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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti v období 

2012 - 2016. Teoretická část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti finanční a 

strategické analýzy, které jsou podkladem pro vypracování praktické části. V praktické části je 

zpracována analýza současného stavu společnosti pomocí klasických a moderních metod 

finanční analýzy. Na základě zjištění v praktické části je zhodnocena celková finanční situace 

podniku a jsou navrženy doporučení pro zlepšení situace podniku. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with evaluation of the financial situation of selected company between 

years 2012 - 2016. The theoretical part of this thesis deals with basic principles of financial and 

strategic analysis which create basis for elaboration of the practical part. The practical part 

analyzes the current state of the company using classic and modern methods of financial 

analysis. Based on findings in the practical part is evaluated overall financial situation of the 

company and recommendations are suggested to improve the current situation of the company. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí 

klasických a moderních metod finanční analýzy. Při hodnocení finanční situace podniku 

jsou nejčastěji využívány klasické ukazatele hodnocení výkonnosti vycházející 

z účetních výkazů, v důsledku vývoje ukazatelů pro měření podnikové výkonnosti se 

však v poslední době využívají také moderní ukazatele, které jsou zaměřeny spíše na 

tvorbu hodnoty než na velikost zisku. 

Pro hodnocení finanční situace podniku jsem zvolila podnik Atlas Copco Services, s.r.o. 

který je součástí dvou nadnárodních skupin a provozuje opravárenské středisko pro 

výrobky značky Edwards, a finanční centrum sdílených služeb. Původně byla 

společnost součástí skupiny Edwards Limited a podporovala pomocí servisního 

střediska a centra sdílených služeb vakuovou techniku, kterou se společnost Edwards 

zabývá, v roce 2014 však byla skupina Edwards Limited akvizována společností Atlas 

Copco, která se zabývá kompresorovou technikou. Společnost Atlas Copco Services, 

s.r.o. tak začala podporovat především pomocí centra sdílených služeb i konečnou 

mateřskou společnost. Motivem pro zvolení tohoto podniku byla změna konečného 

vlastníka v roce 2014, která značně ovlivnila situaci uvnitř společnosti, a dále také 

rozvoj sektoru podnikových služeb v České republice, který rapidně roste a stává se 

oborem se silnou konkurencí. 

V teoretické části jsou nastíněny teoretické poznatky o hodnocení finanční situace 

podniku, v praktické části je pak hodnocena finanční situace zkoumaného podniku 

pomocí klasických a moderních metod měření finanční výkonnosti podniku. V této 

práci je kladen důraz na bankrotní a bonitní modely, mimo klasických modelů jako 

Altmanův index, quicktest či ukazatel IN05 jsou zvoleny i méně tradiční modely jako 

Zmijewski model, Ohlsonův model či Global Aspekt rating. Na základě výsledků 

jednotlivých modelů bude zhodnoceno, zda je podnik ohrožen bankrotem či je finančně 

zdravý. Na závěr práce je zhodnocena celková finanční situace podniku a jsou navrženy 

doporučení pro zlepšení finanční situace podniku. 
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Cíl a metodika práce 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku pomocí klasických 

a moderních ukazatelů měření finanční výkonnosti podniku za období 2012 - 2016, a na 

základě výsledků získaných z finanční analýzy formulovat návrhy na možné zlepšení 

finanční situace podniku. Mezi dílčí cíle práce patří zjištění finanční stability podniku 

pomocí predikčních bankrotních a bonitních modelů, výpočet tvorby hodnoty podniku 

pro vlastníky, stanovení slabých míst podniku a návrhy na zlepšení stávající situace. 

Pro dosažení uvedených cílů je zpracována finanční analýza vybraného podniku, 

obsahující analýzu absolutní a rozdílových ukazatelů, hodnocení poměrových ukazatelů 

a souhrnných indexů hodnocení. Dále jsou využity moderní metody hodnocení finanční 

situace podniku, které určují tvorbu hodnoty pro vlastníky. Pro analýzu finanční situace 

podniku jsou v teoretické části stanovena teoretická východiska, ze kterých bylo při 

finanční analýze vycházeno. Pro finanční analýzu podniku byly využity účetní výkazy a 

výroční zprávy společnosti a doplňující informace získané od zaměstnanců společnosti. 
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1. Teoretická východiska práce 

Následující kapitola obsahuje teoretická východiska k vybraným metodám analýzy 

finanční situace podniku. Tyto poznatky jsou nezbytné pro zpracování a aplikaci 

praktické části, je tedy důležité se s nimi před samotným zhodnocením finanční situace 

podniku seznámit. 

1.1.  Strategická analýza podniku 

Analýza je důležitá vědecká metoda, která rozkládá určitý komplex na jednotlivé 

součásti. Strategická analýza využívá různé analytické techniky pro identifikaci vztahu 

podniku k jeho okolí a jejím cílem je analyzovat a hodnotit veškeré relevantní faktory, 

které mohou mít v budoucnu vliv na strategii podniku. Strategická analýza je rozdělena 

na analýzu vnitřních a vnějších faktorů. (Sedláčková, 2006) Pro vypracování strategické 

analýzy je doporučeno použít tradiční metody strategické analýzy v následujícím 

pořadí. Jako první se provádí analýza vnějšího okolí podniku, poté analýza oborového 

okolí a analýza interních faktorů. Závěry těchto dílčích analýz se následně shrnou a dále 

rozeberou pomocí SWOT analýzy. 

1.1.1. Analýza vnějšího okolí podniku PESTLE 

Analýza vnějšího okolí podniku identifikuje a sleduje faktory, které mohou ovlivnit 

danou společnost. Analýza rozebírá jednotlivé složky mikrookolí a makrookolí a jejich 

vzájemné souvislosti a vztahy. 
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 Politické faktory – stabilita politického prostředí, ekonomická politika vlády, 

stabilita vlády, míra podpory zahraničního obchodu aj. 

 Ekonomické faktory – ekonomický růst země, úrokové sazby, HDP a vládní 

výdaje 

 Sociální faktory – životní úroveň obyvatelstva, věková struktura, vzdělání a 

pracovní mobilita  

 Technologické faktory – vývoj a výzkum nových technologií, patenty, vládní 

výdaje na výzkum 

 Legislativní faktory – zákoník práce, legislativa regulující podnikání, míru 

zdanění 

 Ekologické faktory – zákony týkající se recyklace, zpracování odpadu, ochrany 

životního prostředí (Sedláčková, 2006) 

1.1.2. Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je užitečný nástroj analýzy 

mikroekonomického prostředí podniku, který se využívá při strategické analýze okolí 

podniku. Provedením této analýzy by měly být identifikovány potenciální hrozby a 

 

Odvětvové 
okolí 

- zákazníci 

- dodavatelé 

- konkurenti 

Politické 
faktory 

Ekonomické 
faktory 

Sociokulturní 
faktory 

Technologické 
faktory 

Obrázek 1 PESTLE 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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příležitosti. Tento model vychází z předpokladu, že působením pěti základních faktorů 

je určována strategická pozice podniku. (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 

 

Obrázek 2 Porterova teorie konkurenčních sil  

(Zdroj: Synext, 2008) 

Faktory: 

1) Vyjednávací síla zákazníků 

2) Vyjednávací síla dodavatelů 

3) Hrozba vstupu nových konkurentů 

4) Hrozba substitutů 

5) Rivalita firem působících na daném trhu 

1.1.3. Analýza vnitřního prostředí podniku 7S 

Tento model se zabývá sedmi základními faktory, které se vzájemně ovlivňují a 

dohromady rozhodují o strategii dané společnosti. Model se nazývá 7S, jelikož obsahuje 

sedm níže rozebraných faktorů. 
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Obrázek 3 McKinsey 7S 

 (Zdroj:Braintools, 2018) 

Strategie (Strategy) – udává, jak společnost dosahuje své vize a jak dokáže reagovat na 

příležitosti a hrozby vyskytující se v jejím okolí. 

Struktura (Structure) – je brána jako organizační uspořádání společnosti, z hlediska 

obsahu a funkčnosti, udává vztahy mezi podnikatelskými subjekty a způsob předávání 

informací 

Systémy (Systems)  - patří sem formální i neformální procedury v rámci každodenní 

činnosti společnosti, informační a komunikační systémy, kontrolní systémy aj. 

Spolupracovníci (Staff) -  jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů fungování 

podniku, a to faktor lidských zdrojů, především způsob jejich rozvoje, motivace, 

udržení vztahů, školení aj. 

Schopnosti (Skills) – zahrnují kompetence a profesionální znalosti které existují uvnitř 

společnosti 

Styl vedení (Style) – přístup managementu k řízení podniku a řešení problémů 

Sdílené hodnoty (Shared values) - představují sdílené principy a hodnoty společnosti 

které jsou respektované pracovníky a ostatními zainteresovanými skupinami 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006) 
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1.1.4. SWOT analýza 

Tato analýza je zařazena jako poslední ve strategické analýze. SWOT analýza zkoumá 

interní i externí faktory, které mohou mít pozitivní či negativní dopad na společnost za 

pomocí analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  Využívá jak interní 

informace v rámci zkoumané společnosti, tak i externí informace o konkurentech, trhu a 

prostředí ve kterém se společnost pohybuje. Nasbírané informace jsou rozděleny do 

jednotlivých částí SWOT analýzy. (Bóhm, 2009) Cílem SWOT analýzy je zjistit, do 

jaké míry je strategie společnosti schopna se vypořádat se změnami nastávajícími 

v prostředí a je původem složena z dvou analýz, analýzy SW a OT. (Jakubíková, 2008) 

 

Obrázek 4 SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle Jakubíkové je vhodné zpracovat nejdříve analýzu OT, která analyzuje příležitosti a 

hrozby které ovlivňují společnost zvenku, tedy faktory politicko-správní, sociálně 

kulturní, ekonomické či technologické které jsou součástí makroprostředí, a dále faktory 

mikroprostředí společnosti, tedy zákazníci, odběratelé a dodavatelé a konkurence.  Po 

provedení analýzy OT následuje analýza SW, která se zabývá vnitřním prostředím 

společnosti, zkoumá cíle společnosti, systémy, firemní zdroje, procedury, firemní 

kulturu, organizační strukturu aj. (Jakubíková, 2008) 

Dle Keřkovského a Vykypěla (2006) by se při zpracování této analýzy měly dodržovat 

následující zásady: 

1. SWOT analýza by měla být zaměřena na podstatné jevy a fakta 

2. SWOT analýza by měla být objektivní 

3. Ve SWOT analýze by měly být identifikovány jednotlivé faktory 

Silné stránky 

(Strenghts) 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

Příležitosti 

(Opportunities) 

Hrozby 

(Threats) 

SWOT 
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4. Jednotlivé faktory by měly být ohodnoceny dle svého významu 

5. Pokud je SWOT analýza součástí strategické analýzy tak je nutné identifikovat 

pouze strategická fakta 

6. SWOT analýza by měla prezentovat relevantní závěry 

1.2.  Finanční analýza 

Finanční analýza slouží k celkovému zhodnocení finanční situace podniku a je důležitou 

součástí finančního řízení. Jedná se o systematický rozbor dat obsažených především 

v účetních výkazech a zahrnuje hodnocení podnikové minulosti, současnosti a 

předpovídání možných budoucích finančních podmínek. (Růčková, 2010) 

„ V jiném úhlu pohledu je možné vnímat finanční analýzu jako identifikaci slabin 

v podnikovém finančním zdraví, které by mohly v budoucnu vést k problémům, a silných 

stránek souvisejících s možným budoucím zhodnocením majetku firmy.“ (Růčková, 

Roubíčková, 2012) 

Podstata a cíle finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Pomocí 

finanční analýzy lze zjistit, zda je podnik ziskový, jakou má kapitálovou strukturu, jak 

využívá svá aktiva či zda je schopen včas splácet své závazky. Výsledky finanční 

analýzy poskytují cenné informace pro budoucnost podniku. Manažeři společnosti 

využívají výsledky finanční analýzy pro krátkodobé, především však dlouhodobé 

finanční řízení podniku. (Knápková, Pavelková, 2010)  

„Hlavní úlohou finanční analýzy je nepřetržité hodnocení ekonomické situace podniku, 

která je výsledkem působení ekonomických, ale i neekonomických faktorů a vlivy těchto 

faktorů zohlednit při interpretaci jejich výsledků.“ (Růčková, Roubíčková, 2012) 

Celkový rozbor finanční situace podnik by tedy neměl skončit pouze výpočtem 

finančních ukazatelů, je nutné zhodnotit vývoj jeho finanční situace za několik období 

zpětně, posoudit situaci podniku v návaznosti na jeho okolí, odhalit příčiny změn a 

porovnat výsledky s výsledky podobných podniků v oboru. 
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Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza jako zdroj pro další posuzování a rozhodování je využívána nejenom 

samotnými manažery společnosti, ale také investory, obchodními partnery, státními a 

zahraničními institucemi, auditory, burzovními makléři, konkurenty a také odbornou 

veřejností. Finanční analýza může být zpracována různými způsoby, jelikož každý 

uživatel preferuje jiné informace. (Knápková, Pavelková, 2010)  

 

Obrázek 5 Předmět zájmu vybraných uživatelů finanční analýzy 

(Zdroj: Upraveno dle Hrdý a Krechovská, 2016, s. 210) 

Každý subjekt má svůj specifický předmět zájmu, pro který využívá údaje finanční 

analýzy, a tedy pro každého uživatele jsou důležité jiné aspekty hodnocení finanční 

situace podniku. 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy je potřeba získat data, která tvoří východisko pro 

zpracování kvalitní finanční analýzy a získání relevantních výsledků.  Informace 

získávané pro finanční analýzu lze rozdělit na interní a externí. Interní informace se 

dotýkají přímo analyzovaného podniku, a ne všechny tyto informace jsou veřejně 

dostupné. Externí informace se týkají nejen podniku ale i jeho okolí a pocházejí 

z vnějšího prostředí. (Růčková, Roubíčková, 2012) Základním zdrojem dat pro finanční 
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analýzu představují účetní výkazy podniku, jejíž součástí je rozvaha, výkaz zisku a 

ztrát, výkaz cash flow a příloha k účetní uzávěrce.  

 

Obrázek 6 Provázanost účetních výkazů 

 (Zdroj: Růčková, 2015, s. 38) 

Jako další zdroj dat lze využít výroční zprávu podniku, zprávy vrcholového vedení 

podniku, vedoucích pracovníků či auditorů, oficiální ekonomické statistiky, burzovní 

zpravodajství či nezávislých hodnocení a prognóz. (Knápková, Pavelková, 2010) 

Úspěšnost finanční analýzy je závislá na kvalitě zdrojů informací, proto je důležité 

vybírat relevantní a důvěryhodné zdroje. 

Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se dělí dle toho, zda analyzují přímo položky účetních výkazů, 

či vychází ze vztahu dvou různých položek a jejich číselných hodnot.  

Jako základ finanční analýzy se používají elementární metody, které obsahují všechny 

základní postupy, které se běžně využívají v podnikatelské praxi, a jsou znázorněni na 

schématu níže. (Růčková, Roubíčková, 2012) 
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Obrázek 7 Členění elementárních metod finanční analýzy 

(Zdroj: Upraveno dle Růčková, Roubíčková, 2012, s. 100) 

Absolutní ukazatele představují údaje z účetních výkazů a vyjadřují určitý jev bez 

vztahu k jinému jevu, a lze je rozdělit na stavové, uvádějící údaje o stavu k přesnému 

časovému okamžiku, a tokové, podávající informace o změně za určité časové období. 

Relativními ukazateli se vyjadřuje vztah mezi dvěma různými jevy zjištěných z účetních 

výkazů. (Hrdý, Krechovská, 2016) 

Poměrové ukazatele jsou nejvyužívanější skupinou relativních ukazatelů, které 

představují podíl dvou položek z účetních výkazů, a využívají se k různým časovým 

srovnáním, srovnávacím a průřezovým analýzám a také slouží jako základ pro regresní 

a korelační metody. (Růčková, 2011) 
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Dle Nývltové a Mariniče je absolutní srovnávání jednotlivých ukazatelů, jejich relativní 

srovnání a procentní změna základní technikou finanční analýzy. Pro identifikaci příčin 

a důsledků analyzované skutečnosti, která je vyjádřená určitým ukazatelem, je také 

důležitá kauzální (faktorová) analýza, která spočívá v postupném rozkladu syntetického 

ukazatele do ukazatelů nižšího stupně rozkladu. Aplikace nástrojů propojujících 

jednotlivé ukazatele do soustav ukazatelů zvyšují vypovídající schopnost finanční 

analýzy. (Nývltová, Marinič, 2010) 

Soustavy ukazatelů lze rozdělit jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska obsahu. 

Z hlediska konstrukce lze soustavy rozdělit na soustavy bez formálních vazeb nebo na 

soustavy formálně uspořádané. Formálně uspořádané lze rozdělit na soustavy ukazatelů 

charakterizující dynamiku vstupů a výstupů během transformace, paralelní soustavy 

ukazatelů složené z několika ukazatelů které jsou hodnoceny ve vztahu k předem 

stanoveným parametrům a hodnotící škále, a nebo na pyramidové soustavy ukazatelů, 

ve kterých jsou rozkládány konkrétní ukazatele jedno, či více stupňovým pyramidovým 

rozkladem. (Nývltová, Marinič, 2010) 

K hodnocení dosažených parametrů se využívají tyto metody:  

- Trendová analýza, která hodnotí dosažené skutečnosti a pomocí časových řad 

predikuje budoucí vývoj 

- Komparativní analýza, která hodnotí dosažené parametry ve vztahu ke 

konkurenci 

- Normativní analýza, která porovnává dosažené parametry s normativy či 

předem stanovenými standardy (Nývltová, Marinič, 2010) 
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1.3.  Klasické ukazatele finanční výkonnosti podniku 

Klasické přístupy k měření finanční výkonnosti podniku vycházejí ze základního cíle 

podnikání a to maximalizace zisku. Mezi tradiční ukazatele finanční výkonnosti 

podniku patří především ukazatele výsledku hospodaření, cash flow a rentability. 

Klasické ukazatele finanční analýzy jsou rozebrány v jednotlivých kapitolách.  

1.3.1. Analýza absolutních ukazatelů  

Absolutní ukazatele jsou údaje zjištěné přímo v účetních výkazech, které vyjadřují stav 

k určitému časovému okamžiku, a využívají se především k srovnání vývoje v časových 

řadách v horizontální analýze a k procentnímu rozboru jednotlivých komponent ve 

vertikální analýze. (Knápková, Pavelková, 2010) 

Horizontální analýza  

Analýza vývojových trendů se zabývá změnou absolutních ukazatelů v čase. Touto 

analýzou zjišťujeme, o kolik se jednotlivé položky účetních výkazů změnily oproti 

minulému období. Rozbor může být zpracováván za několik účetních období, nebo 

meziročně, kdy se porovnávají dvě po sobě jdoucí účetní období. Změna jednotlivých 

položek je vyjádřena buď pomocí řetězových indexů, kdy se porovnávají hodnoty 

běžného období k období základnímu, nebo bazických indexů, které vznikají 

porovnáním běžného období s výchozí bází. (Kislingerová a kol. 2010) Jednotlivé 

položky výkazů v čase se porovnávají vždy po řádcích, tedy horizontálně, a cílem 

analýzy je změnit jednotlivé pohyby veličin a jejich intenzitu. (Hrdý, Krechovská, 

2016) 

Při horizontální analýze zjišťujeme, o kolik jednotek se příslušná položka změnila 

v čase (absolutní změna), či o kolik procent se změnila (procentní změna) pomocí 

následujících vzorců: 

Absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1 
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza zjišťuje, jak se jednotlivé položky účetních výkazů podílely na 

bilanční sumě a lze ji využít pro meziroční srovnání účetních výkazů v rámci delšího 

časového horizontu či pro mezipodnikové srovnání s konkurencí v oboru, jelikož 

nepodléhá vlivu inflace. Při vertikální analýze se výkazy v jednotlivých letech 

postupuje shora dolů, tedy vertikálně, a lze jí určit strukturu aktiv a pasiv. Vertikální 

analýza vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl ke zvolené 

základně. (Hrdý, Krechovská, 2016) 

                      

                
     

 

1.3.2. Analýza rozdílových ukazatelů  

 Ukazatel označované jako finanční fondy či fondy finančních prostředků představují 

rozdíl dvou absolutních ukazatelů a slouží k řízení finanční situace podniku orientované 

na jeho likviditu. Mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele patří čistý pracovní 

kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek. (Hrdý, Krechovská, 2016) 

Čistý pracovní kapitál (ČPK), často označovaný jako provozní kapitál, je definován 

jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými 

závazky a má významný vliv na platební schopnost podniku. Pokud je podnik likvidní, 

musí mít přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými cizími zdroji, tedy 

potřebnou výši relativně volného kapitálu. ČPK je část oběžného majetku, která je 

financována dlouhodobým kapitálem. (Knápková a kol., 2017) 
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Obrázek 8 Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Knápková a kol., 2017, s. 86) 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Nebo 

ČPK = vlastní kapitál + cizí kapitál dlouhodobý – stálá aktiva 

ČPK je významný indikátor platební schopnosti podniku, platí, že čím vyšší je ČPK (při 

dostatečné likvidnosti jeho složek), tím větší by měla být schopnost podniku hradit své 

finanční závazky. Důležité je, aby jeho hodnota byla kladná, pokud je hodnota záporná, 

jedná se o tzv. nekrytý dluh. Růst ČPK ovšem neznamená vždy růst likvidity, jelikož 

může být ovlivněn různými způsoby oceňování majetku. (Hrdý, Krechovská, 2016) 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) se využívají pro určení okamžité likvidity právě 

splatných krátkodobých závazků, jsou počítány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Mezi pohotové peněžní prostředky se řadí 

peníze v hotovosti a na běžných účtech, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

termínované vklady. Tento ukazatel není ovlivněn způsoby oceňování. (Knápková a 

kol., 2017) 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Čistý peněžní majetek (ČMP) zahrnuje do oběžných aktiv také krátkodobé 

pohledávky, které jsou očištěné od nevymahatelných pohledávek. (Hrdý, Krechovská, 

2016) 

ČPM = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva 
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Analýza Cash flow 

Peněžní tok (cash flow) představuje skutečný pohyb finančních prostředků podniku. 

Jelikož vzniká rozdíl mezi pohybem hmotných a peněžních prostředků a časový 

nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávající náklady a finanční zhodnocení je 

cash flow důležitými nástrojem pro řízení likvidity podniku. (Pavelková, Knápková, 

2012) 

„Podstatou sledování cash flow je změna stavu peněžních prostředků.“ (Pavelková, 

Knápková, 2012) 

Přehled o peněžních tocích je součástí přílohy k účetní uzávěrce a jeho účelem je popsat 

finanční vývoj podniku za sledované období a identifikovat příčiny změn finanční 

situace podniku.(Kislingerová, 2008) 

1.3.3. Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy, a pomocí jejich 

analýzy lze získat představu o finanční situaci v podniku. Poměrové ukazatele dávají do 

poměru různé položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát, případně cash flow a lze jimi 

zkonstruovat mnoho ukazatelů. V praxi se využívají především skupiny ukazatelů 

rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a ukazatele kapitálového trhu. Níže jsou 

uvedeny nejčastěji používané poměrové ukazatele ve finanční analýze, jejich 

doporučené hodnoty vychází z běžné praxe a jsou orientační. (Knápková a kol., 2017) 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (výnosnost vloženého kapitálu) měří schopnost podniku dosahovat 

zisku za použití investovaného kapitálu a tím vytvářet nové zdroje. Vyjadřují míru 

zisku, která slouží v tržní ekonomice jako důležité kritérium pro alokaci kapitálu. 

Tendence těchto ukazatelů v časové řadě by měla být rostoucí, výsledky ukazatelů 

rentability jsou důležité pro investory a akcionáře. (Knápková a kol., 2017) 
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Dle Růčkové (2012) využíváme pro finanční analýzu následující druhy zisku: 

 EBIT (Earnings before interest and taxes) – zisk před odečtení úroků a zdaněním 

 EAT (Earnings after taxes) – čistý zisk po zdanění, který se dělí na zisk 

k rozdělení a zisk nerozdělený 

 EBT (Earnings before taxes) – hrubý zisk před zdaněním 

 EBITDA (Earnings efore interest, taxes, depreciation and amortization) – hrubý 

provozní zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace 

 EBDIT (Earnings efore depreciation, interest and taxes) – zisk před odečtením 

odpisů, úroků a daní) 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on assets) vyjadřuje celkovou 

efektivnost podniku, poměřuje zisk s celkovými investovanými aktivy, a to bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů byly financovány. (Hrdý, Krechovská, 2016) 

     
    

              
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) vyjadřuje výnosnost 

kapitálu vloženého vlastníky a je definována jako poměr čistého zisku a vlastního 

kapitálu. Pro investory tento ukazatel určuje, zda je jejich kapitál zhodnocován 

s intenzitou odpovídají riziku investice.  Hodnota ukazatele by měla být vyšší než 

výnosnost cenných papírů garantovaných státem nebo alternativní, stejně rizikové 

investice. (Knápková a kol., 2017) 

    
    

               
 

Pákový efekt 

U ukazatelů rentability je podstatou pákového efektu zjištění, do jaké míry se změní 

rentabilita vlastního kapitálu, pokud se změní kapitálová struktura. U pozitivního 

pákového efektu je úroková míra cizího kapitálu nižší než rentabilita celkového 

kapitálu, a tedy při přílivu cizího kapitálu roste rentabilita vlastního kapitálu, naopak u 

negativního pákového efektu je rentabilita celkového kapitálu nižší než úroková míra 
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cizího kapitálu a tedy s rostoucím zadlužením výnosnost vlastního kapitálu klesá. 

(Růčková, 2012) 

     č í  á    
      á       

      í      á 
 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – return on investment) poměřuje celkový zisk 

s výší vloženého kapitálu, který je potřebný k jeho dosažení. Rentabilita vloženého 

kapitálu je nejpoužívanějším způsobem hodnocení podnikatelské činnosti, který určuje, 

jak je podnik schopen dosahovat zisku za použití investovaného kapitálu. (Hrdý, 

Krechovská, 2016) 

    
    

   ž  ý      á 
 

Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) označována také jako zisková marže 

vyjadřuje, zda je podnik schopen dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. (Knápková a 

kol., 2017) 

     
    

  ž  
 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE- return on capital employed) 

vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti a měří výnosnost podnikových investic. 

Hodnota ukazatele by měla být vyšší než úroková míra z půjček a úvěrů společnosti. 

