepotravinářské zboží, které zabíralo velké plochy prodejen. 
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Pro nepotravinářské zboží chodí lidé spíše do specializovaných obchodů, případně se 

jejich prodej přesunuje na e-shopy. 95 

2.2 Horizontální a vertikální analýza výkazů 

Nejdříve bude provedena jedna ze základních metod finanční analýzy, a to horizontální a 

vertikální analýza výkazů. 

Horizontální analýza bude rozebírána na úrovni složek aktiv a pasiv (DNM, DHM, 

zásoby, vlastní kapitál apod.). Níže uvedené tabulky představují vývoj základních složek 

v rámci zkoumaného období. 

2.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Níže uvedená tabulka představuje vývoj základních složek aktiv v rámci zkoumaného 

období 2011 – 2016. 

Tabulka č.  3: Horizontální analýza aktiv96 

 

2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 

Dlouhodobý nehmotný majetek -6,37% -27,38% -0,65% 8,35% 18,85% 

Dlouhodobý hmotný majetek -15,19% 12,87% -15,16% -1,91% -0,32% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% -98,51% 2,33% 

Zásoby 5,11% -9,21% -10,24% -5,76% -9,29% 

Krátkodobé pohledávky -30,84% 56,32% 1,83% -24,78% -34,99% 

Peněžní prostředky 17,35% -9,19% -5,23% 9,32% 26,68% 

Časové rozlišení 92,93% -3,33% 19,52% 21,84% 0,49% 

Největší změna u dlouhodobého nehmotného majetku nastala v roce 2015, kdy jeho 

hodnota poklesla až 420 mil. Kč (meziroční změna 2015/2016 je 27,38 %). Podle analýzy 

                                                 
95Tesco na Smíchově se smrsklo na polovinu. iDNES.cz [online]. Praha: MAFRA, ©1999-2018 [cit. 2018-

01-02]. Dostupné z https://ekonomika.idnes.cz/ 
96 Vlastní zpracování dle výkazů 
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podrobného vývoje této položky v příloze účetní závěrky došlo sice k pořízení software 

v hodnotě 343 mil. Kč, ale zároveň byl vyřazen v hodnotě 820 mil. Kč. To má netto vliv 

na meziroční pohyb 477 mil. Kč. Další položky mají nejspíš protikladné změny, a tudíž 

snižují celkový vliv tohoto pohybu. Celkový vývoj mezi roky 2011 až 2016 byl pokles o 

13 % původní hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku.  

Dlouhodobý hmotný majetek má ke konci sledovaného období kolísavý charakter, kdy 

nejdříve prudce klesne, pak vzroste a na konci opět klesne na nejnižší hodnotu. Poklesy 

meziroční byly okolo 15 %, vzrůst v roce 2015 o 13 %. V roce 2015 byla zaúčtována 

opravná položka zohledňující trvalé snížení hodnoty pozemků ve výši 666 mil. Kč. 

Zároveň však díky zlepšení očekávání tržeb z maloobchodu v ČR do budoucích let byla 

částečně rozpuštěna opravná položka k budovám a stavbám ve výši 4 194 mil. Kč. V roce 

2016 došlo k odštěpení na nástupnické společnosti, kdy byl odštěpen dlouhodobý majetek 

v celkové hodnotě 6 659 mil. Kč (vč. nehmotného). Celkově hodnota dlouhodobého 

hmotného majetku poklesla od roku 2011 skoro o 21 %.  

Dlouhodobý finanční majetek je v průběhu zkoumaných let prakticky beze změny, kromě 

téměř 99% poklesu v roce 2014, kdy došlo k 1.3.2013 fúzi se společnostmi 

R.I.BUSINESS CENTRUM, s.r.o. , kde byla investice ve výši 35 mil. Kč a k 15.2.2014 

došlo k fúzi s Letňany Centre s.r.o., kde investice představovala 3 864 mil. Kč. 

V dlouhodobém finančním majetku zůstaly pouze menší investice v řádu 55 mil. Kč, kdy 

největší část (skoro 100 %) připadá na investici do společnosti CREST Ostrava a.s. 

I přesto, že meziroční změny položek zásob nepřesahují 10,5 %, celkově poklesy od roku 

2011 o 26,77 % původní hodnoty. Prakticky jedinou položkou zásob je zboží. Vzhledem 

k povaze aktivit společnosti, která nevytváří nové produkty, ale jedná se pouze o prodej 

zboží bez dalších úprav, je tento stav v pořádku.  

Další zkoumanou položkou jsou pohledávky. Jako dlouhodobé je klasifikována pouze 

odložená daňová pohledávka, která vznikla poprvé v roce 2013. V roce 2015 vzrostla 

proti původní hodnotě více než trojnásobně. Odložená daňová pohledávka je z největší 

části tvořena rozdílem účetní a daňové hodnoty dlouhodobého majetku. Z hlediska 

věkové struktury pohledávek nemá společnost ke konci hospodářského roku 2015 

pohledávky po splatnosti více než 5 let. Většina z krátkodobých pohledávek je do 
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splatnosti. Zároveň jsou zde i vnitroskupinové pohledávky. Největší pokles pohledávek 

je v roce 2012, kdy došlo ke splacení vnitroskupinové půjčky, která byla poskytnuta 

společnosti Tesco PLC ve výši 600 mil. Kč. Naopak více než 50% nárůst pohledávek byl 

v roce 2015. Vznikla zde ve výši 666 mil. Kč vnitroskupinová pohledávka (plnění) za 

Tesco PLC na základě příslibu odškodnění, vztahující se k trvalému snížení hodnoty 

pozemků v roce 2003.  

V průběhu časového úseku docházelo ke zvyšování hotovosti uložené na bankovních 

účtech společnosti. Rozdíl oproti roku 2011 je skoro 77 %. Hotovost v pokladnách se 

vzhledem k ostatním položkám nijak výrazně nemění.  

Poslední kategorií aktiv je časové rozlišení, které je složeno z nákladů a příjmů příštích 

období. Náklady příštích období postupně klesají z hodnoty 249 mil. Kč v roce 2011 až 

na 190 mil. Kč v roce 2016. Naopak příjmy příštích období rostou v průběhu období až 

skoro o 480 % původní hodnoty v roce 2011.  

2.2.2 Horizontální analýza pasiv 

Níže uvedená tabulka zobrazuje horizontální analýzu základních složek pasiv v období 

2011 až 2016. 
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Tabulka č.  4: Horizontální analýza pasiv97 

 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 

Základní kapitál -75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ážio a kapitálové fondy 15303,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy ze zisku 1115,28% 0,00% 0,00% 0,00% 16,13% 

Výsledek hospodaření 

minulých let (+/-) 
-94,20% 171,45% -239,88% 93,72% 29,85% 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období (+/- ) 
-132,98% -184,75% -0,93% 252,45% -650,49% 

Rezervy 33,10% 28,98% 86,37% 63,10% 0,40% 

Dlouhodobé závazky -6,83% 308,53% -95,83% -71,53% 69,12% 

Krátkodobé závazky -26,86% -7,51% 14,54% 43,21% -24,14% 

Časové rozlišení pasiv -30,32% -47,19% 5,64% 85,16% 52,94% 

U základního kapitálu došlo ve sledovaném období pouze k jediné změně, a to 

v posledním roce – 2016. K 1.březnu 2016 došlo k odštěpení některých složek původní 

společnosti na nástupnické. Odštěpen byl mimo jiné i základní kapitál ve výši 9 947 mil. 

Kč. Zároveň bylo v souvislosti s touto akcí převedeno do ostatních kapitálových fondů 

převedena skoro stejná částka – 9 948 mil. Kč. Celkový dopad do pasiv (potažmo i aktiv) 

bylo odštěpení 6 323 mil. Kč. 

Výsledek hospodaření za běžné období je kromě let 2011 a 2015 záporný. V roce 2013 a 

2014 byla ztráta společnosti největší (okolo 3 900 mil. Kč). Co mělo největší vliv na tyto 

změny, bude více popsáno v horizontální analýze výkazu zisku a ztráty. 

Rezervy se výrazněji začaly měnit od roku 2014. Na konci roku 2016 byly největší 

rezervy vytvořeny na mzdové bonusy a ostatní rezervy vůči zaměstnancům a to ve výši 

402 mil. Kč a dále rezervy na ztrátové nájemní smlouvy ve výši 338 mil. Kč. Zároveň 
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společnost udržuje od roku 2015 rezervy na soudní spory okolo 250 mil. Kč. O jaké 

soudní spory jde se ve výročních zprávách ani zprávách auditorů neuvádí. 

Další zkoumanou položkou pasiv jsou dlouhodobé závazky. Ty jsou z největší míry 

tvořeny závazky za ovládanou nebo ovládající osobou. Ty však v roce 2013 výrazně 

poklesly o 7 708 mil. Kč (meziroční změna 73 %). Na konci zkoumaného období jsou 

tyto závazky pouze ve výši 400 mil. Kč, což představuje podle výroční zprávy za rok 

2016 dlouhodobou zápůjčku v rámci skupiny Tesco. Dále jsou tvořeny přijatými 

dlouhodobými zálohami, které jsou ke konci období 2016 v hodnotě 88 mil. Kč.  

Stejně tak i krátkodobé závazky jsou spíše tvořeny vnitroskupinovými závazky, což je 

několik různých zápůjček od ovládaných nebo ovládajících osob. Vnitroskupinové 

závazky jsou do splatnosti v celkové výši 7 512 mil. Kč na konci roku 2016. Největší 

hodnotu měli v roce 2014, kdy se jednalo o 14 324 mil. Kč, kdy následující rok byly ty 

největší splaceny a nahrazeny novou zápůjčkou ve skupině. Dohadné účty pasivní, které 

jsou také součástí krátkodobých závazků, představují hodnotu nevyfakturovaných 

dodávek zboží (ke konci roku 2015 to bylo 1 388 mil. Kč). 

Poslední složkou pasiv je časové rozlišení, které zahrnuje výdaje a výnosy příštích 

období. Jejich výše je vzhledem k ostatním složkám zanedbatelná a jejich vývoj není 

výrazně měněn. 

2.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Níže uvedená tabulka zobrazuje vývoj provozního, finančního a celkového výsledku 

hospodaření před zdaněním. 
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Tabulka č.  5: Horizontální analýza VZZ 

Roky 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 

Provozní výsledek 

hospodaření (+/-) 
-126,14% -211,58% -21,35% 440,90% -224,73% 

Finanční výsledek 

hospodaření (+/-) 
-41,23% 24,36% -15,82% -1,16% 53,25% 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním (+/-) 
-140,05% -185,12% -20,76% 267,42% -532,79% 

Z tabulky je jasně vidět, že primární vliv na celkový výsledek hospodaření má provozní 

oblast. Finanční výsledek hospodaření je v průběhu sledovaných let skoro stále stejný.  

Tabulka č.  6: Horizontální analýza provozního výsledku hospodaření98 

 Když se detailněji podíváme tedy na provozní výsledek hospodaření, můžeme posoudit 

vývoj jednotlivých složek.  

V tabulce jsou zaneseny hodnoty jednotlivých složek provozního výsledku (plusem 

výnosy a mínusem náklady). Vývoj skoro všech složek je skoro stejný v průběhu celého 

období. Tržby sice ze začátku lehce poklesly, ale postupně se vrátily skoro na původní 

                                                 
98 Vlastní zpracování dle výkazů 

 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 

Celkové tržby 1,89% 4,37% 1,12% -6,16% -2,90% 

Výkonová spotřeba 4,41% 5,32% 1,70% -7,47% -1,61% 

Aktivace (-) -27,09% 178,08% -60,33% 2,22% -34,55% 

Osobní náklady 3,42% 3,68% 1,06% -5,74% -0,21% 

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti 
-240,75% -131,31% -19,58% 148,32% 21,78% 

Ostatní provozní výnosy 34,64% 162,50% 14,29% 42,23% -27,25% 

Ostatní provozní náklady 21,42% 63,25% 37,31% 41,56% 69,85% 
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úroveň. Vývoj tržeb je kopírován převráceně vývojem nákladů, což odpovídá charakteru 

podnikání – maloobchod. Výkonová spotřeba je tvořena především náklady na prodané 

zboží. Většina maloobchodních prodejů funguje na principu stanovení ceny z nákladů 

pomocí marže.  

