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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá srovnáním tří firem (BAK stavební společnost a.s., 
SMP CZ a.s. a Syner s.r.o.) pomocí nástrojů finanční analýzy. V práci budou také 
vysvětleny pojmy finanční analýzy jako rozdílové a podílové ukazatele, dále budou 
vysvětleny podklady finanční analýzy. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
finanční analýza, diplomová práce, souhrnné ukazatele, rozdílové ukazatele, 
poměrové ukazatele, účetní závěrka, BAK, SMP, Syner 
 

ABSTRACT 
This diploma thesis is about comparison of three companies (BAK stavební 
společnost a.s., SMP CZ a.s. and Syner s.r.o.) by financial analysis instruments. There 
will be explained concepts of financial analysis like differencial and ratio indicators, 
next there will be explained, what data is used for financial analysis. 
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financial analysis, diploma thesis, summary indicators, differential indicators, ratio 
indicators, financial statement, BAK, SMP, Syner
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1 Úvod 
Předmětem této diplomové práce bude srovnání tří vybraných stavebních 

společností pomocí nástrojů finanční analýzy. Jedná se o společnosti BAK stavební 
společnost a.s., dále je to SMP CZ a.s. a v poslední řadě společnost Syner s.r.o.. Budou 
použity jak rozdílové ukazatele a poměrové ukazatele, tak ukazatele souhrnné.  

 
Rozdílové ukazatele jsou počítány na základě sčítání a odčítání hodnot z účetní 

závěrky. Poměrové ukazatele, které jsou podstatně početnější, jsou počítány na základě 
poměru dvou hodnot. Díky tomu lze mezi sebou porovnávat různé podniky ze stejného, 
nebo podobného oboru působnosti. Jedná se například o ukazatele likvidity, rentability a 
zadluženosti. 

 
Komplexnějším druhem ukazatelů jsou ukazatele souhrnné, které v sobě nesou 

několik poměrových ukazatelů, které jsou násobeny různými vahami každého z nich a 
následně sečteny, případně odečteny od sebe. Jmenovitě se jedná například o Tafflerův 
model, index bonity, IN99 a IN05, nebo bilanční analýza podle Rudolfa Douchy.  

 
Práce bude obsahovat dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části 

bude popsána veškerá teorie související s finanční analýzou, která bude použita v části 
praktické. Budou zde popsány jednotlivé ukazatele a také zdroje dat finanční analýzy. 
 
V praktické části budou představeny vybrané podniky, budou provedeny výpočty a jejich 
hodnoty zavedeny do přehledných grafů a v poslední části budou tyto výsledky 
vyhodnoceny. Podniky budou seřazeny dle jejich finančního stavu podle finanční 
analýzy. Hodnocené období jsou roky 2015 až 2019.  
 

Hlavním cílem této práce bude porovnat mezi sebou vybrané podniky na základě 
finanční analýzy a zjistit tak, jak si vedly v doznívající krizi a jak se následně vyvíjely.  
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2 Charakteristika finanční analýzy 
Lze ji chápat jako soubor činností, které mají za cíl zjistit a komplexně vyhodnotit 
finanční situaci podniku. [12] 
 
Pracuje převážně s daty z účetní závěrky, zejména pak s hodnotami z rozvahy, výkazu 
zisku a ztrát a výkazu cash flow, která jsou k dispozici z minulých obdobích a v některých 
případech lze určit i přibližný finanční a účetní vývoj podniku v letech následujících. 
Pomocí finanční analýzy lze zjistit aktuální finanční stav podniku. Díky výstupům 
finanční analýzy lze zjistit, jak si podnik stojí v porovnání s konkurenčními podniky 
v oboru a jaké jsou jeho silné, a naopak slabé stránky. Struktura uživatelů je velmi široká 
a může ji použít prakticky kdokoliv. Uživatelé finanční analýzy se dělí do dvou skupin, a 
to interní a externí. Interní uživatelé jsou například zaměstnanci, kteří se chtějí dozvědět 
něco víc o podniku, ve kterém pracují, management, který tato data používá k řízení 
podniku až po ředitele samotných společností, kteří díky tomu mají přehled, jak si stojí 
proti konkurenci a kam dále směřovat svůj podnik. Externí uživatelé jsou například 
uchazeči o zaměstnání ve společnosti, kteří si chtějí zjistit, jak na tom daná společnost je 
a jestli s ní není něco v nepořádku. Dále jsou to věřitelé, investoři, banky a v neposlední 
řadě konkurence, která zjišťuje silné a slabé stránky daného podniku a podle toho také 
stanovuje svůj další rozvoj a plánování. [8] 
 

2.1 Základní rozdělení [9] 
Rozděluje finanční analýzu na dva základní okruhy. 
 

 Fundamentální finanční analýza 
Analýza je prováděna pomocí zkušeností a znalostí manažerů, kteří situaci 
vyhodnotí bez výpočtů pouze na základě vstupních dat. [9] 
 
Příkladem je například SWOT analýza a BCG matice. [10] 
 

 Technická finanční analýza 
Analýza je prováděna pomocí matematických, statistických a ekonomických 
výpočtů, které na základě kvantitativních vstupních dat vytvoří ucelený 
kvalitativní obraz o stavu daného podniku. [9] 
 
Tato práce se bude zabývat zejména analýzou technickou. 
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2.1.1 Rozdělení technické analýzy [9] 

 Základní metody finanční analýzy 
Jsou použity základní aritmetické a procentní výpočty. Lze charakterizovat svou 
jednoduchostí na výpočet a na zpracování výsledků. [9] 
 

 Vyšší metody finanční analýzy 
Jsou použity složitější matematické postupy. Lze dále rozdělit na metody, které 
využívají matematickou statistiku (matematicko-statistické metody) a metody, 
které využívají matematickou statistiku jen částečně, případně využívají odlišné 
(nestatistické) metody. [9] 
 
Tato práce se bude zabývat zejména základními metodami finanční analýzy. 