(Knápková a kol., 2017) 

     
     á      é ú    

      í      á           é  á     
 

Ukazatele likvidity 

K tomu, aby byl schopen podnik dlouhodobě existovat, musí být nejen přiměřeně 

výnosný, ale musí být také schopen hradit své závazky. Proto, aby byl podnik likvidní, 

musí mít vázány prostředky na účtu, v oběžných aktivech, zásobách a pohledávkách a 

tyto prostředky musí být profinancované. Pokud podnik váže příliš finančních 

prostředků v aktivech, které se přímo nepodílí na zhodnocování, dochází k poklesu 

rentability. Likvidita přímo souvisí s dlouhodobou existencí podniku, její řízení je 
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ovšem otázkou strategie společnosti. Likvidita je vyjádření schopnosti podniku uhradit 

své závazky okamžitě, kdežto solventnost je vyjádření schopnosti podniku uhradit své 

závazky včas, tedy v době jejich splatnosti. Dalším pojem, který se váže k likviditě je 

likvidnost, tedy schopnost transformace majetku do hotovostní formy, která se váže 

k oběžným aktivům. (Kislingerová, 2010) 

Likvidita je spojována se třemi základními poměrovými ukazateli níže, které se uvádějí 

ve tvaru zlomku, kde čitateli jsou položky, jimiž je možné platit, a ve jmenovateli 

položky které je nutné zaplatit. (Růčková, 2012) 

 Běžná likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Hotovostní (peněžní) likvidita 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita určuje, kolikrát pokrývají běžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Tento ukazatel je důležitý pro věřitele společnosti, jelikož měří, kolikrát by byl podnik 

schopen uspokojit své věřitele, pokud by proměnil veškerá, v jednom okamžiku 

dostupná oběžná aktiva na hotovost. Běžná likvidita je citlivá na oceňování a strukturu 

pohledávek a zásob. (Kislingerová, 2010) 

                 
             

                  
 

Dle Kislingerové (2010) je optimální velikost tohoto ukazatele závislá na strategii 

podniku, dle průměrné strategie by se tato hodnota měla pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5, 

dle konzervativní strategie by měla být vyšší než 2,5 a dle agresivní minimálně 1, ale 

nižší než 1,6. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita při konstruování vylučuje zásoby, jako nejméně likvidní část 

oběžných aktiv, z ukazatele běžné likvidity. U tohoto ukazatele se sleduje jeho vývoj 

v čase, vyšší hodnoty pohotové likvidity jsou příznivé pro věřitele, nicméně vedou 

k neefektivnímu využívání vložených prostředků a proto by se podnik měl snažit o 

jejich optimální úroveň. (Kislingerová, 2010) 
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       á            
  ěž á         á    

  á      é  á     
 

Dle Kislingerové (2010) se doporučují hodnoty 0,7 - 1,0 u průměrné strategie, 1,1 - 1,5 

u konzervativní strategie a 0,4 - 0,7 u agresivní strategie. Pokud ukazatel nabývá 

hodnoty 1, podnik je schopen vyrovnat své závazky bez prodeje svých zásob. 

Hotovostní (peněžní) likvidita 

Jedná se o nejpřísnější ukazatel likvidity, který vyjadřuje okamžitou schopnost podniku 

uhradit své krátkodobé závazky. Hotovostními prostředky se rozumí hotovost 

v pokladně, suma prostředků na běžném účtu, a volně obchodovatelné cenné papíry a 

šeky. (Růčková, 2012) 

                               
                  

                  
 

Dle Kislingerové (2010) je doporučená hodnota ukazatele 0,2. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v  aktivech a pasivech a 

určují schopnost podniku využívat investované finanční prostředky.  Řízení aktiv 

v podniku představuje důležitou funkci, pokud má podnik přebytek aktiv, trpí velkým 

úrokovým zatížení, které vytváří zbytečné náklady, naopak pokud má aktiv nedostatek, 

tak má podnik nedostatečnou kapacitu a přichází tak o zisk. (Růčková, 2012) 

Ukazatelé aktivity mají zásadní vliv na ukazatele ROA a ROE a představují jeden ze tří 

základních činitelů efektivnosti. Ukazatele se dělí do dvou skupin, které jsou vyjádřeny 

buď počtem obratů, nebo dobou obratu. (Kislingerová, 2010) 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv představuje komplexní ukazatel, který měří efektivnost využívání celkových 

aktiv a ukazuje, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu aktiv, tedy kolik prostředků 

je společnost schopna ročně vytvořit ze zdrojů, které má k dispozici. (Růčková, 2012) 

            
  ž  
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Dle Vochozky (2011) a Kislingerové (2010) by měl ukazatel obratu aktiv dosahovat co 

nejvyšších hodnot, minimálně by měl dosahovat hodnoty 1. 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tímto ukazatelem se měří efektivnost využívání dlouhodobých majetkových částí 

podniku a tvoří důležitou část podkladů pro možnost nových investic. Obrat 

dlouhodobého majetku ukazuje, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok a 

je ovlivněn oceněním jednotlivých částí majetku. (Vochozka, 2011) 

               é            
  ž  

         ý        
 

Tento ukazatel by měl být interpretován v kontextu s užívanou odpisovou a oceňovací 

metodou společnosti, je-li jeho hodnota klesající, tak se relativně zvyšují jeho fixní 

náklady a vzniká tak citlivost podniku na pokles tržeb. (Kislingerová, 2010) 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich prodeje či spotřeby a vyjadřuje, kolik dnů trvá, než se zásoba 

přemění na pohledávku či hotovost. (Vochozka, 2011) 

             á     
 á    

  ž      
 

Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek udává, kolik dnů uplyne mezi vystavením faktury za prodej 

zboží a připsání peněžních prostředků na účet. Doporučená hodnota je v souladu 

s dobou splatností faktur. (Vochozka, 2011) 

                  á     
  á      é        í       á   

  ž      
 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává počet dní, po které zůstávají závazky neuhrazeny a podnik 

tak využívá bezplatný obchodní úvěr od svých dodavatelů. Je vhodné, aby doba obratu 
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závazků převyšovala dobu obratu pohledávek, tedy aby podnik využíval bezúročných 

úvěrů. (Kislingerová, 2010) 

             á    ů   
  á      é        í  á     

  ž      
 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost podniku vyjadřuje, jestli využívá cizí zdroje k financování svých aktiv. Na 

financování podnikových aktivit se podílí jak vlastní, tak cizí kapitál, především u 

velkých podniků není možné, aby podnik financoval všechna svá aktiva z vlastního 

kapitálu, či pouze z kapitálu cizího. Hlavním důvodem pro financování cizími zdroji je 

relativně nižší cena v porovnání s vlastními zdroji, která je dána tzv. daňovým štítem, 

díky kterému lze započítat úrokové náklady do daňově uznatelných nákladů.  Ukazatele 

zadluženosti jsou ovlivňovány čtyřmi faktory, a to daněmi, rizikem, typem aktiv a 

stupněm finanční volnosti podniku (Kislingerová, 2010) 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost, nebo také ukazatel věřitelského rizika udává, kolik procent 

celkových aktiv je financováno dluhem. Čím vyšší je tato hodnota, tím vzrůstá riziko 

pro věřitele.  

      á      ž                 ěř      é            
      é    í       

             
 

Ukazatel věřitelského rizika je vyjádření celkového zadlužení a poměřuje cizí zdroje 

k hodnotě aktiv, dle Vochozky (2011) a Hrdého a Krechovské (2016) by se ukazatel 

měl udržovat pod úrovní 0,5 je doporučený poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu je 

1:1. 
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Koeficient samofinancování 

Jedná se o doplňkový koeficient k celkové zadluženosti a vyjadřuje proporci, v níž jsou 

aktiva společnosti financovány penězi akcionářů. Součet ukazatele samofinancování s 

celkové zadluženosti by měl být roven 1, resp. 100%. (Hrdý, Krechovská, 2016) 

                       á í   
      í      á 

             
 

Koeficient úrokového krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky a využívá se pro určení, 

zda je pro podnik únosné jeho dluhové zatížení. Pokud je hodnota ukazatele 1, tak je 

veškerý zisk využit na úhradu úrokových nákladů, proto se doporučuje, aby hodnota 

byla minimálně 3 (Hrdý, Kerchovská, 2016) 

           ú     é       í   
    

 á      é ú    
 

1.3.4.  Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit celkovou finančně-ekonomickou situaci 

a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla. Dle Synka a kol. (2009) V současnosti se ke 

komplexnímu hodnocení podniku využívají následující metody: 

 Provozní ukazatele 

 Pyramidová soustava poměrových ukazatelů 

 Bonitní modely 

 Bankrotní modely 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele je využívají ve vnitřním řízení společnosti a pomáhají managementu 

analyzovat vývoj aktivity společnosti. Tyto ukazatele vycházejí z nákladů, jejich řízení 

je důležité pro hospodárné využití jednotlivých druhů nákladů. 

Struktura nákladů – udává, jak se daný druh nákladů podílí na celkových nákladech 
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Materiálová náročnost výnosů – vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem 

a energiemi 

Nákladovost výnosů – udává zatížení výnosů podniku celkovými náklady, je žádané, 

aby hodnota v průběhu časové řady klesala 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku – vyjadřuje využití dlouhodobého 

majetku 

Mzdová produktivita – počítá se jako podíl výnosů a mzdy a vyjadřuje, kolik výnosů 

připadá na 1 Kč vyplacených mezd (Růčková, 2015) 

Pyramidová soustava poměrových ukazatelů 

Pro řízení výkonnosti podniku je vhodné využít soustavy ukazatelů jako nástroj pro 

identifikace faktorů ovlivňující výkonnost podniku a jejich vzájemné vazby.(Pavelková, 

Knápková, 2012) Pyramidová analýza uspořádává ukazatele do tvaru pyramidy, na 

jejím vrcholu je základní syntetický ukazatel (většinou rentabilita kapitálu nebo 

rentabilita vlastního kapitálu), který je následně rozkládán do analytičtějších ukazatelů, 

které vysvětlují a kvantifikují jeho změny.(Synek a kol. 2009) 

Pyramidový rozklad DuPont 

Systém ukazatelů DuPont vyjadřuje vzájemné vazby mezi poměrovými ukazateli. 

Vychází ze základní DuPont rovnice: 

                  ž               ý          ý              ý         

Jestliže podnik používá pouze vlastní kapitál, poté se vlastní kapitál rovná aktivům a 

ROE=ROA, jelikož ale většina podniků používá k financování i cizí kapitál je 

základního DuPontova rovnice rozšířena: 

        
      

      í      á 
 

     
   

  ž  
 

  ž  

      
 

      

      í      á 
 

                  ž               ý              č í  á   
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Za pomocí těchto tří nástrojů, nebo dle Synka (2007) pák, manažeři mohou ovlivňovat 

výnosnost vlastního kapitálu. U každého podniku je rozhodující jeden z nich, manažeři 

je kombinují tak, aby dosáhli do nejvyšší výnosnosti vlastního kapitálu. (Synek, 2007) 

 

Obrázek 9 DuPont rozklad 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Bonitní modely 

Hodnocení bonity podniku má za cíl zhodnotit jeho předpoklady a schopnosti dostát 

v plné výši a včas všem svým závazkům, určuje tedy jeho důvěryhodnost. Bonita bývá 

vyjádřena ratingem, podnik je tedy zařazen do hodnotící škály, která stanovuje riziko 

pro věřitele a investory. (Marinič, 2008) 

Tamariho model 

Tento model byl vytvořen v roce 1966, jeho východiskem jsou podílové ukazatele, které 

jsou bodově hodnoceny, a posléze je podnik hodnocen součtem získaných bodů 

(Vochozka, 2011) Tento model lze aplikovat pro hodnocení skupiny podniků, které jsou 

v rámci jednoho odvětví srovnatelně velké. 

Pro výpočet celkového Tamariho indexu (Ta) se sečtou získané hodnoty. Podnik získá 

podnik více než 60 bodů, je hodnocen jako bonitní, za bankrotní podnik je považován 

podnik s hodnotou menší než 30, mezi těmito hranicemi leží tzv. šedá zóna, u které 

nelze jednoznačně určit, zda je podnik bonitní či ne. 

Tabulka 1 Vyhodnocení Tamariho indexu 

Výsledek Hodnocení 

Ta > 60 Bonitní podnik 

60 ≥ Ta > 30 Šedá zóna 

Ta < 30 Bankrotní podnik 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vochozka,2011, s.45) 

Kralickův quicktest 

Tento model je variantou rychlého testu, který vychází ze čtyř ukazatelů, které hodnotí 

finanční stabilitu a rentabilitu. Zprůměrováním všech čtyř ukazatelů získáme výsledné 

skóre. 
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Dle Růčkové (2008) se pro hodnocení využívají následující dílčí ukazatele: 

            í        á   
      í      á 

             
 

        á   í       
   í          á      ý      č í        

       í          
 

              ž   
       í          

  ž  
 

                  
    

             
 

 

Tabulka 2 Kralickův quicktest 

Ukazatel 1 

(Výborně) 

2 

(Velmi dobře) 

3 

(Dobře) 

4 

(Špatně) 

5 

(Ohrožení) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 

>30% >20% >10% >0% negativní 

Doba splácení 

dluhu z CF 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v 

tržbách 

>10% >8% >5% >0% negativní 

ROA >15% >12% >8% >0% negativní 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kislingerová, 2001, s. 75) 

Výsledná známka se vypočítá jako průměr známek jednotlivých ukazatelů. Pokud je 

výsledná hodnota nižší než 2, je podnik považován za bonitní, pokud je hodnota vyšší 

než 3, podnik je ve špatné finanční situaci. (Kislingerová, 2005) 
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Quicktest „Kislingerová“ 

Tento model vychází z Quicktestu Kralicka, prof. Kislingerová ho pro aplikování na 

prostředí České republiky lehce modifikovala. Hlavní rozdíl mezi modely je, že 

Kralicek využívá v model tzv. Bilanční Cash-flow, tedy cashflow upravené na 

okamžitou (nikoliv tokovou) veličinu, naopak Kislingerová (2005) uvádí, že pro České 

prostředí je nutno počítat následovným způsobem: 

CFKislingerová = Výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + změna stavu rezerv 

Na rozdíl od původního modelu: 

CFKralicek = bilanční zisk (ztráta) + příděly do rezervních fondů - rozpuštění rezervních 

fondů + příděly do rezerv - rozpuštění rezerv + odpisy (Kislingerová, 2005) 

Index bonity 

Dalším modelem pro určení bonity podniku je index bonity. Tento model je sestaven 

z šesti vybraných ukazatelů, a to rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu, 

provozní pohotové likvidity, ukazatelem krytí zásob provozním kapitálem, krytím dluhů 

a úrokového krytí. U rentability aktiv je v souladu s aplikací finanční páky limitem 

průměrná úroková míra a u rentability vlastního kapitálu zdaněná úroková míra. Dle 

Vochozky (2011) se index bonity vypočítá následujícím vzorcem, největší váhu při 

výpočtu má ukazatel rentability aktiv. 

                 
         

   í       
      

      

   í       
    

   

      
   

   

 ý    

     
 á    

 ý    
     

 ý    

      
 

Pokud je výsledná hodnota menší než nula, jedná se o bankrotní podnik, naopak 

hodnota vyšší než nula vypovídá, že podnik je bonitní. (Vochozka, 2011) Dle Mariniče 

(2008) skóre 2,0 a více bodů představuje pevné finanční zdraví podniku, naopak již 

hodnota 0,5 až 0,99 vypovídá o slabším finančním zdraví podniku. 

  



38 
 

Aspekt Global Rating 

Model Aspekt Global Rating byl vytvořen společností ASPEKT Central Europe Group 

a.s. pro ratingové hodnocení podniku v českém prostředí. Model je složen ze 7 

ukazatelů, které obsahují 20 položek účetních výkazů a zaměřuje se na provozní část 

hospodaření podniku, jeho cílem je minimalizovat vliv různosti odvětví na výsledky 

podniku. Index zařadí podnik do devítibodové stupnice. (Sedláček, 2011) 

                  

Kde: 

A ukazatel provozní marže = provozní VH+ odpisy/tržby za prodej výrobků a služeb 

Dolní mez -0,5; horní mez 2 

B ukazatel ROE = EAT/vlastní kapitál 

Dolní mez -0,5; horní mez 2 

C ukazatel krytí odpisů = provozní VH+odpisy/odpisy 

Dolní mez 0; horní mez 2 

D ukazatel krátkodobé likvidity = (finanční majetek+(krátkodobé 

pohledávky*0,7))/krátkodobé závazky+krátkodobé bankovní úvěry) 

Dolní mez 0; horní mez 1 

E kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál/aktiva 

Dolní mez 0; horní mez 1,5 

F ukazatel provozní rentability aktiv = provozní VH+odpisy/aktiva 

Dolní mez -0,3; horní mez 1 

G ukazatel využití aktiv = tržby za prodej vlastních výrobků a zboží / aktiva celkem 

Dolní mez 0; horní mez 0,5 
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Tabulka 3 Vyhodnocení Global Aspekt Rating 

Rating Výsledná hodnota Kvalifikace podniku 

AAA > 8,5 Optimálně řízený podnik 

AA 7 ≤ AGR < 8,5 Velmi dobře hospodařící podnik 

A 5,75 ≤  AGR< 7 

Zdravý a stabilní podnik s minimálními rezervami v rentabilitě či 

likviditě 

BBB 4,75 ≤ AGR < 5,75 Stabilní, průměrně hospodařící podnik 

BB 4 ≤ AGR < 4,75 Průměrně hospodařící podnik s rezervami ve finančním zdraví 

B 3,25 ≤ AGR < 4 Podnik s problémy 

CCC 2,5 ≤ AGR < 3,25 Podprůměrně hospodařící podnik 

CC 1,5 ≤ AGR < 2,5 Nezdravě hospodařící podnik 

C AGR < 1,5 Podnik na pokraji bankrotu 
(Zdroj: Finanalysis, 2018) 

Bankrotní modely 

Pomocí bankrotních modelů lze určit, zda podnik není v dohledné době ohrožen 

bankrotem. Tyto modely vycházejí z předpokladů, že podniky před bankrotem vykazují 

určité symptomy, jako problémy s likviditou, rentabilitou vloženého kapitálu či výši 

čistého pracovního kapitálu. (Růčková, 2008) 

Altmanův index 

Altmanova analýza souhrnně zhodnocuje finanční zdraví podniku, pomocí jediného 

čísla, téže označováno jako Z skóre, které je složeno z pěti ukazatelů. Mezi tyto 

ukazatele patří rentabilita, zadluženost, likvidita a struktura kapitálu a na základě 

empirických výzkumů je k nim přiřazena jejich váha. Altmanův index má dvě podoby, 

pro podniky neobchodovatelné či obchodovatelné na kapitálovém trhu. Jelikož je práce 

praktikována na společnost s ručením omezeným, je níže uveden pouze Altmanův index 

pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu.(Scholleová, 2008) 

                                              

kde: 

X1 = čistý pracovní kapitál/aktiva 

X2= nerozdělený zisk minulých let/aktiva 

X3= EBIT/aktiva 
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X4= vlastní kapitál/cizí zdroje 

X5= tržby/aktiva 

Tabulka 4 Stupnice hodnocení Altmanova indexu 

Rozmezí hodnot Hodnocení finanční situace podniku 

Z > 2,9 Finančně zdravý podnik 

1,23 < Z < 2,89 „šedá zóna“ – možné finanční potíže 

Z < 1,23 Závažné finanční problémy, hrozba bankrotu 

(Zdroj: Upraveno dle: Scholleová, 2008, s. 192) 

IN05 

Index IN05 je dalším z modelů, který vyjadřuje pomocí jednoho čísla zhodnocení 

finanční situace podniku. Patří do skupiny IN indexů, jeho předchůdci jsou indexu 

IN95, IN99 a IN01. Index 05 představuje aktualizaci indexu IN01, a jeho výhodou je, že 

byl vytvořen přímo v českých podmínkách a měl by tedy mít lepší vypovídající 

schopnost pro české podniky. Index vychází přímo z dat z účetní uzávěrky a dle 

vypočtených hodnot lze předpovídat očekávaný vývoj. 

                                   

kde: 

A= aktiva/cizí zdroje 

B= EBIT/nákladové úroky 

C=EBIT/aktiva 

D=výnosy(tržby)/aktiva 

E=oběžná aktiva/krátkodobé závazky (Scholleová, 2008) 
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Tabulka 5 Vyhodnocení IN05 

Rozmezí hodnot Hodnocení finanční situace podniku 

IN05 > 1,6 Finančně zdravý podnik 

0,9 < IN05 < 1,6 „šedá zóna“ – možné finanční potíže 

IN05 < 0,9 Závažné finanční problémy, hrozba bankrotu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Scholleová,2008, s. 193) 

Taflerův bankrotní model 

Taflerův bankrotní model je založen na ukazatelích, které odrážejí klíčové 

charakteristiky platební neschopnosti podniku. 

                               

kde: 

R1= EBT/krátkodobé závazky 

R2=oběžná aktiva/cizí kapitál 

R3=krátkodobé závazky/celková aktiva 

R4=celkové tržby/celková aktiva 

Pokud je T > 0,3, tak má podnik velmi malou pravděpodobnost, že dosáhne bankrotu, 

pokud je Z< 0,2, tak má podnik vyšší pravděpodobnost bankrotu. (Vochozka, 2011) 

Zmijewski model 

Tento model se využívá při predikci možnosti úpadku finančních subjektů. Autor 

modelu Mark E. Zmijewski v něm využil základní metody probit analýzy, tedy typ 

regrese, kdy se tvar výstupní křivky převede na přímku a tu lze poté analyzovat 

regresními metodami. Při sestavování modelu bylo využito 40 zkrachovalých podniků a 

800 podniků prosperujících, tedy rozložení, které dle autora odpovídá skutečné situaci 

na trhu. (Zmijewski, 1984) Model se kompletuje pomocí tří ukazatelů, a to finanční 

pákou, likviditou a rentabilitou aktiv. Model je více používán pro jeho přesnost oproti 

ostatním bankrotním modelům.(Grice, 2010) 
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     č í  á   
           

      á       
 

          
  ěž á       

  á      é  á     
 

                  
č   ý     

      á       
 

Výsledky ukazatelů se vynásobí hodnotou 1,8138 (tj. π/√3) se dosadí do následujícího 

vzorce: 

                        č í  á                   

Poté se vypočítá pravděpodobnost pomocí vzorce: 

  
 

     
 

Výsledné hodnoty vychází v intervalu mezi 0 a 1, a platí: 

0,5 < P ≤ 1 podnik je ohrožen bankrotem 

0 ≤ P ≤ 0,5 bezpečná zóna  

Ohlsonův model 

Ohlsonův predikční model je oproti Zmijewskeho modelu založen na logit analýze, 

která stejně jako probit analýza připouští výsledky pouze v intervalu od 0 do 1, kde 

bankrot je 0 a 1 je finančně zdravý podnik, nicméně bod zlomu je nastaven na 0,38, aby 

se minimalizovala možnost chyby. Ohlsonův model analyzoval 105 bankrotních a 2058 

nebankrotních průmyslových podniků v letech 1970-1976 a na základě zkoumání byl 

v roce 1980 sestaven následující vzorec. (Avenhuis,2013) 
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kde: 

X1 – log (celková aktiva/deflátor HDP) 

X2- celkové dluhy/celková aktiva 

X3 – ČPK/celková aktiva  

X4 – Krátkodobé dluhy/oběžná aktiva 

X5 – 1, pokud celkové dluhy převyšují celková aktiva, jinak 0 

X6 – EAT/celková aktiva 

X7 – (EAT+odpisy)/celkové dluhy 

X8 – 1, pokud je EAT záporný minimálně předcházející 2 roky, jinak 0 

X9 – změna čistého zisku  

Tento model dosáhl 86% úspěšnosti při testovacím vzorku, jedná se tedy o model 

s vysokou vypovídající hodnotou. Ovšem výsledek je ještě třeba převést následujícím 

vztahem. (Avenhuis,2013) 
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1.4.  Moderní přístupy k měření finanční výkonnosti 

Vznik moderních přístupů k měření finanční výkonnosti je vázán především na nutnost 

využití vhodnějších nástrojů pro finanční analýzu, které by lépe respektovaly hodnoty 

vlastnických podílů. Klasické elementární metody je využívají především k finančnímu 

řízení z pohledu plnění manažerských cílů a využívají pouze účetní ukazatele. Moderní 

metody zahrnují do vyhodnocení kalkulaci rizika a rozsah vázaného kapitálu. Při 

vyhodnocování finanční situace podniku je tedy vhodné využít vedle elementárních 

metod také metody moderní, které lépe vystihují naplnění základního podnikatelského 

cíle – zvyšování tržní hodnoty podniku. (Růčková, 2015) 

1.4.1. Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 Ekonomická přidaná hodnota jako metoda hodnocení výkonnosti podniku byla 

založena na ekonomickém zisku, představující ekonomický (mimořádný) zisk, který 

podnik vytvoří po úhradě veškerých nákladů, včetně všech nákladů na kapitál.  Základ 

tohoto kritéria lze najít v mikroekonomii, která uvádí, že cílem podniku je 

maximalizace zisku. Ekonomická přidaná hodnota však bere v úvahu zisk ekonomický, 

nikoliv účetní. Ekonomický zisk je rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady, tedy 

náklady, které kromě účetních nákladů obsahují i oportunitní náklady. Náklady ušlých 

příležitostí (oportunitní náklady) představují peněžní částky, které byly ztraceny 

nevynaložením zdrojů (práce, kapitál) na nejlepší alternativní použití. (Kislingerová, 

2001) Ekonomické pojetí zisku bylo známé již v 18. století, nicméně chyběla technika 

jeho měření, která byla zavedena až poradenskou společností Stern Steward & Co., a to 

pomocí ukazatele EVA, který byl zaregistrovaný v roce 1989 jako ochranná 

známka.(Pavelková, Knápková, 2012) 

„Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení 

či snížení hodnoty pro své vlastníky.“ (Pavelková, Knápková, 2012) 

Ukazatel EVA se stal rozšířeným měřítkem výkonnosti a oproti měřítkům založených 

na rentabilitě kapitálu má dle Pavelkové a Knápkové (2012) následující odlišnosti: 

 EVA je absolutní ukazatel, je tedy samotně využitelným kritériem pro 

hodnocení výkonnosti; 
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 EVA zahrnuje také alternativní náklady investovaného vlastního kapitálu, 

vychází tedy ze zisku v ekonomickém pojetí; 

 EVA bere v úvahu při výpočtu nákladu kapitálu pouze kapitál, který je vázaný 

v aktivech využívaných k hlavní podnikatelské činnosti (kapitál investorů 

očekávající výnos z jeho alokace do podniku) a nezahrnuje výnosy a náklady 

spojené s mimořádnou událostí či nestandardní aktivitou. 