Trochu zajímavější vývoj můžeme sledovat u úprav hodnot v provozní oblasti, kde jsou 

zahrnuty trvalé i dočasné úpravy hodnot stálých aktiv, ale také úpravy zásob a 

pohledávek. Největší podíl však na vývoji této složky mají dočasné úpravy hodnot 

dlouhodobých aktiv, které jsou tvořeny opravnými položkami. Odpisy nebo-li trvalá 

změna hodnot aktiv je v průběhu sledovaných let prakticky neměnná.  

Je také vidět, že se za posledních 6 let výrazně neměnily osobní náklady ve společnosti. 

Vzhledem k tomu, v jakém stavu je trh práce v České republice, může se v dohledné době 

společnost potýkat s nedostatkem zaměstnanců, kvůli nepřizpůsobení mezd okolnímu 

trhu. 

2.2.4 Vertikální analýza aktiv 

Za sledované období 2011 až 2016 byla provedena i vertikální analýza aktiv. Podrobnější 

analýza jednotlivých složek je uvedena pod tabulkou níže. 

Tabulka č.  7: Vertikální analýza aktiv99 

Vertikální analýza aktiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3,72% 3,65% 5,43% 4,80% 3,91% 3,25% 

Dlouhodobý hmotný majetek 67,43% 73,13% 70,05% 72,40% 65,14% 64,53% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,21% 0,19% 0,21% 0,18% 10,84% 10,46% 

Zásoby 10,34% 9,05% 10,77% 10,53% 9,86% 10,73% 

Krátkodobé pohledávky 6,68% 6,09% 4,28% 3,94% 3,79% 5,76% 

Peněžní prostředky 7,64% 5,99% 7,13% 6,60% 5,32% 4,15% 

Ve všech sledovaných letech je jasná převaha dlouhodobého hmotného majetku na 

celkových aktivech. Hodnota se většinou pohybuje nad 65 %, kromě prvního sledovaného 

období, kdy byla 64,53 %. Vzhledem k povaze činností podniku (maloobchodní prodej) 
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představuje většina majetku budovy a stavby (příp. pozemky), ve kterých se tyto činnosti 

konají.  

Dlouhodobý nehmotný majetek většinou nepřesahuje 5 % z celkových aktiv. Nehmotný 

majetek je představován nejvíce položkou software.  

Velmi konstantní poměr vůči celkové bilanční sumě si uchovává ve sledovaných období 

položka zásob, v průměru představují 10 % z bilanční sumy. Společnost si zřejmě 

uchovává určitou výši zásob (tzv. minimální zásoby), aby nedošlo k narušení prodejního 

procesu. Od této minimální zásoby se odvíjí celý logistický proces zajišťující dodávky 

zboží.  

Celkově nejsou v položkách aktiv výraznější změny, co se týče poměru na celkové 

bilanční sumě v jednotlivých letech. Nejmenší podíl mívá časové rozlišení.  

2.2.5 Vertikální analýza pasiv 

I pro pasivní položky byla provedena stejná analýza – více viz tabulka a podrobnosti níže. 
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Tabulka č.  8: Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv100 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Základní kapitál 12% 43% 47% 41% 36% 36% 

Ážio a kapitálové fondy 36% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fondy ze zisku 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření minulých 

let (+/-) 
-1% -20% -8% 5% 2% 2% 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/- ) 
-4% 11% -14% -12% -3% 1% 

Rezervy 5% 3% 3% 1% 1% 1% 

Dlouhodobé závazky 2% 2% 0% 10% 30% 17% 

Krátkodobé závazky 48% 60% 70% 54% 33% 43% 

 

Největší položky pasiv představuje skoro ve všech sledovaných letech základní kapitál a 

krátkodobé závazky. V posledním roce 2016 došlo k odštěpení části společnosti, a z toho 

důvodu došlo ke snížení základního kapitálu. Tato částka se přesunula do položky 

Ostatních kapitálových fondů. Krátkodobé závazky jsou především představovány 

závazky za ovládanou nebo ovládající osobou, která představuje přijaté krátkodobé 

půjčky ve skupině. V průběhu daných let jsou některé splaceny a některé nově načerpány.  

Do záporných podílů se v některých letech dostává výsledek hospodaření minulých let a 

běžného účetního období. V prvních letech – 2011 až 2012 se zde objevuje také položka 

dlouhodobých závazků, které také jsou dlouhodobými přijatými půjčkami ve skupině. 

Rezervy netvoří nijak významnou část pasiv, i přesto můžeme sledovat jejich postupný 

nárůst podílu na celkové bilanční sumě.  
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2.3 Poměrové ukazatele 

Na základě dostupných údajů z výročních zpráv a účetních závěrek byla provedena 

analýza poměrových ukazatelů. Jejich výsledné hodnoty jsou porovnávány 

s doporučenými hodnotami v odborné literatuře, ale také zároveň jsou dávány do 

souvztažnosti s významnými událostmi, které se ve zkoumané společnosti odehrály.  

2.3.1 Ukazatelé likvidity 

Prvním z ukazatelů je ukazatel běžné likvidity, který porovnává oběžná aktiva 

s krátkodobými závazky. Jelikož jsou zde zahrnuty všechny položky oběžných aktiv bez 

ohledu na jejich likviditu, nemá až takovou vypovídací hodnotu o skutečné schopnosti 

splatit své závazky. Převést některé méně likvidní položek aktiv do peněžních prostředků 

může nějakou dobu trvat. Doporučované rozmezí pro běžnou likviditu je udáváno mezi 

1,5 až 2,5, rozhodně by nemělo klesnout pod hodnotu 1. Jak však můžeme vidět v níže 

uvedené tabulce, ani v jednom sledovaném období společnosti Tesco této hodnoty 

nedosahuje. To může signalizovat budoucí možné problémy se solventností a likviditou 

podniku. 

Tabulka č.  9: Ukazatelé likvidity101 

Ukazatelé likvidity 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Okamžitá likvidita  0,16 0,10 0,10 0,12 0,16 0,10 

Pohotová likvidita  0,30 0,20 0,16 0,20 0,28 0,23 

Běžná likvidita  0,52 0,35 0,32 0,39 0,57 0,48 

Pohotová likvidita by měla dosahovat hodnot mezi 0,7 až 1. Ani těchto doporučených 

hodnot nebylo dosaženo. Pohotová likvidita se od běžné liší tím, že neobsahuje ve 

jmenovateli položku zásob. Avšak nízké hodnoty ukazatele mohou také signalizovat 

možné problémy společnosti při vypořádávání jejích krátkodobých závazků.  
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Okamžitá likvidita v sobě zahrnuje pouze nejvíce likvidní oběžná aktiva, tj. peníze a 

jejich ekvivalenty. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,6-1,1. I zde však podnik 

nenaplňuje doporučovaná kritéria.  

Po vyhodnocení všech tří stupňů likvidity, by měl podnik zvážit, zda nedržet více 

oběžných aktiv k pokrytí svých závazků. Případně své závazky snížit, aby se všechny 

ukazatele zvýšily a dosahovaly doporučených hodnot.  

2.3.2 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability signalizují schopnost společnosti tvořit zisk. V roce 2011 byly 

hodnoty všech ukazatelů rentabilit skoro nulové, protože zisk před zdaněním, který do 

nich vstupoval, byl sice kladný, ale velmi nízký (305 mil. Kč). V dalších letech byl EBIT 

záporný a nejnižší hodnota byla - 4 850 mil. Kč. Díky tomu se i více ukazatelé projevily, 

i když opačným směrem, než by bylo přijatelné. 

Tabulka č.  10: Ukazatelé rentability102 

Ukazatelé rentability 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROCE = EBIT / (dl. 

Dluhy + vl. Kapitál) 
0,29% -6,86% -36,03% -56,26% 26,96% -11,23% 

ROA = EBIT / 

celková aktiva 
0,16% -4,51% -15,86% -14,59% 9,76% -5,29% 

ROE = EAT / vlastní 

kapitál (rentabilita 

vlastního kapitálu) 

1,43% -8,56% -35,73% -54,52% 31,60% -8,60% 

V roce 2013 jsou hodnoty všech rentabilit kritické. Poukazují na skutečnost, že společnost 

tento rok negenerovala žádný zisk, ale velkou ztrátu. V dalším roce je situace ještě horší. 

Zisk (resp. Ztráta) před zdanění velice mírně narostl, ale zároveň došlo k výraznému 

poklesu vlastního kapitálu z důvodu kumulované ztráty minulých let. V roce 2015 se 

situace obrátila do pozitivních hodnot a rentabilita vykazuje velmi dobré výsledky. Je to 

způsobeno nárůstem vlastního kapitálu, protože společnost dosáhla kladného výsledku 
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hospodaření v běžném období – tato skutečnost ovlivňuje jak jmenovatel, tak i čitatel 

daného ukazatele. 

 

Graf č.  2: Ukazatele rentability v časovém přehledu103 

2.3.3 Ukazatelé aktivity 

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát se v tržbách za rok obrátí průměrný stav zásob. Vzhledem 

k nedostupnosti podrobné analýze průměrného stavu zásob, jsme použili konečný stav 

zásob. 

                                                 
103 Vlastní zpracování dle výkazů 

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

2011 2012 2013 2014 2015

R
en

ta
b

ili
ta

Rok

Ukazatelé rentability

ROCE = EBIT / (dl.duhy + vl.kapitál)

ROA = EBIT / celková aktiva

ROE = EAT / vlastní kapitál   (rentabilita vlastního kapitálu)



63 

 

Tabulka č.  11: Ukazatelé aktivity104 

Ukazatelé aktivity 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obratovost zásob = tržby / zásoby 11,44 12,24 12,19 13,73 15,79 15,30 

Obrátka zásob = 365 / obratovost 

zásob (ve dnech) 
31,91 29,81 29,94 26,58 23,12 23,85 

Obratovost pohledávek = tržby / 

pohledávky 
21,29 31,80 32,57 34,54 23,46 23,70 

Obrátka pohledávek = 365 / 

obratovost pohledávek (ve dnech) 
17,14 11,48 11,21 10,57 15,56 15,40 

Obratovost závazků = tržby / 

závazky 
2,03 1,92 2,03 2,10 2,32 3,20 

Obrátka závazků = 365 / 

obratovost závazků (ve dnech) 
179,71 190,04 179,96 174,04 157,63 114,02 

Doba dodavatelského úvěru       

(ve dnech) 
162,57 178,56 168,75 163,47 142,08 98,62 

 Ukazatel je ve všech letech vyšší než 11, tj. více než 11x převyšují tržby stav zásob. Čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím lépe. Obrátka zásob pak vyjadřuje, jak dlouho 

proměna zásob v tržby trvá. Průměrně je to jeden měsíc, kromě posledních dvou let, kdy 

je tato doba o více jak týden kratší než na začátku. Tento ukazatel je potřeba brát s velkou 

rezervou, protože společnost prodává především potraviny, které nemusí být v součtu 

velké hodnoty, ale má velmi krátkou obrátku. Na druhou stranu je v sortimentu zahrnuto 

i spotřební zboží, drogistické zboží i elektronika, které se naopak vyznačuje nízkou 

obrátkou a vysokou hodnotou jednotlivých kusů. Z toho důvodu je obrátka zásob na 

takových hodnotách. Tím, že se obrátka snižuje, signalizuje, že společnost prodává více 

zboží s krátkou dobou prodeje.  

Obrat pohledávek je velmi obdobným výše uvedenému ukazateli pro zásoby. Opět je 

spíše doporučováno používat průměrné hodnoty výše pohledávek. Obratovost 
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pohledávek ve dnech ukazuje, jak rychle jsou inkasovány pohledávky od odběratelů. 

V průměru je tato doba okolo 14 dní, což je průměrná doba nastavení splatnosti faktur 

v České republice.  

Podobně se závazků týkají následující ukazatelé. Obrat závazků v tržbách je velmi nízká, 

protože v krátkodobých závazcích jsou obsaženy i závazky vůči ovládané nebo ovládající 

osobě. Tyto závazky se v průběhu doby zvyšují a v posledním roce pak i lehce klesnou. 

Většinou se však nejedná o krátkodobé závazky dle platné definice (závazky s dobou 

splatnosti méně než 1 rok), protože dle výročních zpráv lze usuzovat, že se pouze na konci 

splatnost většinou splatnost prodlouží o další rok a k žádnému splacení nedojde. Když už 

je závazek splacen u jedné sesterské společnosti, dojde zároveň k načerpání dalšího 

(většinou vyššího) závazku u jiné. Společnost by měla zvážit možná jinou strukturu 

financování než formou krátkodobých závazků, protože očividně zápůjčky ze skupiny 

není schopna splatit během 1 roku. Pro věrnější a poctivější obraz by měly být tyto 

závazky klasifikovány jako dlouhodobé.  

