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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podnikatelského subjektu 

ALVIK, družstvo v letech 2016-2018. S využitím vybraných metod finanční analýzy a 

strategické analýzy je zhodnocen současný stav podnikatelského subjektu. Na základě 

výsledků těchto analýz je navrženo doporučení podporující další rozvoj podniku.  

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the evaluation of the financial situation of the business entity 

ALVIK, družstvo in the years 2016-2018. By using selected methods of financial analysis 

and strategic analysis, the current state of the business entity is evaluated. Based on the 

results of these analyses, a recommendation supporting the further development of the 

company is proposed. 
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ÚVOD 

Finanční analýza hraje u každého podniku významnou roli, a to jak z pohledu hodnocení 

jeho pozice na trhu, tak i z pohledu jeho finanční situace. Výsledky, které podnik získá 

finanční analýzou svých ekonomických výsledků, jsou základem pro posouzení jeho 

finančního zdraví a také pro možnou predikci budoucího vývoje. Ve většině dnešních 

podniků je tak finanční analýza jedním z nástrojů finančního řízení, které mimo jiné 

pomáhají podniku v tom, aby dosáhnul svých stanovených finančních cílů, jako je např. 

dosažení nebo maximalizace zisku. 

V rámci finančního řízení a finančního plánování je využíváno údajů pocházejících 

z finančního účetnictví, případně z účetnictví vnitropodnikového, kdy je vycházeno 

zpravidla z dat, které poskytuje účetní závěrka. V dnešní době však již nelze jednoduše 

interpretovat data, která jsou vykázána právě ve výkazech účetní závěrky (rozvaha 

a výkaz zisků a ztráty), ale je nutné se soustředit i na vazby mezi jejich jednotlivými 

položkami a mezi těmito výkazy jako celky, neboť právě tyto vazby ukazují, jak se 

navzájem ovlivňují, a co to může pro podnik znamenat. Pokud by se podnik snažil svoji 

situaci posoudit pouze na základě výkazů účetní závěrky, pravděpodobně pro něj data 

z nich nebudou mít dostatečnou vypovídací schopnost, neboť nejsou ve své omezenosti 

schopny podat dostatečně úplné informace ohledně finančního zdraví podniku, jeho 

silných a slabých stránkách či o tom, jak efektivně dokáže daný podnik hospodařit. 

Tato diplomová práce se tedy zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví ALVIK, 

družstva, jehož výsledky jsou podpořeny také výsledky strategické analýzy (analýza 

SWOT a další) a také výsledky metody ekonomické přidané hodnoty EVA, která 

vyjadřuje, zda daný podnik pro své vlastníky tvoří ekonomický zisk či nikoliv.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit úroveň finančního zdraví ALVIK, družstva 

a posléze formulovat možné návrhy na zlepšení v problémových oblastech finančního 

hospodaření. 

Dosažení hlavního cíle práce bude podporovat naplnění dílčích cílů této práce: 

• formulování teoretického rámce, 

• charakteristika analyzovaného podnikatelského subjektu, 

• analýza současného stavu, vč. určení silných a slabých stránek finančního 

hospodaření družstva (na základě aplikace metod finanční a strategické analýzy), 

• formulace návrhů na zlepšení a jejich zhodnocení. 

1.2 Metodika 

Teoretická část této diplomové práce je rešerší vybraných publikací zaměřených na 

finanční řízení a plánování, které jsou doplněny zdroji zaměřenými na jednotlivé metody 

využívané pro finanční analýzu, případně analýzu nákladů. 

V další, analytické části práce, je zkoumán současný stav podniku, a to především na 

základě finančních výkazů, ale také dalších dokumentů a případných interních informací. 

Pomocí metod finanční analýzy, které jsou popsány v teoretické části práce, jsou 

vyhodnocena dostupná vykazovaná data a také některé nákladové položky. Dále budou 

použity metody strategické analýzy pro zhodnocení obecného, oborového a vnitřního 

prostředí podniku. Zdrojem dat pro analýzu budou finanční výkazy zkoumaného podniku 

za období 2016–2018 a dále pak informace získané uvnitř podniku v rámci dotazování. 

V poslední, návrhové části, práce je nejdříve představeno možné řešení zjištěné situace 

analyzovaného družstva, které je následně podpořeno vypočtenými pravděpodobnými 

výsledky analýz za předpokladu realizace tohoto návrhu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V následující kapitole budou popsána a definována teoretická východiska popisující 

analýzu financí společnosti, hodnocení výkonnosti společnosti, podnikatelský plán, 

analýzy zkoumající možné příležitosti a hrozby pro společnosti. 

2.1 Podnikové finance a finanční řízení 

Žádný podnik by nemohl existovat bez dostupných finančních zdrojů, a proto je nutné 

definovat, co to vlastně jsou podnikové finance a co je finanční řízení. 

Pojem podnikové finance je možné chápat mnoha způsoby, nejčastěji jej však vnímáme 

jako zdroj využívaný pro financování podnikatelských činností. Takto je možno jej 

vnímat následujícími způsoby: 

• jako peněžní prostředky, a to obvykle v krátkém časovém horizontu, 

• jako kapitál, kdy se nejčastěji jedná o dlouhodobé zdroje používané pro 

financování podnikatelské činnosti, 

• jako finanční zdroje, kdy jde o širší chápání tohoto pojmu jako zdrojů 

financování podnikatelské činnosti bez rozlišování podle času či účelu jejich 

využití (Kalouda, 2016, s. 15).  

Finanční řízení potom můžeme chápat jako součást podnikových financí, která je 

zároveň i jejich rozhodujícím činitelem.  V rámci ekonomického řízení firem má tedy 

finanční řízení nepochybně dominantní postavení. Jako nástroj podnikových financí by 

mělo finanční řízení plnit tři základní funkce: 

• financování, tedy zajištění peněz a kapitálu z rozličných zdrojů, 

• investování, tedy rozdělení peněz i kapitálu na různé formy nepeněžního majetku, 

• rozdělování zisku. 

Jako doplňující, čtvrtou, funkci by pak šlo považovat evidenci, archivování a také 

případné zpracovávání dosahovaných výsledků finančního řízení (Kalouda, 2016 s. 16). 

Důležitými faktory financování, a vůbec celého finančního řízení, jsou čas a riziko. Vliv 

času na podnikové finance tkví v tom, že každá peněžní jednotka má v daný okamžik 

jinou hodnotu, než kdyby byla přijata jindy. V takových případech pak bývá pro účely 
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podnikání zjišťována časová hodnota peněz tak, abychom znali jejich budoucí, resp. 

současnou hodnotu. Riziko je faktorem, který představuje vnější či vnitřní nebezpečí pro 

podnik, které by mohlo narušit jeho ekonomickou a podnikatelskou existenci (Synek 

a Kislingerová, 2010, s. 243-244). 

Pokud bychom v dnešní době chtěli na vrcholných úrovních finančního řízení vyjadřovat 

míru jeho úspěšnosti, bylo by to možné na dvou úrovních, a to ukazatelem cash-flow, 

který vyjadřuje jistotu likvidity, a ziskem. Ten je však lépe v dnešní době považovat spíše 

za jakýsi ukazatel potenciálu vývoje podniku, než jako ukazatel úspěšnosti finančního 

řízení (Kalouda, 2016, s. 40). 

2.1.1 Finanční řízení v dlouhodobém a krátkodobém horizontu 

Rozhodování o financích podniku má stejně jako každé jiné rozhodování různé dopady 

a v různých situacích několik možných řešení. V zásadě však lze rozhodování rozdělit 

podle časového horizontu, na nějž jej lze stáhnout. 

Dlouhodobý horizont finančního rozhodování 

Dlouhodobý horizont bývá spojován se strategickou povahou řízení, ale vzhledem 

k povaze rozhodnutí, která bývají přijata to nemusí být jednoznačné. V každém případě 

lze tento pohled brát jako doplňující. V dlouhodobém časovém horizontu jsou jako 

kritické považovány následující 3 okruhy: 

1. Struktura podnikového kapitálu – tedy podíl vlastního a cizího kapitálu a jejich 

struktura. Strukturu podnikového kapitálu je možné vyjádřit pomocí finanční 

páky. 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (2.1) 

2. Struktura majetku – která zahrnuje podíl peněžních prostředků na celkovém 

kapitálu společnosti a podíl fixního a oběžného majetku, který lze vyjádřit 

pomocní provozní páky. 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =
𝑓𝑖𝑥𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.2) 
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3. Investování kapitálu společnosti – které lze rozdělit na investice finanční, 

u nichž se bere zpravidla ohled na jejich výnos, riziko a likviditu, a investice 

reálné, což jsou investice do fixního majetku, zásob nebo pohledávek (Kalouda, 

2016, s. 43). 

Krátkodobý horizont finančního rozhodování 

V krátkodobém časovém horizontu bývají jako problematické považovány následující 

oblasti: 

1. Struktura oběžných aktiv – jejich optimalizace bývá vždy spojena se strukturou 

výrobního programu a také s budoucím vývojem.  

2. Struktura krátkodobého kapitálu – pokud ji chceme optimalizovat, je nutné 

optimalizovat také investiční proces finančních investic. 

3. Ochrana proti finančním rizikům – jde o použití přiměřených prostředků 

k eliminování investičních rizik (Kalouda, 2016, s. 44). 

2.2 Finanční plánování 

Finanční plánování má za úkol zajistit finančně naplnění a udržení cílů podniku a také 

zlepšení jeho finančního zdraví. Do každého finančního plánu se promítá jakákoliv 

činnost podniku a finanční plán pak zpětně působí na veškeré tyto činnosti tím, že je 

finančně zabezpečuje. Dlouhodobé cíle podniku bývají zajišťovány dlouhodobými 

finančními plány, krátkodobé cíle (méně než 1 rok) pak zajišťují rozpočty krátkodobé 

(roční, čtvrtletní, měsíční) (Synek a kol., 2009, s. 359). 

Finanční plánování v podniku slouží k udržení finanční rovnováhy, tj. k zajištění souladu 

mezi potřebami, tedy výdaji, a zdrojem jejich financování, tedy příjmy. Jako součásti 

finančního plánování pak můžeme označit: 

• plán aktiv a pasiv (plánovaná rozvaha, proforma rozvaha), 

• plán výnosů, nákladů, zisku (plánovaný výkaz zisků a ztráty, proforma 

výsledovka) 

• plán příjmů a výdajů (plánované cash-flow) (Synek a kol, 2009, s. 360). 
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V případě prvních dvou výše uvedených plánů jde vlastně o předpověď stavu podniku na 

konci období, pro něž je plán sestavován. Prvním krokem při sestavování takového plánu, 

je plán tržeb, který je třeba sestavit jak v hmotných, tak v peněžních jednotkách. Poté 

následuje sestavení plánu potřeby aktiv a zdrojů potřebných na jejich financování a zdrojů 

potřebných pro plánovaný růst tržeb (Synek a kol, 2009, s. 360). 

Potřeba sestavování plánu příjmů a výdajů plyne z rozdílů mezi výnosy a příjmy, náklady 

a výdaji, a také z rozdílu ziskem a cash-flow (peněžními toky). Jako hlavní rozdíl u těchto 

veličin lze označit časový nesoulad mezi nimi. Z toho důvodu nelze sestavit pouze 

plánovanou výsledovku, ale měl by být sestaven i peněžní rozpočet, příp. plánované cash-

flow. Saldo příjmů a výdajů, které takový rozpočet poskytne jako hlavní informaci, pak 

slouží jako signál označující nedostatek peněžních zdrojů, jež musí podnik nějakým 

způsobem zajistit. Pokud plán vykáže přebytek finančních zdrojů, může pak podnik 

rozhodnout např. o jejich umístění na peněžním trhu. V každém takovém rozpočtu by 

podnik při jeho sestavování měl počítat s rezervou peněžních prostředků na pokrytí 

případných nepředvídaných výdajů (Synek a kol, 2009, s. 360). 

2.2.1 Metody a modely finančního plánování 

Existují tři základní metody finančního plánování: 

• intuitivní metoda tvorby finančního plánu – je typická pro malé podniky 

a vychází v podstatě z předchozích zkušeností daného finančního manažera 

podniku. Při této metodě plánování bývají kombinovány odhady důležitých 

ukazatelů finančního plánu s běžnými propočty ukazatelů nižších úrovní. 

• metoda procentního podílu na tržbách – tato metoda předpokládá fixní poměr 

položek aktiv a pasiv a celkového objemu tržeb. 

• regresní metoda – v dlouhém časovém období je upuštěno od předpokladu 

konstantního poměru mezi tržbami a ostatními veličinami. Na místo toho jsou 

použity skutečně zjištěné vazby mezi tržbami a ostatními ukazateli finančního 

plánu (Kalouda, 2016, s. 272-273). 

Ve většině případů jsou modely finančního plánování sestaveny jako modely simulační 

a využívají výhod počítačových modelů, tzn.: 
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1. Rychlé počítačové zpracování umožňuje velké množství statistických dat 

zpracovat prakticky v reálném čase. 

2. Počítačový model finančního plánu lze parametrizovat. 

3. Za pomoci realisticky odhadnutých proměnných lze ovládat výstup takového 

modelu (Kalouda, 2016, s. 273) 

2.3 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Finanční účetnictví v pravidelných (nejčastěji ročních) intervalech prezentuje souhrnné 

informace o finanční a majetkové situaci podniku, a to ve formě výkazů účetní závěrky. 

Tento soubor výkazů zpravidla zahrnuje rozvahu, výsledovku, výkaz o peněžních tocích 

(cash-flow) a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Tyto výkazy ještě zpravidla bývají 

doplněny přílohou (komentářem), která doplňuje a vysvětluje některé údaje výkazů tak, 

aby příjemce informací poskytovaných výkazy získal kompletní podklady pro své 

rozhodování (Synek a Kislingerová, 2010, s. 283-284). 

Rozvaha – rozvaha dává ke dni sestavení účetní závěrky přehled o formě a zdrojích 

podniku. Aktiva vyjadřují majetek (co je financováno) a pasiva vyjadřují zdroje podniku 

(čím je financováno). Podmínkou je, že aktiva jsou vždy rovna pasivům. Tento výkaz 

tedy zachycuje stavové veličiny zachycené vždy k nějakému určitému okamžiku 

(nejčastěji 31.12. daného kalendářního roku) (Kostelka, 2008). 

Výkaz zisků a ztrát – tento výkaz se také zkráceně označuje jako výsledovka a ve 

stanoveném rozsahu za dané období podává přehled o výnosech a nákladech podniku, ze 

kterých vznikl hospodářský výsledek, tedy zisk nebo ztráta. Výsledovka zachycuje 

veličiny tokové, protože se vždy jedná o hodnoty za určité období (nejčastěji od 1.1. do 

31.12. daného kalendářního roku). Hospodářský výsledek je vypočítán jako rozdíl mezi 

výnosy a náklady. Celkový hospodářský výsledek je možné rozdělit na hospodářský 

výsledek z vlastní činnosti, hospodářský výsledek z finančních operací a hospodářský 

výsledek z mimořádné činnosti (Kostelka, 2008). 

Výkaz o peněžních tocích – jinak také nazýván jako výkaz cash-flow, zachycuje stavové 

veličiny, a to konkrétně počáteční a konečný stav peněžních prostředků za dané období. 

Podává také přehled o stavu disponibilních peněžních prostředků za toto období, tedy 

o stavu peněžních příjmů a výdajů na začátku a na konci období. Do výkazu cash-flow 
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jsou také zahrnuty nepeněžní, avšak krátkodobě likvidní zdroje, jako jsou např. 

krátkodobé vklady. Sestavování výkazu cash-flow je možné dvěma metodami, a to 

metodou přímou – zjednodušeně řešeno jde o přičítání příjmů a odčítaní výdajů podniku, 

a metodou nepřímou, kdy se změny odvozují od stavu konkrétních položek rozvahy 

a výsledovky (Kostelka, 2008). 

2.4 Vertikální a horizontální analýza 

2.4.1 Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek výkazů účetní závěrky 

(rozvahy a výsledovky) jako procentního podílu vůči zvolené základně. Pro rozvahu je 

jako základna (tedy 100 %) zvolena výše celkových aktiv, resp.  pasiv, pro výsledovku 

pak výše celkových výnosů (Mrkvička, 2006, s. 58). 

2.4.2 Horizontální analýza 

Horizontální analýzu lze nazvat jako „analýzu po řádcích“, kdy se tato analýza zabývá 

porovnáváním změn jednotlivých položek finančních výkazů. Z těchto změn je pak 

možné predikovat možný budoucí vývoj daných ukazatelů. Pro dostatečnou vypovídací 

schopnost horizontální analýzy je nutné mít k dispozici dostatečný zdroj dat – zde 

časovou řadu údajů, tj. minimálně za dvě období. Analyzovaná data by měla být mezi 

sebou porovnatelná a očištěna od náhodných vlivů. Metodu horizontální analýzy lze 

vyjádřit následujícími rovnicemi: 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í (2.3) 

 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 × 100 (2.4) 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzu poměrových ukazatelů můžeme rozdělit na pět základních skupin: 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele zadluženosti, 
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• ukazatele aktivity, 

• ukazatele rentability 

• ukazatele tržní hodnoty (Synek a Kislingerová, 2010, s. 253-254). 

2.5.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity jsou vlastně ukazateli platební schopnosti podniku a při jejich výpočtu 

je srovnáván objem toho, co má podnik zaplatit s disponibilními prostředky, resp. s tím, 

čím může zaplatit (Kalouda, 2016, s. 66). 