Nejčastěji se ukazatel vyjadřuje: 

                 

kde: 

NOPAT (Net Operating Profit After taxes) = zisk z operativních činností podniku po 

zdanění  

C = kapitál vázáný v aktivech, která se využívají k hlavnímu provozu podniku. Tyto 

aktiva se označují NOA (Net Operating Assets), tedy čistá operativní aktiva 

WACC (Weighted Average Costs of Capital) = průměrné vážené náklady na kapitál  

Hodnota ukazatele EVA by měl být kladný, jedině tehdy vzniká nová, tzv. přidaná 

hodnota, která zvyšuje hodnotu podniku. Pokud je provozní hospodářský výsledek vyšší 

než kapitálové náklady, tzn. EVA<0 , lze říct, že ve sledovaném období podnik vytvořil 

hodnotu pro své akcionáře a vlastníky. (Kislingerová, 2001) 

Jiný způsob vyjádření EVA může být: 

                  

kde: 

RONA = Rentabilita čistých operativních aktiv (RONA= NOPAT/C) 

Pro mezipodnikové srovnání či srovnání výkonnosti v jednotlivých obdobích lze použít 

pouze tzv. spread (RONA-WACC), případně vztáhnout výsledek EVA např. k tržbám. 

Jeli rentabilita čistých operativních aktiv než náklady na kapitál, dosahuje EVA 
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kladných hodnot a podnik tak přispívá svou činností k zvýšení hodnoty vlastnických 

vkladů. (Knápková, Pavelková, 2010) 

Pokud máme dostupné veškeré vstupní údaje, je výpočet EVA poměrně jednoduchý, 

nicméně vymezení vstupních údajů je složité, je při něm nutná konverze účetního 

modelu na model ekonomický. Autoři modelu pro vymezení vstupních údajů využili 

164 úprav, které jsou jejich obchodním tajemstvím, nejvýznamnější jsou následující 4 

úpravy, které jsou dostačující. (Mařík, 2005) 

 Konverze na operativní aktiva 

 Konverze finančních zdrojů 

 Konverze daňová 

 Konverze akcionářská 

Výpočet operativních aktiv NOA 

Rozvaha je základ pro výpočet operativních aktiv, aktiva jsou dle Knápkové a kol. 

(2013) upravovány následujícími kroky: 

1. Aktivace těch položek, které nejsou v aktivech vykazovány  

2. Vyčlenění neoperativních aktiv 

3. Snížení aktiv o neúročený cizí kapitál 

V rámci úpravy rozvahy je tedy vhodné aktivovat náklady, které v budoucnu přinesou 

dlouhodobý užitek, např. náklady na reklamu, vzdělávání pracovníků, výzkum a vývoj. 

Tyto náklady je vhodné přičíst k NOPAT a následně odečíst odpovídající odpis, jelikož 

jsou náklady vykázány v jednom roce. Pokud podnik hospodaří s pronajatým majetkem 

formou leasingu, či má majetek v nájmu, je nutné toto aktivum do NOA započítat. 

(Pavelková, Knápková, 2012) Dále by měla být zahrnuta hodnota goodwillu, tedy rozdíl 

mezi tržní cenou podniku a reálně oceněnými závazky a aktivy. Goodwill může nabývat 

kladných i záporných hodnot. 

Zjištění operativního hospodářského výsledku NOPAT 

Operativní zisk je tvořen pomocí zapojení čistých operativních aktiv do činností 

podniku, proto je třeba při určení NOPAT vycházet z aktiv tvořící NOA. Základ pro 
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výpočet tvoří hospodářský výsledek z běžné činnosti (který obsahuje jak hospodářský 

výsledek provozní, tak hospodářský výsledek finanční) nebo hospodářský výsledek 

provozní.  

                 

Při využití hospodářského výsledku běžné činnosti je nutné vyloučit placené úroky 

z finančních nákladů, tedy jejich přičtení k výsledku hospodaření, jelikož by se při 

výpočtu EVA objevili ve výpočtu dvakrát. Dále je nutné vyloučit z výsledku 

hospodaření mimořádné položky, které se svou výši nebudou opakovat (např. prodej 

dlouhodobého majetku, mimořádné odpisy majetku, mimořádné rezervy aj.), výnosy 

z nepotřebných aktiv, náklady a výnosy z finančního majetku který není započítán 

v operativních aktivech. Dále je třeba vyloučit také náklady na výzkum a vývoj, 

reklamu a náklady na vzdělávání zaměstnanců aj., a nahradit je odhadem odpisů těchto 

aktivovaných nákladů. (Pavelková, Knápková, 2012) Jelikož NOPAT je operativní zisk 

po zdanění, je nutné opravit výši daně na tzv. upravenou daň, která by byla teoreticky 

zaplacena z operativního zisku. Nejpřesnější výsledek získáme, pokud budeme vycházet 

ze splatné daně pro daný rok, kterou snížíme nebo zvýšíme o daňové úspory z nákladů a 

daňovou povinnost z výnosů o které se operativní hospodářský výsledek liší oproti 

výsledku hospodaření za účetní období. (Knápková, a kol. 2013) 

                                                   

                         

(Knápková a kol., 2013,str. 165) 

Určení nákladu kapitálu WACC 

Průměrné vážené náklady na kapitál se určí jako vážený průměr nákladů vlastního a 

cizího kapitálu ve tvaru: 
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kde:  

Rd = náklady na cizí kapitál 

Re = náklady na vlastní kapitál 

C= celkový kapitál 

D = cizí kapitál 

E = vlastní kapitál 

t = koeficient daně z příjmu právnických osob 

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál se vypočítají jako vážený průměr z úrokových sazeb 

z poskytnutého cizího kapitálu, je nutno vzít potaz také vliv daní, jelikož úroky jsou 

náklad, který snižuje daňový základ pro výpočet daně (tzv. daňový štít) 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou stanoveny výnosovým očekávání majitelů podniku, 

očekávaný výnos je stanoven na základě alternativní investice se stejnou mírou rizika, je 

to tedy takový výnos, který by byl získán ze stejně rizikové investice, Pro určení 

nákladů vlastního kapitálu lze využít několik způsobů. 

Výpočet nákladů na vlastní kapitál pomocí modelu CAPM 

Tento model je využíván na vyspělých kapitálových trzích pro výpočet rizika. Riziko je 

v něm rozděleno na riziko systematické, které vyplývá z ekonomického vývoje a 

ovlivňuje všechny podniku na trhu, a riziko nesystematické, které je pro každý podnik 

individuální. 
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kde: 

re = náklady vlastního kapitálu (%) 

rf = bezriziková úroková míra 

β = koeficient vyjadřující relativní rizikovost daného podniku k průměrné rizikovosti na 

trhu 

(rm-rf) = riziková prémie kapitálového trhu 

Pokud je koeficient β roven 1, tak se cena akcie mění stejně jako ceny na trhu, pokud je 

méně či více než 1, tak je akcie méně či více riziková než průměrné tržní riziko. 

Stanovení nákladů vlastního kapitálu modelem INFA  

Tento model je využíván Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a využívá 

se pro stanovení nákladů vlastního kapitálu pro výpočet EVA. 

re = rf + rpodnik + rfinstr + rfinstab + rLA 

Bezriziková sazba (Rf) je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů (MPO, 

2016) 

Přirážka za podnikatelské riziko (Rpodnik) je odvozena od rentability aktiv vypočítané 

z EBIT, pokud je ROApodniku vyšší než hodnota průmerné ROA v odvětví, poté je 

přirážka za riziko 0, pokud je podniková ROA záporná, tak 10%, v rozmezí se 

Stanovuje dle vzorce: 

rpodnik = (ROAØ – ROA)2 * 10 / ROAØ2 

 

kde: 

ROA = rentabilita aktiv podniku, 

ROAØ = průměrná hodnota rentability aktiv v odvětví. 
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Přirážka za finanční strukturu je vypočítána z ukazatele úrokového krytí. Pokud je 

ukazatel úrokového krytí vyšší než 3 je přirážka nulová naopak pokud je menší než 1 

tak je ve výši 10%. Pro rozmezí se využívá následující výpočet: 

               * 10/4 

kde IC je ukazatel úrokového krytí 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (RFINSTAB) je navázána na likviditu a 

charakterizuje vztahy životnosti aktiv a pasiv, kde jsou hodnoty stanoveny individuálně 

pro každé odvětví a dále je nutno zohlednit finanční sílu společnosti a i například 

existenci velké mateřské společnosti, díky které si podnik může dovolit nižší 

likviditu.(MPO,2012) 

K výpočtu se využívá ukazatel běžné likvidity, pokud je likvidita vyšší než 1,5 poté je 

přirážka nulová, pokud je nižší než 1, tak dosahuje hodnoty 10%. Pokud je hodnota 

mezi hranicemi, využívá se výpočet: 

                       

Kde CR je ukazatel běžné likvidity. 

Riziková přirážka za velikost podniku (RLA) je spojena s velikostí úplatných zdrojů 

podniku (součet VK, bankovních úvěrů a dluhopisů) Pokud jsou úplatné zdroje menší 

než 100 mil. Kč, poté je RLA 5%, pokud je na 3mld. Kč, tak je RLA rovno nule. Pro 

výpočet středních hodnot využívá ministerstvo průmyslu následující vzorec: 

    
       

     
 

Přičemž UZ jsou dosazeny v mld. Kč. 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko (RPOD) je navázán na předmět činnosti 

podniku, ukazatel produkční síly a splnění podmínky pro práci s cizím kapitálem. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu využívá pro stanovené této hodnoty ratingový model 

INFA. (MPO, 2012) 
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Dle odhadu nákladů vlastního kapitálu jsou rozděleny podniky do čtyř kategorií dle 

Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO, 2016): 

 

Obrázek 10 Rozdělení podniků dle odhadu vlastního kapitálu dle Ministerstva průmyslu a obchodu 

 (Zdroj: MPO, 2016) 
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Pyramidový rozklad EVA 

 

Obrázek 11 Pyramidový rozklad EVA 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Pavelková a Knápková, 2012, s. 114) 

Ukazatel EVA vychází z ekonomického zisku, který zahrnuje alternativní náklady a je 

zaměřen na tvorbu hodnoty pro vlastníky, je tedy vhodným ukazatelem pro vlastníky 

podniku.(Kislingerová, 2001) 
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Dle Pavelkové a Knápkové (2012) lze ukazatel EVA využít jako nástroj: 

- Měření a řízení výkonnosti podniku 

- Motivování a řízení zaměstnanců 

- Oceňování podniku a akvizic 

- Hodnocení investičních projektů 

Pro výpočet EVA jsou vstupními daty pouze náklady a výnosy spojené s hlavní 

výdělečnou činností a aktiva využívaná v hlavní výdělečné činnosti, ukazatel EVA tedy 

není ovlivněn mimořádnými událostmi. Tento ukazatel je ovšem náročný na úpravu dat 

v účetních výkazech pro výpočet čistých provozních aktiv a čistého operativního zisku, 

a tento ukazatel není očištěn o inflaci. (Pavelková, Knápková, 2012)  

1.4.2. Další moderní přístupy k měření finanční výkonnosti 

V následující kapitole jsou zmíněné další moderní metody pro měření výkonnosti 

podniku. Tyto metody se týkají hodnocení výkonnosti podniků, které mají veřejně 

obchodovatelné akcie a pro hodnocení výnosnosti investic, nicméně v této práci 

nebudou využity. 

MVA Tržní přidaná hodnota 

Ukazatel MVA (Market Value added) je využíván pouze společnostmi, jejichž akcie 

jsou obchodovatelné na burze a je měřítkem výkonnosti podniku, jejím výsledkem je 

rozdíl tržní hodnoty akcií a investovaného kapitálu. Podnik se snaží o co nejvyšší 

hodnoty tohoto ukazatele, jelikož tak dochází k zhodnocení investice na kapitálovém 

trhu. (Vochozka, 2011) 

                                            

Navýšení MVA nelze dosáhnou pouze navýšením vloženého kapitálu, i přesto že tím 

vzroste hodnota podniku. Pokud je zisk z investovaného kapitálu vyšší než náklady na 

kapitál, dochází k zvýšení MVA.(Pavelková, Knápková, 2012) 

Excess Return 

Excess return je další ukazatel vycházející z tržní hodnoty. Jedná se o rozdíl mezi 

skutečnou hodnotou bohatství (budoucí hodnota přínosů pro vlastníky) a očekávanou 
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hodnotou bohatství (hodnota investovaného kapitálu ke konci sledovaného období) 

v určitém období. Tento ukazatel bere v potaz požadavky investora na zhodnocení 

kapitálu, tedy i přínosy z držení investice, jde tedy v hodnocení výkonnosti dále než 

MVA. (Pavelková, Knápková, 2012) 

DCF Diskontované cash flow 

Metoda diskontovaného cash flow (Discounted cash flow) se využívá k měření 

výkonnosti podnikových investic. Výpočet je založen na diskontování volných 

peněžních toků z dané investice, je zde zohledněno riziko spojené s investicí a také čas, 

ve kterém jsou tyto peněžní tok produkovány. Měřítkem diskontovaného cash flow je 

NPV - čistá současná hodnota nebo IRR - vnitřní výnosové procento. (Pavelková, 

Knápková, 2012) 

     
   

      

 

   

   

kde: 

n = doba životnosti investice 

i = diskontní míra, která odráží požadovanou výnosnost investice 

   = peněžní toky z realizace investičního projektu v jednotlivých letech životnosti 

investice 

K = kapitálový výdej spojený s investicí 

Pokud je NVP větší než 0, je projekt pro společnost přijatelný jelikož zaručuje 

požadovanou míru výnosu a současně zvyšuje tržní hodnotu podniku, pokud se NVP 

rovná 0, je projekt indiferentní z hlediska tvorby hodnoty, a pokud je NVP menší než 0 

tak projekt nedosahuje požadovanou míru výnosu. (Pavelková, Knápková, 2012) 
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Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) je taková míra výnosnosti, při 

které se čistá současná hodnota investice rovná nule. Ukazatel udává předpokládanou 

výnosnost investice. (Pavelková, Knápková, 2012) 

       
    

         
         

kde: 

iN =diskontní sazba, při které je NPV kladná 

iN =diskontní sazba, při které je NPV záporná 

CFROI 

Ukazatel CFROI (Cash flow Return on Investment) je podobný ukazateli DCF, jedná se 

o odhad reálné výnosnosti veškerých aktiv podniku, které lze považovat za portfolio 

projektů. Toto měřítko vychází z odborného odhadu budoucích peněžních toků, a to za 

předpokladu, že odhadovaná výše peněžních toků zůstane stejná i v následujících 

obdobích investice, a odhad je založen na předpokladu konečných peněžních toků, tedy 

na konci investice je ponechána hodnota neodepisovaných aktiv, které jsou považována 

za prospěšná. (Pavelková, Knápková, 2012) 

   
    

          

 

   

 
  

          
 

kde: 

I = Investice (brutto) 

n =doba ekonomické životnosti 

t = jednotlivé roky budoucího období n 

BCF = brutto cash flow v jednotlivých letech upravené o inflaci 

NA = hodnota neodepisovaných aktiv 
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2. Analýza současného stavu 

Tato část práce se zabývá analýzou finanční situace konkrétního podniku. Nejprve bude 

představena analyzovaná společnost, a to uvedením základních údajů o společnosti, její 

historie, organizační struktura a vývoj počtu zaměstnanců. 

2.1.  Představení společnosti 

Název společnosti: Atlas Copco Services, s.r.o. 

Identifikační číslo: 27764907 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Holandská 1006/10, Stýřice, 639 00 Brno 

Datum zápisu:  10.4.2006 

Předmět podnikání: 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 

- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

- Obráběčství 

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

- Zámečnictví, nástrojařství 

2.1.1. Historie společnosti 

Společnost Atlas Copco Services, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 

2006 a původně byla navržena jako opravárenské středisko pro Evropské zákazníky 

skupiny Edwards. Hlavním předmětem podnikání je vykonáván v high-tech 

opravárenském centru v Brně, Tuřanka 1302/100 a vedlejší předmět podnikání, tedy 

činnost finančního centra sdílených služeb je vykonávána v moderních kancelářích CTP 

Parku v Brně na ulici Holandská 1006/10. Středisko sdílených služeb i opravárenské 

centrum poskytuje služby externím i interním zákazníkům, více jak 90% je poskytováno 
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do zahraničí, obchodní činnost společnosti je zaměřena především na území České 

republiky a regionu střední a východní Evropy. 

 Opravárenské středisko je založeno na principu servisní výměny, jedná se o opravu 

vakuových čerpadel prostřednictvím poskytovatelů výměnného servisu. Dále se 

společnost zabývá poruchovým servisem a preventivní údržbou pro trhy s polovodiči, 

chemický průmysl a ostatní trhy využívající vakuovou technologii. Společnost 

poskytuje služby servisní výměny, tedy poskytnutí opravené vývěvy za použitou, či 

navrácení stejné vývěvy a preventivní údržbu. Mezi typy čerpadel, pro které společnost 

poskytuje servis, patří suché rotační vývěvy, olejové rotační vývěvy aj. Hlavní aplikace 

vakuové technologie je ve farmaceutickém průmyslu, polovodičovém průmyslu, 

chemickém a tabákovém průmyslu či při výrobě mikroskopů a spektometrů.  

Společnost Edwards Limited je jediným společníkem společnosti. Do konce roku 2013 

společnost Atlas Copco Services, s.r.o. (dříve Edwards Services, s.r.o.) patřila pod 

společnost Edwards Group Limited, od 9. ledna 2014 je konečnou mateřskou 

společností Atlas Copco AB se sídlem ve Švédsku, která akvizovala společnost 

Edwards Limited a stala se tak jejím 100 % vlastníkem.  

V průběhu posledním let byl úspěšně dokončen projekt na začlenění společnosti do 5 

nových divizí v rámci Vacuum Technique Business Area který měl za cíl decentralizaci 

společnosti v oblasti reportování a manažerského rozhodování. 

2.1.2. Organizační struktura společnosti 

Společnost Atlas Copco Services s.r.o. (původně Edwards Services s.r.o.) je součástí 

dvou nadnárodních skupin. Do roku 2014 byla společnost součástí pouze skupiny 

Edwards Limited, podporovala tedy pomocí servisního střediska vakuovou techniku, 

kterou se společnost Edwards zabývá. Společnost Edwards Limited byla v roce 2014 

koupena skupinou Atlas Copco, která se zabývá kompresorovu technikou, a od tohoto 

roku především centrum sdílených služeb začalo podporovat i konečnou mateřskou 

společnost. 
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Obrázek 12 Organizační struktura společnosti Atlas Copco Services s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oddělení finančních služeb je rozděleno na CT (Compressor Technique), která 

podporuje svými službami konečnou mateřskou společnost Atlas Copco, a dále VT 

(Vacuum Technique), která podporuje skupinu Edwards Limited. 

Společnost Atlas Copco je nadnárodní společnost se sídlem ve Švédsku operující na 

světových trzích. 30 % zisku je generováno v Evropě, dalších 30 % v Asii a Austrálii, 

24 % v Severní Americe, 9 % v Africe a na Blízkém východě a 7 % v Jižní Americe. 

Společnost je založena na principu decentralizovaných odpovědností a autorit. Hlavní 

operace společnosti jsou rozděleny do pěti podnikových oblastí a 27 divizí. Společnost 

si udržuje strukturu holdingu, na základě které si udržuje sjednocenou podnikovou 

strukturu. Společnost využívá některé entity jako poskytovatele služeb pro řízení 

interních procesů. (Atlas Copco, 2017) 

Skupina Edwards je nadnárodní společnost operující na světových trzích ve více než 30  

zemích pomocí svých výrobků vakuové techniky. Společnost má sídlo ve Velké Británii 

a je strukturována do oddělených podnikových oblastí. V České republice působí 

společnost pomocí společnosti Edwards s.r.o. se sídlem v Lutíně, a Atlas Copco 

Services, s.ro. se sídlem v Brně. 

Atlas Copco AB 
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Vývoj počtu zaměstnanců 

Tabulka níže obsahuje údaje o průměrném počtu zaměstnanců a mzdových nákladem ve 

sledovaném období. Počet zaměstnanců se každý rok zvyšoval, v roce 2013 v průměru o 

8, v roce 2014 v průměru o 18, v roce 2015 průměrně o 9 a největší nárůst byl 

zaznamenán v roce 2016, kdy průměrný počet zaměstnanců vzrostl o 29. Mzdové 

náklady se vzestupně zvyšovaly s nárůstem počtu zaměstnanců. Nárůst zaměstnanců byl 

zaznamenán po akvizici skupinou Atlas Copco, kdy došlo k rozšíření centra sdílených 

služeb, v roce 2016 finanční část střediska sdílených služeb posílila svůj tým o 80 

nových zaměstnanců podporující interní zákazníky v rámci skupiny Atlas Copco. 

Tabulka 6 Průměrný počet zaměstnanců 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrný počet zaměstnanců 190 198 216 225 258 

Mzdové náklady (tis.Kč) 117 757 145 677 172 447 176 139 213 459 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 1 Průměrný počet zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.2.  Analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti 

Tato část práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Tyto 

analýzy napomohou správnému pochopení faktorů, které působí na společnost a doplní 

následnou finanční analýzu. Pro analýzu vnějšího okolí bude použita PESTLE analýza a 

Porterův model pěti sil, pro analýzu interního prostředí analýza 7S a SWOT. 

2.2.1. PESTLE analýza 

Tato analýza se zabývá jednotlivými vnějšími faktory působící na společnost. Tato 

analýza pomáhá zhodnotit perspektivu a potenciál podniku. 

Politické faktory 

Každá společnost je ovlivněna politickou stabilitou země, ve které působí. Česká 

republika má demokratický vícestranickým systém. Zákonodárnou moc tvoří 

dvoukomorový parlament, složen z poslanecké sněmovny a senátu, výkonná moc je 

delegována na vládu v čele s předsedou a prezidenta a soudní mode je realizována 

pomocí čtyřčlánkové soudní soustavy. 

Současná čtrnáctá vláda samostatné České republiky byla jmenována prezidentem 

Milošem Zemanem 13. Prosince 2017 a 16. ledna 2018 ji byla vyslovena nedůvěra a od 

24. ledna 2018 je v demisi. Předsedou vlády je Andrej Babiš. 

Prohlášení vlády se soustřeďuje na realizaci šesti strategických směrů rozvoje České 

republiky: 

- Digitalizace 

- Hájení zájmů České republiky ve sjednocující se Evropě, eliminace daňových 

úniků 

- Sestavení strategického investičního programu 

- Důchodová reforma 

- Vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních 

- Posílení bezpečnosti (Vláda, 2018) 
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 „Prioritami Ministerstva financí budou zjednodušení a elektronizace daňového 

systému, přičemž se v maximální možné míře budeme zasazovat o přesun komunikace s 

finančním úřadem do online prostředí, zavedení nových účinných postupů při správě 

daní mezinárodních korporací a efektivní sestavování a plnění státního rozpočtu.“ 

(Vláda, 2018) 

Vláda klade důraz na zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů na investice 

z Evropské Unie. Dále prosazuje stabilní daňové prostředí a cílí na spravedlivé 

podmínky pro práci a podnikání. 

„Budeme podporovat rozvoj sdílené ekonomiky a sdílených služeb a na domácí i 

zahraniční úrovni prosazovat efektivní organizační či legislativní řešení problémů 

spojených s nelegální konkurencí ze strany subjektů využívajících tuto oblast k 

dosahování zisků“ (Vláda, 2018) 

V současné době se vláda nepovažuje za stabilní, jelikož jí byla vyslovena nedůvěra, 

nicméně ani změna aktuální vlády by neměla přinést tak radikální změny, které by 

mohly ovlivnit fungování podniků na území České republiky. 

Ekonomické faktory 

Česká republika patří k vysoce rozvinutým zemím v regionu střední a východní Evropy. 

Ekonomický růst v Evropské Unii v roce 2017 výrazně překonal očekávání a došlo tak 

k přechodu do fáze ekonomické expanze. Pokračování ekonomického růstu v České 

republice je podporováno příznivým vývojem v zemích hlavních obchodních partnerů. 

Jako hlavní bariéra dalšího růstu je situace na trhu práce, která vykazuje symptomy 

přehřívání. Příští růst by měl být doprovázen zlepšením situace na trhu práce, vysokou 

důvěrou ekonomických subjektů a z toho následně vyplývající nárůst spotřeby 

domácností a oživení investic. (Ministerstvo financí ČR, 2018) 

Dle ministerstva financí se meziroční růst HDP ve 4. čtvrtletí roku 2017 zrychlil o 5,5 

% a hospodářská růst se nepatrně zrychlil o 0,8 %. Významnou složkou užití je spotřeba 

domácností, která se meziročně zvýšila o 4,3 % díky vysoké dynamice objemu mezd, 

ale také v důsledku poklesu míry úspor. Meziroční růst spotřebitelských cen se v roce 

2017 až na vyjímky pohyboval v horní polovině tolerančního pásma 2 %. Nevyužité 
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zdroje na trhu práce jsou již téměř vyčerpány v důsledku vysokého růstu zaměstnanosti, 

která od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %. Právě nedostatek zaměstnanců 

ovšem brání extenzivnímu růstu produkce, což společnosti motivuje k investicím 

zvyšující produktivitu práce. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je značně 

omezen, na rok 2018 je očekáván na úrovni 2,4 %. (Ministerstvo financí ČR, 2018) 

Hlavní makroekonomické indikátory a jejich predikce jsou shrnuty v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 7 Hlavní makroekonomické indikátory České republiky 

 

(Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2018) 

Kurz koruny vůči euru na začátku roku 2018 meziročně posílil o 6,4 % a dle predikce 

ministerstva financí bude následujícím horizontu koruna vůči euru postupně posilovat, a 

očekávaný vývoj kurzu koruny k americkému dolaru je implikován kurzem amerického 

dolaru vůči euru. 
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Obrázek 13 Nominální měnové kurzy 

(Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2018) 

Sociální faktory 

Počet obyvatel České republiky se z dlouhodobého hlediska mírně zvyšuje, ke konci 

roku žilo v České republice 10,610 mil. lidí, průměrně se počet obyvatel oproti roku 

minulému zvýšil o 0,3 %. Tento příspěvek byl ovlivněn kladným saldem migrace ve 

výši 28,3 tis. osob, které dosáhlo nejvyšší hodnoty od roku 2009. Přirozený přírůstek 

populace činil 3,0 tis. osob a v průběhu roku zemřelo 111,4 tis. obyvatel. (Ministerstvo 

financí ČR, 2018) 

Tabulka 8 Demografie České republiky 

 

(Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2018) 

V rámci věkových skupin nadále nejvíce přibývá seniorů nad 64 let a ubývá obyvatel 

v produktivním věku, populační vývoj je ovšem příznivější než byla předpokládaná 

predikce. (Ministerstvo financí ČR, 2018) 
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Sektor podnikových služeb 

V centrech podnikových služeb se stále rozšiřuje podíl pokročilejších vykonávaných 

úloh vzhledem k jejich rostoucí významnosti pro mateřské společnosti a možnosti 

zaměstnání vysoce kvalifikované pracovní síly. 