Dobu obratu pohledávek a závazků je velmi vhodné posuzovat i mezi sebou. Pro vyšší 

vypovídací schopnost jsme porovnání provedli pouze na pohledávkách a závazků 

z obchodních vztahů. Z porovnání těchto dob nám vyjde, zda společnost spíše poskytuje 

svým odběratelům prodeje na obchodní úvěr, nebo zda takový úvěr spíše čerpá od svých 

dodavatelů. 

Tabulka č.  12: Analýza obchodního deficitu105 

Analýza obchodního deficitu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrátka pohledávek 8,76   8,43     5,66     6,71     5,15     7,08     

Obrátka krátkodobých závazků 39,76     28,28     27,33     26,70     19,75     25,21     

Obchodní deficit - 31,00     -19,85     -21,66     -19,99     -14,60     -18,14     

Z tohoto porovnání vyplývá, že společnost ve všech sledovaných letech čerpá obchodní 

úvěr od svých dodavatelů. Snaží se však tuto dobu zkracovat, takže své povinnosti plní 

v roce 2016 lépe než v roce 2011. V roce 2011 byl obchodní deficit jeden kalendářní 
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měsíc. Pohledávky byly inkasovány cca během 9 dní, avšak závazky trvalo zaplatit skoro 

40 dní.  

2.3.4 Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka níže zobrazuje základní ukazatele zadluženosti – debt ratio, equity ratio, finanční 

páku a debt/equity ratio.  

Tabulka č.  13: Ukazatelé zadluženosti106 

Ukazatelé zadluženosti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Debt ratio = celkové cizí 

zdroje / celková aktiva 61,11% 63,52% 64,54% 73,26% 64,93% 54,12% 

Equity ratio = vlastní kapitál / 

celková aktiva 38,57% 35,98% 34,41% 25,48% 34,46% 45,42% 

Finanční páka = celková 

aktiva / vlastní kapitál 
259,28% 277,95% 290,58% 392,48% 290,21% 220,19% 

Debt/equity ratio = celkové 

cizí zdroje / vlastní kapitál 
158,45% 176,56% 187,54% 287,53% 188,43% 119,16% 

Debt ratio neboli ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje, jak jsou využívány cizí zdroje 

k financování aktiv společnosti. Čím vyšší je ukazatel, tím je vyšší i riziko věřitelů. 

Vzhledem k tomu, že společnost má mnoho závazků ve skupině, je i tento ukazatel 

poměrně vysoký. Opět to poukazuje na možné problémy v budoucnosti. Pokud by měla 

společnost splatit všechny své závazky (zejména ty ve skupině), s určitou jistotou lze 

konstatovat výrazné problémy s financováním.  

Na stejné možné problémy poukazuje i další z ukazatelů – equity ratio, který zobrazuje, 

jakým způsobem se podílí vlastní kapitál na financování aktiv. Vzhledem k záporným 

výsledkům hospodaření ve většině sledovaných let, je velikost vlastního kapitálu tímto 

velmi ovlivněna. Kvůli tomu společnost čerpá další finanční prostředky od společností ze 

skupiny Tesco. Možným způsobem, jak tuto situaci zlepšit, je zaměřit se na zvýšení 

výsledku hospodaření, což je možné udělat dvěma způsoby, a to zvýšit tržby (výnosy) 

nebo snížit náklady. Vzhledem k tomu, že se společnost v poslední době zbavuje starých 
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budov, aby nemusela nést náklady na investici do jejich obnovy, už zřejmě začala 

snižovat náklady.  

Finanční páka je převrácenou hodnotou ukazatele samofinancování (equity ratio). 

Finanční páka je doplňkovým ukazatelem k debt ratio. Společně by měli dávat po součtu 

hodnotu 1. Podnik však dosahuje hodnot převyšujících 3. Pokud by společnost pracovala 

s cizím kapitálem efektivně, měla by pozitivní vliv na hodnoty rentability. Vzhledem 

k tomu, že rentabilita dosahuje velmi záporných čísel, působí finanční páka negativně. To 

jaký kapitál, a jak efektivně se bude využívat, je nutné posoudit po hlubší analýze nákladů 

na oba zdroje financování. Všeobecně se má za to, že cizí zdroje jsou levnější než vlastní 

kapitál, protože náklady s nimi spojené jsou většinou přesně vyjádřeny úrokovou mírou. 

Zatímco stanovit náklady vlastního kapitálu je složitější. Úroková míra cizího kapitálu 

v sobě totiž zahrnuje i kalkulované riziko pro případ neschopnosti splácet.  

Poslední ukazatel debt/equity ratio zobrazuje, kolikrát převyšuje cizí kapitál ten vlastní. 

Jak je vidět z výše uvedených hodnot, v roce 2014 jsou cizí zdroje až 3krát vyšší než ty 

vlastní (i na tento ukazatel má však vliv kumulace negativního výsledku hospodaření 

z předchozích let). V daném roce jde o velmi rizikovou situaci, protože až do této doby 

ukazatel roste. Naopak v posledním roce, tj. 2016, už cizí kapitál převyšuje vlastní zdroje 

už jen 1,2krát. Zvýšila se totiž díky kladnému výsledku hospodaření v roce 2015 hodnota 

vlastního kapitálu a zároveň došlo k významnějšímu poklesu cizích zdrojů z důvodu 

odštěpení 6 569 mil. Kč krátkodobých závazků. K odštěpení mohla společnost přistoupit 

kvůli vyloučení ztrátových nebo méně výdělečných podnikatelských činností. Zároveň 

v tom samém roce došlo k fúzi se společností Tesco Property, a.s., kdy naopak byly 

převzaty závazky ve výši 2 802 mil. Kč. Celkový vliv tedy fúze a odštěpení je okolo 3 767 

mil. Kč (tj. méně cizích zdrojů). Pokles posledních dvou zkoumaných období až pod 

hodnotu 120 % je velmi pozitivním faktorem, a věřitelé se nemusí příliš obávat o své 

nároky při likvidaci společnosti. 

V případě, kdy by společnost chtěla přilákat do společnosti cizí investory, měla by 

výrazně zlepšit své ukazatele rentability a zadluženosti, které mají velmi provázaný vztah 

mezi sebou. Zaměřit by se měla na analýzu efektivnosti využití cizích zdrojů a zvážit 

jinou strukturu financování aktiv. Také by měla pozornost orientovat na schopnost 

převést tržby na zisk, tj. věnovat se analýze nákladů a snažit se o jejich snížení. Neměla 
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by určitě vynechávat ani dohadné položky pasivní (např. na nevyfakturované přijaté zboží 

nebo odebrané služby), které jsou také významnou položkou pasiv. Všechny dohady, 

které jsou vytvořeny, by měly být podpořeny důkladnou analýzou. Pro příklad náklady 

na energie jsou velmi lehce odhadnutelné. Po zjištění spotřebované energie za dané 

období a ceny dle platné smlouvy nebo ceníku, lze vytvořit poměrně přesný odhad 

nevyfakturovaných nákladů. Stejně tak dobře se dají odhadnout i smluvní náklady 

například na dodávku určitých služeb (audit, právníci nebo nájem). 

2.3.5 Provozní ukazatelé 

Další ukazatele, které budou podrobeny zkoumání jsou provozní ukazatele. Ty jsou 

zaměřené na náklady, a to především na mzdové náklady. 

Tabulka č.  14: Provozní ukazatelé107 

Provozní ukazatelé 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladovost výnosů 

84,46% 85,58% 84,38% 84,87% 85,64% 87,76% 

Počet zaměstnanců 

11 931 12 001 10 806 10 967 11 198 11 210 

Roční průměrná 

mzda na zam. (v kč) 287 486 288 809 293 263 295 796 302 375 315 611 

Měsíční průměrná 

mzda (v kč) 23 957 24 067 24 439 24 650 25 198 26 301 

Mzdová produktivita 

13,22 12,70 13,03 12,87 12,87 12,55 

Z tabulky vidíme, že nákladová náročnost výnosů (poměr výkonové spotřeby a celkových 

výnosů) se drží okolo 85 % a od roku 2013 má rostoucí trend. To však není pozitivním 

faktorem, společnost by se měla spíše soustředit na snižování nákladů. Hodnoty nám 

říkají, jak moc výkonová spotřeba (včetně nákladů na prodané zboží) zatěžuje výnosy. 

V tomto případě jde 85 % tržeb jen na pokrytí výkonové spotřeby. 

Průměrná mzda (roční i měsíční) dává do poměru mzdové náklady a počet zaměstnanců. 

Vidíme, že hodnoty nejsou nijak překvapivé, protože většinu pracovníků tvoří řadoví 

zaměstnanci prodejen, jejichž platy se pohybují v nižších částkách. Z vývoje průměrné 

mzdy však můžeme posoudit, zda společnost průběžně platy zvyšuje či nikoli. Ukazatel 

má po celou sledovanou dobu rostoucí tendenci (i když u jednoho zaměstnance se 
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v jednom měsíci jedná řádově pouze o stovky Kč), je to velmi pozitivní faktor a také 

nástroj pro udržení si zaměstnanců. Vzhledem k neuspokojivé situaci na trhu práce, kdy 

je minimální nezaměstnanost a společnosti se přetahují doslova o každého pracovníka, 

bude možná potřeba srovnat mzdovou úroveň s konkurenčními podniky, aby nedošlo 

k výraznému odlivu pracovníků. 

Ukazatel mzdové produktivity vyjadřuje, kolik Kč výnosů připadá na 1 Kč mzdových 

nákladů. Vyjadřuje to, zda zaměstnanci přináší svojí činností přidanou hodnotu či nikoliv. 

Na první pohled je patrné, že stejně jako mzdy, i mzdová produktivita nemá žádné 

extrémní výkyvy ve sledovaném období. Průměrně připadá na 1 Kč vynaložených 

mzdových nákladů 13 Kč výnosů.  

2.4 Kralickův Quick test 

Na základě údajů z účetních výkazů byly vypočítány čtyři základní ukazatele/rovnice 

Kralicekova Quick testu. Následně byla těmto výsledkům přiřazena bodová hodnota a 

celkové výsledky byly vyhodnoceny.  

Za výkony jsou považovány celkové tržby společnosti. Hodnoty výše uvedených rovnic 

pro zkoumaný podnik v jednotlivých letech jsou zobrazeny v tabulce níže.  

Tabulka č.  15: Výsledné hodnoty dílčích rovnic108 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 0,39 0,36 0,34 0,25 0,34 0,45 

R2 19 337 6 11,5 7 9 

R3 0,00 -0,05 -0,16 -0,15 0,10 -0,05 

R4 0,025 0,001 0,081 0,039 0,055 0,033 

 

A těmto hodnotám je dle dostupného bodování z odborné literatury109 přiřazen bodový 

ekvivalent – viz tabulka níže a stanoveno celkové hodnocení. 
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109 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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Tabulka č.  16: Vyhodnocení Kralicekova Quicktestu

Na základě bodového hodnocení jednotlivých rovnic se vyhodnocuje finanční stabilita – 

součet rovnice 1 a 2, dělený 2. Následně se hodnotí výnosová situace jako součet rovnic 

3 a 4, dělený 2. Celkové hodnocení Kralickova Quicktestu získáme jako součet finanční 

stability a výnosové situace, dělený 2. Hodnoty vyšší než 3 označují společnosti, které 

jsou bonitní. Pokud je výsledné hodnocení mezi 1 až 3, pohybuje se společnost v šedé 

zóně. Pod hodnotu 1 spadají společnosti, které mají problémy s finančním hospodařením. 

Zkoumaná společnost Tesco se ve všech letech více či méně pohybuje v šedé zóně. To 

znamená, že situace ve firmě není jednoznačná a není možné ji striktně vyhodnotit. Jako 

negativní však lze vyhodnotit mírný pokles v průběhu prvních 4 let. To signalizuje 

zhoršující se situace v oblasti zhodnocení zdrojů (rovnice R3 a R4), finanční stabilita je 

podle hodnocení R1 a R2 na celkem dobré úrovni.  

2.5 Indexy IN 

Počítán bude pouze nejnovější index IN 05. Rovnice pro jeho výpočet je následující: 

𝐼𝑁 05 = 0,13 ∗
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 ∗

𝑇

𝐴
+ 0,09 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
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110 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 4 4 4 3 4 4 

R2 4 4 2 2 2 2 

R3 1 0 0 0 2 0 

R4 1 1 3 1 2 1 

(R1+R2)/2 4 4 3 2,5 3 3 

(R3+R4)/2 1 0,5 1,5 0,5 2 0,5 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 2,5 2,25 2,25 1,5 2,5 1,75 
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Hodnoty pro společnost TESCO jednotlivých využitých ukazatelů a celkové hodnoty 

výsledného indexu, zobrazuje níže uvedená tabulka.  