Běžná likvidita – tento ukazatel udává, v jakém poměru musejí být oběžná aktiva větší 

vůči krátkodobým závazkům tak, aby tyto krátkodobé závazky nemusely být financovány 

prodejem dlouhodobého majetku (Kalouda, 2016, s. 66) 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (2.5) 

Pohotová likvidita – ukazuje schopnost podniku vyrovnávat své závazky, aniž by byl 

nucen prodávat své zásoby (Kalouda, 2016, s. 66). 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (2.6) 

Peněžní likvidita – jde o nejvyšší možnou uvažovanou likviditu, která je založena na 

splatnosti celkových krátkodobých aktiv (Kalouda, 2016, s. 66). 

𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (2.7) 

2.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Výsledkem výpočtu ukazatelů zadluženosti je poměr, v jakém daný podnik používá 

k financování své činnosti dluhu (Synek a Kislingerová, 2010, s. 254). 

Běžná zadluženost – vyjadřuje, jak velká část aktiv je financována krátkodobými zdroji 

financování (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝑏ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.8) 
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Dlouhodobá zadluženost – vyjadřuje, jak velká část aktiv společnosti je financována 

dlouhodobými zdroji (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.9) 

Ukazatel úrokového krytí – vyjadřuje poměr zisku a zaplacených úroků, kdy v případě, 

že by byl tento ukazatel roven 1, znamenalo by to, že byl celý zisk použit na úhradu úroků. 

Jako nejideálnější jsou uváděny hodnoty mezi 3 a 6 (Sedláček, 2011, s. 64). 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
  (2.10) 

Koeficient samofinancování – tento ukazatel vyjadřuje, jaký podíl celkových aktiv by 

zůstal vlastníkům podniku v případě, že by došlo ke splacení veškerých závazků 

(Marková, 2016). 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.11) 

2.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak zkoumaný podnik efektivně využívá svá aktiva. 

U jednotlivých skupin aktiv měří tyto ukazatele buďto celkovou dobu jejich obratu, 

případně rychlost, za jakou jsou proměněny v peněžní prostředky (Synek a Kislingerová, 

2010, s. 253-254). 

Doba obratu pohledávek – udává za jak dlouhou dobu je pohledávka proměněna 

v likvidní peněžní prostředky. Ideální hodnotou je samozřejmě nula (Kalouda, 2016, 

s. 65). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

⁄
  (2.12) 

Rychlost obratu pohledávek – udává rychlost přeměny pohledávek v likvidní 

prostředky (Kalouda, 2016, s. 65). 

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
  (2.13) 
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Doba obratu závazků – vyjadřuje celkovou dobu, za kterou podnik uhradí své závazky 

vůči dodavatelům (Marková, 2016). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

⁄
 (2.14) 

Obrat (vázanost) celkových aktiv – udává jaký podíl celkových aktiv je nutný 

k dosažení daného obratu (Kalouda, 2016, s. 65). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.15) 

2.5.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita tržeb – tento ukazatel vyjadřuje, jak velký zisk připadá na 1 jednotku tržeb, 

kdy jako zisk může být použit provozní výsledek hospodaření (EBIT), VH před zdaněním 

(EBT) i VH po zdanění (EAT) (Marková, 2016). 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.16) 

Rentabilita celkových aktiv – vyjadřuje, jak velký zisk připadá na 1 jednotku celkových 

aktiv (Marková, 2016). 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.17) 

Rentabilita vlastního kapitálu – vyjadřuje, jak velký zisk připadá na 1 jednotku kapitálu 

investovaného vlastníkem podniku (Kislingerová, 2007, s. 85) 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.18) 

2.6 Analýza fondů peněžních prostředků 

Analýza fondů peněžních prostředků slouží ke zjištění toho, zda aktiva, jimiž podnik 

disponuje, převyšují hodnotu splatných závazků, a tedy zda je finančně likvidní. V rámci 

analyzování fondu peněžních prostředků jsou vypočteny následující tři ukazatele: 

• čisté pohotové peněžní prostředky, 
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Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2.19) 

• čisté peněžně-pohledávkové prostředky, 

Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑛𝑒𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑛é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

− 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦1 
(2.20) 

• čistý pracovní kapitál. 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2.21) 

resp. 

Č𝑃𝐾 = 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

− 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 
(2.22) 

První dva jmenované ukazatele slouží ke zjištění, zda je podnik v daném období schopen 

splácet své závazky. Ukazatel čistého pracovního kapitálu pak odráží riziko financování 

(Nývltová a Marinič, 2010, s. 163-164). 

2.7 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele pomáhají vedení podniku sledovat a zkoumat vývoj základních aktivit 

v podniku. Tyto ukazatele jsou založeny na tokových veličinách, především pak na 

nákladech. Řízení nákladů je pro podnik důležité z hlediska hospodárnosti jednotlivě 

vynaložených druhů nákladů (Sedláček, 2011, s. 71).  

Mzdová produktivita – vyjadřuje, jak velký výnos připadne na 1 jednotku vyplacených 

mezd. Mzdová produktivita by měla vykazovat rostoucí trend (Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑚𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑚𝑧𝑑𝑦
  (2.23) 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku – vyjadřuje, jak velký výnos připadne 

na jednu korunu vloženého dlouhodobého hmotného majetku (vyjádřeného v pořizovací 

ceně). Hodnota produktivity DHM by měla být co nejvyšší (Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐻𝑀 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐷𝐻𝑀
  (2.24) 

                                                 

1 V případě výrobního podniku jsou v případě tohoto ukazatele od oběžných aktiv odečítány i zásoby, avšak 

vzhledem k tomu, že zkoumaná společnost žádnými zásobami nedisponuje a není výrobním podnikem jsou 

pro účely této práce zásoby ze vzorce vynechány. 
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Ukazatel opotřebovanosti dlouhodobého hmotného majetku – tento ukazatel 

vyjadřuje průměrné procento odepsanosti DHM a svědčí o stárnutí majetku (podniku) 

(Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑜𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝐷𝐻𝑀 =
𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ

𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ
  (2.25) 

Nákladovost výnosů – říká, jak moc jsou výnosy podniku zatíženy celkovými náklady. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla v čase klesat (Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
  (2.26) 

Materiálová náročnost výnosů – říká, jak moc jsou výnosy zatíženy náklady na 

spotřebovaný materiál a energie (Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů

=
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
  

(2.27) 

Struktura nákladů – vyjadřuje podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových 

nákladech (Sedláček, 2011, s. 72). 

𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =
𝑑𝑟𝑢ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
  (2.28) 

2.8 Pyramidový rozklad DuPont 

Pyramidové rozklady ukazatelů mají za úkol nejen popsat vzájemné souvislosti 

jednotlivých finančních ukazatelů, ale také analyzovat vazby mezi jednotlivými ukazateli 

zařazenými v pyramidě. Pokud dojde ke změně kteréhokoliv z ukazatelů, projeví se tato 

změna v celém komplexu (Růčková, 2008, s. 71). 

Asi nejznámějším pyramidovým rozkladem je Du Pontův rozklad, který byl poprvé 

použit firmou Du Pont de Nomeurs zabývající se chemickým průmyslem. Jak je možné 

vidět na Obrázku 1 Du Pontův rozklad se zaměřuje především na rozklad a vymezení 

jednotlivých složek rentability vlastního kapitálu (Růčková, 2008, s. 71). 
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Obrázek 1 Du Pont rozklad 

(Zdroj: Růčková, 2008, s. 71) 

Tento rozklad lze taktéž vyjádřit tzv. rozšířenou Du Pontovou rovnicí: 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
×

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
=

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.29) 

Tato rovnice má vyjadřovat, že vedení podniku má tři možnosti, tedy tři páky, jimiž může 

zvyšovat výnosnost vlastního kapitálu, a to: 

• ziskovou marži (snížením nákladů), 

• obrat aktiv (zvýšením tržeb připadajících na korunu aktiv), 

• finanční páku (využití cizích zdrojů na financování aktiv) (Synek a Kislingerová, 

2010, s. 257). 

2.9 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní modely, společně s bonitními modely, patří k těm nejvíce sofistikovaným 

metodám finanční analýzy. Tyto modely mají velkou vypovídací schopnost a často jsou 

označovány také jako predikční modely či modely pro včasnou identifikaci symptomů 

budoucí nesolventnosti. Bankrotní modely dokážou predikovat budoucí vývoj 

zkoumaného podniku (Kalouda, 2016, s. 70). 

Naproti tomu je nevýhodou bonitních modelů jejich závislost na tom, zda jsou pro daný 

obor dostupné dostatečné informace či nikoliv a často je tak pracováno pouze 
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s hodnotami, které jsou jako oborové hodnoty pouze označovány. Výstupem bonitních 

modelů je pak v takovém případě uměle stanovená konstanta, jež má stanovit, zda je 

podnik „dobrý“ nebo „špatný“ (Mrkvička, 2006, s. 151). 

2.9.1 Altmanův model Z-score 

Tento model byl v roce 1968 vyvinut profesorem E. I. Altmanem, který pro svou analýzu 

využil tzv. diskriminační analýzy, pomocí niž odhadl koeficienty jednotlivých 

poměrových ukazatelů, které byly do modelu zahrnuty jakožto proměnné. Cílem tohoto 

modelu je od sebe odlišit ty podniky, které mají velkou pravděpodobnost úpadku, od 

podniků, jež úpadkem ohroženy nejsou. Upravená verze této tzv. rovnice důvěryhodnosti 

neboli Z-score, pro podniky, jež nejsou kótované na burze, je následující (Mrkvička, 

2006, s. 145-146): 

𝑍 = 0,717 𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,42𝑋4 + 0,998𝑋5 (2.30) 

Jednotlivé proměnné X jsou pak vypočteny následovně: 

𝑋1 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.31) 

𝑋2 =
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.32) 

𝑋3 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑣𝑛í 𝑉𝐻

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.33) 

𝑋4 =
𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (2.34) 

𝑋5 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.35) 

Pro podniky s nízkou pravděpodobností bankrotu platí, že Z0 > 2,7, pro podniky, které 

jsou bankrotem ohrožené, že Z0 < 1,2. V podmínkách České republiky však při aplikaci 

tohoto modelu můžeme narazit na následující problémy: 

• problém s „naplněním“ ukazatelů v modelu z českých finančních výkazů, 

• model nezahrnuje problematiku spojenou s naší ekonomikou, a tou je 

charakteristická vysoká platební neschopnost 
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• nízký počet podniků, které doposud zkrachovaly vedoucí k neexistenci 

reprezentativního vzorku dat, na němž by bylo možné ověřit fungování modelu 

v našich podmínkách (Mrkvička, 2006, s. 146-147). 

2.9.2 Altmanův model Z-score upravený pro podmínky v ČR 

Pro podmínky České republiky se pokusili Altmanovo Z-score modifikovat Inka a Ivan 

Neumaierovi, kteří do modelu jako další proměnnou zařadili pro naše podmínky 

charakteristickou problematiku platební neschopnosti. Tato nová proměnná se vypočte 

podle následujícího vzorce: 

𝑋6 =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑙ℎů𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.36) 

Modifikovaná rovnice modelu Z-score vypadá následovně:  

𝑍𝑀𝑂𝐷 = 1,2 𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,7𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1𝑋5 + 1𝑋6 (2.37) 

přičemž kritéria hodnocení tohoto modelu zůstávají stejná jako u modelu původního 

(Mrkvička, 2006, s. 147-148). 

2.9.3 Index důvěryhodnosti „IN95“ 

Autoři modifikovaného „českého“ Altmanova modelu Inka a Ivan Neumaierovi vytvořili 

pro české podmínky další model. Jde v podstatě o množinu diskriminačních funkcí 

a existuje v několika variantách podle roku svého vydání. Nejznámější a nejpoužívanější 

varianta tohoto indexu je IN95 a je definován následující rovnicí: 

𝐼𝑁95 = 𝑉1𝐴 + 𝑉2𝐵 + 𝑉3𝐶 + 𝑉4𝐷 + 𝑉5𝐸 + 𝑉6𝐹 (2.38) 

Jednotlivé proměnné A-F jsou pak vypočteny následovně: 

𝐴 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (2.39) 

𝐵 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (2.40) 

𝐶 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑣𝑛í 𝑉𝐻

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.41) 
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𝐷 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.42) 

𝐸 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.43) 

𝐹 =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑙ℎů𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.44) 

Proměnné Vi definovány jako váhy výše uvedených podílových ukazatelů. Pro podmínky 

ekonomiky ČR nabývají následujících hodnot: 

V1 = 0,22  V2 = 0,11  V3 = 8,33  V4 = 0,52  

V5 = 0,1  V6 = 16,8 

Pro podniky s příznivou finanční situací je IN > 2, pro podniky s neurčitými výsledky je 

1 < IN ≤ 2 a pro podnik ohrožený závažnými finančními problémy IN ≤ 1 (Kalouda, 2016, 

s. 76-77).  

2.9.4 Tafflerův bankrotní model 

Stejně jako modely IN je i Tafflerův model prakticky modifikací původního Altmanova 

modelu. Tafflerův model je založen na takových ukazatelích, které definují důležité 

charakteristiky platební schopnosti podniku, např. ziskovost či likviditu. Autor tohoto 

modelu je však toho názoru, že přestože jsou základní principy výpočtu stejné, je 

vhodnější pro různá odvětví použít jiné kombinace koeficientů a poměrových ukazatelů. 

Tafflerův bankrotní model je definován následující rovnicí: 

𝑍𝑇 = 0,53 𝑋1 + 0,13𝑋2 + 0,18𝑋3 + 0,16𝑋4 (2.45) 

Jednotlivé proměnné X jsou pak vypočteny následovně: 

𝑋1 =
𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.46) 

𝑋2 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.47) 

𝑋3 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.48) 
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𝑋4 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 − 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
 (2.49) 

  

Ukazatel X1 je tedy v tomto modelu ukazatelem ziskovosti, X2 ukazatelem pracovního 

kapitálu, X3 ukazatelem finančního rizika a X4 ukazatelem likvidity. Pro platebně 

schopné podniky platí, že ZT > 0, přičemž není pravděpodobné, že by tyto podniky během 

jednoho roku zbankrotovaly. Naopak, pokud je hodnota tohoto indexu záporná, tedy ZT 

< 0, je podnik ohrožen finančními potížemi a hrozí mu riziko úpadku (Mrkvička, 2006, 

s. 150-151).  

2.9.5 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest, nebo jen Quick test či Q-test je některými autory, s ohledem na svoji 

vypovídací schopnost, zařazován mezi modely bankrotní, zde je však zařazen jako 

zástupce modelů bonitních, kam jej řadí většina autorů. 

Vzhledem k tomu, že jsou v tomto modelu použity ukazatele, které by neměly podléhat 

jakýmkoli rušivým vlivům, ale zároveň mají popravdě reprezentovat informační zdroje, 

z nichž jsou vypočítávány, tj. rozvahu a výsledovku, má Kralickův Quicktest opravdu 

dobrou vypovídací hodnotu. Tento test obsahuje čtyři ukazatele, vždy jeden pro každou 

z oblastí finanční analýzy. Tyto ukazatele jsou následující: 

• kvóta vlastního kapitálu neboli koeficient samofinancování, 

• doba splácení dluhu z cash-flow 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹

=
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤
  

(2.50) 

• cash-flow v % z tržeb 

𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑧 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2.51) 

• rentabilita celkového kapitálu 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

=
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑛ě𝑛í + ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

(2.52) 
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Bilanční cash-flow se pro výpočet doby splácení dluhu vypočte následovně: 

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝐶𝐹 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻 − 𝑑𝑎ň 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚𝑢 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 𝐷𝐻𝑀

− č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 + č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣 
(2.53) 

(Sedláček, 2011, s. 107). 

V následující Tabulce 1 je znázorněna stupnice hodnocení jednotlivých ukazatelů tohoto 

testu: 

Tabulka 1: Kralickův Quicktest – stupnice hodnocení ukazatelů 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 107) 

Ukazatel/ Počet bodů 1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % záporný 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % záporný 

Rentabilita celkového kapitálu > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % záporný 

Pro výpočet celkového výsledku Kralickova Quicktestu se sečte bodové hodnocení 

jednotlivých ukazatelů a vypočte se jejich průměr. Pokud je výsledná hodnota mezi 1 a 2, 

je firma bonitní, pokud je mezi hodnotami 2 a 3 nachází se firma v tzv. šedé zóně a pokud 

je výsledný průměr vyšší než 3 je podnik velmi pravděpodobně ohrožen bankrotem 

(Vochozka, 2011, s. 116). 

2.10 Ekonomická přidaná hodnota EVA 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty neboli EVA vyjadřuje v podstatě výši 

ekonomického zisku vytvořeného podnikem po uhrazení všech jeho nákladů, a to včetně 

nákladů na kapitál, jak cizí, tak vlastní, u něhož jde prakticky o náklady ušlé příležitosti 

(Pavelková, 2012, s. 52). 