Dle organizace ABSL je v centrech sdílených služeb 18 % průměrná fluktuace 

zaměstnanců, od roku 2013 do roku 2017 se zaměstnanost zvýšila z 50 000 na 89 000 

zaměstanců a do roku 2020 je očekáván další nárůst. 

 

Obrázek 14 Růst zaměstnanosti v sektoru podnikových služeb 

(Zdroj: ABSL 2018) 

Budoucí růst sektoru podnikových služeb v České republice je silně spojený s rozvojem 

kvalifikované, flexibilní a inovativní pracovní síly. Dle organizace ABSL je v centrech 

sdílených služeb využíváno až 33 cizích jazyků, v průměru však 10, a centra 

zaměstnávají 35 % cizinců. (ABSL,2018) 

Segment podnikových služeb úzce spolupracuje s náborovými agenturami, městskými 

samosprávami, realitními firmami a univerzitami. V průměru 70 % zaměstnanců center 

sdílených služeb má vysokoškolský titul. V české republice je 66 univerzit z toho 26 

státních. (ABSL, 2018) 
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Tabulka 9 Počet studentů a absolventů vysokých škol v roce 2016/2017 

Počet studentů VŠ v roce 2016/2017 311 367 

Počet absolventů VŠ v roce 2016/2017 77 328 

(Zdroj: ABSL, 2018) 

V roce 2017 se 60 % podniků v sektoru podnikových služeb aktivně účastnilo 

spolupráce s místními univerzitami, především pomocí společných konferencí, školících 

kurzů a vzdělávacích projektů. 

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou velice důležitou součástí rozvoje společnosti. Aby 

společnost dokázala odolávat konkurenci a splnit požadavky zákazníků, je nutné 

osvojovat si moderní metody a následovat momentální vývojový trend. 

Rostoucí význam využití automatizace a robotiky vede k rozvoji nových procesů 

v rámci úloh centra sdílených služeb pomocí nástrojů robotické automatizace procesů 

(Robotic Process Automation) a vytváří nové pracovní pozice a rozsah služeb 

poskytovaných centrem sdílených služeb. Většina center podnikových služeb využívá 

v rámci svého provozu automatizace podnikových procesů, často iniciativa vychází 

přímo ze samotných center. 

V rámci opravárenského střediska si společnost udržuje a získává akreditace SSQA 

(Standardized Supplier Quality Asessment) a dále certifikace ISO. 

Legislativní faktory 

Jako každý právní subjekt se i tento podnik musí řídit právními normami, vyhlášky a 

zákony vydaných jak na území České republiky, tak i v rámci Evropské Unie. Úpravy a 

změny legislativy ovlivňují chod podniku. 

Základní dokumenty, kterými se společnost musí řídit, jsou: 

- Ústava České republiky 

- Listina základních práv a svobod 

- Zákon o obchodních korporacích 

- Zákoník práce 
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- Občanský zákoník 

- Zákon o účetnictví 

- Zákon o HDP 

- Zákon o daních z příjmu 

- Zákon o odpadech 

Podnik v posledních letech ovlivnily následující změny: 

Zákon o účetnictví  

V roce 2016 proběhlo několik změn v zákoně o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.), 

mezi nejdůležitější patří kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin do 

jedné ze čtyř kategorií závislé na hodnotě aktiv, čistého obratu a průměrnému počtu 

zaměstnanců. Na základě zařazení do jedné ze skupin mají pak účetní jednotky odlišná 

kritéria na sestavování účetních závěrek. Dále došlo k několika změnám způsobu 

vykazování výkazu zisku a ztrát. (Ministerstvo financí, 2016) 

Legislativní úprava a dokumentace transferových cen 

Převodní ceny (transferové ceny) jsou ceny, za něž se prodávají produkty a služby mezi 

spřízněnými osobami. Transakce v rámci nadnárodních skupin podléhají často 

kontrolám správce daně, aby se zabránilo nesprávnému rozdělení zisku a přesun zisku 

do země s výhodnějším daňovým zatížením.  

Každý poplatník musí stanovit převodní ceny pro daňové účely ve shodě s principem 

tržního odstupu, je povinen doložit, jak byly tyto ceny vytvořeny a zda by byly stejné, 

pokud by se sjednávaly mezi dvěma nepropojenými podniky, a vztahuje se jak na čistě 

tuzemské podniky, tak i na osoby ze skupin nadnárodních podniků se sídlem v České 

republice. (Ministerstvo financí, 2011) 

„Zjednodušeně lze konstatovat, že za převodní ceny můžeme považovat ceny 

uplatňované u transakcí uskutečňovaných mezi dvěma daňovými subjekty ekonomicky či 

personálně spojenými, v terminologii smluv o zamezení dvojího zdanění se užívá pojem 

sdružené podniky“ (Accace,2017) 

Česká republika jakožto člen OECD aplikuje zásady a doporučení, které jsou touto 

organizací vydávány. Jelikož každá země měla odlišné úpravy dokumentačních 
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povinností, byl pro odstranění bariér uvnitř Evropské Unie a sjednocení pravidel pro 

tvorbu dokumentace vytvořen skupinou EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) 

koncept evropské dokumentace o převodních cenách (EU Transfer Pricing 

Documentation). Na základě tohoto koncept byl přijat Kodex chování ohledně 

dokumentace tvorby převodních cen pro nadnárodní podniky v EU - Code of Conduct 

in Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU (Ministerstvo 

financí, 2011) 

Pro zjištění převodních cen je doporučeno 5 základních metod, případně jejich 

kombinace. Doporučené metody se dělí do dvou skupin, a to tradiční transakční metody 

a ziskové transakční metody. 

Mezi tradiční metody patří: 

 Metoda nezávislé srovnatelné ceny, která porovnává ceny v transakci s cenami 

nezávislé transakce za srovnatelných okolností, využívá se v případě existence 

totožného výrobku 

  Metoda ceny při opětovném prodeji, kdy je kontrolovaná cena porovnávána 

s nezávislou cenou poníženou o přirážku závislého prodejce, využívá se 

v případě, kdy prodejce nepřispívá k zhodnocení prodávaného výrobku 

 Metoda nákladů a přirážky, která vychází z nákladů, které má dodavatel 

v příslušné transakci, s přičtením přirážky závislého dodavatele (Accace,2017) 

Mezi ziskové metody patří: 

 Metoda rozdělení zisku vychází se zisku sdružených podniků, ten je posléze na 

základě funkční analýzy rozdělen mezi sdružené podniky, využívá se u podniků, 

kde jsou transakce natolik propojené, že nemohou být posouzeny odděleně 

 Transakční metoda čistého rozpětí zkoumá čisté ziskové rozpětí ve vtahu 

k příslušnému základu (Accace, 2017) 

Ekologické faktory 

Společnost vlastní certifikát ISO 14001, který podléhá legislativním požadavkům 

týkající se ochrany životního prostředí. Díky tomuto certifikátu společnost snižuje rizika 

vedoucí k ekologickým nehodám a haváriím a využívá vhodné metody k snižování 
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znečisťování okolí. Dále společnost vlastní certifikát ISO 9001, který garantuje 

využívání systému managementu kvality při servisu výrobků. 

2.2.2. Porterův model pěti sil 

K analýze oborového okolí byl využit Porterův model konkurenčního prostředí, který 

vychází z předpokladu, že strategická pozice společnosti na trhu je dána působením pěti 

faktorů: vyjednávací silou zákazníků a dodavatelů, hrozbou vstupu nových konkurentů, 

hrozbou substitutů a vzájemnou rivalitou podniků působícím na daném trhu. 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006) Konkurence v oboru může být rozdělena na dvě části dle 

činností podniku, jelikož podnik provozuje opravárenské centrum a centrum sdílených 

služeb, které spadají pod rozdílné klasifikace dle CZ- NACE. 

Společnost Atlas Copco Services, s.r.o. je dle své hlavní klasifikace zařazena do 

klasifikace CZ-NACE 33.12 - opravy strojů, která zahrnuje opravu a údržbu 

průmyslových strojů a zařízení. Oddíl CZ NACE 33 zahrnuje odborné opravy výrobků 

prováděné za účelem obnovy funkčnosti strojů a také zahrnuje provádění servisu 

výrobků pro zajištění optimálního fungování výrobků. 

Mezi hlavní konkurenty v oblasti servisu vakuových vývěv patří společnost Vakuum 

Bohemia sídlící v Jihlavě, provádějící servis vývěv a dmychadel Busch, dále slovenská 

společnost IN-ECO a Vakuum Servis z Rožnova pod Radhoštěm. Jelikož vakuová 

technika je oblast, která se stále vyvíjí, je nutné, aby společnost věnovala pozornost 

novým technologiím a trendům aby byla schopna konkurenci čelit a nenechala si 

přebrat stálé zákazníky konkurencí. 

Dle druhotné klasifikace patří společnost mimo jiné do klasifikace CZ NACE 69.20- 

účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství. 

Sektor podnikových služeb v České republice za posledních 5 let razantně expandoval, 

v roce 2016 přibylo o 16 % více pracovních míst a v roce 2020 je předpokládáno 

přesažení počtu zaměstnanců hranice 100 000. Česká republika patří k zemím s jednou 

z největších hustotou center podnikových služeb na světě, je velice atraktivní pro 

investory a zaměstnanci je považována jako jedna z nejlepších zemí pro budování 

kariéry v sektoru podnikových služeb. Sektor podnikových služeb zahrnuje centra pro 
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business process outsourcing (BPO), centra sdílených služeb (SSC), centra výzkumu a 

vývoje (R&D) a outsourcing informačních technologií (ITO), největší podíl pracovních 

pozic v rámci tohoto sektoru mají centra sdílených služeb a IT centra. 

Dle ročního reportu organizace ABSL, která sdružuje podniky v sektoru podnikových 

služeb, bylo ke konci roku 2017 v centrech podnikových služeb 89 000 pracovních míst 

a celkově je v České republice 240 center podnikových služeb. Segment podnikových 

služeb je jedním s nejdůležitějších zaměstnavatelé na českém trhu, ročně vytváří 

atraktivní pracovní pozice pro vysoce kvalifikované zaměstnance a za poslední období 

se stal nejrychleji rostoucím odvětví v České republice. 

 

Obrázek 15 Struktura center sdílených služeb dle odvětví mateřské společnosti 

(Zdroj: ABSL 2018) 

Konkurence roste především v získávání talentovaných a kvalifikovaných pracovníků, 

podniky tedy kladou důraz na aktivní spolupráci s místními univerzitami s cílem 

zvýšení povědomí o sektoru podnikových služeb, nabízenými pozicemi společnosti pro 

získání absolventů po ukončení jejich studií. Dále je také nutné zaměření na zkušené 

pracovníky na trhu, které přináší do podniku cenné zkušenosti z oboru a je možnost 

rozvíjení jejich kariéry v tomto sektoru. 
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2.2.3. Interní analýza 7S 

Interní analýza 7S je zaměřena na vnitřní prostředí společnosti, na základě této analýzy 

je možno identifikovat silné a slabé stránky společnosti které budou posléze 

zhodnoceny ve SWOT analýze. Analýza 7S je rozdělena na sedm dílčích aspektu 

vnitřního prostředí společnosti, které budou rozebrány níže. 

Strategie 

Strategie je základním prvek každého podniku, čím větší je strategie podnik, tím větší 

vliv mají strategická rozhodnutí na fungování jednotlivých součástí podniku. Hlavní 

strategií společnosti je zprostředkování servisu výrobků mateřské společnosti podniku a 

nabídka kvalitního poprodejního servisu zákazníkům společnosti. Po úspěšném 

dokončení akvizice společností Atlas Copco je důležitým strategickým cílem 

společnosti rozšíření centra sdílených služeb a nabízení komplexnějších služeb pro 

interní zákazníky společnosti. 

Vizí společnosti Atlas Copco je „first in mind- First in choice“, což znamená, že 

společnost se snaží vzbudit u svých zaměstnanců, zákazníků a vlastníků pocit první 

volby při rozhodování a zároveň docílit udržitelného rozvoje společnosti. 

Struktura 

Struktura společnosti Atlas Copco Services, s.r.o. je rozdělena na 6 oddělení. Hlavní 

činnost společnosti je prováděna v opravárenském centrum, výrobním oddělení, 

oddělení materiálového a výrobního plánování a oddělení technologie oprav, vedlejší 

činnost společnosti jakožto řízení centra sdílených služeb je prováděno v oddělení 

finančních služeb a oddělení zákaznických služeb. 
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Obrázek 16 Struktura společnosti 

(Zdroj: Výroční zpráva společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.) 

Oddělení finančních služeb je dále rozděleno na jednotlivá oddělení: 

- P2P (Procure to pay) 

- OtC(Order to Cash) 

- A2R (Accounting to Reporting) 

- IP&A (Information provision and Analysis) 

- BPI (Business Process Inovation) 

- IC (Internal Control) 

- VAT (Value added Taxes) 

Systémy 

Společnost využívá širokou řadu informačních systémů. V rámci opravárenského centra 

jsou jimi systémy na komunikaci mezi oddělením materiálového a výrobního plánování, 

oddělením technologie oprav a opravárenského centra a dále systémy pro komunikaci 

mezi opravárenským centrem a oddělením zákaznických služeb. V rámci oddělení 

finančních služeb je využíváno široké množství informačních systémů. Nejdůležitější 

jsou systémy pro komunikaci finančního centra s interními zákazníky v rámci skupiny a 

také systémy pro komunikaci v rámci jednotlivých týmů centra sdílených služeb. 

Systémy výrazně ovlivňují produktivitu společnosti, proto je velice důležité, aby 

systémy využívali nejnovější technologii a vyvíjeli se s dobou. Společnost dbá na 

výměnu zastaralých systémů za novější a aktuálnější, jsou ovšem oblasti, ve kterých 

změna systémů probíhá pomaleji. Společnost vytváří v centru sdílených služeb týmy 

BPI, které mají za úkol detekovat slabiny nastávajících systémů a navrhovat možné 

zlepšení a inovace. 

Atlas Copco Services, s.r.o. 
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Schopnosti 

Mezi nejdůležitější schopnosti podniku patří rozvíjení společnosti pomocí rozšiřování 

působnosti podniku na základě náboru nových kvalifikovaných zaměstnanců. Podnik je 

schopen reagovat na změny v mateřské společnosti, přizpůsobovat se jejím požadavkům 

a měnit struktury v rámci společnosti. 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou velice důležití pro správné fungování společnosti. Jelikož společnost 

provozuje specifické služby, je nutno pro jejich vykonávání zaměstnat kvalifikované 

zaměstnance. Především pro centrum sdílených služeb je velice důležitá znalost cizích 

jazyků, jelikož společnost je součástí mezinárodní společnosti. Zkušení odborníci, kteří 

jsou schopni řešit komplexní problémy, jsou důležití pro předávání zkušeností a 

vytváření přidané hodnoty společnosti. 

Styl 

V podniku je jasně daná struktura zaměstnanců. Každý zaměstnanec má svého 

nadřízeného, kterému reportuje. V podniku probíhají pravidelné schůzky a zasedání 

jednotlivých týmů, kde jsou komunikovány změny a plány pro budoucí fungování 

jednotlivých týmů. Společnost také provozuje meetingy jednotlivých větších celků 

společnosti, kde jsou nadřízenými komunikovány cíle společnosti, její hodnoty a směr, 

kterým se ubírá. Vzhledem k tomu, že se společnost neustále rozšiřuje, je nutno dbát na 

správnou koncepci komunikace podnikových cílů mezi zaměstnance. 

Sdílené hodnoty 

Společnost definuje 5 základních pilířů v rámci mateřské společnosti a to etika, 

bezpečnosti práce, inovace, kompetence a zdroje. Společnost klade důraz na zlepšování 

procesů, efektivní využití lidské kapitálu, rozvoj kompetencí zaměstnanců a závazek 

vůči svým zákazníkům pro poskytování excelentního servisu. Mezi sdílené hodnoty 

skupiny Edwards patří sdílená vize a jednotná identita, podniková kultura a klíčové 

hodnoty (interakce, angažovanost a inovace), sdílení dovedností a znalostí a jednotný 

styl vedení.  
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2.2.4. SWOT analýza 

Tato analýza shrnuje informace předchozích analýz, na základě nichž jsou definovány 

silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a možné hrozby. 

 

Obrázek 17 SWOT Analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky 

Mezi hlavní silné stránky společnosti patří poskytování kvalitních služeb, na základě 

čehož se společnost neustále rozšiřuje. Společnost Atlas Copco byla spokojena 

s vedením podnikových služeb skupiny Edwards v minulosti, proto se rozhodla velkou 

část finančních služeb přesunout do Brna. Společnost si zakládá na orientaci na potřeby 

zákazníka, je vždy připravena vyhovět požadavkům zákazníka. Společnost se angažuje 

ve vývoji a výzkumu nových technologií, proto je schopna reagovat na vývojové 

požadavky výrobků. Ve společnosti je fungující organizační struktura, která podporuje 

možnosti dalšího růstu společnosti 
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Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti je nutno uvést některé zastaralé systémy, jejichž výměna 

za nové by mohla zlepšit produktivitu práce a minimalizovat rizika spojená s údržbou 

těchto zastaralých systémů. Další slabou stránkou je nedostatek zájemců o nově 

otevřené pozice společnosti, který plyne ze současné situace na trhu práce. Jelikož je 

nezaměstnanost velice nízká, společnost nemá možnost výběru z více kandidátů a výběr 

vhodných kandidátů na pozice je značně ztížen. Společnost prochází fází rebrandingu ze 

značky Edwards na značku Atlas Copco, byť obě značky působí na trhu, Atlas Copco na 

českém trhu není příliš známé, a proto je nutné zvyšovat povědomí o společnosti mezi 

zákazníky i potenciálními zaměstnanci. 

Příležitosti 

Mezi příležitosti společnost patří možnost využití nových technologií jak v servisním 

středisku, tak především v centru sdílených služeb, vzhledem k rozvoji robotiky a 

automatizace podnikových procesů vznikají příležitosti k zefektivnění procesů a snížení 

nákladů společnosti. Vzhledem ke spokojenosti interního zákazníka je zde možnost na 

další rozšíření centra sdílených služeb, jak pro podporu dalších entit, tak i pro převod 

komplexnějších podnikových procesů do centra sdílených služeb. 

Hrozby 

Mezi hrozby patří vstup nových konkurentů na trh, a to jak v oblasti servisu vakuových 

pump, tak i v oblasti podnikových služeb. Sektor podnikových služeb v České republice 

rapidně expanduje, proto má společnost stále více konkurentů při získávání nových 

zaměstnanců a jejich udržení. Dalším faktorem je situace na trhu práce, kdy je nízká 

míra nezaměstnanosti a je tedy obtížnější přijmout nové zaměstnance a zajistit tak 

plynulý chod podniku v případě odchodu zaměstnanců. 
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2.3.  Hodnocení finanční situace podniku klasickými metodami 

finanční analýzy 

V této části práce je hodnocena finanční situace podniku pomocí klasických metod 

finanční analýzy. K vypracování finanční analýzy jsou využity výroční zprávy 

společnosti za období 2012 – 2016.  

2.3.1. Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole jsou zkoumány finanční výkazy podniku pomocí horizontální a 

vertikální analýzy. V horizontální analýze je změna vyjádřena jak absolutně, tak 

relativně, jelikož v některých případech může být procentuální změna vyjádřena 

poměrně malým číslem, nicméně absolutně se může jednat o významnou položku či 

naopak. 

Horizontální analýza aktiv 

V tabulce níže je vyjádřena změna vybraných položek aktiv společnosti Atlas Copco 

Services s.r.o. v období 2012 - 2016. 

Tabulka 10 Horizontální analýza aktiv společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.  

v tis. Kč 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

Dlouhodobý 

majetek 
1 801 3,78 % -3 470 -7,02 % 4 296 9,35 % 12 303 24,49 % 

Dl.nehmotný 

majetek 
0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 37,29 % 

Dl.hmotný 

majetek 
1 801 3,78 % -3 470 -7,02 % 4 237 9,22 % 12 281 24,48 % 

Oběžná aktiva 27 011 12,82 % 14 273 6,00 % 28 880 11,46 % 74 262 26,44 % 

Zásoby 4 688 8,08 % -1 170 -1,87 % 18 890 30,70 % -2 149 -2,67 % 

Krátkodobé 

pohledávky 
-22 217 -17,00 % 24 930 22,99 % 9 659 7,24 % 28 135 19,67 % 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

41 518 195,28 % -11 162 -17,78 % 1 199 2,32 % 46 853 88,71 % 

Časové 

rozlišení 
-67 -36,81 % 1 232 1071,30 % -1 206 -89,53 % 3 212 2278,01 % 

AKTIVA 

CELKEM 
28 745 11,12 % 12 035 4,19 % 31 970 10,68 % 89 777 27,10 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Celková bilanční suma aktiv má v období 2012 – 2016 rostoucí tendenci, největší nárůst 

byl zaznamenán v roce 2016, kdy aktiva vzrostla o 27,1 %, v absolutní výši o  

89 777 tis. Kč. Na růstu aktiv v roce 2016 se podílel růst dlouhodobého majetku o  

24,49 %, absolutně o 12 303 tis. Kč, především díky pořízení nástrojů pro linku G4 

v celkové hodnotě 2 584 tis. Kč a linky iGX v hodnotě 984 tis. Kč, dále také nárůst 

oběžných aktiv o 26,44 %, absolutně o 74 262 tis. Kč, nárůst krátkodobých pohledávek 

o 19,67 %, absolutně o 28 135 tis. Kč a především nárůst krátkodobého finančního 

majetku o 88,71 %, v absolutním vyjádření o 46 853 tis. Kč. 

 

Graf 2 Vývoj aktiv společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dlouhodobý majetek v roce 2013 vzrostl o 3,78 %, poté v roce 2014 zaznamenal menší 

pokles o 7,02 %, následně ovšem opět vzrůstal, v roce 2015 o 9,35 % a v roce 2016 o 

24, 49 %, kdy dosáhl hodnoty 62 531 tisíc Kč. Oběžná aktiva zaznamenala kladný růst 

po celé sledované období, v roce 2013 vzrostla o 12,82 %, absolutně o 27 011 tis. Kč, 

v roce 2014 o 6 %, absolutně o 14 273 tis. Kč a v roce 2015 o 11, 64 %, absolutně o 

28 880 tis. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2016, kdy hodnota oběžných 

aktiv vzrostla o 26,44 %, tedy 74 262 tis. Kč v absolutním vyjádření. 
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Horizontální analýza pasiv 

Tabulka níže obsahuje jednotlivé položky pasiv a jejich relativní a absolutní změnu 

v období 2012 – 2016. Základní kapitál společnosti zůstal za analyzované období 

neměnný, ve výši 155 538 tis. Kč. 

Tabulka 11 Horizontální analýza pasiv společnosti Atlas Copco Services, s.r.o. 

v tis. Kč 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

Vlastní kapitál 9 016 4,50 % 5 790 2,77% -24 722 -11,50% 58 791 30,89% 

Základní kapitál 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze 

zisku 

368 6,22 % -6 281 -100% 0 0,00% 0 0,00% 

VH minulých let 6 994 22,27% 15 301 39,84% -24 212 -45,08% 279 0,95% 

VH běžného 

účetního období 
1 664 22,63% -3 230 -35,82% -510 -8,81% 58 512 1108,60% 

Cizí zdroje 17 209 29,81% 9 004 12,01% 64 796 77,19% 17 184 11,55% 

Rezervy 2 144 43,38% 1 626 22,95% 6 469 74,25% -889 -5,86% 

Krátkodobé závazky 15 065 28,54% 7 378 10,87% 50 325 66,89% 26 075 20,77% 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
0 0,00% 0 0,00% 2 - -2 -100% 

Časové rozlišení 2 520 478,18% -2 759 -90,55% -104 -36,11% 5 802 3153,26% 

PASIVA 

CELKEM 
28 745 11,12% 12 035 4,19% 31 970 10,68% 89 777 27,10% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Bilanční suma pasiv má v analyzovaném období vzestupnou tendenci, v roce 2013 se 

celková aktiva zvýšila o 11,12 %, absolutně o 28 745 tis. Kč, v roce 2014 o 4,19 %, 

absolutně o 12 035 tis. Kč, v roce 2015 o 10,68 %, s absolutní hodnotou 31 970 tis. Kč, 

a nejvyšší vzrůst společnost zaznamenala v roce 2016, kdy celková aktiva vzrostla o 

27,10 %, tedy 89 777 tis. Kč. 
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Graf 3 Vývoj pasiv společnosti Atlas Copco Services, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota vlastní kapitálu byla ovlivněna výsledky hospodaření v jednotlivých letech. 

V roce 2013 se vlastní kapitál zvýšil o 4,5 %, absolutně o 9 016 tis. Kč a roce 2014 o 

2,77 %, v absolutním vyjádření o 5 790 tis. Kč. V roce 2015 klesla hodnota vlastního 

kapitálu o 11,5 %, v absolutním vyjádření o 24 722 tis. Kč, jelikož výsledek 

hospodaření v tomto roce klesl o 8,81%, absolutně o 510 tis. Kč a výsledek hospodaření 

minulých let poklesl o 45,08%, v absolutním vyjádření o 24 212 tis. Kč, jelikož 

v předchozím roce byl výsledek hospodaření v záporné hodnotě. V následujícím roce 

2016 vlastní kapitál vzrostl o 30,89 %, v absolutním vyjádření o 58 791 tis. Kč. 

Hodnota cizích zdrojů se významně zvýšila právě v roce 2015, kdy došlo k relativní 

změně 77,19%, v absolutním vyjádření 64 796 tis. Kč, nicméně ani v jednom 

z analyzovaných roků cizí zdroje nepřevýšily vlastní kapitál.  
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Horizontální analýza tokových veličin 

V této kapitole jsou zhodnoceny tokové veličiny, které ovlivňují výsledek hospodaření 

společnosti.  