 

2.2 Obecná charakteristika finanční analýzy 

2.2.1 Rozdělení dle šíře pojetí [9] 
Šíři pojetí lze chápat jako míru podrobnosti finanční analýzy.  
 

 Nejužší pojetí 
Analýza je zaměřena pouze na účetní výkazy, nazývá se také jako analýza 
finančních výkazů 
 

 Širší pojetí 
K nejužšímu pojetí přidává také proces hodnocení a přispívá k rozhodování o 
podniku 
 

 Nejširší pojetí 
K širšímu pojetí navíc přidává údaje nejen z účetnictví, ale i z dalších zdrojů ať 
už finančních, či nefinančních a to jak přímo z podniku, tak i mimo něj.  

 

2.2.2 Rozdělení dle časového hlediska [9] 

 Zkoumání současné situace (on going) 

 Zkoumání současné (on going) a minulé situace (ex post) 

 Zkoumání současné (on going), minulé (ex post) a odhad situace budoucí (ex ante) 
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2.2.3 Etapy finanční analýzy [9] 
Rozděluje finanční analýzu na 3 etapy a stručně popisuje jejich postup. 
 

1. Etapa 
Provede se rozbor základních ukazatelů, výsledky se vyhodnotí s důrazem na 
odchylky od běžného stavu v porovnání s daty z finanční analýzy podnikové sféry 
od Ministerstva průmyslu a obchodu, případně s doporučenými hodnotami 
z literatury 
 

2. Etapa 
Je proveden hlubší rozbor zjištěných odchylek a použijí se speciální ukazatele, 
které se zaměří na jednotlivé složky finančního řízení 
 

3. Etapa 
Hledají se příčiny odchylek, navrhují se možnosti odstranění nežádoucích jevů a 
stanoví se co nejpřesnější budoucí vývoj 

 

2.3 Rozdělení dle způsobu porovnání [11] 
Rozděluje finanční analýzu z hlediska způsobu porovnání hodnot finanční analýzy a 
jejich dat z účetních závěrek.  
 

 Prostorová analýza 
Analýza zkoumá rozdíly stejných ukazatelů mezi různými podniky. Tyto 
společnosti by měly podnikat ve stejném oboru a být přibližně stejně velké. [11] 
 

 Trendová analýza 
Analýza zkoumá vývin jednotlivých ukazatelů stejného podniku v čase. Lze tak 
určit, jestli se ukazatele podniku vyvíjí správným směrem a určit případné hrozby, 
které plynou z jejich vývoje. [11] 
 
Tato práce se bude zabývat oběma způsoby analýzy. 

 

2.4 Rozdělení finanční analýzy na základní okruhy [12] 

2.4.1 Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů [8] 
Mezi absolutní ukazatele patří stavové veličiny (rozvaha), kde je hodnota majetku 
vztažena k určitému datu a veličiny tokové (výkaz zisku a ztrát, či cash flow). [8] 
  

 Horizontální analýza (analýza trendů) 
Tato analýza sleduje vývoj jednotlivých položek finančních výkazů v čase. 
Vyhodnocují se zde absolutní i relativní změny jednotlivých položek „po řádcích“ 
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(proto horizontální analýza) jednotlivých položek. U horizontální analýzy je nutno 
sledovat delší časové období, aby bylo zamezeno skreslení údajů náhodnými jevy, 
jako jsou živelné pohromy a jiné, firmou neovlivnitelné, skutečnosti. [8] 
 

 Vertikální analýza (procentuální analýza) 
Tato analýza sleduje narozdíl od horizontální analýzy procentuální změny 
jednotlivých položek mezi sebou. Jako příklad lze uvést podíl majetku podniku 
k celkovým aktivům, nebo podíl jednotlivých položek kapitálu k celkovým 
pasivům. Také u této analýzy je vhodné používat data z delšího časového úseku, 
aby bylo zamezeno zkreslení údajů náhodnými jevy. Tato metoda lze použít pro 
mezipodnikové porovnání v případě, že předmět podnikání hodnocených 
společností je ve stejném oboru. [8] 
 
Tato práce se bude zabývat zejména analýzou vertikální. 
 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) [12] 
Jedná se o analýzu založenou na rozdílech jednotlivých položek. Tyto rozdíly jsou dále 
používány pro další výpočty finanční analýzy. Patří mezi ně: [9] 

 Čistý pracovní kapitál [22] 
 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (1) 
 

Obvykle označuje oběžná aktiva očištěna od krátkodobých závazků. [22] 
 
Vyjadřuje se v peněžních jednotkách a podnik má zájem na tom, aby se jeho 
hodnota pohybovala v kladných hodnotách. V případě záporných hodnot se jedná 
o tzv. „nekrytý dluh“. [23] 
 
Nedostatkem tohoto ukazatele však zůstává fakt, že zahrnuje i málo likvidní, 
případně zcela nelikvidní položky a tím snižuje vypovídající hodnotu [23] 
 
Může se tedy stát, že na první pohled likvidní podnik (dle tohoto ukazatele) může 
mít v budoucnu obrovské potíže při splácení svých závazků, jelikož většina jeho 
oběžného majetku může být například v zásobách, nebo na skladě, případně 
v jiném, méně likvidním, majetku, který nelze ihned směnit za peníze. Může se 
jednat například o zimní období, kdy obchod se stavebninami nebude mít takové 
tržby, jako v období sezóny, ale bude mít na skladě stavební materiál. Tento 
ukazatel lze použít pro zjištění schopnosti podniku splácet své závazky 
z dlouhodobého hlediska. 
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 Čisté pohotové peněžní prostředky 
 

Č𝑃𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2)
 

Udává rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky, jako jsou například peníze 
na bankovním účtu, hotovost, případně některé likvidní cenné papíry a okamžitě 
splatnými závazky. [23] 

 
Tento ukazatel je vhodnější pro zjištění aktuální likvidity podniku, než byl 
ukazatel čistého pracovního kapitálu. Důvodem je nezapočítání méně likvidních 
položek ať už na straně majetku, či závazků (myšleno okamžitě splatné závazky). 