Ukazatel EVA se vypočte následovně: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶  (2.54) 

kde NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) vyjadřuje provozní zisk po zdanění, 

C (capital) vyjadřuje zpoplatněný kapitál a WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

vyjadřuje výši průměrných vážených nákladů na kapitál (Pavelková, 2012, s. 52). 
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2.10.1 Vážené průměrné náklady na kapitál WACC 

Pro výpočet ukazatele EVA je tedy nutné znát výši WACC, které jsou váženým 

průměrem nákladů na vlastní a cizí kapitál a jejich výpočet je následující: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐸 ×
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝑟𝐷 ×

𝐷

𝐸 + 𝐷
  (2.55) 

Kde E (Equity) je výše vlastního kapitálu, D (debt) je výše úročeného cizího kapitálu, 

rE vyjadřuje náklady na vlastní kapitál a rD náklady na cizí kapitál (Režňáková, 2012, 

s. 111). 

2.10.2 Náklady vlastního kapitálu CAPM 

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu je používán např. model CAPM, který vychází 

z vyjádření bezrizikové výnosové míry a přirážky za riziko, které vlastník podstupuje tím, 

že vlastní podíl na základním kapitálu. Pomocí modelu CAPM se vypočtou náklady na 

vlastní kapitál následujícím způsobem: 

𝑟𝐸 = 𝑟𝑓 + 𝛽 × ( 𝑟𝑀 − 𝑟𝑓) (2.56) 

přičemž rf vyjadřuje bezrizikovou výnosovou míru (vyjádřenou výnosem státních 

dluhopisů do doby splatnosti), rM vyjadřuje očekávanou výnosovou míru a koeficient β 

vyjadřuje míru systematického tržního rizika, (rM - rf) tudíž vyjadřuje celkovou rizikovou 

prémii země (Režňáková, 2012, s. 120-121). 

2.11 PEST analýza 

PEST analýza je důležitým nástrojem využívaným k analyzování makro-okolí podniku, 

do něhož patří: 

• Politicko-právní prostředí, které lze dále rozdělit na systémové prostředí, jenž 

představuje právní rámec zakotvující mantinely pro naše podnikání. Ve vztahu 

k němu tedy můžeme zjišťovat stálost zákonů či vymahatelnost práva 

dopadajícího na ekonomiku podniku. Velmi důležitá je taktéž stabilita politického 

systému v daném státě (Mareš, 2017, s. 38). 

• Ekonomické prostředí sleduje nejen hospodářský cyklus, ale také trend HDP, 

devizový kurz, inflaci, nezaměstnanost, průměrnou mzdu a v neposlední řadě také 

daňové zatížení. Z pohledu PEST analýzy je možné ekonomické faktory zakreslit 
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do makroekonomického čtyřúhelníku (Obrázek 2), přičemž šipky v obrázku 

vyznačují směr, jímž by se měl ten, který ekonomický ukazatel vyvíjet. Vzhledem 

k tomu, že často jde o protichůdné cíle, není možné dosáhnout toho, aby byly 

všechny naplněny (Mareš, 2017, s. 40-41) 

 

Obrázek 2: Makroekonomický čtyřúhelník 

(Zdroj: Mareš, 2017, s. 41) 

• Sociálně-kulturní prostředí zahrnuje demografický vývoj společnosti v daném 

státě, rozdělování důchodů, vývoj životní úrovně obyvatelstva, životní styl či míru 

vzdělanosti (Mareš, 2017, s. 49). 

• Technologické prostředí – v případě tranzitních ekonomik, mezi něž ČR stále 

ještě řadíme, je pravidlem, že nejlevnější produkty jsou vyrobeny středně 

náročným zpracovatelským průmyslem. V případě tranzitních ekonomik často 

dochází k tomu, že jsou díly pro konečný produkt pro zpracování do daného státu 

přivezeny a po zpracování zase odvezeny dále (Mareš, 2017, s. 50). 

2.12 PORTEROVA analýza 

Porterova analýza, nebo také model 5 sil, je zaměřena na mikro-okolí podniku a pomáhá 

s identifikací konkurenčních sil a odhalení příležitostí, případně hrozeb pro podnik 

(Dedouchová, 2001, s.17).  

Porterova analýza je zaměřena především na: 
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• Riziko vstupu nových konkurentů, které je ovlivněno existujícími bariérami 

vstupu na trh a faktory, které brání prosazení se v daném oboru, přičemž 

překonání bariér vstupu může být velmi nákladné. Důležitým faktorem je také 

oddanost zákazníků již existujícím podnikům, která může riziko vstupu nových 

konkurentů snížit, neboť nalákání těchto zákazníků může být pro nově příchozího 

konkurenta velmi finančně nákladné (Dedouchová, 2001, s.18). 

• Rivalitu mezi stávajícími konkurenty, jež je ovlivněna strukturou mikro-okolí 

podniku, poptávkovými podmínkami či existencí výstupních bariér. Pakliže je 

tato konkurenční síla velká, dochází mezi konkurenčními podniky také k cenové 

konkurenci a hrozí vznik cenové války. Pokud je naopak slabá, je zde příležitost 

pro podniky zvyšovat ceny a dosáhnout tak i většího zisku (Dedouchová, 2001, 

s. 19).   

• Smluvní sílu kupujících – pokud je slabá, tak stejně jako v předchozím případě, 

vytváří šanci pro podnik pro zvyšování cen a zisku. Pokud je naopak silná, je to 

pro podnik hrozbou, neboť se zákazníci snaží stlačit ceny co nejníže a požadují 

co nejvyšší kvalitu výrobků i servisu (Dedouchová, 2001, s. 22). 

• Smluvní sílu dodavatelů, jež jsou hrozbou především v případě, že jsou schopni 

zvýšit ceny a analyzovaný podnik toto zvýšení musí zaplatit, případně je nucen 

přistoupit na nižší kvalitu produktu, přičemž obě tyto varianty vedou u podniku 

ke snížení zisku. Opačnou možnost, tedy snížení ceny a požadavek na vyšší 

kvalitu podniku umožňují slabí dodavatelé (Dedouchová, 2001, s. 22).  

• Hrozbu substitučních výrobků, která může vést k existenci maxima ceny, za niž 

může podnik svůj produkt prodávat. Tímto je samozřejmě omezena i tvorba zisku 

podniku. Ideální pro podnik je, pokud jeho produkt má jen velmi málo blízkých 

substitutů, neboť je zde větší možnost zvyšování cen i konečného zisku. Pokud 

podnik takovýto vyrábí, měl by této skutečnosti využít jako výhody ve své 

strategii (Dedouchová, 2001, s.23). 

2.13 Analýza vnitřního prostředí (7S) 

Analýza vnitřního prostředí je prováděna pomocí modelu „7S“ vytvořeným firmou 

McKinsey. Tento model poukazuje na nutnost faktu, že při zavádění změn v podniku, 

musí být následujících 7 faktorů vždy zohledňováno. Pokud by tomu tak nebylo, nemusí 
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být prováděné změny dostatečně efektivní. Zohledňovány mají být tedy následující 

faktory: 

• Strategie (angl. Strategy) – způsob, jakým se podnik snaží realizovat svou vizi 

a jaké jsou jeho reakce na příležitosti a hrozby v jeho podnikatelském okolí. 

• Struktura (Structure) – jde o to, jak je obsahově a funkčně rozděleno podnikové 

vedení, a to jak ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti, ale také ve vztahu 

k ostatním podnikatelským jednotkám, či ve smyslu sdělování informací 

a kontroly. 

• Systémy (Systems) – jde o formální a neformální procesy v podniku sloužící 

k řízení každodenních aktivit.  

• Styl práce vedení (Style) – vyjadřuje přístup vedení podniku k jeho řízení a řešení 

případných problémů. Ve většině podniků je pak často rozdíl mezi formálním 

řízením (např. postup řešení daný směrnicí) a neformálním řízením (skutečný 

postup řešení často odlišný od formálního). 

• Spolupracovníci (Staff) – tento faktor zahrnuje v podniku lidské zdroje a jejich 

rozvoj. V případě tohoto faktoru pak můžeme ještě rozlišovat kvantifikovatelné 

(formální) aspekty a nekvantifikovatelné (morální) aspekty. 

• Schopnosti (Skills) – jde o znalosti a kompetence, které lze nalézt uvnitř podniku, 

přičemž není důležitá pouze kvalifikovanost jednotlivých pracovníků, ale rovněž 

synergický efekt mezi jednotlivými úrovněmi v podniku. Proto, aby pracovníci 

mohli své schopnosti a znalosti rozvíjet, je nutné, aby podnik zajistil vhodné 

prostředí. 

• Sdílené hodnoty (Shared values) – jde o základní charakteristiky, myšlenky 

a principy, které jsou v podniku respektovány a často jsou vyjadřovány v misích 

podniku. Sdílené hodnoty bývají klíčovým aspektem pro tvorbu dalších 

podnikových cílů a také souvisejí s vizí společnosti (Mallya, 2007, s. 73-75). 

2.14 Analýza SWOT 

Analýza SWOT je nástrojem strategické situační analýzy, jenž zkoumá vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými kategoriemi. Těmito kategoriemi jsou silné stránky 

(strengths), slabé stránky (weakness), příležitosti (oportunities) a hrozby (threats). 

Základem této analýzy však není mít pro každou kategorii vyčerpávající seznam, ale 
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zvolit jednotlivé „složky“ tak, aby byly pro podnik významné. Následně pak vše 

uspořádáme do tabulky, kdy v řádcích budou uvedeny silné a slabé stránky podniku 

a ve sloupcích pak příležitosti a hrozby. V rámci takto vytvořené tabulky jsou pak 

následně porovnávány vzájemné vazby mezi jednotlivými kategoriemi SWOT 

analýzy (Srpová, 2011, s. 174). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Základní údaje analyzovaného podniku 

Datum vzniku:  29. listopadu 2006 

Obchodní firma:  ALVIK, družstvo 

Sídlo:    Pastrnkova 710/55, 615 00 Brno 

Identifikační číslo:  277 08 624 

Právní forma:  družstvo 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 

Všeobecný úklid budov 

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů k dalšímu 

využití 

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 

Institucionární sektor: Nefinanční podniky soukromé národní 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

3.2 PEST analýza 

3.2.1 Politicko-právní prostředí 

Politicko-právní prostředí, v němž analyzované družstvo ALVIK podniká, se nedá 

označit jako zcela stabilní. V poslední době má exekutivu v rukou vládní koalice dvou 

stran, nicméně vývoj politicko-právního prostředí je často obtížně predikovatelný. 

U některých navrhovaných zákonů mnohdy dlouho dobu není jisté, zda budou či nebudou 

přijaty, případně jsou schvalovány na poslední chvíli, nebo naopak, jako je tomu 

v případě třetí a čtvrté vlny EET, je jejich platnost neustále odkládána. Tato nejistota 

ohledně politického i právního prostředí je pro podnikající subjekty nepříjemná, neboť se 

musí neustále mít na pozoru, a zjišťovat si nové a nové informace o tom, zda se jich nový 
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zákon dotýká či nikoliv, či v případě nových zákonů, zda je zrovna jeho podnikání tímto 

zákonem regulováno a jaký na něj bude mít dopad. 

Zářným příkladem této nejistoty je právě zákon o elektronické evidenci tržeb, kdy 

podniky, které se zabývají prodejem zboží či restaurační zařízení, jsou již cca 2 roky 

povinny své tržby elektronicky evidovat na portálu české finanční správy, ale naopak 

podniků zabývajících se službami, jako je např. právě analyzované ALVIK, družstvo, se 

EET zatím nedotýká a dá se říci, že nikdo zatím neví, kdy bude a jestli vůbec. 

Rozhodně největší dopad v tomto směru mají na analyzovaný podnik daňové zákony, 

jejichž vývoj a změny musí podnik rozhodně sledovat. V tomto směru se dá říci, že je 

však vývoj relativně stabilní, neboť u daní, jimiž je analyzovaná korporace zatížena, 

tj. daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty, v posledních letech 

nedocházelo k extrémním změnám, které by společnost nějak výrazně ovlivnily. 

Vzhledem ke skutečnosti, že převážnou část zaměstnanců družstva tvoří zahraniční 

pracovníci, kdy převážně jde o občany Ukrajiny, je zde ovlivnění také zákony 

omezujícími vstup a možnost vykonávat zaměstnání těmito osobami na našem území. Je 

tedy nutné neustále hlídat novinky v oblasti zaměstnávání cizinců, a to hlavně směrem 

k pracovním povolením, kdy v posledních letech dochází ke zpřísňování podmínek 

v tomto směru. Jednou z posledních změn je např. omezení možnosti zaměstnávat 

pracovníky – cizince na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, a tedy 

nutnost je zaměstnat jako plnohodnotné pracovníky na hlavní pracovní poměr. 

Samozřejmostí je také omezení pracovních povolení zpravidla na 3 měsíce, kdy po jejich 

uplynutí tito zaměstnanci zpravidla odjíždí zpět domů, případně, pokud je to možné, je 

jim pracovní povolení prodlužováno. 

3.2.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je zpravidla nejvíce ovlivňováno vývojem ukazatelů jako je HDP, 

hospodářský cyklus, míra inflace, nezaměstnanost či průměrná mzda. 
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Graf 1: Vývoj HDP 

(Zdroj: Makroekonomika: HDP, 2019, vlastní zpracování) 

Graf 1 zobrazuje mezi-kvartální vývoj HDP v analyzovaných letech 2016 až 2018. Při 

pohledu na graf nelze říci, že by hrubý domácí produkt měl v tomto období příliš stabilní 

vývoj, neboť v jednotlivých obdobích někdy klesal, někdy rostl. Nejvíce HDP rostl v roce 

2017, kdy v posledním čtvrtletí došlo oproti posledním čtvrtletí 2016 k nárůstu o 5,5 %, 

nicméně v dalším roce docházelo už jen k mírnému nárůstu. 

Vývoj inflace je v Grafu 2 vyjádřen meziročním nárůstem spotřebitelských cen oproti 

stejnému měsíci předchozího roku. Dá se říci, že vývoj inflace je dost podobný vývoji 

HDP, neboť i v zde docházelo v roce 2016 spíše k poklesu, v roce 2017 k poměrně 

velkému nárůstu a v roce 2018 opět k poklesu. 

  

Q1 Q2 Q3 Q4

2016 3,0% 2,6% 1,8% 1,9%

2017 2,9% 4,5% 5,0% 5,5%

2018 4,2% 2,4% 2,4% 2,6%
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Graf 2: Vývoj inflace 

(Zdroj: Makroekonomika: Inflace - 2019, vlastní zpracování) 

 

Graf 3: Vývoj nezaměstnanosti 

(Zdroj: Makroekonomika: Nezaměstnanost 2019, vlastní zpracování) 

Co se týče nezaměstnanosti (Graf 3), dá se říci, že se česká ekonomika nachází na svém 

potenciálu, což naznačují data z trhu práce. Dlouhodobě dochází k poměrně příznivému 

vývoji, tedy že nezaměstnanost v České republice klesá. V roce 2018 dokonce 
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prakticky znamená plnou zaměstnanost v rámci naší ekonomiky. Otázkou je, zda je tento 

trend v České republice, vzhledem k pravděpodobně blížící se recesi, udržitelný. 

 

Graf 4: Vývoj průměrné mzdy 

(Zdroj: Makroekonomika: Mzdy 2019, vlastní zpracování) 

Na Grafu 4 můžeme vidět vývoj ukazatele průměrné mzdy, kdy bohužel ještě nejsou 

dostupná data za poslední čtvrtletí roku 2018. Nicméně, ve všech třech letech lze 

pozorovat poměrně podobný vývoj, a jak lze z grafu vidět, v poslední době se výše 

průměrné mzdy drží cca mezi 26 000 Kč a 32 000 Kč. 

Do ekonomického prostředí by však bylo možné zařadit i neustálé zvyšování minimálních 

a zaručených mezd v posledních letech, kdy k této situaci došlo v každém analyzovaném 

roce. Samozřejmě se tento faktor prolíná také to právně-politického prostředí (jde 

o zákonné nařízení), ale i do sociálně kulturního prostředí (ovlivňuje výši důchodů apod.). 

3.2.3 Sociálně-kulturní prostředí 

Výše zmíněný vývoj nezaměstnanosti a průměrných mezd by mohl být zařazen i do 

aspektů sociálně-kulturního prostředí, neboť oba tyto faktory mají na sociálně-kulturní 

prostředí v rámci podnikání velký dopad. 

Vzhledem k zaměstnávání cizinců je analyzované družstvo značně ovlivněno kulturním 

prostředím, neboť zde dochází ke konfliktním situacím, a to zpravidla hlavně české 

a ukrajinské. Bohužel často, právě díky odlišnému vnímání, dochází k tomu, že nejsou 
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zaměstnanci pocházející z Ukrajiny a podobných států bráni jako dostatečně 

kvalifikovaní zaměstnanci a jsou zařazováni na pracovní pozice, které nejsou pro české 

zaměstnance dostatečně lukrativní. Bohužel, i přes např. dobré vzdělání ve své domovině, 

jsou i tyto horší pracovní pozice těmito pracovníky přijímány, neboť je zde jejich výdělek 

často vyšší, než „doma“ a za výdělkem do České republiky přijeli.  

3.2.4 Technologické prostředí 

Vývoj technologického prostředí nemá na ALVIK, družstvo přímý dopad, neboť její 

činnost zpravidla spočívá v zapůjčování vlastních zaměstnanců na pozice v jiných 

společnostech a v poskytování služeb. Vývoj technologií by však na toto družstvo mohl 

mít dopad přeneseně, pokud by došlo k takovému vývoji, že odběratelé by nahradili 

lidské pracovníky stroji, nebo např. roboty. 