Tabulka 12 Horizontální analýza vybraných tokových veličin společnosti Atlas Copco Services, 

s.r.o.  

v tis. Kč 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolut

ní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

Tržby z prodeje 

vlastních výrobků a 

služeb 

4 181 1,19 % 47 848 13,42 % 60 429 14,95 % 105 914 22,79 % 

Tržby za prodej 

zboží 
-1 369 -1,27 % -5 229 -4,92 % 44 786 44,34 % 60 147 41,25 % 

Obchodní marže -658 -3,04 % 16 917 80,65 % 9 781 25,81 % 39 364 82,57 % 

Výkonová spotřeba -28 317 -11,67 % 47 367 22,09 % 67 805 25,90 % 146 771 44,54 % 

Přidaná hodnota 20 676 14,52 % 19 481 11,95 % 13 980 7,66 % -14 862 -7,56 % 

Osobní náklady 27 920 23,71 % 26 770 18,38 % 3 692 2,14 % 37 290 21,17 % 

Provozní VH -6 455 -39,84 % -652 -6,69 % 505 5,55 % 72 215 752,16 % 

VH za účetní 

období 
1 654 22,46 % -3 230 -35,82 % -510 -8,81 % 58 512 1108,6 % 

VH před zdaněním 3 481 38,36 % -3 237 -25,78 % -2 917 -31,3 % 73 652 1150,4 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Osobní náklady v analyzovaném období vzrůstaly každoročně, v roce 2013 o 23,71 %, 

tedy o 27 920 tis. Kč, v roce 2014 o 18,38 %, v absolutním vyjádření o 26 770 tis. Kč, 

v roce 2015 pouze o 2,14 %, v absolutním vyjádření o 3 692 tis. Kč, a roce 2016 

rapidně vzrostly o 21, 17 %, v absolutním vyjádření o 37 290 tis. Kč. Růst osobních 

nákladů je spojen s růstem počtu zaměstnanců, v roce 2016 finanční část střediska 

sdílených služeb přijala téměř 80 nových zaměstnanců.  

Tržby z prodeje vlastních služeb představují prodej výkonů střediska sdílených služeb 

v rámci skupiny celosvětově, prodej opravárenských služeb a prodej zboží přímo 

konečným zákazníkům v rámci střední a východní Evropy. Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb meziročně rostly, v roce 2013 o 1,19 %, absolutně o 4 181 tis. Kč, 

v roce 2014 o 13,42 %, v absolutním vyjádření o 47 848 tis. Kč, v roce 2015 o 14,95 %, 

v absolutním vyjádření o 60 429 tis. Kč a největší růst společnost zaznamenala v roce 

2016, kdy vzrostly tržby o 22,79 %, v absolutním vyjádření o 105 914 tis. Kč. Tržby za 

prodej zboží představují prodej výrobků Edwards zákazníkům především v České 
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republice, od roku 2016 nově i zákazníkům v sousedních zemích střední a východní 

Evropy. Tržby za prodej zboží v roce 2013 klesly o 1,27 %, tedy 1 369 tis. Kč a v roce 

2014 dále klesly o 4,92 %, v absolutním vyjádření o 5 229 tis. Kč. Tržby za prodej 

zboží měly rostoucí tendenci až od roku 2015, kdy vzrostly o 44,34 %, v absolutním 

vyjádření o 44 786 tis. Kč a v roce 2016 o 41,25 %, v absolutním vyjádření o 60 147 tis. 

Kč. 

 

Graf 4 Změna hodnot položek tržeb a VH  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření v roce 2013 vzrostl o 38,36 %, absolutně o 3 481, nicméně 

v následujících letech klesal, v roce 2014 o 25,78 % a v roce 2015 o 31,3 %. Následující 

rok 2016 byl pro společnost nejúspěšnějším rokem v historii skupiny Edwards, a 

pozitivně se zlepšila finanční výkonnost společnosti.  Výsledek hospodaření před 

zdaněním v roce 2016 vzrostl o 73 652 tis. Kč, na celkovou hodnotu 80 054 tis. Kč. 
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Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Následující tabulky obsahují vertikální analýzu aktiv a pasiv společnosti, dle které lze 

určit, která položky z rozvahy mají největší podíl na celkových aktivech a pasivech 

společnosti. 

Tabulka 13 Vertikální analýza aktiv společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 18,40 % 17,19 % 15,34 % 15,16 % 14,85 % 

Dl.nehmotný majetek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 

Dl.hmotný majetek 18,40 % 17,19 % 15,34 % 15,14 % 14,80 % 

Oběžná aktiva 81,50 % 82,76 % 84,20 % 84,79 % 84,35 % 

Zásoby 22,44 % 21,82 % 20,55 % 24,27 % 18,59 % 

Krátkodobé pohledávky 50,55 % 37,75 % 44,56 % 43,18 % 40,65 % 

Krátkodobý finanční majetek 8,22 % 21,85 % 17,24 % 15,94 % 23,67 % 

Časové rozlišení 0,07 % 0,04 % 0,45 % 0,04 % 0,80 % 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z vertikální analýzy aktiv vyplývá, že stálá aktiva, tedy dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek nepředstavuje po celé analyzované období ani jednu čtvrtinu 

celkových aktiv. V letech 2013 - 2014 společnost nevlastnila žádný dlouhodobý 

nehmotný majetek. Krátkodobé pohledávky představují největší část oběžných aktiv. 

Tabulka 14 Vertikální analýza pasiv společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 77,46 % 72,85 % 71,85 % 57,45 % 59,17 % 

Základní kapitál 60,17 % 54,15 % 51,97 % 46,96 % 36,94 % 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
2,29 % 2,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

VH minulých let 12,15 % 13,37 % 17,95 % 8,90 % 7,07 % 

VH běžného účetního období 2,85 % 3,14 % 1,93 % 1,59 % 15,15 % 

Cizí zdroje 22,34 % 26,09 % 28,05 % 44,91 % 39,41 % 

Rezervy 1,91 % 2,47 % 2,91 % 4,58 % 3,39 % 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky 20,42 % 23,62 % 25,14 % 37,91 % 36,02 % 

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

Časové rozlišení 0,20 % 1,06 % 0,10 % 0,06 % 1,42 % 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výnosy a náklady společnosti 

V této části práce jsou rozebrány jednotlivé položky výnosů a nákladů společnosti. 

Jelikož je společnost součástí nadnárodní společnosti, velká část jejích transakcí je 

vnitropodnikových. V následujících tabulkách jsou zaznamenány jednotlivé položky 

výnosů a nákladů a dále je specifikováno, jaká část tvoří vnitropodnikové transakce. 

V tabulce níže jsou zobrazeny jednotlivé výnosové položky. V roce 2016 došlo k novele 

zákona o účetnictví, která přesunula položky aktivace a změna stavu zásob do nákladů. 

Tabulka 15 Výnosové položky společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.  

Výnosové položky(v tis.Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 107 607 106 238 101 009 145 795 205 942 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
352 232 356 413 404 261 464 690 570 604 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 11 211 47 2 130 13 705 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 130 256 170 68 

Tržby z prodeje materiálu 18 635 12 345 15 133 13 125 10 418 

Ostatní provozní výnosy 7 863 4 104 7 655 7 787 1 605 

Výnosové úroky 5 45 60 1 -1 

Ostatní finanční výnosy 0 2 949 447 0 0 

Celkem 497 553 482 271 530 951 645 273 788 636 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výnosy mají s výjimkou roku 2013 vzrůstající tendenci. V celém sledovaném období 

tvořily tržby za prodej vlastních výrobků a služeb velkou část celkových výnosů. 

Jelikož společnost provozuje opravárenské středisko a finanční centrum sdílených 

služeb, jedná se o prodej těchto služeb interním i externím zákazníkům. Většina prodeje 

služeb míří do zahraničí. Tržby z prodeje zboží významně vzrostly především v roce 

2016, stejně tak i tržby z prodeje služeb. Ostatní provozní výnosy obsahovaly v roce 

2012 dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za podnikatelskou činnost, 

v následujících letech především výnosy z přefakturace společnostem v rámci skupiny a 

dále také výnosy z prodeje kovového odpadu. 
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Náklady 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé nákladové položky společnosti Atlas 

Copco Services s.r.o. 

Tabulka 16 Nákladové položky společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.  

Nákladové položky(v tis.Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady vynaložené na prodané zboží 85 973 85 262 63 116 98 121 118 904 

Spotřeba materiálu a energie 148 716 126 696 160 499 206 082 219 476 

Služby 93 983 87 686 101 250 123 472 137 945 

změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 -366 

Mzdové náklady 85 343 107 502 128 998 133 983 164 672 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 30 387 35 948 40 998 39 298 48 757 

Sociální náklady 2 027 2 227 2 451 2 858 0 

úpravy hodnot v provozní oblasti 0 0 0 0 6 686 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 0 0 244 172 28 

Zůstatková cena prodaného materiálu 15 367 8 862 12 975 12 153 8 061 

Daně a poplatky 29 35 284 101 21 

Odpisy dlouhodobého a nehmotného 

majetku 14 905 12 811 9 443 8 407 0 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 0 0 0 0 -889 

Nákladové úroky a podobné náklady  195 51 45 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů 4 154 1 347 140 2 980 0 

Jiné provozní náklady 461 1 153 950 8 044 3 526 

Ostatní finanční náklady 6 938 135 239 3 200 1 761 

Daň z příjmů za běžnou činnost  1 711 3 538 3 531 1 124 16 264 

Celkem 490 189 473 253 525 163 639 995 724 846 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ve společnosti rostou ve sledovaném období náklady stejným trendem jako výnosy, 

tedy v roce 2013 byl zaznamenán menší pokles, jinak proporciálně rostou. Významnou 

položku nákladů tvoří náklady vynaložené na prodané zboží, spotřeba materiálu a 

energie, služby a mzdové náklady.  
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Vnitropodnikové výnosy a náklady  

Společnost má vnitropodnikové obchodní styky se společnostmi v rámci skupiny 

Edwards a také v rámci skupiny Atlas Copco. Mezi společnosti se kterými má podniku 

obchodní styky patří například společnosti Edwards High Vacuum International 

Limited; Edwards, s.r.o.; Edwards Israel Vacuum Ltd.; Edwards SAS a další. V rámci 

skupiny Atlas Copco také se společnostmi Atlas Copco Airpower N.V.; Atlas Copco 

Business Services N.V.; Atlas Copco s.r.o. a další. 

Tabulka 17 Vnitropodnikové transakce společnosti Atlas Copco Services, s.r.o  

Vnitropodnikové transakce - Výnosy (v tis.Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Prodej služeb 352 232 350 813 407 733 461 732 545 320 

Prodej zboží 20 410 4 372 5 495 23 223 2 205 

Prodej materiálu 18 365 12 345 15 133 12 780 10 418 

Prodej majetku 0 0 29 162 28 

Ostatní výnosy 1 564 2 639 1 100 6 794 487 

celkem 392 571 370 169 429 490 504 691 558 458 

Vnitropodnikové transakce – Náklady(v tis.Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nákup materiálu a zboží 176 081 227 308 256 116 308 005 385 953 

Nákup dlouhodobého majetku 1 008 0 464 0 25 

úrokové náklady 110 0 0 0 0 

Poplatky za řízení společnosti 29 666 7 845 8 572 5 251 11 650 

Ostatní služby 110 9 485 12 654 7 720 17 598 

Celkem 206 975 244 638 277 806 320 976 415 226 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mezi hlavní položku výnosů je prodej služeb, který spočívá v poskytování služeb 

finančního centra sdílených služeb a služeb opravárenského centra. Mezi hlavní 

nákladovou položku pak patří nákup materiálu a zboží od spřízněných společností. 

Tabulka 18 Zůstatek pohledávek se spřízněnými stranami  

v tis. Kč (k 31.12.) 2012 2013 2014 2015 2016 

pohledávky z obchodních vztahů 106 213 76 755 116 798 119 057 135 799 

Celkem 106 213 76 755 116 798 119 057 135 799 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 19 Zůstatek závazků se spřízněnými stranami  

v tis. Kč (k 31.12.) 2012 2013 2014 2015 2016 

Závazky z obchodních vztahů 28 654 31 481 23 619 82 433 72 796 

Celkem 28 654 31 481 23 619 82 433 72 796 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu níže je možno sledovat zůstatky závazků a pohledávek k spřízněným 

společnostem vždy k poslednímu dnu v roce. Ve sledovaném období pohledávky 

převyšovali závazky k přízněným společnostem. 

 

Graf 5 Zůstatek závazků a pohledávek se spřízněnými stranami  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vývoj výsledku hospodaření 

V tabulce níže jsou zobrazeny hodnoty výsledku hospodaření za účetní období, které 

reflektují rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady. 

Tabulka 20 Výsledek hospodaření za účetní období  

v tis. Kč  2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové výnosy 497 553 482 271 530 951 645 273 788 636 

Celkové náklady 490 189 473 253 525 163 639 995 724 846 

Výsledek hospodaření 7 364 9 018 5 788 5 278 63 790 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V druhé polovině roku 2012 došlo k poklesu globální poptávky významných zákazníků, 

která zapříčinila nutnost rychlé redukce nákladů, společnost tedy této příležitosti využila 

k eliminaci procesů s nízkou přidanou hodnotou a naopak zefektivnění procesů 

s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2013 došlo k znovuobnovení poptávky po 

výrobcích a službách nabízených společností, tento rok byl tedy z pohledu obratu a 

zisku úspěšný. Rok 2014 sice zaznamenal pokles výsledku hospodaření, nicméně pro 

společnost to byl úspěšný rok, kdy došlo k úspěšnému dokončení akvizice skupinou 

Atlas Copco AB a v tomto roce vznikly projekty zaměřené na standardizaci a integraci 

s procesy nového vlastníka a organizací. V tomto roce byly plně využity kapacity, pro 

další růst tedy bylo nutno optimalizovat a zefektivnit klíčové procesy. V roce 2015 

došlo k dalšímu poklesu výsledku hospodaření, v průběhu roku byly úspěšně dokončeny 

projekty na integraci a standardizaci s mateřskou společností, jednalo se především o 

zavedení metody oceňování zásob, která je založená na plně absorbovaných nákladech a 

reorganizace s cílem zařazením společnosti do jedné z dvou kategorií stanovené 

mateřskou společností - výrobní společnosti a zákaznická centra. Cílem této 

kategorizace bylo přesunutí rozhodovací pravomoci z korporátní úrovně na dceřiné 

společnosti pro zlepšení reakcí na požadavky konečných zákazníků.  

 

Graf 6 Výsledek hospodaření za účetní období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V roce 2016 došlo k zdvojnásobení objemu a také komplexity podporovaných transakcí 
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pro zákazníka Intel. Došlo k přijetí skoro 80 zaměstnanců pro podporu interních 

zákazníků z širší skupiny Atlas Copco a byla tedy také navýšena plocha pronajatých 

prostor. Rok 2016 byl nejúspěšnějším rokem společnosti, což se významně promítlo na 

výsledku hospodaření, který vzrostl na 63 790 tis. Kč. 

Ukazatele zisku na různých úrovních 

Pro účely finanční analýzy byly v práci využity tři druhy zisku. Prvním z nich je EBIT, 

tedy zisk před odečtení úroků a zdaněním, tento ukazatel odpovídá Výsledku 

hospodaření před zdaněním + nákladové úroky. Dalším využitým typem zisku je EBT, 

tedy hrubý zisk před zdaněním, který odpovídá výsledku hospodaření před zdaněním, a 

dále EAT, tedy čistý zisk po zdanění odpovídající výsledku hospodaření za účetní 

období v českém výkazu zisku a ztrát. 

 

Graf 7 Ukazatele zisku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3.2. Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál 

Souvislost mezi krátkodobými pasivy a oběžnými aktivy má významný vliv na platební 

schopnost podniku. Pokud je podnik likvidní, musí mít potřebnou výši čistého 

pracovního kapitálu. Ukazatel se získá odečtením krátkodobých závazků a 

krátkodobých bankovních úvěrů od oběžných aktiv. 

Tabulka 21 Čistý pracovní kapitál 

 (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 210 704 237 715 251 988 280 868 355 130 

Krátkodobé závazky 52 792 67 857 75 235 125 560 151 635 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Čistý pracovní kapitál 157 912 169 858 176 753 155 308 203 495 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 8 Čistý pracovní kapitál  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podnik byl ve sledovaném období likvidní, nejvyšší hodnota čistého pracovního 

kapitálu byla dosažena v roce 2016, nejnižší pak v roce 2015.  
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Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky se získají odečtením krátkodobých závazků od krátkodobého 

finančního majetku a značí, zda je společnost schopna splácet veškeré své závazky 

peněžními prostředky, které má k dispozici. 

Tabulka 22 Čisté pohotové prostředky 

 (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

Krátkodobý finanční majetek 21 261 62 779 51 617 52 816 99 669 

Krátkodobé závazky 52 792 67 857 75 235 125 560 151 635 

Čisté pohotové prostředky -31 531 -5 078 -23 618 -72 744 -51 966 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledky čistých hotových prostředků jsou ve sledovaném období záporné, společnost 

tedy nebyla schopna platit své závazky jen pomocí krátkodobého finančního majetku. 

Tento výpočet ovšem není vypovídající, jelikož společnost má další množství peněz 

vázané v pohledávkách. 

Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek je kompromis mezi výše zmíněnými ukazateli, postup výpočtu je 

stejný jako u čistého pracovního kapitálu, jen jsou z oběžných aktiv vyloučeny méně 

likvidní aktiva jako např. zásoby a dlouhodobé pohledávky. 

Tabulka 23 Čistý peněžní majetek 

 (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 210 704 237 715 251 988 280 868 355 130 

Zásoby 58 009 62 697 61 527 80 417 78 268 

Dlouhodobé pohledávky 765 3 787 5 462 4 594 6 017 

Krátkodobé závazky 52 792 67 857 75 235 125 560 151 635 

Čistý peněžní majetek 99 138 103 374 109 764 70 297 119 210 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V grafu níže je zobrazen vývoj rozdílových ukazatelů. Všechny ukazatele zaznamenaly 

propad v roce 2015 a posléze nárůst v následujícím roce. 
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Graf 9 Hodnoty rozdílových ukazatelů v období 2012-2016 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3.3. Analýza poměrových ukazatelů 

V této části práce je zpracována analýza poměrových ukazatelů, vzhledem k činnosti 
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V tabulce níže jsou uvedeny výsledné hodnoty rentability podniku, které značně 

ovlivňují výsledné hodnocení finanční situace podniku. Dle doporučených hodnot by 

rentabilita aktiv měla být nad 5 %, rentabilita vlastního kapitálu na 12 % a rentabilita 

tržeb nad 10 %. 

Tabulka 24 Ukazatele rentability 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 3,59 % 4,39 % 3,13 % 1,93 % 19,01 % 

ROE 4,63 % 6,03 % 4,35 % 3,36 % 32,14 % 

ROS 1,89 % 2,65 % 1,79 % 1,00 % 10,17 % 

Finanční páka 1,29 1,37 1,39 1,74 1,69 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota rentability aktiv a vlastního kapitálu nedosahují v letech 2012 - 2015 

dostačujících hodnot, ke zlepšení ovšem došlo v roce 2016, kdy jsou všechno hodnoty 

rentability v rámci doporučených hodnot. 

 

Graf 10 Ukazatele rentability za období 2012-2016 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel rentability tržeb je ovlivněn podstatou předmětu podnikání společnosti. Jelikož 

většina tržeb pochází z vnitropodnikových transakcí, které jsou prováděny za tzv. 

převodní ceny, je hodnota rentability tržeb nízká.  
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Tabulka 25 Struktura tržeb 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové tržby 489 685 475 173 522 789 637 485 787 368 

Tržby z prodeje zboží a služeb v 

rámci společnosti 
79,85 % 77,35 % 81,94 % 78,08 % 70,86 % 

Tržby z prodeje zboží a služeb 

externím zákazníkům 
20,15 % 22,65 % 18,06 % 21,92 % 29,14 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na následujícím schématu je uveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. 

 

Obrázek 18 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti podávají informace o zadlužení podniku. Celková zadluženost 

udává, kolik procent aktiv je financováno dluhem, spolu s koeficientem 

samofinancování by měl dávat 0. 

Tabulka 26 Ukazatele zadluženosti 

  2012 2013 2014 2015 2016 Optimum 

Celková zadluženost 0,22 0,26 0,28 0,42 0,39 0,3 - 0,5  

Koeficient samofinancování 0,77 0,73 0,72 0,57 0,59 0,5 - 0,7 

Koeficient zadluženosti 0,29 0,36 0,39 0,74 0,67 <1 

Ukazatel úrokového krytí 47,54 247,20 208,09 - - >3 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková zadluženost společnost je v letech 2012 - 2014 nacházela těsně pod 

stanoveným optimem a až v následujících letech 2015 - 2016 se nacházela v rámci 

stanoveného optima. Je tedy patrné že, společnost disponuje větším množstvím 

vlastního kapitálu a v případě, pokud by společnost žádala o úvěr, by věřitelé 

nepožadovali vyšší úrok. Koeficient samofinancování, jako zrcadlový koeficient 

k celkové zadluženosti vykazuje v letech 2012 - 2014 hodnoty lehce nad hranicí 

stanoveného optima, a tento vyšší poměr vlastních zdrojů může být příčinnou poklesu 

rentability vlastního kapitálu. V následujících letech 2015 - 2016 podnik splňoval 

optimální stanovené hodnoty. 

Ukazatele aktivity 

Z ukazatelů aktivity je využit pouze ukazatel obratu aktiv, jelikož tento ukazatel je 

důležitou součástí rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu. 

Tabulka 27 Obrat aktiv 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

doporučená 

hodnota 

Obrat aktiv 1,89 1,65 1,75 1,92 1,87 <1 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doporučená hodnota je větší než 1, podnik ve sledovaném období dosáhl 

doporučovaných hodnot. 
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Ukazatele likvidity 

Tabulka 28 Ukazatele likvidity 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

Doporučené 

hodnoty 

Běžná likvidita 3,99 3,50 3,35 2,24 2,34 1,6 - 2,5 

Pohotová likvidita 2,89 2,58 2,53 1,60 1,83 0,7 -1,0 

Okamžitá likvidita 0,40 0,93 0,69 0,42 0,66 0,2 - 0,5 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jelikož společnost není výrobní podnik, hodnota pohotové likvidity je velice podobná 

jako hodnota běžné likvidity. Likvidita vyjadřuje schopnost podniku uhradit okamžitě 

své závazky. Běžná likvidita určuje, kolikrát pokrývají běžná aktiva závazky podniku. 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,6 až 2,5, v letech 2012 - 2013 společnost tuto 

hranici překročila, v letech 2015 až 2016 se pohybovala v doporučených hodnotách. 

Hodnoty pohotové likvidity převyšují doporučené hodnoty, což může vést 

k neefektivnímu využívání vložených prostředků. Okamžitá likvidita vyjadřuje 

okamžitou schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky, tento ukazatel vyšel nad 

doporučenou hodnotu. 
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2.3.4. Souhrnné indexy hodnocení 

V této části jsou využity vybrané bonitní a bankrotní modely pro určení finančního 

zdraví podniku. Z bonitních modelů byl pro tento podnik zvolen model Kralickova 

Quicktestu modifikovaného prof. Kislingerovou, Index bonity a Aspekt Global Rating. 

Dále byl zvolen bankrotně-bonitní model IN05, který byl zkonstruován jako propojení 

modelů IN95 a IN99 a je poslední aktualizací indexu IN01. Z bankrotních modelů byl 

zvolen Altmanův index finančního zdraví, Taflerův  bankrotní model, Zmijewski model 

a Ohlsonův model. 

Kralickův Quicktest (mod. Kislingerová) 

Pro výpočet cash flow byl využit upravený Kralickův Quicktest  dle prof. Kislingerové. 

Hodnota cash flow tedy byla vypočtena jako výsledek hospodaření za účetní období 

s připočtením odpisů a změny stavu rezerv.  

Tabulka 29 Cash flow za období 2012-2016 

(v tis.Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

Cash flow 28 134 26 714 18 902 17 789 85 853 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost dosahuje ve sledovaném období pozitivních hodnot cash flow. 

Tabulka 30 Kralickův Quicktest (mod. Kislingerová) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

x body x body x body x body x body 

Kv ta 

vlastního 

kapitálu 77,46% 1 72,85% 1 71,85% 1 57,45% 1 59,17% 1 

Doba splácení 

dluhu z cash 

flow 1,30 1 0,46 1 1,71 1 4,94 2 0,77 1 

Cash flow v 

tržbách 5,75% 3 5,62% 2 3,62% 4 2,79% 4 10,90% 1 

ROA 3,59% 3 4,39% 3 3,13% 3 1,93% 4 19,01% 1 

Celková 

známka 2 1,75 2,25 2,75 1 

Celkové 

hodnocení 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik šedá zóna šedá zóna 

Bonitní 

podnik 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 



96 
 

Výsledné známky Kralickova quicktestu dosahovaly ve sledovaném období hodnot 

v rozmezí 1 - 3, podnik se tedy nenacházel ve špatné finanční situaci. V letech 2014 a 

2015 společnost dosahoval vyšších hodnot, v roce 2015 dokonce hodnoty hraniční, vliv 

na výslednou známku měla zvýšená doba splácení dluhu z cash flow a nižší hodnota 

cash flow v tržbách. V roce 2016 byla výsledná hodnota 1, v tomto roce podnik 

dosahoval výborného hodnocení všech dílčích ukazatelů. 

Index bonity 

Index bonity vychází z ukazatelů rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu, 

provozní pohotové likvidity, ukazatelem krytí zásob provozním kapitálem a krytím 

dluhů. Index je vypočítán dle vzorce uvedeného v teoretické části práce. 

Tabulka 31 Index Bonity 

  2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,49 0,36 0,23 0,13 0,52 

X2 
4,48 3,83 3,56 2,35 2,54 

X3 
0,03 0,03 0,02 0,02 0,15 

X4 0,01 0,02 0,01 0,01 0,08 

X5 0,12 0,13 0,12 0,12 0,10 

X6 
1,92 1,68 1,77 1,95 1,87 

Index bonity 1,68 1,46 1,08 0,81 3,12 

Hodnocení 

podniku 
Dobré Dobré Dobré 

Určité 

problémy 

Extrémně 

dobré 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podnik dosahuje až na rok 2015 dobrých hodnot, v roce 2016 dokonce hodnota 

převýšila hodnotu 3, v tomto roce tedy získal nejlepší možné ohodnocení. V žádném 

roce hodnota index neklesla pod hodnotu 0,5, dle indexu bonity tedy lze podnik 

klasifikovat jako finančně zdravý. 