 

 Čistý peněžně-pohledávkový fond 
 

Č𝑃𝑃𝐹 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦 (3)
 

Počítá se obdobně, jako čistý pracovní kapitál, ale jsou odečtena méně likvidní 
aktiva jako jsou zásoby, nebo některé pohledávky. [23] 
 
Tento ukazatel je takový mezikrok mezi ukazatelem čistého pracovního kapitálu 
a ukazatelem čistých pohotových peněžních prostředků. Počítá s likvidními 
prostředky, kterými podnik disponuje. Tento ukazatel tedy můžeme použít na 
zjištění, jak bude podnik schopen splatit své závazky v dohledné době. 

 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Jedná se o poměry, mezi dvěma absolutními ukazateli. Tyto ukazatele se dále dělí na 
podílové, což znamená, že se počítá podíl mezi částí celku a celkem. Dále jsou to 
ukazatele vztahové, což znamená, že se počítá vztah mezi dvěma samostatnými 
veličinami. Příkladem podílového ukazatele může být vztah mezi krátkodobým majetkem 
a celkovým aktivům. Mezi vztahové ukazatele můžeme zařadit například podíl zisku a 
vlastního kapitálu. [9] 
 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používanými ukazateli ve finanční analýze z mnoha 
různých důvodů. Mezi ty patří například: [9] 

 Okamžitý přehled o základní finanční situaci firmy 

 Lze vytvořit graf trendu a tím znázornit vývoj v čase 

 Lze mezi sebou porovnávat dva podobné podniky 
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Členění poměrových ukazatelů: [9] 
 

2.4.3.1 Ukazatele rentability 
 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝑇)

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(4) 

 
Pojem rentabilita znamená schopnost podniku vytvářet zisk, či nové zdroje investováním 
kapitálu. Ukazatele rentability tedy poměřují zisk společnosti a jednotlivé formy kapitálu, 
které byly využity na dosažení tohoto zisku. Ukazatele rentability jsou velmi podstatnou 
položkou při vyhodnocení finanční úspěšnosti podniku, jelikož díky nim lze získat 
přehled o investovaném majetku a jaký je z něj zisk. [23] 
 
Je důležitá nejen forma kapitálu, ale i forma zisku, se kterou se počítá. Za nejvhodnější 
se považuje tzv. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) což je zisk před zdaněním a 
před odečtením úroků. Za čistý zisk je považován EAT (Earnings After Taxes), který se 
používá při porovnávání ukazatelů s oborovým průměrem. [23] 
 
Nejpoužívanějším druhem zisku je EBIT, avšak dle mého názoru je nejvhodnější použít 
EBT. Je totiž očištěn o úroky, které podle mého názoru pouze zdůrazňují, jaké úrokové 
podmínky je firma schopna si vyjednat, což je také jistým ukazatelem síly této 
společnosti. Jelikož budou porovnány pouze podniky v rámci České Republiky, které 
jsou součástí stejného makroekonomického prostředí, bude dále z tohoto důvodu použit 
ukazatel EBT. 
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Obrázek č.1 - zpracování druhů zisku [vlastní zpracování] 

 

 Rentabilita aktiv 
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(5) 

 
Označuje se též jako ROA (Return Of Assets). Zobrazuje produkční sílu. Počítá 
poměr mezi ziskem a celkovými aktivy bez ohledu na způsob financování. 
Základním faktorem je tedy fakt, jestli podnik dokáže efektivně využívat svůj 
majetek. [24] 

 

 Rentabilita investic 
 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

(6) 

 
Označuje se též jako ROI (Return Of Investment). Zobrazuje výnosnost investic. 
Počítá poměr mezi ziskem a investicemi, takže lze v podstatě říci, kolik korun 
vydělala každá jedna investovaná koruna. [25] 
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Jednou ze základních informací o investici je povědomí o tom, zda (zpravidla 
vždy) a kdy se investice vrátí. Z tohoto důvodu je tento ukazatel jedním ze 
základních ukazatelů, při hodnocení investice podniku. Ne vždy je investice 
měřitelná pouze po finanční stránce. Za investici lze považovat i vynaložení 
peněžních prostředků na zlepšení jména společnosti, nebo na zlepšení pracovních 
podmínek zaměstnanců. Efekty některých investic lze jen velmi špatně měřit, 
jelikož mohou být rozloženy do velmi dlouhého časového období. [25] 
 

 Rentabilita vlastního kapitálu 
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐵𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(7) 

 
Označuje se též jako ROE (Return Of Equity). Zobrazuje, kolik korun zisku 
připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Jedná se o hlavní ukazatel zejména 
pro akcionáře, společníky a další investory, kteří se tak dozvědí, kolik korun zisku 
je ve skutečnosti krytých jednou korunou vlastního majetku firmy. [26] 
 

 Rentabilita tržeb 
 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

(8) 

  
Označuje se též jako ROS (Return On Sales). Zobrazuje, kolik korun zisku 
připadá na jednu korunu tržeb. Jeho hodnoty jsou velmi proměnlivé v různých 
oborových odvětvích. Pohybuje se mezi 2 % až 50 %. Za doporučenou minimální 
hodnotu se však považuje 10 %.  [27] 

 
2.4.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zobrazují, jak efektivně společnost nakládá se svými aktivy (tj. 
majetek, pohledávky, zásoby, …), lépe řečeno, jak dlouho jsou v těchto aktivech vázány 
finanční prostředky. [28] 
 
Jedná se o kombinované ukazatele, které poměřují výkaz zisku a ztrát s rozvahou. [29] 
 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛ý 𝑑𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣/𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣
 

(9) 

 
Rychlost obratu značí, jak často se zvolený druh aktiv obrátí, tj. čím vyšší číslo vyjde, 
tím rychlejší je obrat. Z logiky vzorce vyplývá, že udává, jestli je rychlost obratu vyšší, 
či nižší než jeden rok. Pokud je výsledek například 2, rychlost obratu takovéto položky je 
dvakrát za rok. Jinak řečeno, že 1 koruna daného druhu majetku „vydělá“ 2 koruny tržeb.  



20 
 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 = 365 ∗  
𝑍𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛ý 𝑑𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣/𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(10) 

 
Doba obratu značí, za jak dlouho se zvolený druh aktiv obrátí, tj. čím vyšší číslo vyjde, 
tím déle obrat trvá. Jelikož je zlomek násoben číslem 365, znamená to, že výsledkem je 
počet dnů, za který se majetek obrácen. Z logiky věci tedy vyplývá, že jedná-li se o 
přestupný rok, měl by se zlomek vynásobit číslem 366, tato úprava se však nepoužívá.  
 