3.3 PORTEROVA analýza 

3.3.1 Riziko vstupu nových konkurentů 

Vzhledem k tomu, že založení společnosti zabývající se podnikáním podobného typu není 

legislativně příliš omezeno a vstupní náklady nejsou moc vysoké, je riziko vstupu nových 

konkurentů poměrně vysoké. Bariéry pro vstup nových konkurentů existují pouze 

v případě, že by nový subjekt chtěl na trhu fungovat ne jako zaměstnavatel, který svoje 

zaměstnance pouze zapůjčuje na pracovní pozici u jiného zaměstnavatele, ale jako 

pracovní agentura. Ty jsou samozřejmě legislativně daleko více omezovány a z pohledu 

zákona také více hlídány. Zpravidla si však společnosti tohoto typu, tedy se 

zaměstnáváním zahraničních, zpravidla ukrajinských, pracovníků zakládají sice občané, 

kteří již mají české občanství, ale bývají taktéž původem z Ukrajiny, a obchodní 

korporace zakládají jako běžné společnosti se zaměstnanci, ne jako pracovní agentury. 

3.3.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Vzhledem k výše popsanému, by se dalo očekávat, že rivalita mezi stávajícími subjekty 

na tomto trhu bude poměrně vysoká. Dá se však říci, že realita je v podstatě úplně opačná, 

což je pravděpodobně dáno jinou kulturou a jiným povahovým smýšlením zakořeněném 

v člověku toho kterého národa. Nelze říci, že rivalita mezi těmito subjekty neexistuje 

vůbec, nicméně v rámci tohoto trhu dochází mezi podnikatelskými subjekty spíše 
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k rozdělení trhu (tedy odběratelů zaměstnanců k zapůjčení), které je více méně stálé 

a jednotlivé subjekty si svoje odběratele zpravidla nepřebírají. 

3.3.3 Smluvní síla kupujících 

Smluvní síla kupujících je v případě Porterovy analýzy pravděpodobně faktorem, kterým 

je zkoumané ALVIK, družstvo ovlivněno nejvíce. Kupujícími jsou v tomto případě 

společnosti, které mají zájem o pracovníky, avšak zpravidla není jejich prioritou je mít 

jako vlastní zaměstnance, a tak si je na základě smluvního vztahu zapůjčí od společnosti 

podobného typu, jako je analyzované družstvo. U „kupujících“ tak dochází k úspoře 

nákladů, konkrétně položek osobních nákladů na vlastní zaměstnance. Ale právě i díky 

této úspoře se snaží tlačit i na snížení ceny za poskytnuté služby tak, aby to pro ně bylo 

co nejvíce výhodné a co nejméně nákladné. Jak již bylo zmíněno výše, tento trh zpravidla 

není ovlivněn přebíráním si kupujících, a tak je v tomto případě pro podnik rizikem spíše 

to, že pokud pro kupujícího bude jeho služba zdánlivě drahá, přebere si konkrétního 

pracovníka jako vlastního zaměstnance, než že by přešel ke konkurenci. 

3.3.4 Smluvní síla dodavatelů 

Na tomto trhu dodavatelé v podstatě neexistují, neboť tyto společnosti poskytují službu, 

jejímž vstupem je zpravidla lidský faktor. Dodavateli jsou v tomto případě maximálně 

společnosti, které poskytují mobilní služby, případně prodejci pracovního oblečení, ale 

jejich smluvní síla je spíše slabá, neboť při větším odběru těchto služeb/výrobků tlačí na 

výši ceny spíše odběratelé (analyzované družstvo) než dodavatelé. 

3.3.5 Hrozba substitučních výrobků 

Vzhledem k tomu, že družstvo se zabývá poskytováním služeb, a to na poměrně 

specifickém trhu, není hrozbou substitučních výrobků prakticky ohroženo – nemá 

výrobky.  

3.4 Analýza vnitřního prostředí (7S) 

3.4.1 Strategie 

Byť zkoumané družstvo na trhu funguje již poměrně dlouhou dobu, nemá svoji strategii 

v podstatě stanovenou. Jeho hlavním cílem je zvyšování tržeb za poskytované služby 
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a dosažení co nejvyššího zisku, avšak chybí zde jakékoliv plánování a předpoklad 

budoucího vývoje. 

3.4.2 Struktura 

Podnik má tři vedoucí zaměstnance, kteří jsou také v OR zapsáni jako členové 

statutárního orgánu, tedy předsedkyni družstva a dva místopředsedy. Tito tři zaměstnanci 

jsou v pozici vedoucích, tedy nadřízených, přidělují úkoly svým podřízeným a dohlížejí 

na to, aby jejich práce byla správně a kvalitně odvedena. S ostatními podnikatelskými 

subjekty na trhu pak zpravidla komunikuje předsedkyně družstva, která je prakticky 

generální ředitelkou a jednatelkou tohoto podniku. 

3.4.3 Systémy 

Systémy společnosti souvisí se strukturou. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se 

o vedení družstva dělí pouze tři osoby, které lze nazvat manažery, je vcelku zřejmé, že 

každá z těchto osob zastává na své pozici více funkcí, které jsou pro vedení společnosti 

důležité. Podobně je tomu i u zaměstnanců (podřízených), kteří mají pro svou pracovní 

pozici taktéž pevně dané procesy. Vzhledem k outscourcingu některých firemních potřeb, 

jako je např. účetnictví, disponuje podnik jen velmi jednoduchým programem pro 

zpracování faktur vedením společnosti a pro evidenci docházky, případně je využíváno 

hodnotových tabulek tvořených např. v programu MS Excel. 

3.4.4 Styl práce vedení 

Jak již bylo několikrát zmíněno výše, o vedení družstva se dělí tři osoby a zbytek tvoří 

řadoví zaměstnanci. V rámci ALVIK, družstva je tak aplikován převážně formální styl 

řízení s jasně stanovenými pravidly, kompetencemi a odpovědností za jednotlivé úkony. 

3.4.5 Spolupracovníci 

Mzdy zaměstnanců ALVIK, družstva se odvíjí jak od zákonem stanovených zaručených 

mezd pro jednotlivé druhy pracovního zařazení, tak i od typu pracovního poměru každého 

zaměstnance, jeho pracovních podmínek (např. ztížené pracovní prostředí) toho, zda je 

práce realizována v jednosměnném či vícesměnném provozu atd., podobně je tomu i u 

mezd, které si vyplácí vedení. 



44 

 

3.4.6 Schopnosti 

Protože chce ALVIK, družstvo poskytovat svým odběratelům co nejlepší služby, dbá na 

to, aby její zaměstnanci byli pro výkon své práce dostatečně kompetentní, a pokud je to 

potřeba, snaží se je podporovat při rozvoji jejich pracovní kvalifikace.  

3.4.7 Sdílené hodnoty 

ALVIK, družstvo prozatím své sdílené hodnoty, i přesto, že je na trhu poměrně dlouhou 

dobu, přesně nespecifikovalo. Důležité pro toto družstvo je, aby se i nadále udrželo na 

trhu, a pokud to bude možné, se i nadále rozvíjelo. Samozřejmostí jsou dobré vztahy 

jednak s odběrateli, ale také v rámci družstva, tedy mezi vedením a jeho podřízenými. 

3.5 Finanční analýza 

Nejen finanční analýza, ale i všechny další analýzy zkoumaného družstva jsou sestaveny 

za období 2016 až 2018. Důvodem takto krátkého časového období je nesrovnatelnost 

předchozích období z důvodu špatného vykazování ve výkazech účetní závěrky, a také 

z důvodu mnohem podrobnějších dostupných informací právě ve zkoumaných letech. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zkoumaný podnik spolupracuje s daňovým poradcem a 

využívá možnosti prodlouženého termínu odevzdání daňového přiznání, jsou data 

poskytnutá za rok 2018 daty z předběžné uzávěrky. Pro potřeby této práce jsou však data 

dostatečně validní. 

3.5.1 Horizontální analýza 

Jak lze vidět v následující Tabulce 2 lze mezi roky 2016 a 2017 pozorovat u většiny 

položek aktiv rozvahy poměrně velký nárůst, a to jak v absolutní, tak v relativní hodnotě. 

Celkový nárůst aktiv o téměř 65,5 % je silně ovlivněn více než 450 % nárůstem peněžních 

prostředků, což znamená, že družstvo během jednoho roku rapidně navýšilo objem svých 

likvidních finančních prostředků. Celkový efekt nárůstu snižuje mezi lety 2016 a 2017 

pouze položka dlouhodobého hmotného majetku, ale i zde, stejně jako u provozní páky, 

je snižování způsobeno hlavně skutečností, že nebyl pořizován žádný nový majetek a ten 

stávající je kontinuálně odepisován. Jedinou další položkou, u níž můžeme mezi lety 2016 

a 2017 pozorovat pokles je položka dohadných účtů, zde je však změna oproti ostatním 

položkám velmi nepatrná. 
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Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv 

(zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2016 2017 
abs. 

změna 

% 

změna 
2018 

abs. 

změna 

% 

změna 

AKTIVA CELKEM 6 060 10 145 4 085 67,41% 10 519 374 3,68% 

Dlouhodobý majetek 927 602 -325 -35,09% 326 -275 -45,77% 

Dlouhodobý hmotný majetek 927 602 -325 -35,09% 326 -275 -45,77% 

Oběžná aktiva 5 133 9 544 4 411 85,93% 10 193 649 6,80% 

Pohledávky 4 490 5 998 1 508 33,59% 5 825 -173 -2,88% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0  13 13  

Krátkodobé pohledávky 4 490 5 998 1 508 33,59% 5 812 -186 -3,10% 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 251 1 704 453 36,23% 1 531 -173 -10,18% 

Pohledávky ostatní 3 239 4 294 1 055 32,58% 4 281 -12 -0,29% 

Dohadné účty aktivní 2 456 2 439 -17 -0,70% 2 444 5 0,20% 

Pohledávky za státem a zálohy 782 1 855 1 072 137,05% 1 837 -17 -0,93% 

Peněžní prostředky 643 3 546 2 902 451,21% 4 368 822 23,19% 

Mezi lety 2017 a 2018 už naopak sledujeme více položek, u nichž došlo meziročně 

k poklesu, a pokud došlo u některých položek k jejich nárůstu, tak je tento nárůst relativně 

nepatrný. I v tomto mezidobí je vyčnívající položkou suma peněžních prostředků, 

respektive její meziroční změna, přičemž i když je stále poměrně vysoká oproti ostatním 

položkám, je i tak tato změna téměř 20x menší než při srovnání prvních dvou let. Celkově 

došlo mezi lety 2017 a 2018 k nárůstu aktiv, ale tento nárůst byl poměrně nepatrný. 

Vzhledem k tomu, že suma aktiv a pasiv se musí rovnat, je zřejmé, že celkový nárůst 

pasiv je stejný jako nárůst aktiv. V případě pasiv (Tabulka 3) je však mezi lety 2016 

a 2017 tento nárůst nejvíce ovlivněn velkým zvýšením položky nerozděleného zisku, kdy 

jde pouze o účetní položku, avšak je nutné zmínit, že podnik svým družstevníkům 

nevyplácí žádné podíly na zisku a jeho zisk se tedy v rámci této položky mezi 

jednotlivými lety kumuluje. Sekundárně tedy tento nárůst ovlivňuje i položky VH 

minulých let, která je také kumulativní a položku vlastního kapitálu. U této položky lze 

rozhodně konstatovat, že je pro podnik její nárůst pozitivní. 

Z velkého nárůstu položky VH běžného účetního období lze konstatovat, že družstvo 

vygenerovalo oproti předchozímu období velký zisk a tedy, že se jí pravděpodobně 

v jejím podnikání dobře dařilo. Tuto domněnku lze podpořit rovněž tím, že meziročně 

došlo k poklesu položek pasiv, jakými jsou dlouhodobé závazky, zahrnující závazky 

z obchodních vztahů a závazky ke společníkům, u nichž došlo meziročně k poklesu, a to 

cca o třetinu, respektive u závazků za společníky došlo téměř k jejich splacení. Bohužel 
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naproti tomu můžeme vidět opravdu markantní nárůst položky krátkodobých závazků, 

respektive krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv 

(zdroj: vlastní zpracování)  

v tis. Kč 2016 2017 
abs. 

změna 
% změna 2018 

abs. 

změna2 

% 

změna3 

PASIVA CELKEM 6 060 10 145 4085  67,41% 10 519 374  3,68% 

Vlastní kapitál 4 020 7 052 3032  75,43% 8 267 1 560  22,12% 

Základní kapitál 0 0 0   0 0   

VH minulých let 3 358 4 020 662  19,71% 7 052 3 032  75,43% 

Nerozdělený zisk min. let 821 1 483 662  80,61% 4 515 3 032  204,49% 

Neuhrazená ztráta min. let 2 537 2 537 0  0,00% 2 537 0  0,00% 

VH běžného účetního období 662 3 032 2370  358,17% 1 215 -1 472  -48,55% 

Cizí zdroje - závazky 2 040 3 094 1053  51,62% 1 907 -1 186  -38,35% 

Dlouhodobé závazky 1 255 803 -452  -36,03% 528 -275  -34,23% 

Závazky z obchodních vztahů 1 090 793 -296  -27,19% 497 -297  -37,39% 

Závazky ke společníkům 166 10 -156  -94,18% 31 22  225,77% 

Krátkodobé závazky 785 2 291 1506  191,77% 1 379 -911  -39,79% 

Závazky z obchodních vztahů 25 997 972  3910,64% 701 -296  -29,70% 

Závazky ostatní 760 1 294 534  70,19% 678 -615  -47,56% 

Tento významný nárůst ale již v následujícím období nepokračoval, naopak došlo 

u těchto položek u podniku k poklesu, což je pro podnik samozřejmě žádoucí, neboť to 

znamená, že alespoň část závazků z dřívějších období byla splacena. Celkově došlo 

k poklesu i u kumulativní položky cizí zdroje, z čehož můžeme zkonstatovat, že podnik 

snížil své zadlužení vůči jiným subjektům. Meziroční pokles u položky VH běžného 

období je vzhledem k jeho kumulativnosti pouze relativní, avšak je možné z toho usoudit, 

že podniku se pravděpodobně v tomto období nedařilo tak dobře, jako v období 

předchozím. Taková situace může být způsobena jednak poklesem tržeb, ale také 

nárůstem nákladů družstva. 

Tuto domněnku je možné potvrdit, respektive doplnit, při pohledu do následující Tabulky 

4, která zobrazuje horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty. Při pohledu na ni lze vidět, 

že pokles VH běžného období mezi lety 2017 a 2018 je způsoben kombinací obou 

zmíněných možností, tedy na jednu stranu meziročním poklesem tržeb, ale také nárůstem 

nákladů v rámci položky spotřeba materiálu a energie. Avšak lze pravděpodobně říci, že 

je tato situace daleko více ovlivněna spíše poklesem tržeb, poněvadž pokud budeme na 

náklady pohlížet celkově v rámci položky výkonová spotřeba, došlo k jejich snížení. 
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Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2016 2017 
abs. 

změna 
% změna 2018 

abs. 

změna 

% 

změna 

Tržby z prodeje služeb 13 457 17 739 4282 31,82% 12 410 -5329 -30,04% 

Výkonová spotřeba 7 172 4 775 -2396 -33,41% 3 956 -820 -17,17% 

Spotřeba materiálu a energie 171 240 70 40,80% 257 17 6,92% 

Služby 7 001 4 535 -2466 -35,22% 3 699 -837 -18,45% 

Osobní náklady 5 090 8 141 3052 59,96% 6 135 -2006 -24,64% 

Úpravy hodnot v provoz. oblasti 365 345 -20 -5,57% 291 -54 -15,56% 

Ostatní provozní výnosy 71 0 -71 -100,00% 14 14  

Ostatní provozní náklady 143 473 330 231,07% 436 -37 -7,92% 

Provozní výsledek hospodaření 758 4 004 3246 428,05% 1 606 -2398 -59,90% 

Výnosové úroky 0 0 0 12,70% 0 0 8,01% 

Nákladové úroky 47 55 8 17,63% 46 -9 -16,93% 

Finanční výsledek hospodaření -47 -55 -8 17,64% -46 9 -16,98% 

VH před zdaněním 712 3 949 3237 454,95% 1 560 -2389 -60,49% 

Daň z příjmů - splatná 50 917 867 1741,60% 345 -572 -62,36% 

VH po zdanění 662 3 032 2370 358,17% 1 215 -1817 -59,93% 

Čistý obrat za období 13 528 17 739 4211 31,13% 12 424 -5315 -29,96% 

Při srovnání let 2016 a 2017 lze vidět nárůst tržeb meziročně přibližně o třetinu, což pro 

podnik bylo jistě žádoucí, nicméně měla tato skutečnost negativní dopad na jeho daňové 

zatížení. Jeho položka splatné daně z příjmu, tedy daně, již za daný rok podnik odvedl 

finančnímu úřadu se zvedla o více něž 1 700 %, tj. více než 18 x. Tato skutečnost byla 

způsobena tím, že v roce 2017 došlo jednak k již zmiňovanému zvýšení tržeb, avšak 

naproti k tomu došlo ke snížení dodaných služeb a celkově výkonové spotřeby. Vzhledem 

k vysokým mzdovým nákladům můžeme konstatovat, že podnik v roce 2017 většinu 

dodávek realizoval svépomocí a neměl takovou potřebu pronajímat si dodatečné pracovní 

síly, případně realizovat svou činnost subdodávkami. 