Aspekt Global Rating 

Tento model ve svém výpočtu pracuje se sedmi vybranými poměrovými ukazateli, které 

zhodnocují jednotlivé oblasti finanční situace podniku, a to zadluženost, rentabilitu, 
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aktivitu, produktivitu a likviditu. Jednotlivé ukazatele mají stanoveny limity, které by 

měli zabránit zkreslení výsledné hodnoty v případě vysoké hodnoty jednoho či více 

sledovaných ukazatelů. 

Tabulka 32 Aspekt Global Rating 

  Ukazatel dolní mez horní mez 2012 2013 2014 2015 2016 

A Provozní marže -0,5 2 0,09 0,06 0,05 0,04 0,16 

B ROE -0,5 2 0,05 0,06 0,04 0,03 0,32 

C Krytí odpisů 0 2 2,00 1,76 1,96 2,00 2,00 

D Pohotová likvidita 0 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

E 
Kvóta vlastního 

kapitálu 
0 1,5 0,77 0,73 0,72 0,57 0,59 

F 
provozní rentabilita 

aktiv 
-0,3 1 0,12 0,08 0,06 0,05 0,22 

G 
Ukazatel využití 

aktiv 
0 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Výsledek 4,53 4,19 4,33 4,20 4,79 

Hodnocení BB BB BB BB BBB 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V případě analyzované společnosti musely být upraveny hodnoty krytí odpisů v letech 

2012, 2015 a 2016, a dále hodnoty pohotové likvidity a ukazatele využití aktiv, jelikož v 

sledovaném období výsledné hodnoty převyšovali horní mez. 
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Tabulka 33 Aspekt Global Rating hodnocení 

Rating 

Výsledná 

hodnota Kvalifikace podniku 

AAA > 8,5 Optimálně řízený podnik 

AA 7 ≤ AGR < 8,5 Velmi dobře hospodařící podnik 

A 5,75 ≤  AGR< 7 

Zdravý a stabilní podnik s minimálními rezervami v rentabilitě či 

likviditě 

BBB 

4,75 ≤ AGR < 

5,75 Stabilní, průměrně hospodařící podnik 

BB 4 ≤ AGR < 4,75 Průměrně hospodařící podnik s rezervami ve finančním zdraví 

B 3,25 ≤ AGR < 4 Podnik s problémy 

CCC 

2,5 ≤ AGR < 

3,25 Podprůměrně hospodařící podnik 

CC 1,5 ≤ AGR < 2,5 Nezdravě hospodařící podnik 

C AGR < 1,5 Podnik na pokraji bankrotu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve sledovaném období společnost dosahovala dle Aspekt Global ratingu hodnoty mezi 

4,17 až 4,79, je tedy klasifikován jako průměrně hospodařící podnik s rezervami ve 

finančním zdraví, v roce 2016 jako stabilní, průměrně hospodařící podnik. Tento 

výsledek ovlivnily nízké hodnoty ukazatele provozní marže, která měří ziskovost 

provozních aktivit podniku. Tento ukazatel ovlivňuje fakt, že společnost není výrobní 

podnik, ale provozuje servisní centrum a finanční centrum sdílených služeb. Dále 

výsledek ovlivňují nízké hodnoty rentability vlastního kapitálu, tedy návratnost kapitálu 

z pohledu vlastníků. Hodnoty provozní rentability aktiv poměřující kladný peněžní tok 

získaný z aktiv podniku hlavní činností s velikostí aktiv byly v sledovaném období 

podprůměrné. Pohotová likvidita, ukazatel krytí odpisů a ukazatel využití aktiv se 

pohyboval blízko k horní hranici či nad horní hranicí. Kvóta vlastního kapitálu, 

významná především pro dlouhodobou stabilitu podniku, se pohybuje v průměrných 

hodnotách. 
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Altmanův index finančního zdraví 

Tabulka 34 Altmanův index finančního zdraví 

  Ukazatel Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 ČPK/aktiva 0,717 0,61 0,59 0,59 0,47 0,48 

X2 nerozdělený zisk/aktiva 0,847 0,12 0,13 0,18 0,09 0,07 

X3 EBIT/aktiva 3,107 0,04 0,04 0,03 0,02 0,19 

X4 VK/cizí zdroje 0,42 3,47 2,79 2,56 1,35 1,50 

X5 tržby/aktiva 0,998 1,89 1,65 1,75 1,92 1,87 

  Výsledek   4,00 3,50 3,49 2,96 3,49 

  Hodnocení   

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 11 Altmanův index finančního zdraví  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve všech letech sledování vyšel Z koeficient v zóně finančně zdravého podniku, Šedá 

zóna se nachází při výsledku od 1,23 do 2,89, v roce 2014 tedy byla hodnota 

Z koeficientu lehce nad hranicí této zóny. Dle Altmanova indexu se společnost řadila ve 

sledovaném období mezi bonitní podniky a není predikován bankrot společnosti. 

IN05 

Index IN05 je bankrotně-bonitní model, který byl zkonstruován jako propojení modelů 

IN95 a IN99 a je poslední aktualizací indexu IN01. Výhodou tohoto indexu je, že 
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Tabulka 35 IN05 

  Ukazatel Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

A Aktiva/cizí zdroje 0,13 4,48 3,83 3,56 2,35 2,54 

B EBIT/nákladové úroky 0,04 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

C EBIT/aktiva 3,97 0,04 0,04 0,03 0,02 0,19 

D Tržby/aktiva 0,21 1,89 1,65 1,75 1,92 1,87 

E 

Oběžná aktiva/krátkodobé 

závazky 0,09 3,99 3,50 3,35 2,24 2,34 

  Výsledek   1,84 1,70 1,62 1,35 2,05 

  Hodnocení   

tvoří 

hodnotu 

tvoří 

hodnotu 

tvoří 

hodnotu 

šedá 

zóna 
tvoří 

hodnotu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 12 IN05 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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0,9 – 1,6 značí, že se podnik nachází v tzv. šedé zóně, a pokud je výsledek více než 1,6 

tak podnik tvoří hodnotu pro své majitele. Jelikož ukazatel úrokového krytí vyšel 

v jednotlivých letech vysoké číslo a v letech 2015 a 2016 byla výše nákladových úroků 

0, byla na základě doporučení autorů indexu IN05 tato hodnota omezena na hodnotu 9. 

Z modelu vyplývá, že společnost se s výjimkou roku 2015 nacházela nad hranicí šedé 

zóny, a tedy vytvářela hodnotu pro své majitele. V roce 2015 se podnik nacházel v šedé 

zóně, kde nelze přesně určit vývoj podniku, ale jelikož v následujícím roce hodnota 

indexu vzrostla, lze predikovat, že podnik nespěje k bankrotu. 
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Taflerův bankrotní model 

Tento model je založen na ukazatelích, které odráží klíčové charakteristiky platební 

neschopnosti podniku. Pokud je výsledná hodnota vyšší než 0,3 tak má podnik velmi 

malou pravděpodobnost bankrotu. 

Tabulka 36 Taflerův bankrotní model 

  Ukazatel Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 EBT/kr. závazky 0,52 0,17 0,19 0,12 0,05 0,53 

R2 Oběžná aktiva/cizí kapitál 0,13 3,65 3,17 3,00 2,00 2,14 

R3 Kr.závazky/celková aktiva 0,18 0,20 0,24 0,25 0,38 0,36 

R4 Tržby/celková aktiva 0,16 1,89 1,65 1,75 1,92 1,87 

  Výsledek   0,90 0,82 0,78 0,66 0,92 

  Hodnocení   podnik dosahuje zisku 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Graf 13 Taflerův bankrotní model 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty se v období 2012 - 2015 postupně snižovaly, v roce 2016 ovšem hodnota 

vzrostla na nejvyšší hodnotu za celé sledované období. V sledovaném období 

společnost dosahovala hodnot nad hodnotou 0,3, v nejbližší době tedy společnosti 

nehrozí bankrot, pokud nedojde k závažnému neovlivnitelnému problému uvnitř 

společnosti. 
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Zmijewski model 

Aplikace Zmijewski modelu je složitější oproti modelům založených na diskriminační 

analýze. Každý parametr se vynásobil koeficientem 1,8138, čímž bylo získáno upravené 

skóre X, které bylo dosazeno do měřítka pravděpodobnosti. 

Tabulka 37 Zmijewski model 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Zmijevski model 9,52% 13,19% 17,05% 48,66% 18,56% 

Hodnocení podniku 
Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro výpočet model byl využit vzorec zmíněný v teoretické části práce. Výsledkem 

modelu je pravděpodobnost bankrotu, pokud je výsledná pravděpodobnost více než  

50 %, je podnik považován za ohrožený bankrotem. Při aplikaci Zmijewski modelu na 

společnost byly výsledné hodnoty pod hranicí 50 %, podnik tedy nebyl v sledovaném 

období ohrožen bankrotem. V roce 2015 byla hodnota těsně pod hranicí 0,5, podnik 

tedy čelil problémům. 

Ohlsonův model 

Výhoda logit modelu je výsledek uvedený přímo v pravděpodobnosti bankrotu dané 

společnosti. Pro výpočet Ohlsonova modelu byly využity data z výročních zpráv 

společnosti a ministerstva financí ČR pro určení deflátoru HDP. 
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Tabulka 38 Ohlsonův model 

  Poměrové ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 

log (celková aktiva/deflátor 

HDP) 
5,24 5,31 5,08 5,44 5,55 

X2 
celkové dluhy/celková aktiva 0,22 0,26 0,28 0,45 0,39 

X3 ČPK/celková aktiva  0,61 0,59 0,59 0,47 0,48 

X4 

krátkodobé dluhy/oběžná 

aktiva 
0,25 0,29 0,30 0,45 0,43 

X5 

1 (Závazky > Aktiva) 

0 (Závazky ≤ Aktiva) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X6 EAT/celková aktiva 0,03 0,03 0,02 0,02 0,15 

X7 (EAT+odpisy)/celkové dluhy 0,39 0,29 0,18 0,09 0,45 

X8 

 1(EAT záporný minimálně 

předcházející 2 roky), 0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X9 změna čistého zisku  -0,73 0,10 -0,22 -0,05 0,85 

Ohlson  -2,28 -2,48 -2,11 -1,06 -2,05 

Pravděpodobnost bankrotu 9,27% 7,74% 10,84% 25,75% 11,40% 

Hodnocení podniku 
Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

Bonitní 

podnik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

U Ohlsonova modelu výsledná hodnota 0,5 značí linii mezi zdravou společností a 

společností s hrozbou bankrotu. V modelu je interval 0,45 – 0,55 klasifikován jako šedá 

zóna, která zamezí, aby společnosti s výsledkem okolo 0,5 nebyly mylně klasifikovány. 

Společnost v analyzovaném období dosahovala pravděpodobnost bankrotu pod 50 %, 

lze tedy klasifikovat jako finančně zdravý podnik. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána 

v roce 2015, kdy pravděpodobnost bankrotu vzrostla na 25,75 %. 
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2.3.5. Závěr hodnocení klasickými finančními ukazateli 

V této kapitole byla provedena finanční analýza společnosti Atlas Copco Services s.r.o. 

na základě finančních výkazů společnosti za období 2012 - 2016. V horizontální 

analýze bylo zjištěno, že aktiva i pasiva společnosti v sledovaném období vzrůstaly, 

největší nárůst byl zaznamenán v roce 2016. Hodnota vlastního kapitálu byla ovlivněna 

výsledky hospodaření jednotlivých let, největší růst zaznamenala v roce 2016, největší 

pokles poté v roce předchozím. K významnému zvýšení cizích zdrojů došlo v roce 

2015, nicméně ani v jednom z analyzovaných roků cizí zdroje společnosti nepřevýšily 

vlastní kapitál. Společnost zaznamenala růst osobních nákladů, který byl především 

spojen s růstem počtu zaměstnanců. Výsledek hospodaření vzrostl v roce 2013 o  

38,36 %, nicméně v následujících letech klesal, v roce 2014 o 25,78 % a v roce 2015 o  

31,3 %. Následující rok 2016 byl pro společnost nejúspěšnějším rokem v historii 

skupiny Edwards, a pozitivně se zlepšila finanční výkonnost společnosti. Tržby 

z prodeje zboží významně vzrostly především v roce 2016, stejně tak i tržby z prodeje 

služeb.  Při analýze likvidity podniku bylo zjištěno, že podnik byl v celém období 

likvidní, nejvyšší hodnota pracovního kapitálu byla dosažena v roce 2016, nejnižší pak 

v roce 2015. Výsledky čistých pohotových prostředků vyšly ve sledovaném období 

záporné, podnik by tedy nebyl schopen platit své závazky jen pomocí krátkodobého 

finančního majetku. Hodnota čistého peněžního majetku se výrazně snížila v roce 2015. 

Hodnoty ukazatelů rentability rapidně vzrostly v roce 2016, celková zadluženost 

společnost se v letech 2012 - 2014 nacházela těsně pod stanoveným optimem a až v 

následujících letech 2015 - 2016 se nacházela v rámci stanoveného optima. Je tedy 

patrné, že společnost disponuje větším množstvím vlastního kapitálu. Jelikož společnost 

není výrobní podnik, hodnota pohotové likvidity je velice podobná jako hodnota běžné 

likvidity. 

V další části finanční analýzy byly provedeny souhrnné indexy hodnocení. Z bonitních 

modelů byl nejprve zpracován Kralickův quicktest upravený dle prof. Kislingerové, 

v letech 2012 a 2013 byl podnik označen jako bonitní, v následujících letech 2014 a 

2015 se podnik nacházel v šedé zóně, a v roce 2016 podnik dosáhl výborného 

hodnocení. Dále byl zpracován index bonity, který vychází z ukazatelů rentability aktiv, 

rentability vlastního kapitálu, provozní pohotové likvidity, ukazatelem krytí zásob 
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provozním kapitálem a krytím dluhů. V letech 2012 - 2014 bylo hodnocení podniku 

dobré, v roce 2015 hodnocení naznačovalo určité problémy a v roce 2016 bylo 

hodnocení extrémně dobré. V žádném roce hodnota index neklesla pod hodnotu 0,5, dle 

indexu bonity tedy lze podnik klasifikovat jako finančně zdravý. Dalším modelem 

využitým pro hodnocení bonity podniku byl Aspekt Global Rating, který zhodnocuje 

jednotlivé oblasti finanční situace podniku, a to zadluženost, rentabilitu, aktivitu, 

produktivitu a likviditu. V letech 2012 - 2015 dosahoval podnik hodnocení průměrně 

hospodařícího podniku s rezervami ve finančním zdraví, v roce 2016 poté hodnocení 

stabilního, průměrně hospodařícího podniku. Tento výsledek ovlivnily nízké hodnoty 

ukazatele provozní marže, která měří ziskovost provozních aktivit podniku. Tento 

ukazatel ovlivňuje fakt, že společnost není výrobní podnik, ale provozuje servisní 

centrum a finanční centrum sdílených služeb. Jako další model byl využit Altmanův 

index finančního zdraví, dle kterého ve všech letech vyšel koeficient v zóně finančně 

zdravého podniku, dále poté model IN05, který se řadí mezi bankrotně-bonitní modely a 

spojuje pohled věřitele i vlastníka. S výjimkou roku 2015 společnost vytvářela hodnotu 

pro vlastníky, v roce 2015 se společnost nacházela v šedé zóně, ve které nelze přesně 

určit vývoj podniku, ale jelikož v následujícím roce hodnota indexu vzrostla, lze 

predikovat, že podnik nespěje k bankrotu. Dle Taflerova indexu, který odráží klíčové 

charakteristiky platební neschopnosti podniku, byla společnost označena jako podnik 

dosahující zisku, v nejbližší době tedy společnosti nehrozí bankrot, pokud nedojde i 

závažnému neovlivnitelnému problému uvnitř společnosti. Dále byly využity dva 

netradiční bankrotní modely, nejprve Zmijewski model založený na diskriminační 

analýze, dle tohoto indexu nebyl podnik ve sledovaném období ohrožen bankrotem, 

nicméně v roce 2015 se přibližoval hraniční hodnotě. Posléze byl využit Ohlsonův 

model, dle kterého byl podnik klasifikován jako finančně zdravý podnik. 
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2.4.  Hodnocení finanční situace podniku moderními metodami 

Moderní metody hodnocení finanční výkonnosti společnosti mají za cíl zjistit, zda 

podnik vytváří pro své vlastníky hodnotu. Rozdíl mezi klasickými a moderními 

metodami vyplývají z koncepční bariéry mezi výkonností měřenou na základě účetních 

dat a tržním oceněním podniku. Tradiční metody neberou v úvahu podnikatelské riziko 

a náklady na kapitál. Jelikož společnost nemá obchodovatelné akcie na burze, budou 

v této práci zhodnoceny pouze metody EVA a EVA equity. 

2.4.1. EVA  

Ekonomická přidaná hodnota je vypočtena dle vzorce EVA = NOPAT – C * WACC. 

V prvé řadě je nutno si upravit údaje z účetních výkazů pro potřeby výpočtu tohoto 

ukazatele. 

Vymezení NOA 

Pro úpravu majetku na NOA je zdrojem data rozvaha a provádí se tak, že se aktivují 

položky, které nejsou na straně aktiv v rozvaze vykazovány, neoperativní aktiva jsou 

vyčleněna a celková hodnota aktiv je snížena o neúročený cizí kapitál. Dále je potřeba 

upravit i stranu pasiv, jelikož změna aktiv vyvolá odpovídající změnu i na straně pasiv. 

Úprava o aktivaci položek nevykázaných v rozvaze 

Pro stanovení NOA je nutno aktivovat majetek, který podnik využívá ke své hlavní 

činnosti, ale v účetnictví není zaznamenán, jedná se především o leasing. Společnost 

nemá aktiva získaná formu finančního leasingu a pořizovací cena majetku získaného 

operativním leasingem není aktivována do dlouhodobého majetku, leasingové splátky 

jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Společnost 

využívá pouze operativního leasingu, který by ovšem neměl být dle mezinárodních 

účetních standardů aktivován. 

Dopad aktivace položek do NOA: 

Hodnota Goodwillu je společností vykazována, není tedy nutné ji v operativních 

aktivech upravovat. Dále společnost nevykazuje dlouhodobý finanční majetek, proto 

jeho hodnota nebude nijak upravována v operativních aktivech. 
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Neúročené závazky 

Operativní aktiva je nutno ponížit o hodnotu pasiv, která nejsou úročena. Mezi tyto 

položky patří krátkodobé závazky, neúročené závazky, časové rozlišení a rezervy mající 

charakter skutečných závazků. Společnost do položky rezervy započítává rezervy na 

záruční opravy a v roce 2016 rezervy na reorganizaci, tyto položky tedy budou 

vyloučeny z operativních aktiv. 

Tabulka 39 Neúročené závazky 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Rezervy 4 942 7 086 8 712 15 181 14 292 

Krátkodobé závazky 52 792 67 857 75 235 125 560 151 635 

Časové rozlišení pasiv 527 3 047 288 184 5 986 

Dopad na NOA -58 261 -77 990 -84 235 -140 925 -171 913 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nedokončené investice 

Tento majetek bývá provozně potřebný, jelikož se ale nepodílí na tvorbě současných 

výsledků hospodaření, musí být z operativních aktiv vyčleněn. 

Tabulka 40 Nedokončené investice 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Nedokončený DNM 0 0 0 59 0 

Nedokončený DHM 3 565 7 542 10 282 9 446 23 061 

Dopad na NOA -3 565 -7 542 -10 282 -9 505 -23 061 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úprava výše peněžních prostředků 

Výše peněžních prostředků je potřeba upravit na provozně nutnou výši. Provozně 

potřebná výše peněžních prostředků = 0,3 x krátkodobé závazky v rozvaze (Maříková, 

Mařík, 2005) 
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Tabulka 41 Úprava výše peněžních prostředků 

 V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Provozně potřebná výše peněžních prostředků  15 838 20 357 22 571 37 668 45 491 

Krátkodobý finanční majetek 21 261 62 779 51 617 52 816 99 669 

Přebytek nad provozně nutnou úroveň 5 423 42 422 29 047 15 148 54 179 

Dopad na NOA -5 423 -42 422 -29 047 -15 148 -54 179 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následující tabulce jsou všechny výše popsané změny potřebné pro výpočet NOA. 

Tabulka 42 Výpočet NOA 

  2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 258 487 287 232 299 267 331 237 421 014 

Nedokončený DNM 0 0 0 -59 0 

Nedokončený DHM -3 565 -7 542 -10 282 -9 446 -23 061 

Nadbytečné finanční prostředky -5 423 -42 422 -29 047 -15 148 -54 179 

Neúročené závazky -58 261 -77 990 -84 235 -140 925 -171 913 

NOA  191 238 159 278 175 704 165 718 171 862 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tyto úpravy se promítly do majetkové části rozvahy a musí se proto promítnout i do 

finanční části rozvahy (pasiv). Nejvýznamnější změnou oproti původní rozvaze je 

zařazení nové položky ekvivalenty vlastního kapitálu, která se využívá jako 

vyrovnávací položka. Upravená hodnota aktiv se musí rovnat upravené hodnotě pasiv. 

Tabulka 43 Úprava Kapitálu 

  2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 258 487 287 232 299 267 331 237 421 014 

Vlastní kapitál 200 226 209 242 215 032 190 310 249 101 

Ekvivalenty VK -8 988 -49 964 -39 329 -24 594 -77 240 

Cizí zdroje 57 734 74 943 83 947 140 743 165 927 

Rezervy -4 942 -7 086 -8 712 -15 181 -14 292 

Krátkodobé závazky -52 792 -67 857 -75 235 -125 560 -151 635 

C 191 238 159 278 175 704 165 718 171 862 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Úprava zisku (NOPAT) 

Pro určení čistého operačního zisku NOPAT je výchozí výsledek hospodaření z běžné 

činnosti který je opraven o následující položky: 

Nákladové úroky 

Nákladové úroky, které podnik platí za své půjčky je nutno vyjmout z nákladů, a tedy se 

k výsledku hospodaření zpět přičítají. Pokud by společnost využívala finanční leasing, 

v tomto kroku by byly přičteny i úroky z leasingů, ale jelikož ho nevyužívá tak se 

přičítají pouze úroky placené z dluhů. 

Tabulka 44 Úprava nákladových úroků 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladové úroky 195 51 45 0 0 

Dopad na NOPAT 195 51 45 0 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vyloučení mimořádných položek 

Mezi mimořádnou položku patří zisk z prodeje dlouhodobého majetku, tato položka 

musí být vyloučena, jelikož nesouvisí s hlavní výdělečnou činností podniku. V tomto 

případě jsou z výsledku hospodaření vyjmuty tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

přičtena zůstatková cena prodaného majetku. 

Tabulka 45 Vyloučení mimořádných položek 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 -130 -256 -170 -68 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 244 172 28 

Dopad na NOPAT 0 -130 -12 2 -40 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Posledním krokem je úprava daní. Úprava daní je vypočítána z provedených úprav, o 

které byl upraven čistý operační zisk před zdaněním. Daňová sazba byla ve všech letech 

19%.  
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Tabulka 46 Výpočet NOPAT 

  2012 2013 2014 2015 2016 

VH za běžnou činnost- původní 7 364 9 018 5 788 5 278 63 790 

Nákladové úroky 195 51 45 0 0 

Tržby z prodeje dl.majetku 0 -130 -256 -170 -68 

Zůst.cena prodaného dl.majetku 0 0 244 172 28 

VH za běžnou činnost- upravený 7 559 8 939 5 821 5 280 63 750 

Rozdíl VH 195 79 33 2 40 

původní daň 1 711 3 538 3 531 1 124 16 264 

dodatečná daň 37 15 6 0 7 

NOPAT 5 811 5 386 2 284 4 156 47 479 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet nákladů na kapitál 

Dalším krokem je výpočet nákladů na kapitál. Náklady se určují jako průměrné vážené 

náklady kapitálu (WACC) skládající se z nákladů na cizí a vlastní kapitál. 

Náklady na cizí kapitál 

Pro výpočet těchto nákladů se vypočítal průměr nákladových úroků a úročených cizích 

zdrojů.  Společnost využívá v rámci nadnárodní skupiny tzv. Cash-pooling 

organizovaný Deutsche Bank a SEB AB a pohledávka, která z titulu cash-poolingu 

vzniká je vykazována v řádku účty v bankách. Společnost nevyužívala jiné externí 

úročené cizí zdroje (bankovní úvěry). 

Tabulka 47 Náklady na cizí kapitál 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladové úroky 195 51 45 0 0 

úročené cizí zdroje 21 203 62 743 51 595 52 794 99 643 

RD(v%) 0,92% 0,08% 0,09% 0,00% 0,00% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet nákladů vlastního kapitálu 

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu byl využit stavebnicový model využívaný 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Náklady jsou rozděleny na bezrizikovou 

výnosovou míru a rizikovou prémii. Popis výpočtu jednotlivých rizikových přirážek je 
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uveden v teoretické části práce. Pro výpočet byl využit benchmarkingový diagnostický 

systém finančních indikátorů INFA dle klasifikace CZ-NACE 33. (MPO,2018) 

Tabulka 48 Výpočet nákladů vlastního kapitálu (%) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bezriziková sazba RF 2,31 2,26 1,58 0,58 0,48 

RPODNIK 3,53 2,49 2,52 3 2,45 

RFINSTR 0 0 0 0 0 

RFINSTAB 3,99 3,5 3,35 2,23 2,34 

RLA 4,66 4,63 4,61 4,69 4,5 

Náklady vlastního kapitálu (Re) 14,49 12,88 12,06 10,5 9,77 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziková prémie je složena z přirážek za podnikatelské riziko, finanční stabilitu, 

finanční strukturu a za velikost podniku. 

WACC 

Průměrné vážené náklady jsou stanoveny součtem jednotlivých vážených nákladů 

kapitálu. Důležitým faktorem je podíl složek kapitálu na celkové sumě, vychází se 

z upravené kapitálové struktury. 