Tabulka č.  17: Výpočty IN05111 

 Index in 05 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A/Cz 1,64 1,57 1,55 1,37 1,54 1,85 

Ebit/U 0,24 -5,07 -20,02 -14,92 10,13 -8,44 

Ebit/A 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,02 -0,01 

T/A 1,23 1,21 1,28 1,48 1,43 1,58 

Oa/(Kz+Kbu) 0,48 0,57 0,39 0,32 0,35 0,52 

Výsledný In 05 0,51 0,30 -0,31 0,05 0,86 0,23 

Dolní mez pro index byl stanoven 0,9, kdy podnik netvoří hodnotu a dochází spíše 

k jejímu ničení. Podniky mezi 0,9 a 1,6 jsou v tzv. šedé zóně, kde nejsou vyhraněné 

výsledky. Nad hodnotu 1,6 se dostávají společnosti, které hodnotu tvoří.  

Z hodnot, kterých dosahuje společnost TESCO, vyplývá, že patří mezi podniky, které 

hodnotu netvoří. Nejvíce se šedé zóně blíží v roce 2015, kdy po delší době společnost 

dosáhla kladného výsledku hospodaření. Je také vidět, jak moc ztráty ovlivnily výsledné 

hodnoty ukazatele, a to z druhého ukazatele, který dává do poměru zisk před zdaněním a 

úroky a výši nákladových úroků.  

Společnost by se tak měla zaměřit na dosahování pozitivních výsledků hospodaření. 

Vzhledem k vývoji tržeb, které jsou prakticky neměnné, by se měla zaměřit na jejich 

rychlejší zvyšování, případně se zaměřit i na strukturu a výši nákladů.  

2.6 Altmanovo Z-skóre 

Hodnoty Altmanovo Z-skóre pro zkoumaný podnik zobrazuje tabulka níže.  
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Tabulka č.  18: Altmanovo Z-skóre112 

Altmanovo Z-Skóre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 = Čpk/A -0,22 -0,14 -0,33 -0,48 -0,39 -0,23 

X2 = Rentabilita Vlastního Kapitálu 0,00 -0,13 -0,46 -0,57 0,28 -0,12 

X3 = Ebit/A 0,00 -0,05 -0,16 -0,15 0,10 -0,05 

X4 = Zk/Cz 0,63 0,57 0,53 0,35 0,53 0,84 

X5 = T/A 1,23 1,21 1,28 1,48 1,43 1,58 

Celkové Z-Skóre 1,34 1,10 0,39 0,34 1,91 1,50 

Hodnoty menší než 1,2 představují pásmo bankrotu. Mezi 1,2 a 2,9 pak šedé pásmo, a 

nad 2,9 pásmo prosperity. 

U zkoumaného podniku se potvrzuje, to, co vyplývá už i z jiných ukazatelů a modelů. 

Podnik má problém se ziskem, který je často záporný. V letech 2011, 2015 i 2016 se 

nachází v šedém pásmu, kdy není možné říci, že bankrot v dohledné době nastane či 

nikoliv. Vzhledem k tomu, že společnost je součástí mezinárodní skupiny a dle 

posledních informací se společnost odtud stahovat zatím nebude, dá se předpokládat, že 

pokud se společnosti na českém trhu nebude dařit, bude mít ale finanční zdroje stále 

zabezpečené prostřednictvím nejrůznějších zápůjček ve skupině. Dlouhodobě se však 

nejedná o udržitelnou situaci a dříve či později se společnost bude muset postavit znovu 

na „vlastní nohy“. 

Společnost má velký problém i s čistým pracovním kapitálem, který vyjadřuje, zda by 

byla schopna ihned svými oběžnými aktivy zaplatit všechny své krátkodobé závazky. Jak 

již bylo v práci řečeno, krátkodobé závazky zahrnují i zápůjčky ze skupiny, které mají 

spíše povahu dlouhodobých závazků a velmi ovlivňují všechny ukazatele, do kterých 

krátkodobé závazky vstupují.  
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2.7 Tafflerův model 

Tafflerův model je dalším bankrotním modelem, který vyjadřuje, s jakou 

pravděpodobností nebo rizikem, je společnost vystavena bankrotu. 

Tabulka č.  19: Tafflerův model113 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBT/KZ 0,02 -0,11 -0,28 -0,19 0,18 -0,10 

OA/CZ 0,34 0,30 0,33 0,30 0,33 0,46 

KZ/CZ 0,70 0,52 0,83 0,96 0,92 0,88 

T/CA 1,23 1,21 1,28 1,48 1,43 1,58 

CELKEM 0,38 0,27 0,25 0,35 0,53 0,42 

Nejnižší hodnotou, pod kterou je riziko bankrotu pravdu velké je považována hodnota 

0,2. Horní hranicí, za kterou je bankrot nepravděpodobný je stanovena hodnota 0,3.  

Jak můžeme vidět z výše uvedené tabulky, společnost se v letech 2012 a 2013 pohybuje 

sice v šedé zóně, ale i zde stále hrozí riziko bankrotu. V dalších letech ale hodnoty 

převyšují stanovenou horní mez, a podnik by neměl být v ohrožení bankrotu. 

Ve srovnání s Altmanovým Z-skórem, kdy v letech, kdy je společnost nad hodnotou 0,3, 

se v daných letech v Altmanově modelu pohybuje v šedém pásmu. Nelze jednoznačně 

určit, který z použitých bankrotních modelů je přesnější nebo spolehlivější. Rozhodně je 

nutné se nad danými výsledky více zamyslet a provést důkladnou interní analýzu, která 

dané výsledky potvrdí nebo vyvrátí. Bohužel z dostupných dat nejsme schopni 

formulovat přesnější názory.  
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2.8 Spider analýza 

Spider analýza je velmi ovlivněna dobou splatnosti závazků, která je extrémně vysoká a 

znemožňuje bližší vyhodnocení ostatních ukazatelů přímo z grafu. 

 

Graf č.  3: Spider analýza graf, neupravená verze114 

Společnost by měla době obratu závazků věnovat velmi zvýšenou pozornost, ale jak již 

bylo řečeno výše, je tato doba obratu ovlivněna ne příliš vhodnou klasifikací zápůjček ve 

skupině, které neodpovídají skutečnou dobou splatnosti povaze krátkodobých závazků. 

Pokud bychom je vyloučili, získali bychom dobu obratu závazků 52,28 dní, což zlepší i 

hodnoty doby čerpání dodavatelského úvěru, protože se sníží rozdíl mezi inkasem 

pohledávek a splácením závazků.  

Při vyloučení zápůjček ve skupině bude mít spider graf následující podobu. 
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Graf č.  4: Spider analýza graf po úpravě115 

Tvar spider grafu zůstal stejný, ale snížilo se potřebné měřítko rozlišení. Vidíme, že 

kvadrant A i B se drží na skoro nulových hodnotách (ve skutečnosti dosahuje kvadrant A 

záporných hodnot, ale spider graf neumožňuje jejich zanesení, a proto jsou na hodnotě 0. 

Doba obratu závazků stále vyčnívá, a stále by jí měla být věnována zvýšená pozornost. 

Také je více vidět, že ani doba obratu zásob vzhledem k povaze druhu podnikání 

(především maloobchod s potravinami) nedosahuje příznivých hodnot v oblasti obratu 

zásob. To však může být ovlivněno tím, že pro výpočet ukazatele je doporučeno vzít 

průměrný stav zásob v průběhu roku, avšak k dispozici jsme měli pouze konečný stav 

zásob na konci roku, kdy je možné, že se společnost snaží zásobu snížit, aby dosáhla 

nižších celkových aktiv a ovlivnila příznivě ukazatele, které jsou s nimi propojeny.  

2.9 Benchmarking 

Vybraný podnik Tesco Stores ČR bdue srovnáván s odvětvím za období 2011 – 2016. 

Jedná se o stejné období, pro které jsou vypracovány i ostatní analýzy finančního zdraví 

a situace. Podle klasifikace CZ-NACE a registru ekonomických subjektů, který vede 

Český statistický úřad, je činnost zkoumané společnosti velmi diverzifikována. Avšak pro 

další účely bude považována za převažují obor podnikání, a to maloobchod (kromě 

motorových vozidel), tj. sekce G 47.  

                                                 
115 Vlastní zpracování 
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2.9.1 Alternativní náklady na vlastní kapitál 

Sytém INFA, který je základním nástrojem benchmarkingu, dává na výběr, zda bude 

bezriziková přirážka vypočtena automatiky nebo vlastním výpočtem. Tento finanční 

indikátor musí být stanoven jako první. Alternativní náklad na vlastní kapitál je dán 

součtem bezrizikové sazby a rizikových přirážek. Hodnota výsledného ukazatele by se 

měla pohybovat mezi 0 až 35 %.  

Bezrizikovou sazbu zjistíme z tabulek finanční analýzy podnikové sféry za dané období. 

Její vývoj je charakterizován grafem níže. Bezriziková sazba je určena pro všechna 

odvětví, tudíž platí i pro námi vybranou společnost, a rovná se desetiletému výnosu ze 

státních dluhopisů 

 

Graf č.  5: Vývoj bezrizikové sazby116 

Dále je potřeba stanovit rizikovou přirážku za podnikatelské riziko. To je vázáno na 

ukazatel produkční síly, který je dán vztahem EBIT/A. Základní podmínka, která je 

zveřejněna MPO, je vyjádřena následující nerovnicí: 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
>

𝑈𝑍

𝐴
∗ 𝑈𝑀 

                                                 
116 Finanční analýza podnikové sféry 2011 – 2017. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. [cit. 2018-

04-15]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-

materialy/ 
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Zkratka UZ označuje úplatné zdroje, které získáme součtem vlastního kapitálu, 

bankovních úvěrů a dluhopisů. UM je odhadovaná úroková míra. Jelikož levá strana 

odpovídá rentabilitě aktiv, která byla již počítána, víme, že v letech 2012 – 2014 a 2016 

byl tento poměr menší než 0. Z hlediska INFA to znamená, že riziková přirážka pro dané 

roky je 10 %. Co se týče úplatných zdrojů, ty jsou ve všech sledovaných letech rovny 

pouze vlastnímu kapitálu, protože společnost nemá žádné bankovní úvěry, ani dluhopisy. 

Za odhadovanou úrokovou míru bude použit vážený náklad na kapitál, který vyplývá 

z finanční analýzy zveřejňované každý rok MPO. V roce 2011 není levá strana vetší než 

pravá. Z toho důvodu bude pro rok 2011 také použita maximální přirážka ve výši 10 %. 

Jediný rok, kdy by společnost splňovala podmínku pro minimální přirážku, je rok 2015. 

V tom roce bude použita minimální riziková přirážka za podnikatelské riziko, která je 

rovna 3,13 %.  

Další rizikovou přirážkou je riziková přirážka za velikost podniku. V daném případě je 

rozhodující velikost úplatných zdrojů společnosti, což pro vybranou společnost znamená 

výše vlastního kapitálu. Za velké podniky jsou podle metodiky INFA považovány 

společnosti, jenž mají úplatné zdroje vyšší než 3 mld. Kč. Průměrná hodnota vlastního 

kapitálu podniku Tesco je okolo 11,5 mld. korun. Jednoznačně je tak možné říci, že 

společnost je z hlediska INFA velkým podnikem. Velkým podnikům není riziková 

přirážka za velikost přiřazována, protože z věřitelského pohledu je velký podnik méně 

rizikový než menší a střední podniky.  

Rizikovou přirážku je potřeba stanovit i pro finanční stabilitu. Její maximální hodnota je 

10 %. Přirážka vyjadřuje životnost aktiv a pasiv v souvislosti s ukazatelem běžné 

likvidity, neboli likviditou třetího stupně. Pro zjednodušení bude za dolní mez běžné 

likvidity považována hodnota 1,5 a maximální 2,5 (hodnoty vycházející z odborné 

literatury). Jak již víme z předchozí analýzy poměrových ukazatelů, společnost TESCO 

nedosahuje v žádném období minimálních doporučených hodnot běžné likvidity. Kvůli 

tomu je použita přirážka za finanční stabilitu ve výši 10 % ve všech sledovaných letech.  