3.5.2 Vertikální analýza 

Pro vertikální analýzu aktiv (Tabulka 5) je jako základna zvolena položka aktiva celkem, 

která vyjadřuje celkovou sumu aktiv družstva, tj. veškerý jeho kapitál. Ve všech třech 

sledovaných letech měla na celkových aktivech největší podíl položka krátkodobých 

pohledávek, tedy položka, která kumuluje zpravidla nezaplacené odběratelské faktury. 

Meziročně je vidět, že podíl této položky na celkových aktivech klesá, což může 

znamenat např. zvyšující se vyjednávací sílu podniku, co se splatnosti faktur týče, nebo 

např. změnu odběratelů za nové, spolehlivější, stabilně platící. 
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Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 15,30% 5,93% 3,10% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,12% 

Krátkodobé pohledávky 74,09% 59,12% 55,25% 

Peněžní prostředky 10,61% 34,95% 41,52% 

Položkou, jejíž podíl na celkových aktivech se naopak zvyšuje, je položka peněžních 

prostředků, přičemž v roce 2018 je podíl peněžní hotovosti vyšší než 40 %, což znamená, 

že podnik by byl v případě potřeby pravděpodobně schopen splatit velkou část svých 

splatných závazků. 

Na následujícím Grafu 5 lze vidět porovnání procentuálního podílu daných položek aktiv 

v jednotlivých posuzovaných letech. Položka Dlouhodobé pohledávky je z grafu 

vynechána záměrně, a to z toho důvodu, že ve dvou letech z tří sledovaných je jeho podíl 

nulový a v posledním roce téměř nulový a není tak pro grafické zobrazení prakticky 

důležitý. 

 

Graf 5: Vertikální analýza aktiv 

(zdroj: vlastní zpracování) 

V rámci procentuálního podílu jednotlivých položek pasiv (Tabulka 6) na jejich celkové 

sumě lze konstatovat, že oproti aktivům nelze jednoznačně určit položku, která by byla 

ve všech letech, co se procentuálního podílu týče, dominantní. Položka neuhrazené ztráty 
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minulých let, jak bylo možné vidět výše, je v absolutním vyjádření konstantní, a i proto 

se její podíl, díky celkovému navýšení pasiv, snižuje. Naproti tomu se samozřejmě 

zvyšuje podíl položky nerozděleného zisku. Procentuální podíl jak dlouhodobých, tak 

krátkodobých závazků, je v jednotlivých letech, stále menší, z čehož lze soudit, že 

družstvo splácí jednak své aktuální závazky, ale také závazky z dřívějších let. 

Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 

Nerozdělený zisk min. let 13,55% 14,62% 42,92% 

Neuhrazená ztráta min. let 41,86% 25,01% 24,12% 

VH běžného účetního období 10,92% 29,89% 11,55% 

Dlouhodobé závazky 20,71% 7,91% 5,02% 

Krátkodobé závazky 12,95% 22,58% 16,39% 

Následující Graf 6 zobrazuje procentuální podíl jednotlivých vybraných položek pasiv 

graficky.  

 

Graf 6: Vertikální analýza pasiv 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Jako základna pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty byla zvolena položka čistý 

obrat za období, tedy součet všech výnosových položek v rámci tohoto účetního výkazu. 

Jak je možné vidět v následující Tabulce 7, v letech 2016 a 2018 je podíl tržeb z prodeje 
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služeb na této základně téměř 100 % a v roce 2017 dokonce 100 %, což znamená, že 

tomto roce družstvo nemělo žádné jiné příjmy. 

Tabulka 7: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Sloupec1 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje služeb 99,47% 100,00% 99,89% 

Výkonová spotřeba 53,01% 26,92% 31,84% 

Osobní náklady 37,62% 45,90% 49,38% 

Úpravy hodnot v provoz. oblasti 2,70% 1,95% 2,35% 

Ostatní provozní výnosy 0,53% 0,00% 0,11% 

Ostatní provozní náklady 1,06% 2,67% 3,51% 

Provozní výsledek 

hospodaření 
5,60% 22,57% 12,92% 

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 

Nákladové úroky 0,35% 0,31% 0,37% 

Finanční výsledek hospodaření -0,34% -0,31% -0,37% 

VH před zdaněním 5,26% 22,26% 12,56% 

Daň z příjmů - splatná 0,37% 5,17% 2,78% 

VH po zdanění 4,89% 17,09% 9,78% 

Čistý obrat za období 100,00% 100,00% 100,00% 

V jednotlivých letech zvyšuje procentuální podíl položky osobních nákladů, přičemž tato 

skutečnost může být způsobena jednak zvyšováním počtu zaměstnanců v podniku, ale 

také zákonným zvýšením minimální mzdy, ke kterému pravidelně v těchto letech 

docházelo. Položky Provozní výsledek hospodaření, VH před zdaněním a VH po zdanění 

jsou navzájem provázané, a tak je jejich vývoj procentuálního podílu na celkových 

výnosech velmi podobný, tzn. v roce 2017 lze oproti roku 2016 vidět nárůst tohoto podílu 

a v dalším roce už opět naopak pokles.  
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Graf 7: Vertikální analýza pasiv 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Pro zobrazení položek výkazu zisku a ztráty byly opět vyloučeny položky, jejichž 

procentuální podíl na celkových výnosech je nulový, případně velmi nízký. 
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vyšší než doporučené hodnoty (Tabulka 8). Podnik by tedy neměl mít problém dostát 
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Tabulka 8: Ukazatele likvidity 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Běžná likvidita 6,54 4,17 7,39 
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družstvo nedisponuje, odečtena položka dohadných účtu aktivních, jejíž vývoj 

v jednotlivých letech stagnuje.  

3.6.2 Ukazatele zadluženosti 

Při pohledu na následující Tabulku 9, která zobrazuje jednotlivé ukazatele zadluženosti, 

lze jednoznačně konstatovat, že zkoumané družstvo nemá problém se samofinancováním, 

jeho koeficient samofinancování se v jednotlivých letech dokonce zvyšuje a v roce 2018 

bylo družstvo samofinancováno z téměř 80 %. I zde lze konstatovat, že je tento vývoj 

pravděpodobně podpořen dostatečnou výší likvidních peněžních prostředků. 

Tabulka 9: Ukazatele zadluženosti 

(zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2016 2017 2018 

Běžná zadluženost 12,95% 22,58% 16,39% 

Dlouhodobá zadluženost 20,71% 7,91% 5,02% 

Ukazatel úrokového krytí 16,22 72,82 35,16 

Koeficient samofinancování 66,33% 69,51% 78,59% 

Pokles lze v sledovat u ukazatelů běžné a dlouhodobé zadluženosti, družstvo je tedy 

schopno splácet své závazky a nevytvářet další, které by byly dlouhodobějšího rázu.  

3.6.3 Finanční a provozní páka 

V následující Tabulce 10 můžeme vidět vývoj finanční páky, tedy podíl vlastních a cizích 

zdrojů v rámci kapitálové struktury podniku. U zkoumaného podniku se tento podíl 

v jednotlivých letech snižuje, což znamená, že podnik pro financování svých aktivit stále 

více využívá vlastních zdrojů.  
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Tabulka 10: Výpočet finanční páky 

(zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2016 2017 2018 

Cizí zdroje 2 040 2 319 1 907 

Vlastní zdroje 4 020 7 826 8 612 

Finanční páka 0,51 0,30 0,22 

Podobně jako finanční páka i provozní páka má u zkoumaného podniku klesající 

tendenci, což lze vidět v Tabulce 11. V tomto případě je pokles způsoben jednak tím, že 

pro výpočet je u fixních aktiv použita hodnota aktiv v netto, tj. v účetní zůstatkové ceně, 

a tato hodnota každoročně klesá vzhledem k tomu, že podnik v žádném ze zkoumaných 

let nepořizoval žádný nový hmotný majetek.  

Tabulka 11: Výpočet provozní páky 

(zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2016 2017 2018 

Fixní aktiva (netto) 930 602 326 

Oběžná aktiva 5 130 9 544 10 193 

Provozní páka 0,18 0,06 0,03 

Druhým důvodem poklesu provozní páky v jednotlivých letech je pak skutečnost, že 

oběžná aktiva během těchto tří zkoumaných let vzrostla prakticky na dvojnásobek 

hodnoty v prvním zkoumaném roce. 

3.6.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity říkají, jak dlouho a potažmo kolikrát za rok jsou zaplaceny 

pohledávky, resp. jsou splaceny závazky. V případě zkoumaného družstva, vzhledem 

k oboru podnikání a k tomu, že poskytuje pouze služby, jde o poměrně kritické hodnoty. 

Jak lze vidět v následující Tabulce 12, je družstvo schopno inkasovat všechny své 

pohledávky pouze přibližně 2x za rok, přičemž se hodnota tohoto ukazatele ve 

sledovaném období snižuje, což znamená, co do inkasa pohledávek, zhoršení. U obratu 

závazků je tato situace o něco lepší, zde je družstvo schopno splácet své závazky přibližně 

do dvou měsíců. Vázanost celkových aktiv se v jednotlivých letech sledovaného období 

snižuje, což je pro zkoumané družstvo jistě pozitivní. 
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Tabulka 12: Ukazatele aktivity 

(zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE AKTIVITY 2016 2017 2018 

Doba obratu pohledávek (dny) 121,78 123,42 171,33 

Rychlost obratu pohledávek 3,00 2,96 2,13 

Doba obratu závazků (dny) 55,34 63,65 66,25 

Obrat celkových aktiv (dny) 2,22 1,75 1,18 

Vzhledem k tomu, že do výpočtu doby obratu pohledávek a rychlosti obratu pohledávek 

vstupuje rozvahová položka dohadných účtů aktivních, jejíž hodnota je v jednotlivých 

letech neměnná a družstvo ji tak více méně označilo jako nedobytnou pohledávku, byl 

výpočet pro ukazatel doby obratu a rychlosti obratu pohledávek proveden ještě jednou. 

V tomto případě byla od celkové výše pohledávek v jednotlivých letech odečtena suma 

dohadných účtů aktivních. Jak si lze všimnout v Tabulce 13, ve všech třech pozorovaných 

letech se tím doba obratu pohledávek snížila téměř o polovinu, a tím pádem její rychlost 

obratu pohledávek vzrostla taktéž téměř dvakrát.  

Tabulka 13: Ukazatele aktivity – modifikace 

(zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE AKTIVITY 2016 2017 2018 

Doba obratu pohledávek (dny) 55,16 73,23 99,45 

Rychlost obratu pohledávek 6,62 4,98 3,67 

Doba obratu závazků (dny) 55,34 63,65 66,25 

Obrat celkových aktiv (dny) 2,22 1,75 1,18 

Pro analyzované družstvo rozhodně není dobré, že není schopno inkasovat své 

pohledávky dříve, než splácí své závazky, ale vzhledem k likvidnosti svých aktiv je toho 

schopno a rozhodně dobrým jevem pro ni je, že se její doba obratu závazků v jednotlivých 

letech snižuje. Zvyšováním doby obratu pohledávek by se jistě mělo zabývat. 

3.6.5 Ukazatele rentability 

Vývoj ukazatelů rentability v jednotlivých letech je ovlivněn vývojem výsledku 

hospodaření. Do čitatele byl z jednotlivých typů výsledku hospodaření pro výpočet 

vybrán provozní výsledek hospodaření (EBT).  
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Tabulka 14: Ukazatele rentability 

(zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE RENTABILITY 2016 2017 2018 

Rentabilita tržeb 5,63% 22,57% 12,94% 

Rentabilita celkových aktiv 12,51% 39,46% 15,26% 

Rentabilita vlastního kapitálu 18,86% 56,78% 19,42% 

U jednotlivých ukazatelů rentability (Tabulka 14) lze pozorovat v jednotlivých letech 

dost podobný vývoj, který je ovlivněn tím, že rok 2017 byl pro družstvo z pohledu čísel 

nejvýnosnějším a v roce 2017 došlo zjevně k jejímu ekonomickému poklesu. Mezi roky 

2016 a 2017 tak lze vidět nárůst všech tří rentabilit a v roce 2018 oproti roku 2016 pokles.  

3.7 Analýza fondů peněžních prostředků 

U analýzy peněžních prostředků (Tabulka 15) lze najít pouze jedno negativum, a to 

hodnotu čistých peněžních prostředků v roce 2016, kdy byla hodnota tohoto ukazatele 

záporná. Co se týče peněžních prostředků, je družstvo poměrně dobře zajištěno. 

Tabulka 15: Analýza peněžních prostředků – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

FOND PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 2016 2017 2018 

Čisté pohotové peněžní prostředky -142 1 255 2 989 

Čisté peněžně-pohledávkové prost. 1 892 4 814 6 369 

Čistý pracovní kapitál 4 348 7 253 8 814 

Čistý pracovní kapitál II. 4 348 7 253 8 469 

Na druhou stranu lze jednoznačně říci, že družstvo se svým volným pracovním kapitálem 

nepracuje efektivně. Respektive, hodnoty jednotlivých ukazatelů fondů peněžních 

prostředků jsou pro něj pozitivní a jednoznačně značí to, že je dostatečně likvidní a je 

schopno dostát všem svým závazkům, a to i v případě, že by bylo nuceno všechny své 

závazky splatit najednou. Na druhou stranu jsou hodnoty volných prostředků až zbytečně 

vysoké.  

3.8 Provozní ukazatele 

Hodnoty provozních ukazatelů mají za úkol zkoumat vývoj jednotlivých základních 

nákladových položek podniku jako jsou mzdy, dlouhodobý majetek či výkonová 

spotřeba. 
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Položkou s nepřiznivým vývojem je v případě provozních ukazatelů (Tabulka 16) 

mzdová produktivita. Tato položka by měla meziročně vykazovat rostoucí trend, avšak 

v případě zkoumaného družstva je vývoj přesně opačný, tedy na místo růstu, klesá. Tento 

vývoj je zapříčiněn nepoměrně velkým nárůstem (2016-2017), resp. poklesem (2017-

2018) mzdových nákladů oproti vývoji tržeb. Tento nepoměr může být způsoben 

zákonným navýšením mezd v těchto letech, přičemž výnosy, které pravděpodobně byly 

spojeny s prací, za kterou byly mzdy vyplaceny se buďto nezvýšily vůbec, nebo jen velmi 

nepatrně. 

Tabulka 16: Analýza provozních ukazatelů 

(zdroj: vlastní zpracování) 

PROVOZNÍ UKAZATELE 2016 2017 2018 

Mzdová produktivita 2,74 Kč 2,21 Kč 2,09 Kč 

Produktivita DHM 14,59 Kč 29,48 Kč 38,07 Kč 

Opotřebovanost DHM 0,53 Kč 0,34 Kč 0,19 Kč 

Nákladovost výnosů 0,95 Kč 0,78 Kč 0,87 Kč 

Materiálová náročnost výnosů 0,01 Kč 0,01 Kč 0,02 Kč 

Struktura nákladů    

- Spotřeba nákladů a energie 0,01 Kč 0,02 Kč 0,02 Kč 

- Služby 0,55 Kč 0,33 Kč 0,34 Kč 

- Osobní náklady 0,40 Kč 0,59 Kč 0,56 Kč 

- Odpisy 0,03 Kč 0,03 Kč 0,03 Kč 

Naproti tomu vývoj produktivity dlouhodobého hmotného majetku se v jednotlivých 

letech zvyšuje, což značí, že majetek, který družstvo v dřívějších letech pořídilo, plní 

v rámci ekonomické aktivity svou funkci. 

Hodnota položky nákladovosti výnosů by měla v čase klesat. To splňuje vývoj mezi roky 

2016 a 2017, ovšem ne rok následující. Tato skutečnost může být opět, jako u většiny 

ukazatelů, způsobena pro družstvo nepříznivým vývojem a poklesem jeho tržeb v tomto 

roce oproti roku předcházejícímu, protože lze říci, že vývoj nákladů relativně kopíruje 

vývoj tržeb v jednotlivých letech. 

Vzhledem k tomu, že družstvo se zabývá službami, není její materiálová spotřeba příliš 

vysoká a její výnosy tak nejsou příliš materiálově náročné, což dokazuje položka 

materiálové náročnosti výnosů. Další čtyři položky zjišťují podíl jednotlivých druhů 

nákladů na celkových nákladech, přičemž jako nejnákladnější z nich můžeme označit 

položku osobních nákladů. Vzhledem k tomu, jakým oborem se družstvo zabývá a že 

počty jeho zaměstnanců jsou v desítkách zaměstnanců, není tento vývoj nijak překvapivý. 



57 

 

3.9 Pyramidový rozklad DuPont 

DuPont rozklad by měl družstvu pomoci znázornit jednotlivé vazby mezi ukazateli. Pro 

názornost byl vybrán nejvýnosnější rok 2017. Rozklad byl proveden pouze na tolik 

úrovní, kolik bylo znázorněno již v předchozí části této práce, přičemž je možné provést 

ještě další rozklad „spodních pater“ této analýzy.  

Důležitými položkami pro „výpočet“ a znázornění DuPontova rozkladu jsou čistý zisk 

(EAT) jako který byl použit VH po zdanění, tržby, výše celkových aktiv. Při sledování 

diagramu odspoda nahoru jsou nejdříve vyjádřeny základní položky pro výpočet, tedy 

čistý zisk, tržby a celková aktiva. V dalším kroku je pak vypočtena rentabilita tržeb (ROS) 

jako podíl čistého zisku a tržeb a obrat celkových aktiv (OA) jako podíl tržeb a celkových 

aktiv. Následuje výpočet rentability aktiv (ROA) vynásobením rentability tržeb a obratu 

celkových aktiv. Ve stejném kroku vypočteme podíl celkových aktiv a vlastního kapitálu 

(CA/VK).  