 Obrat celkových aktiv 
 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(11) 

 
Tento ukazatel označuje efektivnost celkových aktiv společnosti. Udává, kolikrát 
se hodnota celkových aktiv obrátí za jeden rok. Jinak řečeno, kolik korun tržeb 
„vydělá“ jedna koruna celkových aktiv. [30] 
 
Doporučuje se počítat s průměrnou hodnotou aktiv vypočítanou z hodnot na 
začátku a konci příslušného roku. Pokud však tato informace není k dispozici, 
využívá se pouze hodnota uvedena na konci roku v účetní závěrce. [30] 
 
Dle finanční analýzy podnikové sféry za rok 2019 Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR byla v roce 2019 průměrná hodnota tohoto ukazatele ve stavebnictví 
rovna 0,75. 
 

 Obrat dlouhodobého majetku 
 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

(12) 

 
Tento ukazatel označuje efektivnost využití dlouhodobého majetku. Udává, 
kolikrát se hodnota dlouhodobého majetku obrátí za jeden rok. Jinak řečeno, kolik 
korun tržeb „vydělá“ jedna koruna dlouhodobého majetku. [31] 
 
Doporučenou hodnotou tohoto ukazatele je hodnota 1 a vyšší. [31] 
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 Obrat dlouhodobého hmotného majetku 
 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑑𝑙. ℎ𝑚𝑜𝑡. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

(13) 

 
 Tento ukazatel označuje efektivnost využití dlouhodobého hmotného majetku. 
Udává, kolikrát se hodnota dlouhodobého hmotného majetku obrátí za jeden rok. 
Jinak řečeno, kolik korun tržeb „vydělá“ jedna koruna dlouhodobého hmotného 
majetku. 
 
Na základě tohoto ukazatele lze rozhodovat o nákupu dalšího majetku, když 
dlouhodobý hmotný majetek vykazuje vysokou efektivnost, a proto může být 
vhodné nakoupit další dlouhodobý hmotný majetek. V opačném případě, kdy 
tento majetek nevykazuje velkou efektivnost, lze pátrat po příčinách a ukazatel se 
tím stává jistým indikátorem, že může být něco v nepořádku.  
 

 Obrat zásob 
 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

(14) 

 
Rychlost obratu zásob označuje efektivnost využití zásob. Udává, kolikrát se 
hodnota zásob obrátí za jeden rok. Jinak řečeno, kolik korun tržeb „vydělá“ jedna 
koruna zásob. [32] 
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 365 ∗ 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(15) 

 
Doba obratu zásob označuje průměrný počet dnů, za který se jedenkrát tento 
majetek „obrátí“. Problematikou optimalizace zásob se zabývá samostatná oblast 
finančního řízení podniku. [33] 
 
Doba obratu zásob by měla být vyvážená, jelikož příliš velká doba obratu 
znamená, že jsou zásoby v podniku vázány dlouho bez užitku. Naopak příliš malá 
doba obratu znamená vysoké riziko nedodání dalších zásob včas, nepokrytí 
náhlého výpadku dodání zásob, případně nepokrytí náhlého vyššího odběru zásob. 
 
Nepřesnost tohoto ukazatele je dána tím, že není použita průměrná hodnota zásob 
za rok, ale jejich konečný stav na konci roku, jelikož se tato hodnota bere 
z rozvahy. 
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 Doba obratu závazků 
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů = 365 ∗ 
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(16) 

 
Udává průměrně za kolik dní je společnost schopna splatit své závazky. Jinými 
slovy, kolik dní je čerpán tzv. „dodavatelský úvěr“ (bezúročná půjčka). Je 
žádoucí, aby tato doba byla delší než doba obratu pohledávek.  [28] 
 
I zde je nepřesnost tohoto ukazatele dána tím, že není používána průměrná 
hodnota závazků za rok, ale pouze její výsledná hodnota na konci roku, která je 
brána z rozvahy. 
 

 Doba obratu pohledávek 
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 365 ∗ 
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(17) 

 
Udává průměrně za kolik dní společnost dostane zaplaceno za své pohledávky. 
Jinak řečeno, jak dlouho jsou v pohledávkách vázány peníze. [28] 
 
Standardně je uváděna hodnota tohoto ukazatele přibližně 30 dní. [28] 
 
Hodnota ukazatele se odvíjí také podle toho, jakou dobu splatnosti má společnost 
zasmluvněnou a případně jak přísné má pokuty za včasné nezaplacení.  
 

 Obchodní deficit 
 

𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 = 365 ∗
(𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦)

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(18) 

 
Udává rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu krátkodobých 
závazků. Udává počet dní, které je potřeba profinancovat. [34] 
 
Je žádoucí, aby tato hodnota byla co nejnižší.  

 
2.4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Patří mezi poměrové ukazatele a bývají označovány také jako ukazatele dlouhodobé 
finanční stability. Ukazují, jak podnik nakládá s cizími zdroji a jak je schopný platit své 
závazky. Tyto ukazatele jsou ovlivněny čtyřmi faktory a to rizikem, daněmi, typem aktiv 
a stupněm finanční volnosti podniku. [35] 
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Ukazatele rozvahové: 
Ukazatele, které vycházejí z dat v rozvaze. 
 