Riziková přirážka za finanční strukturu je vzhledem k faktu, že společnost čerpá pouze 

vnitropodnikové úvěry a zápůjčky, nikoli úročené bankovní úvěry, bude tato přirážka 

nulová. 
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Výsledné hodnoty alternativních nákladů na vlastní kapitál jsou dány součtem 

bezrizikové sazby a jednotlivých výše stanovených přirážek. Celkové hodnoty znázorňuje 

graf níže. 

 

Graf č.  6: Alternativní náklady na vlastní kapitál117 

Jak z grafu vyplývá, podnik má alternativní náklady na vlastní kapitál daleko vyšší než je 

průměrná hodnota pro dané odvětví maloobchodu. Znamená to, že za vlastní kapitál platí 

více než by bylo možná potřeba. V rizikových přirážkách, které mohou být celkem až 35 

% se velmi negativně zase projevily ztráty, které bylo dosaženo ve 2/3 sledovaného 

období. Zjištěné hodnoty alternativních nákladů na vlastní kapitál (re) budou dále 

základem pro následující výpočty související se systémem finančních indikátorů INFA 

pro benchmarking. 

2.9.2 Produkční síla 

Prvním indikátorem, na který se systém INFA zaměřuje, je tvorba produkční síly. Tento 

ukazatel umožňuje pohled na produkci společnosti bez ohledu na to, jaký způsob 

financování byl k jejímu dosažení použit (ať už se jedná o vlastní nebo o cizí kapitál). 

EBIT je považován za nejvhodnější ukazatel produkční síly (tj. velikost výstupu, kterého 

                                                 
117 Vlastí zpracování dle: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016. Ministerstvo podnikání a obchodu. 

2017. [online]. [cit.2018-04-15]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-2016--228985 
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podnik s využitím svých aktiv dosáhne). Je důležité znát také, jaký je poměr EBIT vůči 

celkovým aktivům, tj. opět zde vstupuju ukazatel rentability aktiv.  

Produkční sílu ovlivňují v praxi dva faktory. První z nich získáme poměrem výnosů a 

aktiv, tj. obrat aktiv. Ukazuje, jak je podnik schopen využívat svá aktiva a tvořit z nich 

vyšší výnosy. U tohoto ukazatele je důležité věnovat pozornost i dílčím obratům 

jednotlivých složek aktiv. Pro analýzu finančního zdraví prostřednictvím benchmarkingu 

je nutné vyhodnotit ukazatele obratu, ukazatel marže a následně tvorbu EBIT. Díky 

propojenosti produkční síly a obratu aktiv, dochází s jeho zvyšováním také k růstu 

produkční síly.  

 

Graf č.  7: Obrat aktiv118 

Podle tabulky výše může vidět, že podnik nedosahuje na průměrné hodnoty obratu aktiv 

v daném odvětví. Společnost by dle průměrných hodnot podniku mohla se stávajícími 

aktivy dosahovat daleko vyšších tržeb. Neboli, že vysoká hodnota aktiv není 

kompenzována vyššími tržbami. Velikost aktiv je velmi závislá na stavu zásob i 

pohledávek.  

Ukazateli marže je v systému INFA věnována pozornost z hlediska ovlivňování 

produkční síly. Stejně jako u obratu aktiv je velikost přímo závislá na velikosti produkční 

                                                 
118 Vlastí zpracování dle: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016. Ministerstvo podnikání a obchodu. 

2017. [online]. [cit.2018-04-15]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-2016--228985 
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síly zkoumaného podniku. Společnost by se tedy měla snažit o co nejvyšší hodnoty tohoto 

ukazatele. 

 

Graf č.  8: Ukazatel marže119 

Ukazatel marže zobrazuje, že podnik se nachází spíše pod průměrem svého odvětví, 

kromě roku 2015, kdy vykázal poměrně slušný zisk. Na marži odvětví je vidět, že 

postupně roste a oklepává se z hospodářské krize, která začala v roce 2008, ale nejvíce se 

projevila v roce 2009. Naopak zkoumaný podnik TESCO má nejdříve klesající trend 

marže, v roce 2015 se výrazně zvýší, dokonce i na vyšší hodnotu, než je průměr odvětví, 

aby v roce 2016 opět pod odvětvový průměr klesla. Ukazatel je velmi závislý na 

dosaženém EBIT, který po většinu času byl záporný.  

Podprůměrné hodnoty tohoto ukazatele značí, že společnost z 1 Kč výnosů nedosahuje 

uspokojivých výsledků, a ocitá se v situaci velmi vysokých ztrát. Společnost se snaží 

udržovat ceny prodávaných produktů na nejnižší úrovni, aby nalákala zákazníky a udržela 

si rozhodující vliv na trhu. Marže není v maloobchodě tím nejdůležitějším ukazatelem. 

Daleko významnější může být počet prodaného zboží, obrat jejich hodnot apod.  

                                                 
119 Vlastí zpracování dle: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016. Ministerstvo podnikání a obchodu. 

2017. [online]. [cit.2018-04-15]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-2016--228985 
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Avšak tvorba produkční síly je velmi důležitým ukazatelem diagnostického systému 

INFA. Jak z pohledu obratu aktiv, tak i z pohledu ukazatele marže, by společnost měla 

dosahovat co nejvyšších možných hodnot.  

I přesto, že dosahování maximálního zisku je jedním ze základních cílů každého 

podnikání, záleží spíše na časovém horizontu, ve kterém společnost posuzuje svoje cíle. 

V dlouhodobém vývoji je ukazatel maximálního zisku nutnou podmínkou, ale ne vždy 

dostačující. Pro některé společnosti je hlavním ukazatelem úspěchu dosažení určitého 

podílu na trhu. Toho může dosahovat pomocí zvyšování nákladů a tvorba zisku není 

v danou chvíli příliš důležitá.  

Tvorba produkční síly je tak dána poměrem zisku před zdaněním a úroky (EBIT) a 

celkovými aktivy neboli rentabilitou aktiv. Srovnání tohoto ukazatele pro vybraný podnik 

a odvětví zobrazuje graf níže.  

 

Graf č.  9: Tvorba produkční síly120 

Opět je vidět podobná situace jako u ukazatele marže, kdy je podnik většinu zkoumaných 

let pod průměrem daného odvětví. Ukazatel tvorby produkční síly je výsledkem složení 

ukazatele marže a obratu aktiv. Jejich vývoj (nejvíce je znatelný vliv ukazatele marže) je 

vidět i z výše uvedeného grafu. V roce 2013 dosahoval podnik nejnižší hodnoty 

                                                 
120 Vlastí zpracování dle: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016. Ministerstvo podnikání a obchodu. 

2017. [online]. [cit.2018-04-15]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-2016--228985 
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produkční síly. Může se jednat i odložený vliv hospodářské krize z roku 2008, která se 

na českých trzích začala nejvíce projevovat po roce 2009. Pouze v roce 2015 se 

společnosti podařilo dosáhnout lepších hodnot, než byl průměr odvětví. Je to díky 

dosažení výrazného zisku, který byl nejvíce ovlivněn položkou dočasných změn hodnot 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který v daném období byl – 4 167 mil. 

Kč (čímž došlo ke zvýšení provozního výsledku hospodaření).  

2.9.3 Finanční stabilita 

Finanční stabilita je vyjádřením vztahu životnosti aktiv a pasiv. Systém INFA dělí 

ukazatele finanční stability do tří skupin: 

• Hotovostní likvidita – 1. stupeň 

• Pohotová likvidita – 2. stupeň 

• Běžná likvidita – 3. stupeň 

Cash ratio je jedním z možných označení hotovostní likvidity. Vstupují do ní pouze ta 

nejlikvidnější aktiva z rozvahy. Obecně doporučované hodnoty se pohybují mezi 0,9 a 

1,1. Interval vychází z americké literatury, MPO upravilo rozmezí pro české podniky na 

0,2 jako minimální, ale už kritická hodnota. Avšak nedodržení předepsaných hodnot 

nemusí nutně znamenat finanční problémy dané společnosti, protože většina z nich 

využívá k operativnímu financování kontokorentní úvěry nebo cashpooling, které nejsou 

z rozvahy patrné. Díky tomu může docházet ke zkreslení hotovostního ukazatele 

likvidity.  

Jak vyplývá z předchozích analýz likvidity, nevede si z tohoto hlediska vybraná 

společnost příliš dobře. I přes snížení minimální hodnoty pro české poměry, nedosahuje 

ani v jednom z období hodnoty 0,2. Průměrně se hotovostní likvidita pohybuje okolo 

0,12. Nízká úroveň peněžních prostředků je na jednu stranu žádaná z pohledu efektivity 

hospodaření společnosti. Použití těchto prostředků negeneruje žádný výnos, a jsou pouze 

prostředkem zajištění běžných finančních transakcí. Nízké hodnoty likvidity si všeobecně 

mohou dovolit velké společnosti, které mají převahu na trhu. Z hlediska obratu k nim 

patří i společnost Tesco. Díky významnému postavení je možné, aby se podnik postavil 

do rizikovější situace než menší a méně významné podniky. Srovnání hodnot hotovostní 

likvidity a daného odvětví zobrazuje graf níže.  
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Graf č.  10: Hotovostní likvidita121 

Druhý stupeň likvidity je označován také jako pohotová likvidita. Pro tento ukazatel platí, 

že by měl být čitatel rovný jmenovateli, maximálně však 1:1,5 (tj. 0,66). Pokud by 

společnost dosahovala takových ideálních hodnot, byla by schopná uhradit své závazky 

takovým způsobem, aniž by muselo dojít k odprodeji části zásob.  

 

Graf č.  11: Pohotová likvidita122 

                                                 
121 Vlastí zpracování dle: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016. Ministerstvo podnikání a obchodu. 

2017. [online]. [cit.2018-04-15]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-2016--228985 
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I v tomto případě má podnik velmi podprůměrné hodnoty ve srovnání s ostatními 

společnostmi v odvětví maloobchodu. Na druhou stranu příliš vysoké hodnoty pohotové 

likvidity by vedly k neproduktivnímu využití vložených prostředků do společnosti. Vyšší 

hodnoty pohotové likvidity jsou dobrým ukazatelem pro věřitele, ale nejsou natolik 

příznivé z pohledu akcionářů, v tomto případě jediného akcionáře. 

Běžná likvidita, tj. likvidita 3. stupně, vyjadřuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva 

krátkodobé závazky daného podniku. Její vypovídací schopnost spočívá v tom, jak je 

společnost schopna uspokojit věřitele, pokud by proměnila všechna svoje oběžná aktiva 

na hotovost. Hodnoty běžné likvidity pro společnost TESCO a odvětví jsou znázorněny 

v následujícím grafu. 

 

Graf č.  12: Běžná likvidita123 

Při srovnání všech tří stupňů likvidity vidíme, že rozdíl mezi hodnotami podniku a 

průměrnými hodnotami daného odvětví, se s přibývajícím stupněm likvidity zvyšuje. 

Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou mezi 1,5 a 2,5. Těchto hodnot však většinou 

nedosahuje ani dané odvětví v průměru. Vyjadřuje to nutnost financovat oběžná aktiva 

ze zdrojů, které mají náklady vyjádřené úrokovou mírou, může se jednat jak o vlastní, tak 

                                                 
123 Vlastí zpracování dle: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016. Ministerstvo podnikání a 

obchodu. 2017. [online]. [cit.2018-04-15]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-

materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-2016--228985 
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i o cizí kapitál. Omezením tohoto stupně likvidity je především skutečnost, že 

nerespektuje strukturu oběžných aktiv z pohledu jejich likvidnosti. Nebere ale ani 

v úvahu strukturu krátkodobých závazků. Jak již bylo zjištěno u předchozích analýz, jsou 

v krátkodobých závazcích obsaženy závazky do skupiny, které by měly být z hlediska 

jejich povahy a splatnosti, klasifikovány jako dlouhodobé. To by mělo velmi pozitivní 

dopad na likviditu podniku, protože by se snížil jmenovatel a bylo by potřeba „méně“ 

oběžných aktiv k pokrytí krátkodobých závazků.  