Výsledkem vynásobení předchozích dvou položek je rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

Výše rentability vlastního kapitálu na základě tohoto výpočtu pomocí pyramidového 

rozkladu je 43 %, což znamená, že na 1 Kč investovaného kapitálu připadá 0,43 Kč zisku.  
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Obrázek 3 Du Pont rozklad 

(vlastní zpracování dle Růčková, 2008, s. 71) 

Vypočtená hodnota rentability vlastního kapitálu se liší od hodnoty vypočtené 

v předchozí kapitole 3.3.4, která se zabývala výpočtem jednotlivých rentabilit. Tato 

odchylka je ovšem způsobena systémem výpočtu, kdy při výpočtu rentabilit byl do 

čitatele zvolen provozní výsledek hospodaření a zde je výsledek počítán s čistým ziskem, 

tedy ziskem po zdanění. 

3.10 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní a bonitní modely by měly družstvu pomoci zjistit, zda a jak moc je v nejbližší 

době ohrožena případnými finančními problémy, případně bankrotem, nebo je naopak 

jejich situace pozitivní a nemusí se případných problémů v nejbližší době obávat. 

3.10.1 Altmanovo Z-score 

Jako první byl výpočet proveden pomocí Altmanova modelu. Podle výsledků, které jsou 

znázorněny v Tabulce 17, by analyzované družstvo nemělo být bankrotem ohroženo. 

ROE = 43 %

ROA = 
29,89 %

ROS = 17,09 
%

EAT = 3032 
tis. Kč

T = 17739 
tis. Kč

OA = 
174,85 %

T = 17739 
tis. Kč

CA = 10145 
tis. Kč

CA/VK = 
143,87 %
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Hodnota Altmanova Z-score sice mezi lety 2017 a 2018 poměrně dost klesla, ale stále se 

nachází alespoň v tzv. šedé zóně, družstvo by se tedy nemuselo bankrotu úplně obávat, 

ale obezřetnost vzhledem k ekonomickému vývoji by měla být na místě. 

Tabulka 17: Výpočet Altmanova Z-score 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Z-SCORE 2016 2017 2018 

X1 0,72 0,71 0,84 

X2 0,14 0,15 0,43 

X3 0,13 0,39 0,15 

X4 0,00 0,00 0,00 

X5 2,22 1,75 1,18 

Z-score 3,23 3,61 2,62 

3.10.2 Modifikované Altmanovo Z-score pro ČR 

Vzhledem k odlišným podmínkám v USA a v ČR byl do této práce zařazen 

i modifikovaný model Altmanova Z-score pro Českou republiku. Jak lze vidět v Tabulce 

18 je vývoj hodnot Z-score velmi podobný vývoji u původního Altmanova Z-score. 

Tabulka 18: Výpočet modifikovaného Altmanova Z-score pro ČR 

(zdroj: vlastní zpracování) 

MODIF. Z-SCORE 2016 2017 2018 

X1 0,72 0,71 0,84 

X2 0,14 0,15 0,43 

X3 0,13 0,39 0,15 

X4 0,00 0,00 0,00 

X5 2,22 1,75 1,18 

X6 0,01 0,07 0,11 

Z-score 3,75 4,34 3,46 

Zařazením další proměnné (X6) do modelu a změnou vah u jednotlivých původních 

proměnných u analyzovaného družstva znamená, že v podmínkách České republiky by 

nemělo být ohroženo finančními problémy či bankrotem, protože jeho hodnoty jsou ve 

všech třech zkoumaných letech vyšší než 2,7, což je pro Altmanův model hodnota, při 

které je nízká pravděpodobnost bankrotu a v žádném roce se družstvo při této modifikaci 

nenachází ani v šedé zóně (tj. mezi hodnotami 1,2 a 2,7). 
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3.10.3 Index důvěryhodnosti „IN95“ 

Ani v případě výpočtu pomocí Indexu důvěryhodnosti nelze mluvit u analyzovaného 

družstva o ohrožení finančními problémy či bankrotem. Hodnoty jeho IN95 (Tabulka 19) 

jsou několikanásobně vyšší než hodnota (2), která je označena jako minimální hranice 

pro podnik, který není ohrožen a nenachází se v šedé zóně.  

Tabulka 19: Výpočet Indexu důvěryhodnosti „IN95“ 

(zdroj: vlastní zpracování) 

"IN95" 2016 2017 2018 

A 2,97 3,28 4,67 

B 16,22 72,82 35,16 

C 0,13 0,39 0,15 

D 2,22 1,75 1,18 

E 6,54 4,17 5,91 

F 0,01 0,07 0,11 

Index "IN95" 5,49 14,56 9,25 

Finanční situace ALVIK, družstva je tak i podle IN95 příznivá. 

3.10.4 Tafflerův bankrotní model 

Další z modelů, které byly použity, je Tafflerův bankrotní model, jehož hraniční 

hodnotou je nula, tzn., že kladné hodnoty pro podnik jsou příznivé, záporné nikoliv. 

Tabulka 20: Výpočet Tafflerova bankrotního modelu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

TAFFLERŮV MODEL 2016 2017 2018 

X1 0,91 1,72 0,90 

X2 2,52 3,09 4,53 

X3 0,13 0,23 0,16 

X4 -0,06 -0,17 -0,16 

ZT 0,82 1,33 1,07 

Je nutné upozornit, že hodnota proměnné X4 je záporná z toho důvodu, že analyzované 

družstvo nedrží žádné cenné papíry, či jiný finanční majetek, který se pro výpočet této 

proměnné používá a od nějž jsou odečítány a následně děleny další hodnoty. 

Stejně jako u všech předchozích modelů dochází ve sledovaných letech nejprve mezi roky 

2016 a 2017 (Tabulka 20) ke zlepšení výsledku výpočtu Tafflerova modelu a posléze 

mezi lety 2017 a 2018 ke zhoršení. Ani v tomto případě však nedochází k takovému 
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zhoršení výsledku, aby byl podnik ohrožen finanční tísní a hodnota jejího ZT se stále 

nachází poměrně daleko od hraniční hodnoty. 

3.10.5 Kralickův Quicktest 

V případě Kralickova Quicktestu nedochází ke sčítaní jednotlivých hodnot vynásobených 

jejich vahami, ale hodnoty jednotlivých proměnných jsou podle svých výsledků 

obodovány. V Tabulce 21 jsou vyznačeny hodnoty proměnných v jednotlivých letech.  

Tabulka 21: Kralickův Quicktest 

(zdroj: vlastní zpracování) 

KRALICKŮV QUICK-TEST 2016 2017 2018 

Kvóta vlastního kapitálu 66,33% 69,51% 78,59% 

Doba splácení dluhu z CF 1,90 0,90 1,45 

CF v % z tržeb 4,75% 16,36% 6,63% 

Rentabilita celkového kapitálu 11,55% 30,33% 11,90% 

Hodnota proměnné Kvóta vlastního kapitálu ve všech třech letech nabývá vysokých 

hodnot a její bodový zisk je tak vždy roven jedné (1), protože jsou tyto hodnoty vždy 

vyšší než 30 %. 

Proměnná splácení dluhu z cash-flow je vyjádřena v letech. I zde je bodový zisk roven 

jedné a taktéž ve všech třech letech, protože doba splácení dluhu z cash-flow je ve všech 

třech letech kratší než 3 roky. 

Ukazatel cash-flow v % z tržeb je v roce 2016 ohodnocena 4 body, protože hodnota 

tohoto ukazatele je vyšší než 0 % (tj. 4 body), ovšem nižší než 5 % (3 body). V roce 2017 

je hodnota tohoto ukazatele oproti předchozímu roku vysoká, a tak je ohodnocena 1 

bodem (více než 10 %). V roce 2018 pak 3 body, protože se hodnota nachází mezi 5 a 8 

%. 

Rentabilita vlastního kapitálu je v roce 2016 ohodnocena 3 body (mezi 8 a 12 %), v roce 

2017 1 bodem (více než 15 %) a v roce 2018 opět 3 body. 

V jednotlivých letech analyzované družstvo dosáhlo na následující bodové ohodnocení, 

přičemž z těchto bodů je vypočten průměr pro výslednou interpretaci Kralickova 

Quicktestu: 

• rok 2016 – celkem 9 bodů, aritmetický průměr získaných bodů 2,25, 

• rok 2017 – celkem 4 body, aritmetický průměr získaných bodů 1, 
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• rok 2018 – celkem 8 bodů, aritmetický průměr získaných bodů 2. 

Na základě těchto výsledků se tedy firma v roce 2016 nacházela v tzv. šedé zóně a v roce 

2017 bylo družstvo bonitní a zcela jistě nebylo ohrožena bankrotem. Za rok 2018 je 

výsledné bodové ohodnocení Kralickova Quicktestu přesně na hranici, mezi tím, kdy je 

společnost bonitní a kdy jde o tzv. šedou zónu. Vzhledem k zásadě opatrnosti bude tento 

stav označen jako spadající do tzv. šedé zóny. 

3.11 Ekonomická přidaná hodnota EVA 

Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA nejdříve musely být vypočteny náklady 

vlastního kapitálu a náklady cizího kapitálu, které byly následně využity pro výpočet 

průměrných vážených nákladů na kapitál neboli WACC. 

3.11.1 Náklady vlastního kapitálu 

Následující Tabulce 22 znázorňuje výpočet nákladů vlastního kapitálu pomocí metody 

CAPM, modifikované profesorem Damodaranem (The CAPM, 2019). 

Tabulka 22: Výpočet nákladů vlastního kapitálu pomocí CAPM 

(zdroj: vlastní zpracování) 

CAPM 2016 2017 2018 

Bezriziková výnosová míra rf 2,45% 2,40% 2,69% 

Beta nezadlužená 2,77 3,23 2,6 

Riziková prémie kapitálového trhu USA 4,91% 4,88% 4,83% 

Riziko selhání země 1,00% 0,81% 0,98% 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 1,5 1,5 

Riziková prémie země 1,50% 1,22% 1,47% 

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci oproti USA 0,10% -0,19% 0,07% 

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů – odhad 0% 0% 0% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu 27,11% 9,55% 2,93% 

Sazba daně 19% 19% 19% 

Beta zadlužená 3,38 3,48 2,66 

Náklady vlastního kapitálu rE 19,10% 19,20% 15,60% 

Jako bezriziková výnosová míra rf je pro výpočet použita výnosnost desetiletých vládních 

dluhopisů v USA, a to k 31. 12. 2016 (Interest Rate Statistics, 2016), k 31. 12. 2017 

(Interest Rate Statistics, 2017) a k 31. 12. 2018 (Interest Rate Statistics, 2018). Hodnota 

Beta nezadlužená byla použita pro podniky, jež se zaměřují na různé činnosti a nelze více 

méně přesně určit jejich činnost, tj. z tabulky pro hodnoty beta profesora Damodarana 
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byla použita hodnota pro Diversified (Levered and Unlevered Betas by Industry, 2019). 

Dále je pro výpočet použita hodnota rizikové prémie pro kapitálový trh USA (Historical 

Returns on Stocks, Bonds and Bills - United States, 2019) a míra rizika selhání země 

(Risk Premiums for Other Markets, 2019). Pro výpočet rizikové prémie země opravené o 

rozdíl v inflaci oproti USA byla použita hodnota inflace v České republice (Inflace, 2019) 

a v USA (Kimberly, 2019). 

Hodnoty nákladů vlastního kapitálu jsou v prvních dvou letech téměř 20 % a v posledním 

sledovaném roce přibližně 16 %. Tyto hodnoty jsou poměrně vysoké a lze soudit, že 

financování vlastním kapitálem je pro družstvo poměrně drahé. 

3.11.2 Náklady cizího kapitálu 

Vzhledem k tomu, že podnik nemá v poměru ke svému vlastnímu kapitálu, resp. 

k celkovým pasivům příliš velké zadlužení, tj. bankovní úvěry, byly náklady vlastního 

kapitálu rD v jednotlivých letech (Tabulka 23) jednoduše vypočteny jako podíl 

nákladových úroků a celkového úročeného kapitálu, tj. zjištěné výše bankovních úvěrů. 

Tabulka 23: Náklady cizího kapitálu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

rD 2016 2017 2018 

Náklady cizího kapitálu 3,07% 5,05% 6,78% 

3.11.3 Průměrné vážené náklady na kapitál 

Vypočtené náklady vlastního kapitálu a náklady cizího kapitálu jsou dále použity pro 

výpočet vážených průměrných nákladů na kapitál WACC, a to na základě vzorce 

popsaného v teoretické části.  Výpočet a hodnoty WACC v jednotlivých letech uvádí 

následující Tabulka 24. 
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Tabulka 24: Výpočet WACC 

(zdroj: vlastní zpracování) 

WACC 2016 2017 2018 

rE 19,10% 19,20% 15,60% 

E (VK) (v tis. Kč) 4 020 7 052 8 267 

rD 3,07% 5,05% 6,78% 

D (dluh) (v tis. Kč) 1 090 673 253 

E+D (v tis. Kč) 5 109 7 725 8 520 

WACC 15,68% 17,97% 15,34% 

Vysoké náklady na vlastní kapitál ovlivňují i výši WACC, které jsou ve všech třech 

sledovaných letech poměrně vysoké a neklesají pod 15 %. 

3.11.4 Ekonomická přidaná hodnota EVA 

Vysoké náklady na vlastní kapitál přes WACC ovlivňují i výši ukazatele EVA. Ten je 

v letech 2016 a 2018 záporný, což znamená, že družstvo nevytvořilo žádnou přidanou 

hodnotu pro vlastníky podniku a nemuselo tak v těchto letech být schopno dostát všem 

svým závazkům (Tabulka 25). Družstvo v těchto letech vygenerovalo pro vlastníky 

v podstatě ekonomickou ztrátu. 

Tabulka 25: Výpočet EVA 

(zdroj: vlastní zpracování) 

EVA 2016 2017 2018 

NOPAT (v tis. Kč) 614 3 243 1 301 

WACC 15,68% 17,97% 15,34% 

C (E+D) (v tis. Kč) 5 109 7 725 8 520 

EVA (v tis. Kč) -187 1 855 -6 

Oproti tomu v roce 2017 družstvo vytvořilo poměrně velkou přidanou hodnotu, protože 

hodnota jejího ukazatele EVA je 1 855 tis. Kč, tzn., že vyprodukovalo ekonomický zisk 

pro vlastníky právě v této výši. 

3.12 Analýza SWOT 

Výstupem SWOT analýzy by mělo být vymezení těch nejdůležitějších silných a slabých 

stránek podniku, a také jejích příležitostí a hrozeb. Pro zkoumané družstvo by tato analýza 

měla fungovat jako prvotní impuls a podklad pro případné další kroky k rozvoji (v rámci 

silných stránek či příležitostí) nebo naopak nápravě (u slabých stránek a hrozeb). 
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V rámci následující SWOT analýzy (Tabulka 26) jsou vždy pro podnikatelský subjekt 

vybrány nejdůležitější faktory v každém sektoru, které jsou dále násobeny váhovým 

koeficientem, který má znázorňovat dopad toho kterého faktoru oproti ostatním složkám 

na celý konkrétní segment. V rámci jednotlivých segmentů jsou pak dané faktory 

ohodnoceny také podle své důležitosti, přičemž je pro nejméně důležité faktory zvolena 

hodnota 1 a pro nejvíce důležité faktory hodnota 5. 

Celkové hodnocení na základě analýzy SWOT je kladné, a tak lze i s ohledem na 

výsledky finanční analýzy konstatovat, že situace analyzovaného družstva je příznivá. 

ALVIK, družstvo by mělo využít svých silných stránek jako jsou stálá pozice na trhu 

a příznivé výsledky velké části ukazatelů finanční analýz a pomocí nich se pokusit využít 

příležitostí, které se jí naskýtají, přičemž jako tu nejdůležitější lze označit rozšíření 

portfolia poskytovaných služeb, kdy má družstvo poměrně velké množství možností 

ohledně oboru nového podnikání. Zároveň by však mělo družstvo co nejvíce svých 

silných stránek využít k tomu, aby jej hrozby vyplývající z vnějšího prostředí ohrožovaly 

co nejméně. 
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Tabulka 26: Analýza SWOT 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 Váhový koeficient Důležitost Celkový koeficient 

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts)    

Stálá pozice na trhu 0,4 4 1,6 

Pevná pozice vůči odběratelům v 

rámci jejich platební morálky 
0,25 4 1 

Téměř žádná fluktuace osob ve 

vedoucích pozicích 
0,15 5 0,75 

Volné likvidní prostředky 0,2 5 1 

Součet 1  4,35 

SLABÉ STRÁNKY (Weakness)    

Úzké portfolio poskytovaných 

služeb 
0,3 -2 -0,6 

Relativně malé množství odběratelů 0,2 -3 -0,6 

Nízká vyjednávací síla při jednáních 

s odběrateli o ceně 
0,3 -4 -1,2 

Kumulace nerozděleného zisku v 

rámci vlastního kapitálu 
0,2 -3 -0,6 

Součet 1  -3 

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities)    

Rozšíření poskytovaných služeb 0,45 3 1,35 

Expanze na nové trhy 0,35 4 1,4 

Zavedení dokonalejšího 

podnikového systému ke sledování 

zakázek 

0,2 2 0,4 

Součet 1  3,15 

HROZBY (Threats)    

Snížení poptávky po zapůjčování 

zaměstnanců 
0,3 -2 -0,6 

Migrace zaměstnanců ke 

společnostem, které byly původně 

odběrateli služeb 

0,4 -3 -1,2 

Zpřísnění podmínek pro vydávání 

pracovních víz 
0,3 -4 -1,2 

Součet 1  -3 

INTERNÍ FAKTOR  1,35  

EXTERNÍ FAKTOR  0,15  

CELKOVÉ HODNOCENÍ  1,5  
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

V této části práce bude navržen možný postup řešení pro analyzované družstvo ALVIK, 

které by mohlo do budoucna pomoci jednak zlepšit strukturu kapitálu, tak i přinést 

poměrně jistý a stabilní druh příjmu.  