 Ukazatel věřitelského rizika 
 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(19) 

 
Označován také jako míra celkové zadluženosti. Vyjadřuje solventnost podniku. 
Udává, jestli výše jeho závazků odpovídá výši celkového kapitálu. [36] 
 
Používají jej především věřitelé společnosti, kteří se tak dozví alespoň základní 
riziko jejich investice. Avšak není směrodatný, jelikož ani příliš vysoká hodnota 
ukazatele neznamená, že podnik je opravdu rizikový. V případě vysoké hodnoty 
ukazatele je zásadní, jestli je podnik schopen dosáhnout vyššího procenta 
rentability než procenta úroků placených z cizího kapitálu. [36] 
 

 Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 
 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(20) 

 
Označuje, jaká část podnikových aktiv je financována akcionáři (vlastním 
majetkem podniku). Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika 
a jejich přibližný součet by se měl rovnat 1. [37] 
 
Je považován za jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti pro vyhodnocení 
finanční situace podniku. [37] 
 

 Finanční páka 
 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 = 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 ∶ 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (21)
 

Obvykle se finanční páka zapisuje ve smyslu poměru dvou položek, a to 
konkrétně vlastního kapitálu ku součtu vlastního a cizího kapitálu. Ukazatel 
zobrazuje, s jakým kapitálem společnost může nakládat za každou korunu 
vlastního kapitálu. Například je-li finanční páka 1:3 znamená to, že vlastní kapitál 
tvoří jednu třetinu z celkového kapitálu, se kterým společnost nakládá. Čím větší 
je finanční páka, tím větší objem kapitálu společnost ovládá v poměru s vlastním 
kapitálem společnosti. Na druhou stranu s výší finanční páky roste také riziko, 
jelikož je větší i zadlužení společnosti.  
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Využití cizích zdrojů zvyšuje míru výnosnosti vlastního kapitálu za předpokladu, 
že míra zhodnocení kapitálu je vyšší než úroková míra z cizího kapitálu. [4] 
 

 Index finanční páky 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑦 =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢
 

(22) 

 
Výhodnost použití cizího kapitálu lze zjistit pomocí ukazatele Index finanční 
páky. Pokud je jeho hodnota větší než jedna, je použití cizího kapitálu výhodné. 
[4] 

 
 
Ukazatele míry finančního krytí: 
Ukazatele, které vycházejí z dat ve výkazu zisku a ztrát. 
 

 Ukazatel úrokového krytí 
 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣ý ú𝑟𝑜𝑘
 

(23) 

 
Používá se též zkratka TIE (Times Interest Earned Ratio), jedná se o ukazatel, 
který znázorňuje, kolikrát zisk pokryje nákladové úroky společnosti. Úrokové 
krytí znázorňuje výši tzv. „úrokového polštáře“ pro věřitele. [38] 
 
Ukazatel využívají především ratingové agentury. Čím vyšší je hodnota ukazatele, 
tím vyšší je schopnost společnosti splácet náklady spojené s cizím kapitálem. Za 
hranici mezi investicí a spekulací bývá považována hodnota 3. [38] 

 

 Míra krytí dluhového břemene 
 

𝑀í𝑟𝑎 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 + 𝑆𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝑗𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑦)
 

(24) 

 
Ukazuje, kolikrát celkový zisk pokryje úrokové platby a splátky jistiny. Ukazatel 
je podobný ukazateli úrokového krytí. Ukazatel využívají zejména věřitelé 
podniku. [39] 

 
 
 
 
 



25 
 

2.4.3.4 Ukazatele likvidity 
Ukazuje poměr mezi splatnými závazky podniku a výší likvidních aktiv. Stanovuje míru 
schopnosti podniku splácet své závazky. Ukazatele vycházejí z rozvahy a z výkazu zisku 
a ztrát. [40] 
 
Nedostatkem tohoto ukazatele je fakt, že výpočty jsou prováděny z údajů k určitému datu 
a proto mají statický charakter. Z tohoto důvodu se často používá ukazatel odvozený 
z tokové veličiny cash-flow udávaný jako poměr cash-flow z provozní činnosti 
k průměrnému stavu krátkodobých závazků, za jehož optimální výsledek je považována 
hodnota 40 %. [40] 
 
Likvidita podniku je předpokladem k tomu, že je společnost finančně stabilní. Pokud je 
podnik vyhodnocen jako nelikvidní, může mít problémy splácet své závazky a hrozí, že 
se bude nacházet v insolvenci. V opačném případě, kdy je likvidita příliš vysoká, dochází 
k malým výnosům podniku, jelikož finanční prostředky například pouze „leží“ na účtě. 
Výnosy zvyšují především nové stroje, technologie, nové materiály a podobně. 
Management podniku má tedy na starosti optimální zajištění likvidity podniku, ale 
zároveň dostatečné rentability. [40] 
 

 Běžná likvidita 
 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(25)

 
Ukazatel je někdy také nazýván ukazatelem solventnosti, nebo ukazatelem 
pracovního kapitálu. Ukazuje kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 
závazky. Tzn. Kolikrát je podnik schopen splatit své krátkodobé závazky, kdyby 
proměnil veškerá oběžná aktiva na finanční prostředky. Hlavním smyslem tohoto 
ukazatele je měření, jestli podnik platí své závazky z těch složek aktiv, která jsou 
k tomu určena, a ne například z prodeje hmotného investičního majetku. [41] 
 
Optimální hodnotou tohoto ukazatele je rozmezí 1,8 - 2,5. Se zvyšující se 
hodnotou klesá také riziko platební neschopnosti. Hodnocení tohoto ukazatele 
také závisí na likvidnosti jednotlivých druhů oběžných aktiv a na odvětví, ve 
kterém daný podnik podniká. [41] 
 
Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím však klesá i rentabilita podniku.  
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 Pohotová likvidita 
 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(26) 

 
Jedná se o ukazatel běžné likvidity očištěn o položku zásob. Zohledňuje strukturu 
oběžných aktiv z hlediska likvidity. Oběžná aktivita bez zásob se také nazývají 
jako pohotová oběžná aktiva. [42] 
 
U podniků, které mají jako předmět podnikání zejména služby, se pohotová 
likvidita pohybuje velmi blízko hodnoty běžné likvidity. U podniků výrobních se 
tyto ukazatele výrazně liší. [42] 
 
Optimální hodnotou tohoto ukazatele je rozmezí 1 - 1,5. Opět platí, že čím vyšší 
hodnota, tím nižší riziko pro věřitele, avšak také tím nižší rentabilita podniku. [42] 
 

 Okamžitá likvidita 
 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(27) 

 
Mezi finanční majetek lze zařadit peníze na účtu i v hotovosti, ale také cenné 
papíry. Součástí krátkodobých závazků jsou i běžné bankovní úvěry, které jsou 
uváděny odděleně od krátkodobých závazků. [43] 
 
Optimální hodnotou tohoto ukazatele je rozmezí 0,2 - 0,5. [43] 
 
U tohoto ukazatele zejména platí, že by neměl být příliš vysoký, jelikož se jedná 
hlavně o peníze na účtu a v hotovosti, které by jen ležely bez užitku. Samozřejmě 
je vhodné si držet alespoň nějakou rezervu.  