2.10 Balanced Scorecard 

Pro zkoumaný podnik jsme v rámci jednotlivých perspektivách zvolili min. jeden 

ukazatel jako měřítko výkonosti v dané oblasti. Strategické cíle a jejich měřítka shrnuje 

tabulka níže: 

Finanční perspektiva 

• Růst tržeb 

• Konkurenčně orientovaná struktura 

nákladů 

• Zvýšení ziskovosti 

 

• Vývoj růstu tržeb v % 

• Náklady/Obrat v % 

 

• Růst ROA % 

Zákaznická perspektiva 

• Podíl na trhu 

 

• Věrnost zákazníků 

 

 

• Srovnání tržeb s konkurenty, 

stanovení podílu % 

• Vývoj rezerv na věrnostní 

program Clubcard 

Perspektiva interních procesů 

• Zvýšení produktivity práce 

• Využívání synergií 

 

• Mzdová produktivita 

• Osobní náklady/Obrat 

Perspektiva učení se a růstu 

• Zvýšení motivace zaměstnanců 

 

• Růst mezd 
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• Fluktuace zaměstnanců • Vývoj počtu zaměstnanců 

Pro finanční perspektivu jsou navrženy tři základní strategické cíle, které budou 

vyhodnoceny vzhledem k minulým obdobím a budou také stanovena doporučení, aby se 

dané cíle do budoucna více naplňovaly. Prvním z nich je růst tržeb, který je zobrazen na 

grafu níže.  

 

Z tabulky je viditelné, že v roce 2013 došlo k velkému propadu tržeb, a to až skoro o 3 

mld. Kč 

Tabulka č.  20: Vývoj tržeb124 

 

 2011 2012 2013  2014  2015  2016 

Tržby (mil kč)   45 328 44 012 41 301 41 763 43 589 44 415 

Meziroční změna v %  - -2,90% -6,16% 1,12% 4,37% 1,89% 

V dalších letech jsou však tržby vždy oproti předchozímu roku zvyšovány, a je tak možné 

konstatovat, že k naplnění strategického cíle od roku 2014 došlo. Do budoucna by se měla 

společnost zaměřit na možnosti jejich dalšího zvyšování, např. zaměřit se na strukturu a 

sortiment prodávaného zboží, sledovat trendy v oblasti výživy.  

Dalším ukazatelem finanční perspektivy je struktura nákladů. Tento cíl bude vyhodnocen 

pomocí poměru nákladů na obrat (celkové výnosy). Jak vyplývá z hodnot v tabulce níže, 

že nákladové zatížení výnosů poměrně významné. Společnost by se měla zaměřit na 

náklady na prodané zboží, prověřit například nové dodavatele, zda neposkytují stejně 

kvalitní zboží za nižší ceny. Další možností, jak tento ukazatel zlepšit je i zvýšení výnosů, 

kdy by bylo vhodné prověřit marži na jednotlivých kategoriích zboží a případně provést 

jejich aktualizaci dle situace na trhu. Avšak na druhou stranu je nutné nestanovit příliš 

vysoké ceny, které by donutili přejít zákazníky ke konkurenci.  

                                                 
124 Vlastní zpracování dle výkazů 
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Tabulka č.  21: Struktura nákladů 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady / výnosy 84,46% 85,58% 84,38% 84,87% 85,64% 87,76% 

 

Strategický cíl růstu ziskovosti je sledován prostřednictvím růstu ukazatele rentability 

aktiv, kdy jeho vývoj zobrazuje tabulka níže.  

Tabulka č.  22: Vývoj ROA125 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA = EAT / Celková Aktiva 0,16% -4,51% -15,86% -14,59% 9,76% -5,29% 

 

Tento ukazatel nedosahuje ve sledovaném období pozitivních hodnot (s výjimkou roku 

2015 a 2011). Je zřejmé, že čistý zisk společnosti je velmi proměnlivý, i přesto, že náklady 

na prodané zboží ani celkové tržby se s takovými extrémy nepotýkají. Problém je tedy 

v ostatních provozních a finančních nákladech, na které by měla společnost zaměřit svou 

pozornost a snažit se o jejich snížení. Případně druhou možností by bylo snížení 

celkových aktiv. Pro prodej aktiv je však potřeba provést důkladnou analýzu, zda je 

výhodnější aktivum držet, nebo si ho pronajímat (v případě prostor). Společnost již 

některé ze svých prostor začala prodávat, vzhledem k tomu, že bylo nutné do nich 

investovat větší částky na inovaci a důkladnou opravu. Pravděpodobně došlo 

k vyhodnocení, že pronájem těchto prostor, se společnosti více vyplatí.  

Pro zákaznickou perspektivu, stejně jako pro finanční, bude aplikován obdobný postup 

při vyhodnocení strategických cílů. Prvním z nich je podíl na trhu. Tržby společnosti 

budou porovnány s hlavními konkurenty, kterými jsou společnosti Kaufland, Ahold, Billa 

a Lidl. Údaje pro jednotlivé konkurenty byly získány z portálu justice.cz z adekvátních 

výročních zpráv pro dané období. Přehled tržeb v posledním roce a celkový podíl 

společnosti TESCO uvádí tabulka a graf níže.   

                                                 
125 Vlastní zpracování dle výkazů 
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Tabulka č.  23: Tržby Tesco a konkurence v roce 2016, vlastní zpracování126 

Společnost Tržby (v mil. Kč) Podíl 

Tesco 44 415 20% 

Kaufland 57 039 26% 

Billa 22 762 10% 

Lidl 43 746 20% 

Ahold 49 602 23% 

Kromě společnosti Billa a Ahold využívají všechny ostatní společnosti hospodářského 

roku počínající dnem 1.března, společnost Billa i Ahold používají jako hospodářský rok 

kalendářní rok. Společnost Tesco má ve srovnání s čtyřmi konkurenty pouze pětinový 

podíl trhu maloobchodních prodejců potravin. Zaměřit by se tedy měla na zvýšení tohoto 

podílu prostřednictvím zvýšení tržeb – viz finanční perspektiva.  

 

Graf č.  13: Tržby Tesco a konkurence v roce 2016127 

                                                 
126 Vlastní zpracování dle: Výpis z obchodního rejstříku –Konkurence. Veřejný rejstřík a Sbírka listin 

[online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1995 [cit. 2018-02-20]. Dostupné 

z:https://or.justice.cz/ 
127 Vlastní zpracování dle: Výpis z obchodního rejstříku –Konkurence. Veřejný rejstřík a Sbírka listin 

[online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1995 [cit. 2018-02-20]. Dostupné 

z:https://or.justice.cz/ 
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Tržby konkurenční společností za rok 2016            
(v mil. Kč)

Tesco Kaufland Billa Lidl Ahold

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1325
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1325
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Tesco zaujímá přibližně stejné postavení jako společnost Lidl, kterému se jako jedinému 

v době krize pracovního trhu z důvodu nedostatku pracovních sil daří přetahovat 

zaměstnance svých konkurentů díky razantnímu zvýšení jejich mezd.  

Věrnost zákazníků je posuzována z pohledu rezerv na věrnostní program Clubcard – 

jejich vývoj zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka č.  24: Rezervy na Clubcard128 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Rezervy na clubcard (mil. Kč) 107 137 182 195 199 

Z tabulky můžeme pozorovat rostoucí trend ve všech sledovaných letech, což dokazuje 

nárůst zákazníků, kteří věrnostní bonus využívají. Pro rok 2011 není členění rezerv 

známo. Tento trend může značit i to, že společnosti se podařilo nalákat nové zákazníky. 

Se zavedením poslední inovace – tj. nákup pomocí vlastní čtečky bez zdržování u 

pokladen, bylo nutné, aby zákazník, který chce tuto službu využít vlastnil kartu Clubcard. 

Je tedy možné, že tato inovace znamenala nárůst zákazníků přihlášených do tohoto 

věrnostního programu. Společnosti rozhodně doporučujeme udržovat tento trend rostoucí 

(na základě reálných podkladů pro tvorbu této rezervy).  

Perspektiva interních procesů bude měřena pomocí mzdové produktivity a podílu 

mzdových nákladů na celkovém obratu společnosti. Konkrétní hodnoty těchto ukazatelů 

uvádí tabulka níže. 

Tabulka č.  25: Perspektiva interních proces129 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová produktivita 13,22 12,70 13,03 12,87 12,87 12,55 

Osobní náklady/obrat 10,40% 10,69% 10,74% 10,73% 10,66% 10,82% 

Mzdová produktivita prezentuje, kolik Kč výnosů přinese každá další vynaložená koruna 

mzdových nákladů. Hodnota tohoto ukazatele se drží ve sledovaném období okolo 

                                                 
128 Vlastní zpracovaní dle výkazů 
129 Vlastní zpracovaní dle výkazů 
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hodnoty 13. Určitě by bylo vhodné, aby společnost se zaměřila na zvyšování tohoto 

ukazatele, tj. podporovala zvyšování efektivity práce. Toho lze dosáhnout zaváděním 

inovací, které sníží mzdové náklady (nebo je více nezvednou), ale zároveň dokážou zvýšit 

tržby. Takovou inovací je již zmíněný nákup pomocí vlastní čtečky nebo odbavení na 

samoobslužných pokladnách.  

Poměr osobních nákladů a obratu udávají, jak moc osobní náklady zatěžují celkové 

výnosy společnosti. Hodnota je díky vývoji obou vstupních údajů bez velkých extrémů a 

udržuje se okolo 10,6 %. Což znamená, že skoro 11 % z celkových tržeb jsou použity na 

úhradu osobních nákladů. Vzhledem k nepříznivé situaci na trhu práce není řešením pro 

snížení tohoto ukazatele snížení osobních nákladů, ale spíše zvýšení tržeb a prodejů.  

Poslední perspektiva se zaměřuje na učení se a růst, kde jsou stanoveny strategické cíle 

zaměřené na zaměstnance – zvýšení jejich motivace prostřednictvím růstu mezd a také 

omezení jejich zvýšeného odchodu ze společnosti, který je sledován z vývoje počtu 

pracovníků. 

Tabulka č.  26: Vývoj mezd a počtu zaměstnanců130 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Měsíční průměrná mzda (mil kč) 23 957 24 067 24 439 24 650 25 198 26 301 

Počet zaměstnanců  11 931 12 001 10 806 10 967 11 198 11 210 

Z tabulky je jasné, že k udržení motivace zaměstnanců používá společnost stabilního 

růstu mezd. Po velkém propadu počtu zaměstnanců v roce 2013, se počet zaměstnanců 

postupně zvyšuje, i když v posledním roce je to pouze o desítku zaměstnanců. Společnost 

by se měla tedy snažit udržet pozitivní trend ve vývoji mezd a možná jej trochu ještě více 

podpořit. 

                                                 
130 Vlastní zpracování dle: Výpis z obchodního rejstříku – Tesco Store ČR., Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky, 1995 [cit. 2018-02-20]. Dostupné z:https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1325 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1325
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2.11 Shrnutí výsledků provedených analýz 

Pro celkové zhodnocení vybrané společnosti je potřeba se na všechny zjištěné skutečnosti 

z provedených analýz podívat souhrnně a propojeně.  

Celkově je možné konstatovat, že společnost má velký prostor pro zlepšení svých 

ukazatelů a jejich vývoje.  

Horizontální analýza ukázala klesající celkového majetku společnosti, ke kterému došlo 

také z důvodu odprodeje některých prodejen, které potřebovaly zvýšené investice na 

důkladné opravy a inovace. Společnost se však rozhodla si dané prostory spíše 

pronajímat, než je provozovat. Odpadnou tak náklady na údržbu a opravu, ale také 

případné příjmy z pronájmu třetím subjektům, které využívaly volné prostory, které 

společnost Tesco nevyužívalo. V dalších letech nejspíše dojde ke zvýšení nákladů na 

nájem prostor, který podle toho, že se společnost odhodlá k tak významnému kroku, jako 

je prodej budov, nebude mít příliš negativní dopad do konečného výsledku hospodaření.  

Z horizontální analýzy pasiv vyplynulo, že společnost v posledním roce výrazně změnila 

strukturu vlastního kapitálu, kdy kvůli částečnému odštěpení došlo ke snížení základního 

kapitálu a přesunu těchto prostředků do fondů. Také bylo zjištěno, že v rámci 

krátkodobých závazků (vlastně i pohledávek) se objevují závazky (pohledávky) vůči 

subjektům ve skupině, které dle dostupných výročních zpráv nenaplňují základní 

vlastnost pro krátkodobé závazky, a to splatnost nižší než 1 rok. Je vidět, že některé 

zápůjčky se prolínají více obdobími, a ne vždy dochází k jejich splacení, ale spíše dalšímu 

načerpání. I z hlediska dalších analýz by měla společnost zvážit jejich přesun do 

dlouhodobých závazků, kterými nejspíš ve skutečnosti opravdu jsou.  