Z výsledků v analytické části práce lze konstatovat, že zkoumané družstvo trpí 

nedostatkem ve formě vysokého samofinancování svého podnikání, přičemž náklady na 

vlastní kapitál jsou poměrně vysoké. Díky tomu i přes poměrně vysoký hospodářský zisk, 

netvoří zkoumané družstvo pro své vlastníky ekonomický zisk. 

Protože zkoumané družstvo se prakticky omezuje pouze na jeden druh poskytované 

služby – tedy pronájem zaměstnanců jiným společnostem, mohlo by pro něj být řešením 

rozšíření portfolia jeho služeb. 

4.1 Koupě nemovitosti 

Návrhem, který by mohl vést ke zlepšení, nejen finanční situace, zkoumaného družstva, 

je realizace koupi nemovitosti, konkrétně celého bytového domu. Pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku by jednak zvýšilo celková aktiva družstva, a také by mělo dojít ke 

zlepšení např. koeficientu samofinancování, jež je na základě dat zkoumaných 

v předchozí části práce poměrně vysoký. Navrhovaná nemovitost by byla pořizována na 

úvěr, přičemž část by byla zaplacena z vlastních zdrojů, jak bude popsáno dále. 

Dalším důvodem pro vhodnost tohoto návrhu je fakt, že pracovníci, které zkoumané 

družstvo zaměstnává, jsou převážně původem z Ukrajiny. Proto si nejdříve musí vyřídit 

pracovní vízum, aby mohli vůbec do České republiky vycestovat, a posléze si zde hledají 

i ubytování, přičemž řešením jsou pro ně samozřejmě ve velké míře ubytovny. Koupí 

nemovitosti by mohlo analyzované družstvo pracovníkům ubytování nabízet. Pracovníci 

by si za ubytování platili, tak jako jinde, výhodou by pro ně byl fakt, že si ubytování 

nemusí hledat svépomocí. 

4.1.1 Popis kupované nemovitosti 

Zkoumané družstvo má sídlo v Brně, kde provádí také většinu svých podnikatelských 

aktivit, a kde se také nachází bytový dům, který je ke koupi navrhován.  
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V přízemí se nachází komerční prostory o rozloze 150 m2, v každém ze tří dalších pater 

se vždy nachází tři bytové jednotky o následujících rozlohách: 

• byt 1+kk o rozloze 35 m2, 

• byt 2+kk o rozloze 55 m2, 

• byt 3+kk o rozloze 80 m2. 

Celkem jde tedy o devět bytových jednotek, které bude možno dále pronajímat 

s předpokladem, že primárně budou tyto byty nabízeny zaměstnancům a v případě 

volných kapacit a zájmu rovněž externím zájemcům. 

Kupní cena této nemovitosti je uváděna ve výši 17 000 000,- Kč a zkoumané družstvo by 

si na tuto koupi muselo vzít hypoteční úvěr. Možné navrhované modely financování jsou 

následující: 

1. Varianta 1: 

20 % vlastních zdrojů   3 400 000,- Kč, 

80 % hypoteční úvěr    13 600 000,- Kč, 

Měsíční splátka   76 039,- Kč. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,2 × 0,156 + 0,8 ×  0,0309 × (1 − 0,19) = 5,12 % (4.1) 

2. Varianta 2: 

40 % vlastních zdrojů   6 800 000,- Kč, 

60 % hypoteční úvěr    10 200 000,- Kč, 

Měsíční splátka   57 029,- Kč. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,4 × 0,156 + 0,6 ×  0,0309 × (1 − 0,19) = 7,74 % (4.2) 

3. Varianta 3: 

50 % vlastních zdrojů   8 500 000,- Kč, 

50 % hypoteční úvěr    8 500 000,- Kč. 

Měsíční splátka   47 525,- Kč 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,5 × 0,156 + 0,5 ×  0,0309 × (1 − 0,19) = 9,05 % (4.3) 

Ve všech třech případech jde o úvěr s délkou splatnosti 20 let, úrokovou sazbou 

3,09 % p.a. a fixací úrokové sazby na dobu 5 let. Od této fixace bude pro účely této práce 

abstrahováno a bude po celou dobu počítáno s úrokem 3,09 % p.a. 
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Vzhledem k předpokládanému charakteru nájemců je pro další účely předpokládáno 

90 % využití celkové pronajímané kapacity. Na základě zjištěných dat, lze v dnešní době   

předpokládat následující ceny za pronájem u jednotlivých bytových jednotek. 

- komerční prostory – 226,- Kč/m2, tj. celkem 33 900,- Kč, 

- byt 1+kk – 260,- Kč/m2, tj. 9 100,- Kč za jednu bytovou jednotku, celkem 

27 300,- Kč, 

- byt 2+kk – 210,- Kč/m2, tj. 11 550,- Kč za jednu bytovou jednotku, celkem 34 

650,- Kč, 

- byt 3+kk – 190,- Kč/m2, tj. 15 200,- Kč za jednu bytovou jednotku, celkem 

45 600,- Kč. 

Celkový výnos by tedy mohl za všechny prostory činit 141 450,- Kč měsíčně. 

Pro další účely práce byla vybrána varianta financování označená jako Varianta 1, a to 

jednak z důvodu nejnižších WACC, ale i s ohledem na to, že je to jediná z variant, na 

kterou by zkoumané družstvo mělo finanční prostředky.  

Splátka úvěru je uvažována jako fixní platba ve výši 76 039,- Kč měsíčně, což znamená, 

že v průběhu splácení se bude úmorová část postupně zvyšovat a zaplacené úroky se 

budou snižovat. 

4.2 Čistá současná hodnota 

Pro výpočet výhodnosti investice je ideální použít metodu čisté současné hodnoty, která 

vyjadřuje hodnotu budoucích peněžních toků v současnosti pomocí jejich diskontování: 

Č𝑆𝐻 =
𝐶𝐹1

1 + 𝑖
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
= ∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

  (4.4) 

kde CFt vyjadřuje čistý peněžní tok v roce t, i vyjadřuje úrokovou míru a n dobu, která 

byla pro výpočet příjmů použita (Mařík, 2018). 

V rámci výpočtu je v celé následující části práce předpokládáno, že je nemovitost 

pořízena k 1. 1. 2019 a hodnoty jsou v tomto roce brány za celý kalendářní rok.  
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Tabulka 27: Čistá současná hodnota investice – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

rok 
poč. 

2019 (0.) 
2019 (1.) 2020 (2.) 2021 (3.) 2022 (4.) 2023 (5.) … 

2028 

(10.) 
… 

2038 

(20.) 

Investice 17 000          

Tržby  1 528 1 551 1 574 1 597 1 621  1 747  2 027 

Provozní 

náklady 
 153 155 157 160 162 

 
175 

 
203 

Odpisy  850 850 850 850 850  850  850 

EBT  525 546 566 588 609  722  974 

Daň  100 104 108 112 116  137  185 

EAT  425 442 459 476 494  585  789 

Odpisy  850 850 850 850 850  850  850 

CF -17 000 1 275 1 292 1 309 1 326 1 344  1 435  1 639 

SH CF -17 000 1 213 1 169 1 127 1 086 1 047  871  604 

ČSH          489 

V Tabulce 27 je uveden návrh výpočtu čisté současné hodnoty, kdy je tedy uvažováno 

s investicí ve výši 17 000 tis. Kč. Tržby jsou v prvním roce vypočítány na základě 

předpokladu 90% obsazenosti bytového domu a výše uvedených cen nájmů. Měsíčně by 

se tak v prvním roce jednalo o částku 127 305 Kč což je celkem v prvním roce 1 527 660,-

Kč. V dalších letech je pak nájemné valorizováno vždy o 1,5 % inflaci. 

V jednotlivých letech je vždy uvažováno o provozních nákladech spojených s investicí 

poměrem 10 % k tržbám, tzn., že i v jejich případě se do výpočtu v dalších letech 

promítne uvažovaná valorizace o inflaci. Tyto náklady jsou uvažovány jako náklady 

spojené s běžným provozem bytového domu, resp. jeho společných prostor – např. 

elektrická energie, úklid či případné nutné opravy. 

Výše odpisů je po celou dobu uvažované investice konstantní ve výši 850 tis. Kč. Doba 

odepisování byla zvolena jako shodná s dobou splácení úvěru, tj. 20 let. 

Odpisy jsou během výpočtu nejdříve položkou zápornou, kdy jsou společně s náklady 

odečteny od tržeb a výsledkem tohoto výpočtu je provozní VH před zdaněním (EBT), ten 

je posléze zdaněn pro výpočet VH po zdanění (EAT). Následně jsou odpisy k VH po 

zdanění opět přičteny a výsledkem je čistý peněžní tok neboli cash-flow daného roku. 

Vypočtené cash-flow je následně diskontováno na čistou současnou hodnotu, a to 

diskontní mírou ve výši 5,12 %, což je hodnota WACC pro zvolenou variantu 

financování.  
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V posledním řádku Tabulky 27 vidíme čistou současnou hodnotu celé investice, která je 

ve výši 489 tis. Kč. Její hodnota je tedy kladná, což značí, že by tato investice přinesla 

analyzovanému družstvu zisk.  

Tabulka 28: Čistá současná hodnota kumulovaných CF – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

rok 
poč. 

2019 (0.) 
2019 (1.) 2020 (2.) 2021 (3.) 2022 (4.) 2023 (5.) … 

2028 

(10.) 
… 

2038 

(20.) 

Kum. SH CF -17 000 -15 787 -14 618 -13 491 -12 405 -11 359  -6 667  489 

V Tabulce 28 je ve vybraných letech zobrazena hodnota kumulovaných cash-flow 

přepočtených na jejich současnou hodnotu. V posledním roce je tato hodnota shodná 

s celkovou čistou současnou hodnotou investice. Kumulací cash-flow lze také zjistit dobu 

návratnosti investice, v případě této investice dojde k její návratnosti právě až 

v posledním roce. Konkrétně je celková doba návratnosti investice 19 let a 21 dní. 

4.3 Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta, nebo také vnitřní míry výnosu, je takovou 

diskontní mírou, při níž je čistá současná hodnota nulová. Metoda vnitřního výnosového 

procenta (IRR) se stejně jako čistá současná hodnota, používá při hodnocení výnosnosti 

investic, přičemž jejím výsledkem je míra návratnosti. Diskontní míru použitou pro 

vyhodnocení, zda daná investice je či není výhodná, si investor volí sám, nicméně často 

bývá hodnota IRR porovnávána např. s váženými průměrnými náklady na kapitál 

(WACC) (Marková, 2016).  

0 =
𝐶𝐹1

(1 + 𝐼𝑅𝑅)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝐼𝑅𝑅)2
+

𝐶𝐹3

(1 + 𝐼𝑅𝑅)3
+ ⋯ +

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑛
 (4.5) 

Hodnota vnitřního výnosového procenta pro analyzovanou investici vyšla 5,45 %. Při 

srovnání s hodnotou WACC pro zvolenou formu financování je tedy vyšší a investici tak 

můžeme pro družstvo označit jako výhodnou. 

4.4 Plánovaná rozvaha, plánovaná výsledovka 

V rámci modelové situace investice do koupi domu byly sestaveny základní finanční 

výkazy pro tuto situaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně dlouhodobou investici, 

tedy o úvěr v délce splácení 20 let, jsou výkazy sestaveny vždy v období za 5 let. V rámci 
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zjednodušení a pro možnost porovnání s původním stavem jsou některé položky roku 

2018 (analytická část) brány ve všech výkazech jako konstantní a v jednotlivých 

následujících letech jsou výsledky za dané období přičítány k těmto datům. V rámci 

lepšího porovnání je tedy předpokládáno, že pokud by družstvo podnikalo dál pouze 

v původním formátu, mělo by každoročně stále stejné výsledky, tj. nedocházelo by 

k žádným meziročním rozdílům ve stavových datech rozvahy, a v rámci tokových dat ve 

výsledovce by bylo také vždy dosaženo stejných výsledků. 

V následující Tabulce 29 tedy lze vidět modelovou situaci pro aktiva rozvahy, kdy je 

rozvaha pro zjednodušení zkrácena pouze na součtové položky dlouhodobého majetku 

a oběžných aktiv, které jsou ale pro účely dalších výpočtů dostačující. V rámci aktiv je 

jejich nárůst za prvních 5 let způsoben pořízením nemovitosti v prvním roce investice, tj. 

v roce 2019. Následně v dalších letech klesá, což je u položky dlouhodobého majetku 

způsobeno odpisy, které se v rozvaze projeví jako oprávky k dlouhodobému majetku 

a jeho účetní stav tak meziročně klesá.  

Tabulka 29: Modelová rozvaha – aktiva – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2023 2028 2033 2038 

AKTIVA CELKEM 19 606 15 968 12 918 10 505 

Dlouhodobý majetek 12 750 8 500 4 250 0 

Oběžná aktiva 6 856 7 468 8 668 10 505 

Naproti tomu lze vidět ve vykazovaných letech nárůst u položky oběžných aktiv, což je 

způsobeno kumulací přijatých peněžních prostředků, tedy tržeb, resp. o rozdíl mezi 

tržbami a uvažovanými náklady. V prvním roce investice, tj. v roce 2019 je v modelu 

uvažováno i s výdejem peněžních prostředků pro pořízení nemovitosti ve formě vlastních 

zdrojů. Je tedy započten výdej peněz ve výši 3 600 tis. Kč. 
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Tabulka 30: Modelová rozvaha – pasiva – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2023 2028 2033 2038 

PASIVA CELKEM 19 607 15 968 12 918 10 505 

Vlastní kapitál 6 412 5 874 6 444 8 252 

VH minulých let 4 042 3 297 3 635 5 184 

Nerozdělený zisk min. let 1 505 760 1 098 2 647 

Neuhrazená ztráta min. let 2 537 2 537 2 537 2 537 

VH běžného účetního období 2 370 2 577 2 809 3 068 

Cizí zdroje – závazky 13 195 10 093 6 475 2 252 

V pasivech (Tabulka 30) lze porovnávat hlavně vývoj nerozděleného zisku. Ten je 

kumulován již z dřívějších let. Pro účely výpočtu investice a vzhledem k předpokladu 

o každoročním navyšování tržeb, a tedy i předpokládaného zisku, bylo v rámci této 

modelové situace rozhodnuto o tom, že v každém 5. roce investice dojde k vyplacení 

podílů na zisku. To znamená, že každých 5 let dojde k rozdělení položky nerozděleného 

zisku mezi vlastníky, zde mezi družstevníky. Vždy se jedná o částku ve výši 

13 000 tis. Kč a jak již bylo zmíněno výše, na výplatu těchto podílů na zisku budou 

použity nakumulované peněžní prostředky. 

Tabulka 31: Modelová výsledovka – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2023 2028 2033 2038 

Tržby z prodeje služeb 14 031 14 156 14 291 14 437 

Výkonová spotřeba 3 861 3 873 3 887 3 901 

Osobní náklady 6 135 6 135 6 135 6 135 

Úpravy hodnot v provoz. oblasti 850 850 850 850 

Ostatní provozní výnosy 14 14 14 14 

Ostatní provozní náklady 436 436 436 436 

Provozní výsledek 

hospodaření 
2 763 2 876 2 998 3 128 

Nákladové úroky 393 299 189 61 

Finanční výsledek hospodaření -393 -299 -189 -61 

VH před zdaněním 2 370 2 577 2 809 3 068 

Daň z příjmů - splatná 450 490 534 583 

VH po zdanění 1 920 2 087 2 275 2 485 

Čistý obrat za období 14 045 14 171 14 306 14 451 
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Tabulka 31 zobrazuje pro výkaz zisků a ztráty pro vybraná 5letá období, tedy roky 2023, 

2028, 2033 a 2038. I zde, stejně jako v rozvaze, bylo pro lepší názornost využito dat 

z roku 2018, ke kterým jsou tokové výsledky dalších let přičítány, případně jsou některé 

z nich brány jako konstantní.  

Respektive, v rámci položky úprav hodnot v provozní oblasti (tedy odpisů), jsou 

v prvních čtyřech letech (2019-2022) započítány i odpisy původního majetku (což se 

projevuje i v rozvahové aktivní položce dlouhodobý majetek v rámci oprávek – Tabulka 

29). V rámci výkonové spotřeby jsou započítány i náklady, které jsou předpokládány na 

možné opravy kupované nemovitosti, jak již bylo popsáno výše v 4.2. 