Tabulka 49 Výpočet WACC 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady cizího kapitálu 0,92 0,08 0,09 0,00 0,00 

Náklady vlastního kapitálu 14,49 12,88 12,06 10,50 9,77 

CK/K 0,30 0,39 0,44 0,74 0,87 

VK/K 1,05 0,73 0,72 0,57 0,59 

T(daň) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

WACC 15,17 9,38 8,67 6,03 5,78 
(Zdroj:Vlastní zpracování) 
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Výpočet EVA 

Tabulka 50 Výpočet EVA 

  2012 2013 2014 2015 2016 

NOPAT 5 811 5 386 2 284 4 156 47 479 

Capital 199 061 159 278 175 704 165 718 171 862 

WACC 0,15 0,09 0,09 0,06 0,06 

EVA -24 387 -9 554 -12 949 -5 837 37 545 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.2. EVA equity 

Jako další variantou výpočtu ekonomické přidané hodnoty byla zvolena EVA equity, 

která je využívaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Při tomto výpočtu se 

neupravuje rozvaha ani výsledek hospodaření, vychází se z nákladů na vlastní kapitál a 

rentability vlastního kapitálu. 

Tabulka 51 Výpočet EVA equity 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 0,04 0,04 0,03 0,03 0,26 

Náklady vlastního kapitálu 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 

Vlastní kapitál 200 226 209 242 215 032 190 310 249 101 

EVA Equity -21648 -17932 -20144 -14704 39452 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle odhadu nákladů na vlastní kapitál rozděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

podniky do čtyř kategorií. První kategorii tvoří podniky s ROE vetší než náklady na 

vlastní kapitál, v druhé kategorii jsou podnik s ROE v intervalu rovno nebo nižší 

nákladům na vlastní kapitál, ovšem vyšší než bezriziková sazba, třetí kategorii tvoří 

podniky s ROE nižší než bezriziková sazba ale vyšší než 0 a poslední kategorii tvoří 

podniky se zápornou hodnotou ROE. 

Tabulka 52 Zařazení společnosti Atlas Copco Services s.r.o. do kategorií dle velikosti ROE 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 4,63 6,03 4,35 3,36 32,14 

Re 14,49 12,88 12,06 10,5 9,77 

Rf 2,31 2,26 1,58 0,58 0,48 

Zařazení II.Kategorie II.Kategorie II.Kategorie II.Kategorie I. Kategorie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Podnik patřil v letech 2012 - 2015 do druhé kategorie, v roce 2016 pak do kategorie 

první, jelikož ROE přesáhlo hodnotu nákladů na vlastní kapitál. 

 

Graf 14 Vztah EVA equity a ROE 

 (Zdroj: Vlastní konstrukce) 

Na uvedeném grafu lze pozorovat závislost mezi rentabilitou vlastního kapitálu a EVA 

equity. Index korelace mezi těmito ukazateli vyšel 0,98925, což značí silnou pozitivní 

závislost, tedy s růstem rentability vlastního kapitálu rostou i hodnoty ukazatele EVA. 

2.4.3. Závěry hodnocení finanční situace podniku metodou EVA 

Z hodnocení finanční situace podniku pomocí metody ekonomické přidané hodnoty 

vyplývá, že podnik v letech 2012-2015 netvořil hodnotu pro své vlastníky. Výhodou 

metody je, že při výpočtu zahrnuje i alternativní náklady vlastního kapitálu. Pro výpočet 

EVA byly v této práci využity dva způsoby a to jak samotný výpočet EVA, pro který je 

nutno upravit vstupní data účetních výkazů a je zde nutno znát vnitřní prostředí 

podniku. Tato metoda se využívá především managementem podniku. Druhou využitou 

metodou byla metody EVA equity, která je využívána Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR. Tato metody vychází z externích dat a proto je vhodná pro externí 

zhodnocení finanční výkonnosti podniku. 
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Graf 15 Vývoj EVA a EVA Equity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V grafu výše je možno sledovat rozdíly mezi výpočty EVA a EVA equity, výpočty je 

mírně liší, nicméně trend zůstává stejný. 

Pro srovnání je dále uveden graf pro srovnání hodnot EVA equity a výsledku 

hospodaření za účetní období. Hodnoty EVA Equity sice korespondují s výsledky 

výsledku hospodaření za účetní období, ale nabývají menších hodnot z důvodu 

započítání alternativních nákladů vlastního kapitálu. 
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Graf 16 Porovnání EVA equity s VH za účetní období 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podnik vytvářel hodnotu pro své vlastníky v roce 2016, kdy došlo k výraznému zvýšení 

hodnoty ekonomické přidané hodnoty a v tomto roce jako jediné za sledované období 

dosáhla pozitivních hodnot. V tomto roce vzrostla především hodnota rentability 

vlastního kapitálu, která měla pozitivní dopad na vývoj hodnoty ekonomické přidané 

hodnoty. 
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3. Diskuze výsledků a doporučení 

V této kapitole budou zhodnoceny celkové výsledky vyplývající z provedených analýz 

finančního zdraví podniku Atlas Copco Services, s.r.o. z předchozí kapitoly. Jednotlivé 

oblasti finanční situace budou v této části zhodnoceny a budou uvedeny doporučení, 

které by situaci problematických oblastí mohly zlepšit a mohly by společnosti pomoci 

v udržitelném růstu a stabilní finanční situaci. 

Celkové zhodnocení dosažených výsledků finanční analýzy 

V praktické části byla provedena finanční analýza společnosti Atlas Copco Services, 

s.r.o. Nejprve byla zhodnocena horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv, kde bylo 

zjistěno, že aktiva a pasiva společnosti každoročně vzrůstaly, největší nárůst byl 

zaznamenán v roce 2016. Hodnota vlastního kapitálu byla ovlivněna výsledky 

hospodaření jednotlivých let, největší hodnoty dosáhla v roce 2016, naopak největší 

pokles byl v roce 2015, kdy významně vzrostly cizí zdroje financování. Ani v jednom 

z analyzovaných roků ovšem cizí zdroje nepřevýšily vlastní kapitál. Společnost 

zaznamenala růst osobních nákladů, který byl především spojen vývojem počtu 

zaměstnanců. Výsledek hospodaření vzrostl v roce 2013 o 38,36 %, nicméně 

v následujících letech klesal, v roce 2014 o 25,78 % a v roce 2015 o 31,3 %. Následující 

rok 2016 byl pro společnost nejúspěšnějším rokem v historii, a pozitivně se zlepšila 

finanční výkonnost společnosti. Tržby z prodeje zboží významně vzrostly především 

v roce 2016, stejně tak i tržby z prodeje služeb.  Při analýze likvidity podniku bylo 

zjištěno, že podnik byl v celém období likvidní, nejvyšší hodnota pracovního kapitálu 

byla dosažena v roce 2016, nejnižší pak v roce 2015. Ukazatele rentability se nacházely 

pod doporučenými hodnotami, pouze v roce 2016 dosáhly vyšších hodnot. Celková 

zadluženost společnost se v letech 2012 - 2014 nacházela těsně pod stanoveným 

optimem a až v následujících letech 2015 - 2016 se nacházela v rámci stanoveného 

optima. Je tedy patrné že, společnost disponuje větším množstvím vlastního kapitálu.  
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V další části finanční analýzy byly provedeny výpočty bankrotních a bonitních modelů. 

Z bonitních modelů byl nejprve zpracován Kralickův quicktest upravený dle prof. 

Kislingerové, dle kterého byl v letech 2012 a 2013 podnik označen jako bonitní, 

v následujících letech 2014 a 2015 se podnik nacházel v šedé zóně, a v roce 2016 

podnik dosáhl výborného hodnocení. Dále byl zpracován index bonity, který vychází 

z ukazatelů rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu, provozní pohotové likvidity, 

ukazatelem krytí zásob provozním kapitálem a krytím dluhů. V žádném roce hodnota 

indexu neklesla pod hodnotu 0,5, dle indexu bonity tedy lze podnik klasifikovat jako 

finančně zdravý. Dalším modelem využitým pro hodnocení bonity podniku byl Aspekt 

Global Rating, který zhodnocuje jednotlivé oblasti finanční situace podniku, a to 

zadluženost, rentabilitu, aktivitu, produktivitu a likviditu. V letech 2012 - 2015 

dosahoval podnik hodnocení průměrně hospodařícího podniku s rezervami ve finančním 

zdraví, v roce 2016 poté hodnocení stabilního, průměrně hospodařícího podniku. Jako 

další model byl využit Altmanův index finančního zdraví, dle kterého ve všech letech 

vyšel koeficient v zóně finančně zdravého podniku, dále poté model IN05, dle kterého 

společnost s výjimkou roku 2015 vytvářela hodnotu pro vlastníky. Dle Taflerova 

indexu, který odráží klíčové charakteristiky platební neschopnosti podniku, byla 

společnost označena jako podnik dosahující zisku, v nejbližší době tedy společnosti 

nehrozí bankrot, pokud nedojde i závažnému neovlivnitelnému problému uvnitř 

společnosti.  Dle Zmijewski modelu nebyl podnik ve sledovaném období ohrožen 

bankrotem, nicméně v roce 2015 se přibližoval hraniční hodnotě. Jako poslední model 

byl využit Ohlsonův model, dle kterého byl podnik klasifikován jako finančně zdravý 

podnik.  

V další části práce byl využit moderní přístup k měření finanční situace podniku pomocí 

ekonomické přidané hodnoty a ukazatle EVA equity. Z hodnocení finanční situace 

podniku pomocí metody ekonomické přidané hodnoty vyplývá, že podnik v letech  

2012 - 2015 netvořil hodnotu pro své vlastníky, ke kladným hodnotám ekonomické 

hodnoty se podnik dostal pouze v roce 2016, kdy se výrazně zlepšila finanční situace 

podniku.  
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Z výsledků provedených analýz je patrné, že podnik nemá existenční problémy a na 

základě jeho finanční situace není predikován bankrot společnosti. Podnik má ovšem 

několik oblastí, které nesplňují doporučené hodnoty. Některé ukazatele nebudou 

hodnoceny pro povahu podniku, například rentabilita tržeb byla ve sledovaném období 

velice nízká, ale vzhledem k tomu, že podnik má velkou část transakcí 

vnitropodnikových a činností podnikání je provozování servisního střediska, centra 

zákaznických služeb a centra sdílených služeb tak nelze klást důraz na rentabilitu tržeb 

jako například u výrobního podniku.   

Jako problémové oblasti jsou identifikovány tyto oblasti: 

- Nízká hodnota čistých pohotových prostředků 

- Vyšší hodnoty ukazatelů likvidity 

- Nízké hodnoty rentability vlastního kapitálu a aktiv 

- Záporné hodnoty ekonomické přidané hodnoty s výjimkou roku 2016 
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Tabulka 53 Souhrnné hodnocení finančních ukazatelů 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Analýza finančních prostředků 

ČPK ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

ČPP ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

ČPM ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ 

Pohotová likvidita ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Okamžitá likvidita ↔ ↑ ↑ ↔ ↑ 

Ukazatele rentability 

ROA ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ 

ROE ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ 

ROS ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost ↓ ↓ ↓ ↔ ↔ 

Koeficient samofinancování ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ 

Koeficient zadluženosti ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Souhrnné indexy hodnocení 

Kralickův 

quicktest(Kislingerová) ↔ ↔ ↑ ↑ ↔ 

Index Bonity ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ 

Altmanův index ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

IN05 ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ 

Taflerův bankrotní model ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Zmijewski model ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Ohlsonův model ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Moderní indexy hodnocení výkonnosti podniku 

EVA ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ 

EVA equity ↓ ↓ ↓ ↓ ↔ 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kde: 

↓  záporné hodnocení, hodnoty pod doporučovanými hodnotami 

↔ kladné výsledky, či výsledky odpovídající doporučeným hodnotám 

↑ hodnoty nad doporučenými hodnotami, v případě souhrnných indexů hodnocení 

představuje „šedou z nu“ 
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Pro správnou interpretaci výsledků je důležité zhodnotit klíčové finanční indikátory, 

které výrazně ovlivňují výsledky finančních ukazatelů, především bankrotních a 

bonitních modelů. 

Výsledek hospodaření 

Jeden z hlavních ukazatelů který ovlivňuje finanční situaci podniku je výsledek 

hospodaření za účetní období.VH byl v roce 2012 ovlivněn poklesem globální poptávky 

významných zákazníků společnosti, společnost tak musela rychle redukovat náklady 

pomocí eliminace procesů s nízkou přidanou hodnotou. V roce 2013 vzrostla poptávka 

po výrobcích a službách nabízených společnosti, výsledek hospodaření měl tedy 

rostoucí tendenci. V letech 2014 a 2015 došlo k poklesu výsledku hospodaření, jelikož 

společnost vynaložila finanční prostředky na projekty na integraci a standardizace s 

mateřskou společností Atlas Copco  po dokončení akvizice. Rok 2016 byl 

nejúspěšnějším rokem společnosti, výsledek hospodaření vzrostl několikanásobně, což 

se pozitivně projevilo na souvisejících finančních ukazatelích. 

Rentabilita podniku 

Hlavním cílem každého podniku je zvyšování jeho tržní hodnoty prostřednictvím 

zvyšování zisku. Zvyšování zisku je možno dvěma způsoby, a to snížením nákladů či 

zvýšení výnosů. 

U ukazatele rentability vlastního kapitálu je vycházeno z předpokladu, že při stabilní 

ekonomice by hodnota měla přesahovat 12%, byť může být ovlivněna mnoha faktory. 

Čím vyšší je hodnota ROE, tím lépe pro společnost.  Rentabilita vložených aktiv 

společnosti je po celém sledovaném období kladná, podnik je tedy schopen generovat 

zisk. V období 2012 až 2015 nabývaly ovšem hodnoty rentability vlastního kapitálu 

hodnot pod 5%, až v roce 2016 došlo k zvýšení nad doporučenou hranici, společnost 

tedy dříve nevyužívala efektivně vlastní kapitál a klesala její atraktivita vůči 

investorům. Zvýšení rentability bylo způsobeno zvýšení výsledku hospodaření a 

zvýšení podílu cizích zdrojů na celkovém kapitálu společnosti. Možným řešení zvýšení 

hodnoty rentability vlastního kapitálu a zlepšení postavení společnosti pro možné 

investory je snížení vlastního kapitálu pomocí vyplacení části nerozděleného zisku 

minulých let svým společníkům. 
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Graf 17 Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy, které jsou investovány do podnikání 

bez ohledu na způsob financování. Ukazatel hodnoty rentability aktiv je považován za 

dobrý, pokud převyšuje 5%. Společnost dosáhla ROA nad touto hodnotou pouze v roce 

2016. 

 

Graf 18 Rentabilita aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pokud se podíváme na vývoj hodnoty rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv ve 

sledovaném období tak je patrné, že hodnoty rentability rostly od roku 2014, kdy došlo 

ke změně konečné mateřské společnosti podniku a výrazně vzrostly v roce 2016. V 

tomto roce došlo k vzrůstu tržeb a rozsáhlému rozvoji centra sdílených služeb při 

transferu podnikových procesů entit mateřské společnosti do centra sdílených služeb 

společnosti Atlas Copco Services, s.r.o. V roce 2014 docházelo ke standardizaci 

podnikových procesů s mateřskou společností, v tomto roce tedy rentabilita vlastního 

kapitálu a aktiv klesla, jelikož bylo nutné vynaložit finanční prostředky na tuto změnu, 

od roku 2015 však rentabilita vlastního kapitálu roste. Nízká rentabilita aktiv spolu 

s nízkou hodnotou cashflow v tržbách výrazně ovlivnila výsledek Kralickova 

quicktestu, kdy se v letech 2014 a 2015 dostala společnost do tzv. „šedé zóny“, kde 

nelze přesně určit, zda je podnik bonitní či ne. V roce 2016 dosahovala rentabilita 

vlastního kapitálu hodnoty přes 26% což je velice dobrý výsledek, pro udržení či 

zvýšení této hodnoty je vhodné pokračovat v rozvoji centra sdílených služeb, především 

ve zlepšení procesů, které mohou snížit náklady a zvýšit efektivitu práce. 

Rentabilita tržeb je nápomocný ukazatel pro určení zisku společnosti, nicméně je nutné 

ho hodnotit v kontextu dané společnosti a odvětví, ve kterém působí. Doporučené 

hodnoty rentability tržeb jsou nad 10%, této hodnoty společnost nedosáhla ani v jednom 

z analyzovaných let, nicméně tento ukazatel není zcela vypovídající. Jak bylo zmíněno 

v praktické části, společnost má velkou část tržeb v rámci vnitropodnikových transakcí, 

ze kterých plynou zisky pomocí stanovení převodních cen, tyto zisky se liší od zisku při 

prodeji konečnému zákazníkovi. Dále je nutno podotknout, že společnost provozuje 

centrum sdílených služeb, jehož služby jsou také prodávány pomocí vnitropodnikového 

účetnictví. 

Likvidita 

Proto, aby byl podnik dlouhodobě udržitelný, musí být nejen výnosný, ale musí být také 

schopen hradit včas své závazky. Likvidita je považována spolu s rentabilitou za 

klíčový ukazatel finančního zdraví podniku. Pro zajištění likvidity je nutné, aby 

dlouhodobé zdroje nebyly použity na financování stálých aktiv a krátkodobé zdroje pro 

financování oběžných aktiv. 
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Hodnoty běžné likvidity společnosti jsou nad stanovené doporučené hodnoty, což značí, 

že podnik má nadměrné zásoby. Nasvědčuje tomu i to, že hodnoty pohotové likvidity 

výrazně nižší než hodnoty běžné likvidity. Společnost má ve sledovaném období vysoké 

hodnoty likvidity, má tedy vysokou úroveň likvidních prostředků a není nutné zapojovat 

prostředky pro zvýšení likvidity pomocí faktoringu či alternativních způsobů zvyšování 

likvidity podniku, nicméně je vhodné snížit hodnoty zásob pro efektivní využití 

finančních prostředků. 

Zadluženost 

Společnost má nízkou míru zadluženosti, v letech 2012-2014 byla dokonce hodnota 

celkové zadluženosti pod hranicí doporučených hodnot. V následujících letech 

zadluženost mírně vzrostla do rozmezí doporučených hodnot, a koeficient 

samofinancování se snížil do rozmezí doporučených hodnot, v letech 2015-2016 měla 

společnosti optimální hodnoty zadluženosti. Pro další ekonomický vývoj společnosti je 

nutné udržovat poměr mezi cizími a vlastními zdroji financování v optimálních 

hodnotách. 

Ekonomická přidaná hodnota 

Společnost dosahovala v letech 2012-2015 záporných hodnot ekonomické přidané 

hodnoty. Tento ukazatel je ovlivněn především rentabilitou vlastního kapitálu, pro 

zlepšení výsledků ekonomické přidané hodnoty je tedy nutné zvýšit rentabilitu podniku. 

V roce 2016 dosáhla společnost pozitivní hondoty ekonomické přidané hodnoty, podnik 

tedy vytvářel hodnotu pro vlastníky. Pokud se podíváme na finanční ukazatele, tak tento 

vzrůst zapříčinil vzrůst rentability vlastního kapitálu a vzrůst hodnoty vlastního 

kapitálu. V tomto roce došlo k rozsáhlému rozvoji centra sdílených služeb, proto se tato 

oblast jeví jako vhodná pro další rozvoj. 
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Návrhy na zlepšení současné situace 

Rozvoj centra sdílených služeb 

Z výsledků analýz finanční situace podniku je patrné, že finanční situace podniku se 

výrazně zlepšila v roce 2016, kdy došlo k rozvoji centra sdílených služeb. Podnik se stal 

součástí skupiny v lednu roku 2014, v tomto roce probíhaly projekty na integraci a 

standardizace s organizací mateřské společnosti. V roce 2015 společnost přijala 15 

nových zaměstnanců do centra sdílených služeb a v roce 2016 společnost vytvořila 80 

nových pracovních míst pro podporu podnikových procesů společnosti Atlas Copco. 

Díky momentálním trendům v oblasti robotické automatizace procesů (RPA), digitální 

transformace a umělé inteligence jsou umožněny změny v rozsahu služeb a centrum 

sdílených služeb tak může vykonávat komplexnější úlohy a snižovat náklady na 

stávající úlohy. Technologie umožňují zpracování většího množství dat za kratší časový 

úsek a snižují potřebu kognitivních schopností pracovníků center. Nové pracovní pozice 

tak budou vyžadovat jak analytické schopnosti, tak znalosti v oblasti informačních 

technologií. Dle průzkumu organizace ABSL by v roce 2025 mělo být až 60% 

pracovních pozic v segmentu podnikových služeb nahrazeno technologiemi, a to 

především v centrech sídlících v nízkonákladových lokalitách, bude tak vznikat 

příležitost pro Českou republiku, jakožto zemi s kvalifikovanou pracovní sílou pro 

rozvoj centrech sdílených služeb na jejím území. Pracovníci budou vykonávat 

komplexní úlohy, které zatím automatizace nedokáže nahradit. (ABSL,2018) 

Mezi automatizované činnosti lze zařadit opakované činnosti, které lze vyřešit 

v prostředí kancelářských aplikací pomocí maker, práce s databázemi, analytické 

činnosti a reporting. Technologie RPA jsou v porovnání s lidskou prací cenově 

efektivnější, dochází při nich méně chyb a zkracují čas nutný pro zpracování úkonů. Dle 

organizace ACCA může sofwarové řešení představovat pouhou 1/9 nákladů při 

porovnání vykonání činnosti pomocí lidské síly a vzhledem k vyšší rychlosti a 

spolehlivosti je návratnost investice do automatizace procesů v rozmezí 6-12 měsíců. 

(CFOWorld, 2016) Dle výzkumu společnosti HFS se do roku 2021 vyšplhá trh 

s produkty RPA na 1,2 miliardy USD, očekávaný růst je tedy okolo 30% ročně a jedná 
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se o velký potenciál umožňující vyšší efektivitě finančních útvarů center sdílených 

služeb. (Deloitte, 2017) 

Mezi robotická řešení patří počítačově kodované softwary, Makra fungující napříč 

organizačními útvary a aplikacemi a programy které mohou částečně nahradit lidskou 

práci.  Podniky s úspěšně zavedeným RPA se tak stávají digitálně transformovanými 

podniky, které si tak zajistí přední postavení na trhu. 

 

Obrázek 19 oblasti vhodné pro implementaci RPA  

(zdroj: Vlastní zpracování dle CFO Insights,2017) 

Klíčové pilíře pro zavedení RPA do podnikových procesů jsou uvedeny na schématu 

níže. Pro úspěšné zavedení robotické automatizace procesů je nutné definovat jasné vize 

a strategie, stanovit harmonogram pilotních projektů a zohlednit veškerá možná rizika. 
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Obrázek 20 Klíčové pilíře pro zavedení RPA  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle CFO Insights, 2017) 

Zavedení RPA 

Společnost se nachází v počáteční fázi pouhého zkoumání možností pro zavedení 

robotické automatizace, proto je vhodné v prvotní fázi zvolit tři a pět procesů, na které 

bude testována možnost automatizace. Je velice nutné klást důraz na výběr vhodných 

pracovníků do týmu RPA, pracovníci musí plně chápat přidanou hodnotu a limity 

nástrojů, se kterými budou pracovat. Do projektu pro zavedení RPA musí být zapojeni 

především vlastníci daného procesu, jelikož mají detailní znalosti daného procesu a 

mohou tak identifikovat slabá místa a hrozby. Při úspěchu pilotního projektu může 

společnosti využít úspory z tohoto projektu a další rozšíření do dalších oddělení a 

dalších možných procesů. 

• snížení nákladů , rozšíření působnosti centra sdílených služeb a  rozvoj 
kompetencí 

• podpora rozvoje zaměstanců 

• decentralizovaný model 

• Tvorba přidané hodnoty 

Vize a strategie 

• analýza oblastí vhodná pro automatizaci 

• zakoupení licencí na robotické softwary, zajištění přístupů 

• Založení RPA týmu 

• Testování 

• plánování tréninku pro zaměstance 

 

Technologie 

• analýza rizik, dodržení bezpečnostních požadavků 

• soulad s legislativou a podnikovými směrnicemi 

• Zajištění kontroly pomocí interního kontrolního týmu 

• příprava na krizové situace, záloha dat a záložní systémy 

Politika změn 
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Obrázek 21 Pilíře projektu zavedení RPA 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jako prvotní krok je nutné získat detailní informace o procesech v rámci centra 

sdílených služeb pro identifikace oblastí, které jsou vhodné pro robotickou 

automatizaci. Jako vhodné oblasti se jeví vytváření faktur, vytváření KPI reportů, 

zpracování faktur, kontrola údajů v databázích a jejich automatické aktualizování aj. 

Společnost by měla vytvořit meziútvarový tým, který se bude skládat ze zkušených 

pracovníků, kteří mají detailní znalost jednotlivých procesů, a tito pracovníci budou 

spolupracovat pro nalezení komplexního řešení pro podnikové procesy.  Tento tým by 

měl mít okolo 5 až 6 členů, kteří budou komunikovat s ostatními pracovníky centra 

sdílených služeb a zjištovat požadavky pro RPA implementaci. 

Členové RPA týmu se musí průbežně vzdělávat o novinkách na trhu, jelikož 

automatická robotizace se rychle vyvíjí vpřed. Samotné společnosti nabízející RPA 

softwary nabízí velký výběr tréninkových kurzů pro zaměstnance, nicméně v poslední 

době existuje i mnoho online kurzů, které jsou na vysoké úrovni. V rámci prvnotní 

implementace RPA do podnikových procesů je vhodné, aby členové RPA týmu 

využívali samostudium pomocí online kurzů zdarma a zmapovali tak možnosti na trhu. 

Pro vedení společnosti bude průzkum týmu sloužit jako podklad pro následné 

rozhodování o koupi softwaru pro zapojení RPA do dalších podnikových procesů. 

Mezi nezpoplatněné online kurzy patří: 

 UiPath Community Edition´s Forum nabízejí online tutoriály a fórum  

 Workfusion´s RPA Express nabízí online kurzy pro začátečníky 

Analýza 
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oblastí vhodných pro 
automatizaci 
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implementace pilotního 

projektu 
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Pilotní projekt 
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projektu 
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Implementace 
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 Automation Anywhere University také nabízí online kurzy (AppliedAI, 2018) 

Pro pilotní projekt je vhodné využít 3 oblasti vhodné pro implementaci automatické 

robotizace. V prvotní fázi budou využity procesy v rámci Accounts Payables týmu, 

který má hodně oblastní vhodných pro automatizaci. V první fázi budou využity RPA 

řešení, které lze vytvořit bez vstupního kapitálu, například pomocí Pulover´s Macro 

Creator (www.macrocreator.com)  

 

Obrázek 22 Pulover´s Macro Creator v5.0.5 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro ochranu dat společnosti je nutné využívat tyto prostředky pro práci s daty, které 

nepodléhají přísnému utajení a jejich únik např. konkurentům by nezpůsobil společnosti 

újmu. 