Vertikální analýza rozvahy přinesla pohled na strukturu majetku a závazků společnosti, 

kdy u aktiv je největší položkou dlouhodobý hmotný majetek, který je představován 

budovami a pozemky, na kterých se nachází prodejny společnosti Tesco, ale také 

vybavením těchto prodejen. Snižování dlouhodobého majetku, ke kterému postupně 

dochází, má vliv na ukazatele obsahující jako vstupní údaj celková aktiva (například 

jejich rentabilita). Díky jejich snížení, se jejich rentabilita i při stejných hodnotách tržeb 
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zvýší, což může mít pozitivní vliv na přilákání nových investorů nebo zvýšení důvěry 

v investici u těch stávajících.  

Pomocí ukazatelů likvidity byla vyhodnocena schopnost společnosti splácet své 

krátkodobé závazky. Avšak ani v jednom z období nedosahovala společnost příliš 

příznivých hodnot, na což mělo vliv i výše zmíněné zahrnutí závazků ve skupině, které 

neodpovídají charakteru krátkodobých závazků. Zároveň však není ohroženo další 

pokračování podniku, tzv. going koncern, protože věřiteli jsou spíše subjekty 

z mezinárodní skupiny Tesco. Navíc si společnost udržuje celkem dobrý podíl na českém 

trhu a nejsou zatím známy indicie, že by se společnost Tesco rozhodla z českého trhu 

stáhnout. To podporuje nejspíše i skutečnost, že se v Praze nachází centrála pro střední 

Evropu.  

Ukazatelé rentability byly ovlivněny záporným výsledkem hospodaření ve většině 

sledovaných let. Díky výrazným ztrátám nebyly jejich hodnoty příliš příznivé. Tržby ani 

náklady na prodané zboží nevykazovaly v průběhu let 2011 až 2016 nijak vysoké 

extrémy, přesto celkový výsledek hospodaření byl vždy úplně jiný. Je to dáno strukturou 

dalších provozních a finančních nákladů a výnosů Společnost by měla tyto výnosy, a 

především náklady analyzovat a najít kapacity pro jejich zvýšení v případě výnosů, 

případně snížení u nákladů, aby došlo k pozitivnímu vlivu na celkový hospodářský 

výsledek. 

Ukazatele aktivity byly ovlivněny charakterem vstupních dat, kdy pro všechny ukazatele 

jsou vhodnější vstupní údaje obsahující průměrné hodnoty sledovaných kategorií aktiv 

než jejich konečné stavy. U zásob a pohledávek se obecně většina společností snaží o 

jejich nejnižší hodnoty na konci hospodářského roku.  

Ani z hlediska ukazatelů zadluženosti nedosahuje společnost dobrých výsledků. Dobré je 

možné jen to, že je financována v rámci své skupiny a nemá mnoho věřitelů z okolního 

prostředí. Nečerpá ani žádné bankovní úvěry, které představují také velké riziko. 

Souhrnné modely vyhodnocující soustavy ukazatelů nepřinesly příliš jasně 

interpretovatelné výsledky. Kralicekův Quick test zařadil ve většině let společnost do 

šedé zóny, kdy není možné jednoznačně určit, jakým směrem se bude společnost dále 
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vyvíjet. V rámci vyhodnocení indexu IN05 nedopadla společnost Tesco nijak dobře. 

Z výsledných hodnot bylo možné konstatovat, že nedochází k tvorbě hodnot. To by měla 

společnost v následujících letech výrazně zlepšit. I Altmanův bankrotní model nepřinesl 

jednoznačné výsledky, a také zařadil společnost do šedé zóny s nejasnou budoucností, 

kdy není možné spolehlivě určit, že se vyhne nebo nevyhne bankrotní situaci. Avšak 

z hlediska Tafflerova bankrotního modelu je na tom společnost v posledních letech dobře 

a riziko bankrotu by jí nemělo hrozit.  

Určit, který z bonitních nebo bankrotních modelů více či méně vypovídá o skutečné 

situaci v podniku je velmi obtížné, až skoro nemožné určit.  

Spider analýza byla velmi ovlivněna vysokou dobou obratu závazků, a proto bylo 

přistoupeno k vyloučení závazků ve skupině, které dle analýzy nesplňují charakter 

krátkodobých závazků, které se do daného ukazatele zahrnují. Po jejich vyloučení byl 

spider graf o něco více přehledný. Avšak záporné hodnoty rentability neumí tento model 

vzít v úvahu a zapisuje je jako nulové hodnoty. To může velmi zkreslovat úsudek, který 

by byl postaven pouze na základě této analýzy. 

Benchmarking vyhodnocoval společnost v porovnání s odvětvím. Někdy bylo velmi 

obtížné pro vybraný podnik stanovit konkrétní hodnoty. Hodnoceny byly alternativní 

náklady vlastního kapitálu, produkční síla a finanční stabilita. Ve všech oblastech 

vykazoval podnik horší výsledky, než je průměr v odvětví maloobchodu (kromě 

motorových vozidel). Takovou situaci si může dovolit pouze větší podnik, s dlouholetou 

tradicí a pevnou pozicí na trhu, jímž vybraná společnost bezesporu je. I tak ale není dobré 

se dlouhodobě pohybovat na hraničních nebo negativních hodnotách oproti příslušnému 

odvětví. 

Poslední analýzou, která byla aplikována na vybraný podnik pro hodnocení jeho 

finančního zdraví byla metoda Balanced scorecard. Pro jednotlivé perspektivy byly 

stanoveny strategické cíle, kterých by měla společnost dosahovat, a jejich měřítka. 

Analýza potvrdila dříve získané výsledky, že je potřeba se zaměřit na zvyšování tržeb a 

snižování nákladů. Rozhodně by se ale nemělo jednat o osobní náklady, vzhledem 

k negativní situaci na trhu práce, kdy je velký nedostatek pracovní síly. U některých 

prodejen i u konkurenčních firem se nedostatek pracovníků projevuje dlouhými 
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odbavovacími dobami při prodeji. To je možné eliminovat dalším zaváděním nových 

metod odbavování prodeje, které nevyžadují tolik personálu. Jsou jimi samo odbavovací 

pokladny nebo nákup prostřednictvím vlastní čtečky.  

Z hlediska vývoje věrnosti zákazníků je na tom společnost velmi dobře, pokud jako 

ukazatel zvolím vytvořené rezervy na věrnostní program Clubcard. Dalším prostorem pro 

zlepšení by mohlo být zvýšení spokojenosti zákazníků díky snížení počtu reklamací. 

K takové analýze však nejsou dostupná potřebná vstupní data. 

Společnost Tesco jako celek nevykazuje příliš příznivé celkové výsledky, avšak u mnoha 

ukazatelů je možné sledovat jejich zlepšující se trend posledních let. U tohoto vývoje by 

měla společnosti zůstat a snažit se o další zlepšování svého finančního zdraví a situace.   
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

První oblastí, na kterou by se společnost měla rozhodně zaměřit je obrácení ztráty v zisk, 

a tím i zlepšení všech ukazatelů, které jsou nyní v záporných hodnotách. Zlepšit šistý zisk 

(případně zisk před úroky a zdaněním) je možné dvěma cestami – zvýšením výnosů nebo 

snížením nákladů. Dále bude rozebráno o kolik, by musely stoupnout tržby, aby se 

společnost přehoupla z červených čísel do kladných, a jaké všechny ukazatele by daná 

změna ovlivnila. Změna bude popisována pouze na výchozích datech pro rok 2016. Pro 

zjednodušení budou náklady uvažovány ve stejné výši a vycházet se bude z provozního 

výsledku hospodaření. Finanční výsledek společnosti nebyl ani v jenom roce příliš 

vysoký, a tak bude následující analýza od jeho vlivu očištěna. 

3.1 Změna nákladů a tržeb a její vliv na finanční zdraví podniku 

Zanalyzován bude vliv změny tržeb o 5, 10, 15 a 30 %, kdy poslední dvě hodnoty změny 

byly zvoleny na základě snahy o převýšení tržeb větších konkurentů, kterými je Kaufland 

a Ahold. Výchozím rokem bude poslední rok 2016. 

Vzhledem k tomu, že zatížení tržeb náklady je ve všech sledovaných letech mezi 84-87 

% budu uvažovat, že se musí změnit i náklady. Náklady se zvýší vždy o 5 % méně než 

bude změna tržeb. Tím se podaří udržet nákladovost výnosů na spodní hranici 84 %. 

Výraznější snižování celkových nákladů (tj. výkonové spotřeby), které jsou primárně 

tvořeny náklady na prodané zboží, by mohlo ohrozit kvalitu prodávaných produktů.  

Tabulka č.  27: Změna nákladů a tržeb131 

Změna tržeb 0% 5% 10% 15% 30% 

Celkové tržby (tis. Kč) 44 415 46 636 48 857 51 077 57 740 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 38 977 38 977 40 926 42 875 48 721 

I ta nejnižší změna 5 % vede k pozitivnímu celkovému výsledku hospodaření. Konkrétní 

kroky, které povedou ke změně tržby, mohou být následující: 

                                                 
131 Vlastní zpracování 
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• Nadále využívat a rozšiřovat samoobslužné možnosti odbavení nákupu, které 

vyžaduje méně personálu než běžné pokladny. Konkurenti (a především 

Kaufland) se v poslední době potýká s výrazným nedostatkem zaměstnanců 

a vznikají velice dlouhé fronty, které mohou způsobit odliv zákazníků. Tyto 

zákazníky může z hlediska sortimentu zboží (nejen potraviny, ale i 

nepotravinové zboží) přilákat Tesco.  

• Společnost by mohla podpořit zvýšení tržeb i prostřednictvím navýšením 

prodejních cen. S tímto krokem se musí však zacházet opatrně, protože český 

trh je na zvyšování cen velmi náchylný, i přes rostoucí průměrné výdělky by 

nejraději nakupovali za ceny jako před deseti lety. Výrazné zvýšení by 

mohlo vrátit přetažené zákazníky zpět ke konkurenčním společnostem, ale 

pokud se bude jednat o citlivé a odůvodněné změny, může se tento krok 

společnosti do budoucnosti velmi vyplatit.  

Pokud by došlo k těmto změnám, společnost by dosahovala následujících hodnot zisku 

před a po zdanění (pro zjednodušení není uvažována změna hodnot ani struktury dalších 

výnosů a nákladů, které také mají na celkové výsledky hospodaření vliv.  

Tabulka č.  28: Vliv změny tržeb a nákladů na VH132 

Vliv na VH 0% 5% 10% 15% 30% 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-)(tis. Kč) 
-1 310 911 1 183 1 455 2 270 

Výsledek hospodaření po 

zdanění (+/-)(tis. Kč) 
-1 096 1 125 1 397 1 669 2 484 

Z tabulky výše lze pozorovat, že i nejmenší změna způsobí, že společnost dosahuje nyní 

zisku a ne ztráty. Pokud by společnost v následujících letech pokračovala v trendu 

alespoň minimálního zvyšování tržeb o 1 % (plus odpovídající zvýšení nákladů na 

hodnotu 84 % tržeb, případně méně) bude v budoucnosti mít volný kapitál, který bude 

moci použít k financování svých závazků.  

                                                 
132 Vlastní zpracování 
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Po těchto změnách by zajisté došlo i ke zlepšení hodnot rentabilit a dalších ukazatelů, do 

kterých vstupuje čistý zisk nebo zisk před úroky a zdaněním. V tabulce níže vidíme, 

jakým způsobem byli jednotlivými změnami ovlivněny ukazatelé rentability. 

Tabulka č.  29: Vliv na ukazatele rentability133 

Vliv na ukazatele rentability 0% 5% 10% 15% 30% 

ROCE -11,23% 5,55% 7,60% 9,66% 15,82% 

ROA -5,29% 2,41% 3,57% 3,97% 5,74% 

ROE -8,60% 8,82% 10,96% 13,09% 19,49% 

Vidíme, že změny velmi pozitivně ovlivňují i jednotlivé rentability kapitálu. Společnost 

by se měla snažit, aby trend rentabilit byl rostoucí, tento vývoj je žádoucí z hlediska 

věřitelů i akcionářů, protože ukazuje, jaká je návratnost jejich investic.  

3.2 Návrhy na zlepšení likvidity a aktivity 

Další oblastí pro zlepšení finančního zdraví by měla být likvidita společnosti. Průměr 

v odvětví pro poslední rok provedených analýz je běžná likvidita 1,43, podnik však 

dosahuje pouze 0,52. Běžnou likviditu je možné zvýšit dvěma způsoby. Prvním z nich je 

zvýšení hodnoty oběžných aktiv. To však s sebou nese zvýšené náklady na skladování 

přebytečného množství zboží na skladě, oportunitní náklady kvůli vázanosti kapitálu 

v oběžném majetku nebo náklady spojené se zastaráním zboží, které má dlouhou 

obrátkovost. Trendem logistiky poslední doby je skladování co nejmenšího množství 

zásob, tak aby nebyl ohrožen prodej, ale aby zároveň zboží neleželo jen tak na skladě. 