4.5 Vybrané ukazatele finanční analýzy 

Pro názornost byly vypočteny některé ukazatele finanční analýzy. V Tabulce 32 jsou 

zobrazeny ukazatele zadluženosti. Jejich vývoj v zobrazovaných letech jednoznačně 

kopíruje vývoj splácení úvěru na pořizovanou nemovitost, tzn., že např. ukazatel 

dlouhodobé zadluženosti v prvních letech je vidět, že je zatížení díky dluhu vyšší 

a postupně klesá. Naproti tomu koeficient samofinancování je v prvních letech nižší 

a postupně se zvyšuje. 

Tabulka 32: Ukazatele zadluženosti 

(zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2023 2028 2033 2038 

Běžná zadluženost 8,79% 10,80% 13,35% 16,41% 

Dlouhodobá zadluženost 58,50% 52,41% 36,77% 5,03% 

Ukazatel úrokového krytí 7,03 9,62 15,85 51,49 

Koeficient samofinancování 32,70% 36,79% 49,88% 78,56% 

Další ukazatele, které byly pro názornost použity, jsou ukazatele rentability. Jak je možné 

vidět v Tabulce 33, mělo by pořízení nemovitosti, a hlavně předpokládaný příjem 

z pronajímaní jednotlivých bytů, na jejich vývoj jednoznačně kladný vliv, neboť u všech 

rentabilit došlo, při zvýšení tržeb, k jejich nárůstu. 
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Tabulka 33: Ukazatele rentability 

(zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE RENTABILITY 2023 2028 2033 2038 

Rentabilita tržeb 19,69% 20,32% 20,97% 21,67% 

Rentabilita celkových aktiv 14,09% 18,01% 23,20% 29,78% 

Rentabilita vlastního kapitálu 43,10% 48,96% 46,52% 37,91% 

Tabulka 34: Ukazatele likvidity 

(zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE LIKVIDITY 2023 2028 2033 2038 

Běžná likvidita 3,98 4,33 5,03 6,09 

Pohotová likvidita 2,56 2,91 3,61 4,67 

Peněžní likvidita 0,60 0,95 1,65 2,71 

Jako poslední byly pro názornost použity ukazatele likvidity. Ty se samozřejmě oproti 

původním hodnotám z analyzovaných let 2016-2018 vlivem investice snížily, avšak 

s umořováním dluhu a vlivem nárůstu oběžných aktiv se zvyšují a dosahují hodnot, které 

jsou pro podnik jednoznačné pozitivním jevem. 

4.6 Ekonomická přidaná hodnota EVA 

Dalším ukazatelem, který byl zvolen pro zjištění, zda je investice pro podnik výhodná, 

byl ukazatel ekonomické přidané hodnoty neboli EVA, který vyjadřuje ekonomický zisk 

pro vlastníky vytvořený podnikem. 

Pro výpočet tohoto ukazatele byly nejdříve vypočteny náklady vlastního kapitálu pomocí 

modelu CAPM, náklady cizího kapitálu a průměrné vážené náklady na kapitál WACC. 

V modelu CAPM je abstrahováno od změn jednotlivých vstupních hodnot daných trhem 

– bezriziková výnosová míra, beta nezadlužená, riziko prémie kapitálového trhu USA, 

riziko selhání země, riziková prémie země. Hodnoty těchto proměnných jsou brány jako 

konstantní a je tedy použita jejich hodnota z roku 2018, neboť jejich vývoj nelze předem 

predikovat. 

V Tabulce 35 je patrné, že náklady vlastního kapitálu vlivem investice do nemovitosti 

nejprve vzrostly a vlivem splácení závazku ve formě úvěru posléze klesaly. Na jejich 

pokles ve vykazovaných letech má vliv také již výše zmíněný vyplácený nerozdělený zisk 

ve výši 13 000 tis. Kč každých 5 let od pořízení nemovitosti, neboť vyplacení 
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nerozděleného zisku vlastníkům má vliv i na poměr vlastního a cizího kapitálu. 

V posledním 20. roce se pak hodnota nákladů vlastního kapitálu „vrací“ na hodnotu 

přibližně podobnou výši před investicí. Vzhledem k povaze podnikání a skladbě majetku 

(kapitálu) je výše nákladů vlastního kapitálu kolem 16 % pro zkoumané družstvo nejnižší 

možná. 

Tabulka 35: Náklady vlastního kapitálu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

CAPM 2023 2028 2033 2038 

Bezriziková výnosová míra rf 2,69% 2,69% 2,69% 2,69% 

Beta nezadlužená 2,6 2,6 2,6 2,6 

Riziková prémie kapitálového trhu USA 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 

Riziko selhání země 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 1,5 1,5 1,5 

Riziková prémie země 1,47% 1,47% 1,47% 1,47% 

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci oproti USA 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů – odhad 0% 0% 0% 0% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu 181,15% 144,94% 75,97% 8,16% 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 

Beta zadlužená 6,41 5,65 4,20 2,77 

Náklady vlastního kapitálu 33,70% 30,10% 23,00% 16,10% 

Opačný průběh oproti nákladům vlastního kapitálu mají náklady cizího kapitálu, ty se 

s průběhem doby splácení úvěru na kupovanou nemovitost zvyšují (Tabulka 36). 

Tabulka 36: Náklady cizího kapitálu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

rD 2023 2028 2033 2038 

rD 3,39% 3,51% 3,86% 9,03% 

Pomocí hodnot nákladů na vlastní a cizí kapitál byly následně vypočteny WACC 

(Tabulka 37). Jejich hodnota se před investicí i po investici pohybuje v rozmezí 14-16 %, 

dá se tedy říci, že na jejich vývoj neměla investice prakticky žádný vliv, a to z toho 

důvodu, že vlivem pořízení úvěru na navrhovanou koupi nemovitosti se sice zvýšily 

náklady na vlastní kapitál, naproti tomu se však snížily náklady na cizí kapitál. Hodnota 

kolem 15 % je tedy pro družstvo u WACC pravděpodobně nejnižší možná. 
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Tabulka 37: Průměrné vážené náklady na kapitál 

(zdroj: vlastní zpracování) 

WACC 2023 2028 2033 2038 

rE 33,70% 30,10% 23,00% 16,10% 

E (VK) (v tis. Kč) 6 412 5 874 6 444 8 252 

rD 3,39% 3,51% 3,86% 9,03% 

D (dluh) (v tis. Kč) 11 615 8 514 4 895 673 

E+D (v tis. Kč) 18 027 14 388 11 339 8 925 

WACC 14,17% 14,37% 14,74% 15,57% 

Hodnoty vypočtených ukazatelů EVA (Tabulka 38) jsou jednak ovlivněny výší WACC, 

avšak důležitým faktorem je i vyplácený zisk družstevníkům, který značně ovlivňuje 

poměr cizího a vlastního kapitálu, a tudíž i celkovou výši zpoplatněného kapitálu. 

V prvním roce vyplácení, tj. v pátém roce investice (2023), je ukazatel EVA ještě 

záporný, což značí, že vlastníkům byla vygenerována ekonomická ztráta. V dalších 

vykazovaných letech již družstvo po investici do nemovitosti a vyplacení nerozděleného 

zisku generuje dle ukazatele EVA vlastníkům ekonomický zisk, v posledním roce 

splácení úvěru (tj. v roce 2038) dosahuje hodnoty 1 145 tis. Kč. 

Tabulka 38: Ekonomická přidaná hodnota EVA (v tis. Kč) 

(zdroj: vlastní zpracování) 

EVA 2023 2028 2033 2038 

NOPAT 2 238 2 330 2 428 2 534 

WACC 14,17% 14,37% 14,74% 15,57% 

C (E+D) (v tis. Kč) 18 027 14 388 11 339 8 925 

EVA -316 262 757 1 145 

4.7 Pesimistická varianta investice 

Pro modelovou situaci investice do nákupu nemovitosti byla vypočtena ještě varianta 

s pesimistickým výhledem oproti původní variantě. V rámci této varianty je použit 

předpoklad obsazenosti pronajímaných bytů pouze ze 70 %, tzn. oproti původní variantě 

jsou zde nižší tržby. Předpoklad 1,5% meziroční inflace zůstává z původní varianty 

zachován. 
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Tabulka 39: Čistá současná hodnota – pesimistická varianta – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

rok 

poč. 

2019 

(0.) 

2019 

(1.) 

2020 

(2.) 

2021 

(3.) 

2022 

(4.) 

2023 

(5.) 

2028 

(10.) 

2038 

(20.) 

2047 

(29.) 

Investice 17 000         

Tržby  1 188 1 206 1 224 1 242 1 261 1 359 1 577 1 803 

Provozní náklady  119 121 122 124 126 136 158 180 

Odpisy  850 850 850 850 850 850 850 0 

EBT  219 235 252 268 285 373 569 1 622 

Daň  42 45 48 51 54 71 108 308 

EAT  178 191 204 217 231 302 461 1 314 

Odpisy  850 850 850 850 850 850 850 0 

CF -17 000 1 028 1 041 1 054 1 067 1 081 1 152 1 311 1 314 

SH CF -17 000 978 942 907 874 842 699 483 309 

ČSH         255 

V případě této pesimistické varianty by bylo dosaženo kladné čisté současné hodnoty 

(Tabulka 39) až po 29 letech od počátku investice, resp. doba návratnosti investice by 

v tomto případě byla 29 let a 11 dní (Tabulka 40). 

Tabulka 40: Čistá současná hodnota kumulovaných CF – v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování) 

rok 

poč. 

2019 

(0.) 

2019 

(1.) 

2020 

(2.) 

2021 

(3.) 

2022 

(4.) 

2023 

(5.) 

2028 

(10.) 

2038 

(20.) 

2047 

(29.) 

Kum. SH CF -17 000 -16 022 -15 081 -14 173 -13 300 -12 458 -8 688 -2 955 255 

Hodnota vnitřního výnosového procenta by v tomto případě, na dobu celých 29 let, byla 

5,39 %. 
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ZÁVĚR 

V úvodu této diplomové práce bylo jako hlavní cíl stanoveno zhodnocení finančního 

zdraví ALVIK, družstva, které mělo být následně doplněno o navržení možných opatření 

ke zlepšení jeho momentální, převážně finanční situace. 

Diplomová práce je rozčleněna do tří částí, přičemž v první části je vystavěn teoretický 

rámec jako východisko pro analýzu současného stavu a následné návrhy na zlepšení. 

V teoretické části je nejdříve popsáno, co jsou to podnikové finanční a finanční řízení 

vůbec, co je to finanční plánování i s jeho metodami a modely, následně jsou popsány 

jednotlivé metody finanční analýzy jako jsou vertikální a horizontální analýza, analýza 

poměrových ukazatelů a další. Dále jsou vymezena teoretická východiska ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty EVA, který má pomoci vlastníkům zjistit, zda pro ně podnik 

(družstvo) vůbec generuje ekonomický zisk, a nakonec jsou popsány metody strategické 

analýzy jako je PEST analýza, PORTEROVA analýza či analýza SWOT. 

Obsahově nejdelší částí práce je část analýza současného stavu, která postupně popisuje 

a charakterizuje analyzované ALVIK, družstvo. Na základě teoretického rámce je tak 

družstvo podrobeno finanční a strategické analýze a také zhodnocení pomocí ukazatele 

EVA.  

Družstvo v letech 2016-2018 dosahovalo kolísavých výsledků, kdy nejdříve došlo mezi 

lety 2016 a 2017 u téměř všech ukazatelů k nárůstu, avšak mezi lety 2017 a 2018 šlo již 

spíše o pokles. Podle výsledků analytické části práce se nejedná o podnik, který by měl 

problémy s likviditou, či případně s velkou zadlužeností, jak je v našich poměrech 

obvyklé, nicméně i přesto se zde najdou kritická místa. Družstvo pravděpodobně nemá 

příliš velkou vyjednávací sílu vůči svým odběratelům, neboť např. doba obratu 

pohledávek je na podnik, který se zabývá pouze poskytováním služeb velmi dlouhá. 

V rámci zhodnocení situace družstva bonitními a bankrotními modely bylo zjištěno, že 

podnik momentálně není ohrožen bankrotem či špatnou finanční situací, nicméně dle 

výsledků roku 2018 se na základě některých modelů přibližuje k tzv. šedé zóně, což by 

pro něj rozhodně mělo být varovným signálem.  

Největší problém podniku byl zjištěn při analýze ukazatelem EVA, který prokázal, že 

i přes poměrně vysoké tržby i hospodářský (provozní) zisk, negeneruje družstvo pro své 
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vlastníky zisk ekonomický, resp. jej generovalo pouze v roce 2017, kdy mělo celkově 

nejlepší výsledky. 

V rámci návrhové části je jako řešení situace podniku navržena koupě vlastní nemovitosti 

s několika bytovými jednotkami, které by následně družstvo pronajímalo svým 

pracovníkům. Tato investice by byla financována formou úvěru. Družstvo by tak jednak 

změnilo poměr svého vlastního a cizího kapitálu, ale také častý problém svých 

pracovníků s nalezeným ubytování v České republice, neboť zaměstnává občany 

Ukrajiny, kteří jsou zde zpravidla na omezenou dobu. Vhodnost této investice je nejdříve 

posouzena metodou čisté současné hodnoty a metodou vnitřního výnosového procenta, 

kdy v obou případech se na základě zvolených dat jeví tato investice jako vhodná, a již 

po deseti letech by při tomto projektu mělo dojít k jeho návratnosti. 

Dále jsou v návrhové části práce namodelovány finanční výkazy v několika letech 

v průběhu investice (úvěru), které vzhledem k již dříve kumulovanému nerozdělenému 

zisku zahrnutí i vyplacení tohoto nerozděleného zisku vlastníkům družstva 

v pravidelných intervalech, přičemž i tato „operace“ má vliv na poměr vlastního a cizího 

kapitálu družstva, jež některé výsledky významně ovlivňuje.  

Tyto výkazy jsou následně podrobeny zhodnocení ukazatelem EVA, na jehož základě lze 

zhodnotit, že navržené řešení by bylo pro podnik výhodné, neboť dle výsledků by podnik 

při této investici generovat pro své družstevníky ekonomický zisk. 
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PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2016-2018 – 

AKTIVA (v tis. Kč) 

Označení AKTIVA 
Číslo 

řádku 
2016 2017 2018 

 AKTIVA CELKEM 1 6 060 10 145 10 519 

B. Dlouhodobý majetek 3 927 601 326 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 927 601 326 

B.II.2 
Hmotné movité věci a jejich 

soubory 
18 927 601 326 

C. Oběžná aktiva 37 5 133 9 544 10 193 

C.II. Pohledávky 46 4 490 5 998 5 825 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 13 

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 52 0 0 13 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 13 

C.II.2 Krátkodobé pohledávky 57 4 490 5 998 5 812 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 1 251 1 704 1 531 

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 61 3 239 4 294 4 281 

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 64 783 1 786 1 746 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0 69 91 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 66 2 456 2 439 2 444 

C.IV. Peněžní prostředky 71 643 3 546 4 368 

C.IV.1. Peněžní prostředky na pokladně 72 186 2 480 4 170 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 73 457 1 066 198 
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PŘÍLOHA Č. 2: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2016-2018 – 

PASIVA (v tis. Kč) 

Označení PASIVA 
Číslo 

řádku 
2016 2017 2018 

 PASIVA CELKEM 78 6 060 10 145 10 519 

A. Vlastní kapitál 79 4 020 7 052 8 267 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 95 3 358 4 020 7 052 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 96 821 1 483 4 515 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 97 2 537 2 537 2 537 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 99 662 3 032 1 215 

B.+C. Cizí zdroje 101 2 040 3 093 2 252 

C. Závazky 107 2 040 3 093 2 252 

C.I. Dlouhodobé závazky 108 1 255 803 528 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 114 1 090 793 497 

C.I.9. Závazky – ostatní 119 165 10 31 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 165 10 31 

C.II. Krátkodobé závazky 123 785 2 290 1 724 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 129 25 997 701 

C.II.8. Závazky – ostatní 133 760 1 293 1 023 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 697 407 572 

C.II.8.4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
137 62 98 77 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 138 1 788 374 
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PŘÍLOHA Č. 3: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 

2016-2018 (v tis. Kč) 

Označení TEXT 
Číslo 

řádku 
2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 13 457 17 739 12 410 

II. Tržby za prodej zboží 2 0 0 0 

A. Výkonová spotřeba 3 7 172 4 775 3 956 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5 171 240 257 

A.3. Služby 6 7 001 4 535 3 699 

D. Osobní náklady 9 5 090 8 142 6 135 

D.1. Mzdové náklady 10 4 904 8 011 5 944 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 
11 186 131 191 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
12 186 131 191 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 365 345 291 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
15 365 345 291 

E.1.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku – trvalé 
16 365 345 291 

III. Ostatní provozní výnosy 20 71 0 14 

III.3. Jiné provozní výnosy 23 71 0 14 

F. Ostatní provozní náklady 24 143 473 436 

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 27 17 62 21 

F.5. Jiné provozní náklady 29 126 411 415 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 758 4 004 1 606 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0 0 0 

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná 

nebo ovládající osoba 
40 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 46 55 46 

J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná 

nebo ovládající osoba 
44 46 55 46 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -46 -55 -46 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 712 3 949 1 560 

L. Daň z příjmů 50 50 917 345 

L.1. Daň z příjmů – splatná 51 50 917 345 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 662 3 032 1 215 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 662 3 032 1 215 
 Čistý obrat za účetní období 56 13 528 17 739 12 424 

 

 