Oblasti vhodné pro pilotní využití RPA : 

- Repetitivní úkony (kopírování dat z excelu do ERP systému) 

- Vytváření dodavatelských účtů 

- Kontrola faktur po splatnosti 

- Reporting (Power BI, interaktivní KPI reporty, sledování produktivity) 

Časový plán této fáze je stanoven na 6 měsíců, kdy dojde k testování 

implementovaných RPA procesů a je zhodnocen jejich dopad na produktivitu, 

chybovost a úsporu času.  RPA tým vypracuje report s výsledky pilotního projektu, 

který odprezentují manažerům, kteří se na základě výsledků rozhodnou a dalším 

možném rozšíření RPA procesů do dalších oddělení. 

Na trhu je velké množství RPA nástrojů, které se specializují na robotickou 

automatizaci podnikových procesů.  

http://www.macrocreator.com/
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Obrázek 23 RPA nástroje  

(Zdroj: QEdgeTech, 2018) 

Společnost Blueprism se zabývá flexibilními sofwarovými roboty, které mohou být 

využity na jakouliv podnikovou aplikaci včetně thin klient aplikací. Využívá 

bezpečného přihlášení do existující aplikace, kde pracuje s daty a vytváří žádoucí 

automatizované činnosti. 

Roční licence RPA Blueprism stojí 15000 USD/ročně, v přepočtu 320 tis. Kč. 

S připočtením TCA vyjde celkový náklad na 384 tis.Kč/ročně a dokáže zvýšit 

produktivitu konkrétních procesů o 30 – 60 %, následně tedy dokáže snížit náklady na 

pracovní kapitál o 30 – 40 %. (Blueprism, 2018) 

Využití RPA procesů dokaží centrum sdílením služeb převést na „Centre of 

Excellence“, které dodává přidanou hodnotu pro mateřskou společnosti. 

Finanční zhodnocení implementace RPA 

Při finančním zhodnocení implementace RPA je nutno zhodnotit nejen náklady spojené 

s nákupem softwaru ale také tvz. TCA (Total cost of Automation). Mezi tyto náklady 

patří náklady na kontrolu a monitorování, aby bylo možné monitorovat výsledky a 

navrhovat další možná zlepšení, dále náklady na podporu softwaru a jeho upgrade, 

náklady na testování a zaškolené pracovníky, kteří budou neustále vytvářet expertízu a 

náklady na restrukturalizaci podnikových procesů díky zapojení RPA. 

Varianta 1: Zapojení RPA pro snížení nákladů a počtu zaměstnanců 

První možností zapojení RPA je pro snížení nákladů a zvýšení produktivity, dojde tedy 

ke snížení počtu zaměstnanců, ale díky robotické automatizaci zůstane objem služeb, 

který společnost poskytuje centrem sdílených služeb stejný.  Jelikož společnost je 
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rozdělena na servisní centrum, centrum zákaznických služeb a centrum sdílených 

služeb, je nutno pracovat se snížením nákladů pouze v části centra sdílených služeb. Při 

výpočtu budu vycházet z hodnot z roku 2016 a návrhy budou prezentovat možné úspory 

při implementaci RPA. Dále je vycházeno z předpokladu, že tým RPA bude založen 

z interních zaměstnanců, v pilotní fázi tedy dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců o tento 

tým, jelikož při přechodu do RPA týmu bude muset být jejich původní pozice nahrazena 

novými zaměstnanci, v následné fázi však bude tento nárůst redukován. Počet 

zaměstnanců sdíleného centra služeb po implementaci RPA se sníží o 30%, celkově o 

10%, pro modelaci dopadu na centrum sdílených služeb se vychází z předpokladu, že 

zaměstnanci centra sdílených služeb tvoří 1/3 celkových zaměstnanců společnosti. 

Celkově se tedy počet zaměstnanců sníží o 25. 

Tabulka 54 Varianta 1- počet zaměstnanců po zavedení RPA 

  2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

počet zaměstanců (bez vedení společnosti) 254 229 

počet zaměstanců celkem 258 233 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

Dopad na změnu osobních nákladů je zobrazen na tabulce níže. Průměrné náklady na 

jednoho zaměstnance zůstavají téměř neměnné, ovšem celkové osobní náklady se sníží 

o 10%. 

Tabulka 55 Varianta 1- osobní náklady po zavedení RPA 

  2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Celkové osobní náklady 213 429 193 289 

Celkové průměrné roční náklady na 1 

zaměstance 827 830 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při implementaci RPA dojde ke snížení výkonnové spotřeby centra sdílených služeb o 

10 %, celkově dojde ke snížení výkonnové spotřeby o 3,33%. V centru sdílených služeb 

dojde ke snížení nákladu na jeho chod v důsledku snížení počtu zaměstnanců a snížení 

prostoru pronajatého pro jeho vykonávání. V výkonnové spotřeba je však potřeba přičíst 

náklady na na roční licence RPA softwaru a TCA, které činní 384 tis. Kč ročně. 
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Tabulka 56 Varianta 1- Výkonnová spotřeba po zavedení RPA 

(v tis.Kč) 2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Výkonnová spotřeba 476 325 460 606 

Roční náklady na software   384 

Celková výkonnová spotřeba 476 325 460 990 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dopad na výsledek hospodaření je znázorněn v tabulce níže. V důsledku snížení 

výkonnové spotřeby omezením počtu zaměstnanců a snížení prostorů nutných pronájmu 

pro centrum sdílených služeb, při zachování stejného objemu provozovaných služeb 

může dojít k výraznému zvýšení provozního výsledku hospodaření společnosti. 

Tabulka 57 Varianta 1- Výsledek hospodaření po zavedení RPA 

 (v tis.Kč) 2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Provozní výsledek hospodaření 81 816 102 723 

Výsledek hospodaření po zdanění  63 790 86 322 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

Vzhledem k tomu, že tržby z prodeje služeb je vnitropodnikové, úspora v nákladech na 

centrum sdílených služeb bude promítnuta ve snížení těchto tržeb, rozdíl mezi původní 

marží a marží při zavedení RPA je 15 335 tis. Kč, jelikož ovšem centrum sdílených 

služeb funguje s 5% marží, jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb poníženy na 

hodnotu 556 036 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění tak vzroste pouze na 

hodnotu 86 322 tis. Kč, což se promítne na ukazatelích zobrazených v tabulce níže.   

Tabulka 58 Varianta 1 – změna finančních ukazatelů po zavedení RPA 

  2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Vlastní kapitál 249 101 271 633 

ROE 0,26 0,32 

EVA 37 545 54 147 

EVA Equity 39 453 60 384 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Varianta 2: Zvýšení objemu služeb poskytovaných centrem sdílených služeb 

Cílem zapojení RPA není jen snížení počtu zaměstnanců, ale je to i zvýšení objemu 

služeb poskytovaných centrem sdílených služeb na základě zvýšené efektivity. Jelikož 

jednoduché a repetitivní úkony jsou vykonávaný automaticky, společnost má prostor 

využití kvalifikované pracovní síly na více komplexnější úlohy.  

Jelikož objem služeb poskytovaných centrem sdílených služeb roste, a ze strany 

mateřské společnosti je zájem o přesunu dalších klíčových podnikových procesů do 

centra sdílených služeb do Brna, jeví se jako vhodné řešení zvýšení počtu zaměstnanců 

o pracovníky RPA týmu a zvýšení objemu služeb o 10%. 

Při této variantě vzroste počet zaměstnanců o 25, a to o pracovníky týmu RPA a také 

zaměstnanci na nové pracovní pozice vzniklé v důsledku rozšíření objemu služeb 

poskytovaných centrem sdílených služeb.  

Tabulka 59 Varianta 2 – počet zaměstnanců po zavední RPA 

  2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

počet zaměstanců (bez vedení 

společnosti) 
254 279 

počet zaměstanců celkem 258 283 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové osobní náklady vzrostou o 10% na hodnotu 234 722 tis. Kč v důsledku zvýšení 

počtu zaměstnanců centra sdílených služeb. 

Tabulka 60 Varianta 2 – osobní náklady po zavedení RPA 

 (v tis. Kč) 2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Celkové osobní náklady 213 429 234 772 

Celkové průměrné roční náklady na 1 

zaměstance 
827 830 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V důsledku rozšíření centra sdílených služeb vzroste i výkonnová spotřeba celkově o 

3,33%, a to na základě předpokladu, že náklady na provoz centra sdílených služeb 

vzrostou o 10%, a stejně jak u předchozí varianty má centrum sdílených služeb jednu 

třetinu podílu na výkonnové spotřebě. Dále musí být připočteny náklady na roční licenci 

RPA systému a další spojené náklady. 
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Tabulka 61 Varianta 2 - Výkonnová spotřeba po zavedení RPA 

(v tis.Kč) 2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Výkonnová spotřeba 476 325 492 044 

Roční náklady na software   384 

Celková výkonnová spotřeba 476 325 492 428 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle organizace ABSL (2017) je v současné době v Brně 11,8% kancelářských prostor 

neobsazených, průměrná cena pronájmu kanceláří je v rozmezí 243 - 297 Kč za m
2
/ 

měsíc, v nejžádanějších lokalitách až 337 Kč za m
2
/měsíc. Aktuálně je v Brně 

k pronájmu přibližně 57 00 m
2
 kancelářských prostor, nicméně pro společnost by bylo 

výhodné získání dalších prostor v rámci CT parku na ulici Holandská, kde sídlí centrum 

sdílených služeb. 

V případě této varianty vzrostou tržby z prodeje služeb, a to o celých 10%, jelikož tato 

položka zahrnuje pouze prodej služeb centrem sdílených služeb. 

Tabulka 62 Varianta 2 – Tržby za prodej služeb po zavedení RPA 

 (V tis. Kč) 2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Tržby za prodej služeb 570 604 627 664 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V důsledku vzrůstu tržeb se zvýší výsledek hospodaření. Tento výsledek hospodaření je 

upraven i o zvýšenou daň z příjmu. 

Tabulka 63 Varianta 2- Výsledek hospodaření po zavedení RPA 

 (v tis.Kč) 2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Provozní výsledek hospodaření 81 816 101 431 

Výsledek hospodaření po zdanění  63 790 81 777 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následující tabulce jsou zhodnoceny dopady této varianty na vybrané finanční 

ukazatele. Zvýšením objemu služeb poskytovaných centrem sdílených služeb a 

implementací RPA nástrojů by se zvýšil vlastní kapitál o 17 987 tis. Kč a rentabilita 

podniku by vzrostla z 26 procent na 31 procent. Hodnota ekonomické přidané hodnoty 

by se zvýšila o 16 530 tis. Kč a hodnota EVA Equity by také vzrostla, konkrétně o 

17 177 tis. Kč. 
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Tabulka 64 Varianta 2- změna finančních ukazatelů po zavedení RPA 

  2016 (původní) 2016 (při zavedení RPA) 

Vlastní kapitál 249 101 267 088 

ROE 0,26 0,31 

EVA 37 545 54 075 

EVA Equity 39 453 56 630 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při zvážení obou variant je nutno zohlednit i ostatní faktory, především fakt, že 

mateřská společnost uvažuje o přesunu některých podnikových procesů do centra 

sdílených služeb společnosti Atlas Copco Services s.r.o. Z hlediska rentability vlastního 

kapitálu s ekonomické přidané hodnoty je jeví výhodnější varianta snížení počtu 

zaměstnanců při zachování stejného objemu poskytovaných služeb, z dlouhodobého 

hlediska je ovšem výhodnější investovat do RPA nástrojů pro možnost rozšíření 

kompetencí centra sdílených služeb a jeho udržitelný růst do budoucna. 

Přeměna Centra sdílených služeb na Centre of Excellence (CoE) 

S rozvojem robotické automatizace je spojen trend vzniku Center Excelence (ang. 

Centre of Excellence - CoE), které vznikají z center sdílených služeb pomocí zvýšení 

kompetencí a komplexity služeb, které tyto centra nabízejí. 

CoE se stává v posledních letech častým způsobem řešení problémů v mnoha 

organizacích. CoE může být charakterizováno jako oddělení, či část společnosti, která 

má kromě své vlastní rutinní práce také roli v zlepšování procesů a předávání informací.  

Klasický model center sdílených služeb byl vytvořen pro úsporu nákladů společnosti na 

základě úspor z rozsahu a účinnosti těchto center, kdy jsou služby doručovány pro 

vzrůstající množství zákazníků při použití stejného množství zdrojů. Tento model byl 

využíván především u služeb, které mají velké množství transakcí, které byly pomocí 

sdílených služeb standardizovány a byly u nich snižovány náklady. Centra sdílených 

služeb mají ovšem nyní více komplexnější procesy, které jsou založeny na rozšířených 

znalostech, jako například výzkum a vývoj nebo marketing, které jsou mnohem blíže 

hlavním procesům společnosti. (Marciniak, 2012) 

Dle Marciniaka má model sdílených služeb mnoho podob dle typu služeb který 

zpracovává.  CoE je model, který je jedním z modelů sdílených služeb, nicméně podle 



135 
 

některých expertů byl koncept CoE vytvořen souběžně s modelem sdílených služeb, 

ovšem je založen na schopnostech a specializovaných znalostech. Model CoE se liší od 

klasického modelu centra sdílených služeb především přidáváním přidané hodnoty 

k dodávaným službám a hledáním talentované pracovní síly. 

Forma a role CoE závisí na typu a kontextu organizace, nicméně podle Marciniaka mají 

všechny CoE tyto společné znaky: 

- CoE by mělo mít běžnou operační funkci a mělo by být zodpovědné za 

zlepšování své vlastní expertízy a informačních a vzdělávacích zdrojů, aby 

mohlo přispět ostatním částem organizace v řešení problémů a vývoje. 

- Nejdůležitější znak CoE je znalostní management, především předávání verbální 

znalosti, které nelze uchovat v manuálech, jelikož se neustále mění a vyvíjí. 

- V rámci CoE mohou být týmy zaměřené pouze na jednotlivou část procesu, ale 

především týmy které hledají vhodné řešení skrz více částí procesu, hledají toto 

řešení jak uvnitř tak i mimo organizaci aby zachytily nejnovější trendy a získaly 

nové znalosti. Týmy mohou být jak fyzické tak i virtuální, mají permanentní 

status, nejde tedy o krátkodobé projekty. 

CoE  má přínos pro celou společnost, jelikož jeho cílem je implementovat systémy, 

struktury a způsob práce který zlepšuje komunikace a sdílení problémů, pomáhá 

lokalizovat a definovat řešení a vytváří a rozšiřuje nové explicitní i tacitní znalosti. 

Další výhodou CoE je využívání výše zmíněné automatické robotizace pro zvýšení 

efektivity, produktivity a snížení nákladů. Centra sdílených služeb alokovaných 

v zemích s kvalifikovanou pracovní sílou mají velký potenciál v přeměně na CoE 

především pomocí implementace RPA a zvýšení objemu poskytovaných služeb 

mateřským společnostem. 

Neexistují žádná konkrétní kritéria, která musí společnost splnit, aby se mohla nazývat 

CoE, je ve vlastním zájmu společnosti zvážit, kdy je vhodné přetransformovat své 

centrum sdílených služeb na centrum excelence. Je vhodné zvolit časový plán, a 

jednotlivé oblasti, ve kterých se společnost chce zlepšit a rozvíjet. Při rozhodnutí o 

přeměně na CoE by již měly být implementovány postupy pro zefektivnění 

podnikových procesů a společnost by měla iniciovat další rozvoj.  Výhoda CoE oproti 
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centru sdílených služeb spočívá především z pohledu potenciálních zaměstnanců, kteří 

vidí v takto se rozvíjející společnosti svůj vlastní možný rozvoj a dále také z pohledu 

vlastníka, který je ochoten do společnosti přesunout mnohem komplexnější procesy. 

Budování značky zaměstnavatele 

Dalším aspektem úspěšnosti společnosti Atlas Copco Services, s.r.o. jsou kvalifikovaní 

zaměstnanci. Velice důležitým krokem pro získání kvalifikovaných zaměstnanců je 

budování značky zaměstnavatele na českém trhu. Společnost působí na trhu práce od 

roku 2006 pod jménem společnosti Edwards, nicméně společnost Atlas Copco nebyla 

do roku 2017 známa jako zaměstnavatel na trhu práce, jelikož i přes to, že centrum 

sdílených služeb podporovalo entity společnosti Atlas Copco od roku 2015, tak 

zaměstnavatel byla společnost Edwards Services, s.r.o., která primárně podporovala 

společnost Edwards Limited. Společnost se až v únoru roku 2018 přejmenovala na 

společnost Atlas Copco Services, s.r.o. v důsledků rozšírení centra sdílených služeb a 

podpody entit v rámci skupiny Atlas Copco. Společnost by se měla snažit o zvýšení 

povědomí o značce Atlas Copco jako zaměstnavatele, pomocí participace na veletrzích 

či přednášek na univerzitách.   
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4. Závěr 

Předmětem této práce bylo zhodnocení finanční situace podniku Atlas Copco Services, 

s.r.o. v období 2012 až 2016 pomocí klasických a moderních přístupů k měření finanční 

výkonnosti podniku. Společnost Atlas Copco Services, s.r.o. je součástí dvou 

nadnárodních skupin a provozuje opravárenské středisko pro výrobky značky Edwards 

a dále provozuje zákaznické centrum a centrum sdílených služeb.  

V teoretické části práci byly nastíněny poznatky o hodnocení finanční situace podniku, 

které byly poté využity pro aplikaci na konkrétní společnost. V teoretické části byly 

uvedeny jak klasické metody hodnocení finanční situace podniku, které vychází přímo 

z účetních výkazů, tak i moderní metody, které se zaměřují na tvorbu hodnoty pro 

vlastníky. Jako klasické ukazatele finanční výkonnosti byly využity ukazatele 

rentability, likvidity a zadluženosti. Následně byly uvedeny teoretické poznatky 

k bankrotním a bonitním modelům, pomocí kterých bylo v praktické části zhodnoceno, 

zda je podnik finančně zdravý či ohrožen bankrotem. Jako moderní metoda hodnocení 

finanční situace podniku byla zvolena ekonomická přidaná hodnota, která se zaměřuje 

na tvorbu hodnoty pro vlastníky. 

V praktické části byla nejprve provedena strategická analýza podniku pro pochopení 

vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující společnost, a dále byla provedena finanční 

analýza společnosti. Nejprve byla zhodnocena horizontální a vertikální analýza aktiv a 

pasiv, vývoj výsledku hospodaření, výnosů a nákladů společnosti, ukazatelů zisku a 

analýza rozdílových a poměrových ukazatelů. Následně byly zhodnoceny banktrotní a 

bonitní modely, pro tuto práci byl zvolen Kralickův Quicktest, Index bonity, Aspekt 

Global Rating, Altmanův index finančního zdraví, IN05, Taflerův bankrotní model, 

Zmijewski model a Ohlsonův model. Výsledky hodnocení pomocí klasických metod 

měření finanční výkonnosti společnosti byly souhrnně zhodnoceny a následovalo 

zhodnocení finanční situace podniku pomocí moderní metody ekonomické přidané 

hodnoty. 



138 
 

V další části práce byla provedena diskuze výsledků, a byly navrženy doporučení pro 

zlepšení problémových oblastí podniku, které by zvýšili rentabilitu podniku a hodnotu 

ekonomické přidané hodnoty podniku.  
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Příloha č. 1 Aktiva podniku (v tis. Kč) 

 

  

označení TEXT 2012 2013 2014 2015 2016

AKTIVA CELKEM 258 487 287 232 299 267 331 237 421 014

B Dlouhodobý majetek 47 601 49 402 45 932 50 228 62 531

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 59 81

B. I. 2 Ocenitelná práva 0 0 0 0 81

B. I. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 59 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 47 601 49 402 45 932 50 169 62 450

B. II. 1. Stavby 13 324 16 766 16 215 15 919 14 540

B. II. 2. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 30 712 25 094 19 435 24 804 24 849

B. II. 3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 565 7 542 10 282 9 446 23 061

C. Oběžná aktiva 210 704 237 715 251 988 280 868 355 130

C. I. Zásoby 58 009 62 697 61 527 80417 78268

C. I. 1. Materiál 28 620 31 107 26 188 27 900 24 657

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 4 155 4 964 5 038 6 085 7 210

C. I. 3. Výrobky 23 160 24 066 27 692 40 443 40 254

C.I. 4. Zboží 2 074 2 560 2 609 5 989 6 147

C. II. Dlouhodobé pohledávky 765 3 787 5 462 4 594 6 017

C.II. 1. Odložená daňová pohledávka 765 3787 5462 4594 6017

C.III. Krátkodobé pohledávky 130 669 108 452 133 382 143 041 171 176

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 121 023 99 322 133 368 136 830 164 546

C.III. 3. Stát - daňové pohledávky 8 842 3 453 0 5 870 5 389

C.III. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 276 166 12 12 927

C.III. 5. Dohadné účty aktivní 0 5 213 0 0 0

C.III. 6. Jiné pohledávky 528 298 2 329 314

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 21 261 62 779 51 617 52 816 99 669

C. IV.1. Peníze 58 36 22 22 26

C. IV. 2. Účty v bankách 21 203 62 743 51 595 52 794 99 643

D. I. Časové rozlišení 182 115 1 347 141 3353

D. I. 1. Náklady příštích období 182 115 1 347 141 3 353
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Příloha č. 2 Pasiva podniku (v tis. Kč) 

 

 Označení TEXT 2012 2013 2014 2015 2016

PASIVA CELKEM 258 487 287 232 299 267 331 237 421 014

A. Vlastní kapitál 200 226 209 242 215 032 190 310 249 101

A. I. Základní kapitál 155 538 155 538 155 538 155 538 155 538

A. I. 1. Základní kapitál 155 538 155 538 155 538 155 538 155 538

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 5 913 6 281 0 0 0

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 5 913 6 281 0 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 31 411 38 405 53 706 29 494 29 773

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 31 411 38 405 53 706 29 494 29 773

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 7 364 9 018 5 788 5 278 63 790

B. + C. Cizí zdroje 57 734 74 943 83 947 140 743 165 927

B. Rezervy 4 942 7 086 8 712 15 181 14 292

B. 3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 459 0 0

B. 4. Ostatní rezervy 4 942 7 086 8 253 15 181 14 292

C. Závazky 52 792 67 857 75 235 125 560 151 635

C. II. Krátkodobé závazky 52 792 67 857 75 235 125 560 151 635

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 29

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 32 326 37 446 30 873 89 832 84 989

C.II. 8. Závazky ostatní 0 0 0 0 66 617

C.II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 5 555 6 824 7 361 8 386 11 402

C.II. 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 733 3 943 3 729 4 108 5 397

C.II. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 6 547 1 235 5 867 1 635 12 682

C.II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 5 631 18 409 27 405 21 599 37 136

C. III. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 2 0

C. III. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 2 0

D. Časové rozlišení pasiv 527 3 047 288 184 5 986

D. 1. Výdaje příštích období 527 351 288 184 615

B. IV. 2. Výnosy přístích období 0 2 696 0 0 5 371
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Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát 2012- 2015 (v tis. Kč) 

 

  

Označení TEXT 2012 2013 2014 2015

I. Tržby za prodej zboží 107 607 106 238 101 009 145 795

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 85 973 85 262 63 116 98 121

+ Obchodní marže 21 634 20 976 37 893 47 674

II. Výkony 363 443 356 460 406 391 478 395

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 352 232 356 413 404 261 464 690

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 11 211 47 2 130 13 705

B. Výkonová spotřeba 242 699 214 382 261 749 329 554

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 148 716 126 696 160 499 206 082

B. 2. Služby 93 983 87 686 101 250 123 472

+ Přidaná hodnota 142 378 163 054 182 535 196 515

C. Osobní náklady 117 757 145 677 172 447 176 139

C. 1. Mzdové náklady 85 343 107 502 128 998 133 983

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 30 387 35 948 40 998 39 298

C. 4. Sociální náklady 2 027 2 227 2 451 2 858

D. Daně a poplatky 29 35 284 101

E. Odpisy dlouhodobého a nehmotného majetku 14 905 12 811 9 443 8 407

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 18 635 12 475 15 389 13 295

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 130 256 170

III. 2. Tržby z prodeje  materiálu 18 635 12 345 15 133 13 125

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 15 367 8 862 13 219 12 325

F. 1 Zůstaková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 244 172

F. 2 Prodaný materiál 15 367 8 862 12 975 12 153

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 4 154 1 347 140 2 980

IV. Ostatní provozní výnosy 7 863 4 104 7 655 7 787

H. Ostatní provozní náklady 461 1 153 950 8 044

* Provozní výsledek hospodaření 16 203 9 748 9 096 9 601

X. Výnosové úroky 5 45 60 1

N. Nákladové úroky 195 51 45 0

XI. Ostatní finanční výnosy 0 2 949 447 0

O. Ostatní finanční náklady 6 938 135 239 3 200

* Finanční výsledek hospodaření -7 128 2 808 223 -3 198

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 711 3 538 3 531 1 124

Q. 1. -splatná 3 260 6 560 5 206 256

Q. 2. odložená -1 549 -3 022 -1 675 868

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 7 364 9 018 5 788 5 278

*** Výsledek hospodaření za účetní období 7 364 9 018 5 788 5 278

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 9 075 12 556 9 319 6 402
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Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztrát 2016 (v tis. Kč) 

 

 Označení TEXT 2016

Tržby z prodeje výrobků a služeb 570 604

Tržby za prodej zboží 205 942

A. Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 476 325

A. 1 Náklady vynaložené na prodané zboží 118 904

A. 2 Spotřeba materiálu a energie 219 476

A. 3 Služby 137 945

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti -366

C. Aktivace 0

D. Osobní náklady (ř. 10 + 11) 213 429

D. 1. Mzdové náklady 164 672

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 48 757

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 45 599

D. 2.2. Ostatní náklady 3 158

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 6 686

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10 627

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 10 627

E. 2. Úpravy hodnot zásob -3 979

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 38

III. Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 12 091

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 68

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 10 418

III. 3. Jiné provozní výnosy 1 605

F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 10 747

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 28

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 8 061

F. 3. Daně a poplatky 21

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -889

F. 5. Jiné provozní náklady 3 526

Provozní výsledek hospodaření 81 816

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42) -1

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy -1

K. Ostatní finanční náklady 1 761

* Finanční výsledek hospodaření -1 762

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 80 054

L. Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 16 264

L. 1 Daň z příjmů splatná 17 687

L. 2 Daň z příjmů odložená -1 423

Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50) 63 790

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0

Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 63 790

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 788 636

I.

II.

*

***

*

**

**