 
2.4.3.5 Ukazatele tržní hodnoty (kapitálového trhu) 

Vyjadřují, jak trh hodnotí minulou činnost podniku a budoucí výhled. Tyto ukazatele jsou 
důležité především pro současné a budoucí investory, kterým poskytuje informace o tom, 
jakou návratnost mohou očekávat od svých investic do podniku. Počítají se pouze pro 
podniky, které mají veřejně obchodovatelné cenné papíry (akcie). [44] 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 Aktivační poměr 
 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎č𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 = 1 −  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
= 1 − 𝑉ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 

(28) 

 
Označuje velikost zisku reinvestovaného zpět do podniku. [45] 
 

 Čistý zisk na akcii 
 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
 

(29) 

 
Obvykle se používá zkratka EPS (Earnings Per Share). Označuje celkový zisk na 
akcii po zdanění a výplatě prioritních dividend. Lze označit také jako rentabilitu 
za akcii. Ukazatel informuje akcionáře o tom, jaký zisk by měli na jednu 
kmenovou akcii, pokud by podnik vyplatil dividendy a nerozhodl se reinvestovat. 
[46] 
 
Využívá se ke zjištění finanční výkonnosti akcií společností a jejich porovnávání 
mezi sebou. Jedná se o jeden z významných ukazatelů výkonnosti firem 
kótovaných na burze. [46] 

 Dividendové krytí 
 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
 

(30) 

 
Označuje, kolikrát je dividenda kryta na ní připadajícím ziskem. Zároveň tak 
vypovídá o použití zisku na další účely. [47] 
 
Používá se při posouzení tempa růstu podniku. [47] 
 

 Dividendový výnos 
 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
∗ 100 

(31) 

 
Označuje zhodnocení investice akcionářů v procentech. Při zvýšení tržní ceny 
akcie, ale nezvýšení dividend na akcii, se tato akcie stává hůře prodatelnou. 
Kromě dividend může akcie přinášet i kapitálový výnos, který vzniká růstem tržní 
ceny akcie. [48] 
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Používá se jako indikátor, zda je vhodné akcii prodat, držet, případně koupit. 
[48] 
 

 PEG poměr 
 

𝑃𝐸𝐺 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 =  
(𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖)⁄

𝑅ů𝑠𝑡 𝑟𝑜č𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢
 

(32) 

 
Ukazatel vychází z ukazatele poměru tržní ceny akcie a zisku na akcii a snaží se 
zohlednit jeho vývoj v budoucnosti. Nevýhodou tohoto ukazatele je fakt, že počítá 
pouze s odhadem Růstu ročního zisku, který může působit velké rozdíly od 
skutečnosti. [49] 
 
Pomáhá s určením, zda je vhodné investovat do akcie. Nákup se doporučuje u 
hodnoty PEG mezi 0,1 - 0,9. Hodnoty nad 1 jsou obchodovatelné nad svým 
růstovým potenciálem. [49] 
 

 Poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty 
 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 𝑎 𝑗𝑒𝑗í úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
 

(33) 

 
Používá se zkratka P/B (Price Book Value). V případě, že je hodnota větší než 1, 
je tržní hodnota akcie větší než ocenění vlastního kapitálu v rozvaze (to může 
znamenat nadhodnocení ceny akcie a předpoklad jejího poklesu na hodnotu 
kolem 1, případně pevné postavení akcie na trhu a proto je cena na akciovém trhu 
tak vysoká). Hodnota nižší než 1 znamená, že firma není investory vnímána příliš 
pozitivně (ale také lze ukazatel brát opačně, a to tak, že je akcie podhodnocena a 
v budoucnu se její cena zvýší a ukazatel se dorovná na hodnotu kolem 1). [50] 
 
Tento ukazatel odráží současné vnímání investorů podniku. [50] 
 

 Poměr tržní ceny akcie a zisku na akcii 
 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 𝑎 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 =  
𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
 

(34)

 
Obvykle je používána zkratka P/E (Price To Earnings Ratio). Označuje, kolik jsou 
akcionáři ochotni zaplatit za 1 kč zisku na akcii. Také lze chápat jako počet let, 
kolik bude trvat, než se akcie splatí, avšak jen za předpokladu, že výnos z akcie 
bude konstantní. [51] 
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Vysoká hodnota znamená, že investoři očekávají v budoucnu vysoký výnos, 
případně že je investice velmi málo riziková a investorům nevadí menší výnos. 
Nízká hodnota naopak může znamenat, že je investice velmi riziková, případně, 
že se předpokládá nízký růstový potenciál. [51] 
 
Ukazatel odráží předpoklad investorů o vývoji podniku. [51] 
 

 Trvale udržitelné tempo růstu 
 

𝑇𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑑𝑟ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛é 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 =  𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎č𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 (35)
 
Někdy se používá zkratka g (Sustainable Growth Rate). Označuje tempo růstu 
podniku, při kterém není nutno zajišťovat dodatečné vnější zdroje pro financování 
podniku, protože je zcela zafinancován z vlastních zdrojů a reinvestovaného 
zisku. [52] 
 

 Účetní hodnota akcie 
 

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
 

(36) 

 
Označuje dosahování zisku podniku v minulém a aktuálním období, který je 
rozdělován mezi stát (daně), vlastníky (dividendy) a podnik (reinvestice). Zároveň 
zohledňuje strategické rozhodnutí vlastníků. [53] 
 
Využívají převážně investoři při hodnocení činnosti podniku. [53] 
 

 Výplatní poměr 
 

𝑉ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
 

(37) 

 
Označuje, jak velký podíl čistého zisku po zdanění je vyplacen akcionářům a jak 
velký podíl je použit na reinvestice. [54] 
 