Tento krok, zvýšení hodnoty oběžného majetku, nevidíme jako rozumné řešení problémů 

s likviditou. Druhou možností je tak snaha o snížení hodnoty krátkodobých závazků. 

Z rozboru výročních zpráv podniku vyplynulo, že čerpá zápůjčky ve skupině. Změřím-li 

se jaký byl vývoj závazků vůči skupině, zjistím, že některé ze zápůjček jsou v průběhu 

pouze navyšovány a k jejich splacení dochází po delší době než je doba určená pro 

krátkodobé závazky (méně než 1 rok). Celkové splacení je pak kompenzováno 

navýšením/nebo novou zápůjčkou od jiné společnosti ve skupině Tesco. Například 

                                                 
133 Vlastní zpracování 
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zápůjčka od společnosti Delmare English partnership se objevuje skoro ve všech 

výročních zprávách, a to od roku 2011. Je možné, že celková hodnota je rozdělena do 

menších, které jsou různě průběžně spláceny a znovu čerpány. Z dostupných informací 

není možné však toto posoudit. Dle našeho názoru by se minimálně polovina z těchto 

závazků měla klasifikovat jako dlouhodobá.  

Vyloučením krátkodobých závazků vůči ovládané nebo ovládající skupině bude mít vliv 

i na ukazatele aktivity. Konkrétně na ukazatele obratovost a obrátka závazků a na dobu 

dodavatelského úvěru. Jak se změní dodavatelský úvěr bylo popsáno už v kapitole 

věnované spider analýze. Obratovost závazků, tj. kolikrát se ročně závazky obrátí v tržby, 

vzroste na hodnotu 6,98 z původních 3,20. Obrat závazků ve dnech klesne o skoro dva 

měsíce, na dobu 52,28 dní doby splatnosti závazků. To má velmi pozitivní vliv na 

obchodní partnery, protože nebudou muset čekat tak dlouho na úhradu svých závazků a 

nebudou se tolik strachovat, zda nakonec za svoji dodávku dostanou zaplaceno. Doba 

dodavatelského úvěru klesne z původních 98,62 dní rozdílu mezi splatností pohledávek a 

závazků na dobu 36,88 dní. Takové hodnoty už podávají přesnější obraz o dobách 

splatnosti závazků a jejich obratu než původní hodnoty, do kterých vstupovali i závazky, 

u nichž velmi zřídka docházelo k zaplacení.  

Tabulka č.  30: Vliv změny na ukazatele aktivity134 

Vliv změny 2016 Po vyloučení závazků ve skupině 

Krátkodobé závazky 

(tis. Kč) 
13 383 5 871 

Obratovost závazků 3,20 6,98 

Obrat závazky ve 

dnech 
114,02 52,28 

Dodavatelský úvěr ve 

dnech 
98,62 36,88 

Vysoká úroveň krátkodobých závazků může na obchodní partnery působit negativně a 

pro některé to může být důvod, proč společnosti neposkytovat žádný nebo velmi krátký 

                                                 
134 Vlastní zpracování 
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obchodní úvěr. Možným řešením je zvýšení efektivity řízení závazků. Nedostatek 

finančních prostředků pro splácení krátkodobých závazků (i kdyby se jednalo pouze o ty 

obchodní), je naprosto nevyhovující situace, která je dlouhodobě neudržitelná. Pokud 

společnost nebude platit své krátkodobé závazky (i po eliminaci závazku ve skupině 

v posledním roce dosahuje stále velmi vysokého ukazatele doby splácení svých závazků) 

může ztratit menší, ale i větší dodavatele. Pro menší dodavatele může být nezaplacená 

pohledávka za společností Tesco až likvidní záležitostí. K řešení této situace by měla 

pozitivně prospět skutečnost, která byla rozebírána v předchozí kapitole, a to zvýšení 

zisku.  

Problému s velkým rozdílem mezi dobou splatnosti pohledávek a závazků nahrává i 

charakter podnikání, kdy prakticky žádné pohledávky z obchodních vztahů nevznikají, 

nebo jsou minimální. Většina tržeb je hrazena okamžitě na místě prodeje.  

Řešením problému s likviditou by byla možnost navýšení dlouhodobých závazků (ať už 

prostřednictvím čerpání úvěru vnitroskupinově nebo prostřednictvím bankovního úvěru). 

Došlo by sice k navýšení nákladových úroků, ale to by nemělo tak výrazný vliv na čistý 

zisk, protože jsou nákladové úroky z bankovních úvěrů daňově velmi zvýhodněny, a i 

z toho důvodu je považován cizí kapitál za levnější. Co se týče zadluženosti společnosti 

a porovnání s odvětvím, dosahuje společnost v posledním roce lepších hodnot, kdy její 

věřitelské riziko je na 54 %, avšak průměr odvětví je 61 %. Pokud bychom 61 % zvolili 

jako maximální strop věřitelského rizika, a nedošlo ke změně celkové hodnoty aktiv, 

mohla by společnost načerpat dalších 1 932 tis. Kč dlouhodobého úvěru. Tím by došlo ke 

snížení krátkodobých závazků o danou sumu. Uvažujeme situaci, kdy jsme závazky ve 

skupině přesunuli do dlouhodobých úvěrů. Po tomto dalším snížení budou krátkodobé 

závazky 3 939 tis Kč. Běžná likvidita podniku tak bude dosahovat hodnoty 1,76. Běžná 

likvidita by se měla pohybovat nad hodnotou 1, nejlépe mezi 1,5-2,5. Načerpáním 

dlouhodobého úvěru a přesunem části závazků ve skupině by došlo k výraznému zlepšení 

likvidity společnosti (hodnota roku 2016 byla 0,51), aniž by byla zároveň ohrožena 

nepřípustnou výši zadluženosti.  

Po těchto změnách by dosahovala pohotová likvidita 0,52 (oproti 0,3) a peněžní 0,28 

(oproti 0,16). 
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Tabulka č.  31:  Vliv změny na ukazatele likvidity135 

Vliv změn 2016 Po navýšení dl. Úvěru 

Dlouhodobé úvěry (tis. Kč) 

0 1 932 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 5 871 3 939 

Běžná likvidita 0,52 1,76 

Pohotová likvidita 0,30 0,52 

Okamžitá likvidita 0,16 0,28 

 

3.3 Návrhy na snižování nákladů 

Tak jako každá jiná společnost, i společnost TESCO má rezervy, co se týče snižování 

hodnoty nákladů. Určitě bychom nepřistupovali ke snižování mzdových nákladů 

řadových pracovníků, kterých je výrazný nedostatek, a jejich podhodnocené stavy mají 

vliv na spokojenost zákazníků, a tím i na výši tržeb. Lze však motivovat zaměstnance 

k lepším výkonům na základě zavedení pohyblivých složek mezd, které budou po splnění 

jasně stanovených kritérií mít pozitivní vliv na chování zaměstnanců vůči zákazníkům, i 

na jejich efektivnost při práci. 

V dalších oblastech se však dají identifikovat možnosti ke snížení. Společnost už 

k určitým úsporným krokům přistoupila, když začala prodávat budovy, ve kterých se 

nachází její provozovny, a které vyžadují velké investice na obnovu a inovaci, které 

společnost očividně nemá. Zřejmě na základě podrobné analýzy vyšlo najevo, že 

pronájem těchto prostor je do budoucna levnější než dané nemovitosti nadále držet. Po 

odprodeji majetku, který však nebyl úplně odepsán, dojde nejen ke snížení provozní 

nákladů na zvýšeno údržbu spojenou s nevyhovujícím stavem nemovitostí, ale také ke 

snížení nákladů na odpisy. Zároveň z tohoto prodeje může vzniknout, byť jen minimální, 

zisk, který bude mít v celkovém výsledků také pozitivní dopad na zisk.  

                                                 
135 Vlastní zpracování 
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Společnost by měla analyzovat i další náklady, zdali nejsou možnosti k jejich snížení. 

Velmi obtížné bude snižování nákladů, které jsou spojené s provozem prodejen, prodejem 

zboží (tak aby prodejní cena pokryla minimálně pořizovací náklady), protože se jedná o 

první z oblastí, kde se společnosti snaží nejvíce šetřit. 

Podnik může výrazně uspořit na nákladech, které nejsou přímo spojené s oborem 

podnikání. Ve velkých společnostech je možnost dojednání nižších cen s dodavateli za 

splnění určitých podmínek, kterými bývají objem odebraného množství zboží/služeb 

nebo jeho hodnota. Dodavatelé mohou přímo poskytovat slevy v konkrétních hodnotách 

nebo % nebo můžou nastavit pásma dle splněného obratu. V některých případech se jedná 

i o slevy spojené s včasným zaplacením závazků. Jelikož společnost Tesco předchozími 

kroky bude mít zajištěny prostředky pro včasné splácení závazků, může uspořit i část 

nákladů, pokud si s dodavateli nastaví podmínky včasného splacení. Některé 

dodavatelské společnosti poskytují tyto slevy i okolo 5-10 % hodnoty nákupu, pokud 

společnost zaplatí pohledávku před splatností (výše konkrétní slevy se odvíjí od délky 

doby zbývající do splatnosti). V poslední roce je podíl závazků z obchodních vztahů na 

nákladech za prodané zboží 9,4 %. Pokud by všechny z nich zaplatili se scontem za 

včasnou platbou ve výši 5 %, došlo by k úspoře nákladů ve výši 153 mil. Kč.  

Avšak tyto změny je velmi obtížné konkrétně vyčíslit, jako tomu bylo v případě 

celkových změn tržeb a nákladů, protože neznáme detailní strukturu nákladů, které 

společnost má, ani konkrétní smluvní podmínky s dodavateli.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku. Pro zkoumání byla 

vybrána společnost Tesco Stores ČR, a to v období od roku 2011 až 2016. Východiskem 

pro zpracování byly veřejně dostupné výroční zprávy dané organizace.  

Prvním krokem k vypracování finančních analýz bylo nutné vytvořit teoretický přehled, 

který byl postaven na informacích z dostupné odborné literatury. Druhým krokem bylo 

zpracování vybraných metod a postupů finanční analýzy. Z jejich výsledků pak bylo 

možné posoudit finanční zdraví podniku. K objektivnímu zhodnocení napomohlo i 

srovnávání s průměrnými hodnotami v odvětví. Odvětvím společnosti Tesco je 

především maloobchodní prodej. Zároveň byly porovnány tržby s největšími konkurenty 

na maloobchodním trhu.  

Výsledky jednotlivých metod a postupů jsou uvedeny přímo v praktické části. Celkově je 

možné konstatovat, že podnik na tom není zrovna nejlépe, co se týče finančního zdraví. 

Dosahuje nízkých hodnot likvidity, záporných u ukazatelů rentability, vysoké hodnoty 

obratu závazků a doby dodavatelského úvěru. Nejasně však vyšly výsledky bankrotních 

a bonitních modelů, které většinou zařadily podnik do šedého pásma, které jednoznačně 

neurčuje ani riziko bankrotu nebo ohrožení bonity, ani prosperitu společnosti. Provedeny 

byly i některé další souhrnné metody hodnocení, mezi které patří například spider 

analýza, která vybrané ukazatele zanese do přehledného grafu. Porovnání s odvětvím 

bylo zkoumáno v kapitole věnující se benchmarkingu. Balanced scorecard se poté zaměřil 

na stanovené strategické cíle a možnosti jejich sledování.  

Poslední kapitola práce shrnuje návrhy na zlepšení v nejproblematičtějších oblastech, 

které vyplynuly z praktické části. Jimi jsou zejména otázky spojené se ziskem, tudíž byla 

navržena řešení pro změnu nákladů a tržeb. Těmito změnami došlo i k ovlivnění 

některých ukazatelů, např. rentability. Dále byla jako slabé místo identifikována likvidita 

a aktivita podniku. Tyto dvě oblasti byly velmi ovlivněny nepříliš vhodným zařazením 

některých krátkodobých závazků, které však nesplňují podmínky pro to, aby byly 

klasifikovány jako krátkodobé. Poslední oblast se zaměřovala na další snižování nákladů. 
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Za hlavní přínos této diplomové práce lze považovat analyzování finanční situace 

zkoumané společnosti a formulování návrhů na zlepšení v problémových oblastech 

Samozřejmě, že případná implementace návrhů, by vyžadovala mnohem detailnější 

rozpracování a neobešla by se bez součinnosti managmentu společnosti.  
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