Používá se ke zjištění dividendové politiky společnosti. Dále vstupuje do dalších 
ukazatelů. [54] 
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2.4.3.6 Ukazatele provozní (výrobní) 
 
Zaměřují se na podnik zevnitř a tím umožňují sledovat vnitřní vývoj podniku pro 
management, případně další uživatele. Jsou založeny na tokových veličinách, a to 
především na nákladech. [55] 
 

 Produktivita práce z přidané hodnoty 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

(38) 

 
Přidaná hodnota se vypočítá následujícím výpočtem: [56] 
 

𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

= (𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑧𝑏𝑜ží − 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑛é 𝑧𝑏𝑜ží)

+ (𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏

+ 𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦 + 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑒)

− (𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 + 𝑆𝑙𝑢ž𝑏𝑦) 

(39) 

 
Vyjadřuje, jaká část přidané hodnoty připadá na jednoho zaměstnance. [55] 

 Produktivita práce z tržeb 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

(40) 

 
Udává, jak vysoké byly tržby za rok na jednoho zaměstnance. Je vhodné, pokud 
je ukazatel meziročně rostoucí. Porovnání tohoto ukazatele je vhodné provádět 
u společností, které mají stejné, nebo podobné zaměření. [57] 
 
V případě, že by docházelo ke snižování ukazatele, je to jeden z prvních 
indikátorů, že je něco špatně a s velkou pravděpodobností budou muset nastat ve 
společnosti změny, jako je změna technologie výroby, používaných materiálů, 
případně, jako jedna z posledních možností, propouštění zaměstnanců. 
 

 Mzdová produktivita 
 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑀𝑧𝑑𝑦
 

(41) 

 
Udává, kolik výnosů připadá na 1 kč vyplacených mezd. Ukazatel by měl být 
meziročně rostoucí. [55] 
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Přidaná hodnota se vypočítá viz o stránku výše. 
 

 Průměrný výdělek 
 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑣ý𝑑ě𝑙𝑒𝑘 =  
(𝑀𝑧𝑑𝑦 + 𝑂𝑑𝑚ě𝑛𝑦)

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

(42) 

 
Udává průměrný výdělek 1 zaměstnance za rok. Produktivita práce z přidané 
hodnoty by měla růst rychleji než průměrný výdělek. [55] 

 
2.4.3.7 Ukazatele na bázi cash flow 

Varují před možnými potížemi se splácením závazků a také posuzují vnitřní finanční 
potenciál společnosti. Zpravidla vycházejí z ostatních poměrových ukazatelů, kde je zisk 
nahrazen cash flow. Obvykle se cash flow poměřuje se složkami z výkazu zisků a ztrát 
a rozvahy. [58] 
 

 Cash flow na akcii 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
 

(43) 

 
Označuje schopnost podniku vyplácet dividendy. Slouží také pro krátkodobé 
rozhodování o použití kapitálu. Je odvozen z ukazatele čistý zisk na akcii (EPS 
viz výše), kde místo cash flow z provozní činnosti je položka zisku. Oproti 
čistému zisku na akcii však tento ukazatel není ovlivněn metodami odepisování, 
a tak jej lze použít na srovnání podniků na mezinárodní úrovni. [59] 
 

 Cash flow rentabilita aktiv 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(44) 

 
Obvykle je používána zkratka ROA(CF). Označuje, jakou část příjmů podnik 
generuje z kapitálu, který je vázaný v majetku. Je odvozen z ukazatele rentability 
aktiv (ROA viz výše), ale místo zisku je zde položka cash flow z provozní 
činnosti. [60] 
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 Cash flow rentabilita celkového kapitálu 
 

𝐶𝐹 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(45) 

 
Označuje schopnost přijímat úvěry, jelikož cash flow z provozní činnosti 
nezahrnuje finanční náklady. [61] 
 
Výsledná hodnota se porovnává s úrokovou mírou, kterou platí podnik bankám. 
Pokud je výsledná hodnota nižší, celkový kapitál neprodukuje tolik peněz, kolik 
je potřeba na splácení úroků, a tím se stává rizikovým. V opačném případě, pokud 
je výsledná hodnota vyšší, je pro podnik výhodné přijímat nové úvěry. [61] 
 

 Cash flow rentabilita tržeb 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(46) 

 
Obvykle se používá zkratka ROS(CF). Označuje finanční efektivitu podniku. Je 
odvozen od ukazatele rentability tržeb (ROS viz výše), místo položky zisku je zde 
však použita položka cash flow z provozní činnosti. Díky této úpravě je ukazatel 
méně ovlivněn investičními cykly a stupněm odepsanosti stálých aktiv. [62] 
 
V případě, že ukazatel meziročně klesá, znamená to buď růst výnosů, nebo 
snížení vnitřních finančních možností společnosti. [62] 
 

 Cash flow solventnosti 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

(47) 

 
Označuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazuje, kolikrát jsou roční 
příjmy podniku vyšší než jeho dluhy. [63] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 Cash flow úrokové krytí nákladů 
 

𝐶𝐹 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑛á𝑘𝑙. =  
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣. č𝑖𝑛. +𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛é 𝑛á𝑘𝑙. ú𝑟𝑜𝑘𝑦 ∗ (1 − 𝑡)

𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 ∗ (1 − 𝑡)
 

(48) 

 
Kde: 
t = sazba daně z příjmu právnických osob [64] 
 
Označuje schopnost podniku hradit nákladové úroky z cash flow z provozní 
činnosti. Je odvozen z ukazatele úrokového krytí, kde je zisk nahrazen právě cash 
flow z provozní činnosti. Ve výpočtu je také zohledněna úspora na dani 
z příjmu právnických osob. [64] 
 

 Doba splácení dluhů 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

(49) 

 
Obvykle je požívána zkratka DSD (Doba Splácení Dluhů). Označuje počet let, za 
které podnik bude schopen splatit všechny dluhy za předpokladu, že udrží 
současné cash flow z provozní činnosti. Jedná se o převrácenou hodnotu ukazatele 
cash flow solventnosti. [65] 
 

 Krytí fixních plateb 
 

𝐾𝑟. 𝑓𝑖𝑥. 𝑝𝑙𝑎𝑡. =  
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣. č𝑖𝑛. +𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛é 𝑛á𝑘𝑙. ú𝑟𝑜𝑘𝑦 ∗ (1 − 𝑡)

(𝑃𝑙𝑎𝑐. 𝑛á𝑘𝑙. ú𝑟𝑜𝑘𝑦 + 𝐿𝑒𝑎𝑠. 𝑠𝑝𝑙. ) ∗ (1 − 𝑡) + Ú𝑚𝑜𝑟 + 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛. 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑.
 

 
 

 
 
 

(50) 

 
Kde: 
t = sazba daně z příjmu právnických osob 
úmor jsou roční splátky úvěru bez úroků [66] 
 
Označuje, zda podnik má dostatečné příjmy na úhradu závazků vůči investorům 
a věřitelům. Jedná se o modifikaci ukazatele cash flow úrokového krytí nákladů. 
Je vhodné jej použít v případě, že podnik má více fixních závazků jako leasingové 
platby, splátky dluhu, výplaty preferenčních dividend a podobně. [66] 
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 Likvidita z cash flow 
 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(51) 

 
Označuje schopnost podniku splácet své krátkodobé závazky z cash flow 
z provozní činnosti. Je odvozen z ukazatele likvidity. [67] 

 

 Poměr tržní ceny akcie ku cash flow na akcii 
 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 𝑘𝑢 𝐶𝐹 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 =  
𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
 

(52) 

 
Označuje stupeň ocenění cash flow firmy na trhu cenných papírů. Je odvozen 
z ukazatele P/E (viz výše), kde je cash flow z provozní činnosti nahrazen ziskem. 
Ukazatel není ovlivněn odpisovými metodami, díky čemuž je vhodný k porovnání 
i zahraničních firem. [68] 
 

 Cash flow rentabilita vlastního kapitálu 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(53) 

 
Označuje kolik korun cash flow z provozní činnosti připadá na jednu korunu 
vlastního kapitálu. Vychází z ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE viz 
výše), ve kterém je zisk nahrazen cash flow z provozní činnosti. Na ukazatel 
nemají vliv odpisy, ani rezervy. [69] 
 

 Stupeň oddlužení 
 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑜𝑑𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛í =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(54) 

 
Označuje schopnost podniku splatit své závazky z vlastních finančních 
možností. [21] 
 
Doporučenou hodnotou je 20 % - 30 %. Obvykle se sleduje vývoj ukazatele 
v čase, kde klesající hodnota vypovídá o rostoucí finanční napjatosti finanční 
pozice podniku. [21] 
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2.4.4 Analýza soustav ukazatelů: [9] 
Tyto ukazatele lze roztřídit dle rozsahu: [9] 

 malé (do 10 ukazatelů) 

 střední (10-25 ukazatelů) 

 velké (nad 25 ukazatelů).  
 
Dalším roztřízením těchto ukazatelů je třízení dle uspořádání: [9] 

 Pyramidové 
Jsou založeny na principu tzv. „vrcholového ukazatele“, který je dále rozkládán 
na další podružené ukazatele s menší mírou významnosti. [9] 

 

 Paralelní soustavy 
Jsou založeny na sdružování ukazatelů, podle věcné příbuznosti. Často jsou tyto 
ukazatele doplněny pyramidovými ukazateli. [9] 

 

2.4.5 Souhrnné ukazatele a predikční modely [9] 
Určit na základě jednoho ukazatele stav podniku je velice obtížné, proto vznikly další 
komplexnější ukazatele, používající seskupení několika zejména poměrových 
ukazatelů pomocí koeficientů. Tím lze jednoduše porovnat podobně velké podniky 
s podobným zaměřením pouze za pomoci jediného ukazatele. Na základě těchto 
ukazatelů lze také predikovat vývoj podniku, tyto ukazatele se nazývají „predikční 
modely“, jimiž lze predikovat například bankrot podniku, nebo určit jeho bonitu. [9] 
 
Tyto modely však nejsou příliš přesné a mnohdy se stává, že naprosto „zdravý“ podnik 
je vyhodnocen jako bankrotující. Proto se doporučuje používat tyto modely například pro 
rychlé srovnání podniků a rozhodování o dalším bližším přezkoumání podniku 
(používají je například banky). 
 
Souhrnné ukazatele se rozdělují na dva modely: [3] 
 

 Bankrotní modely 
Informují o tom, zda je v dohledné době společnost ohrožena bankrotem. 
Vychází se z předpokladu, že každá společnost, která je ohrožena bankrotem má 
určité „symptomy“ typické pro bankrot. Nejčastějšími jsou problémy s běžnou 
likviditou, výší pracovního kapitálu, či rentabilitou celkového vloženého kapitálu. 
[3] 
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 Bonitní modely 
Jsou založeny na diagnostice finančního zdraví společnosti. To znamená, že tyto 
modely se snaží zařadit společnost mezi „dobré“ či „špatné“ firmy z pohledu 
financování. Z toho vyplývá, že je nutná možnost srovnání s ostatními 
společnostmi v oboru. [3] 

 
Problémem obou skupin modelů je fakt, že většina takto vytvořených soustav pracuje se 
zahraničním ekonomickým prostředím a není uzpůsobena pro české podmínky. Znamená 
to tedy, že je nutná opatrnost, co se týče interpretace takovýchto výsledků. Je však nutno 
dodat, že byly vytvořeny i modely založeny na čistě českém ekonomickém prostředí a 
jejich použití je proto mnohem vhodnější. [3] 
 

2.4.5.1 Altmanův model (Z-skóre) 
Tento model je zaměřen především na predikci bankrotu podniku. [9] 
 
Mimořádná oblíbenost tohoto modelu je založena především na jednoduchosti výpočtů. 
Je stanoven jako součet pěti různých poměrových ukazatelů, ke kterým je přiřazena váha 
každého z nich. [3] 
 
Záměrem tohoto modelu bylo zjisti, jak lze jednoduše odlišit bankrotující podniky od těch 
finančně stálých. Altman použil pro stanovení tohoto ukazatele diskriminační metodu, 
což je přímá statistická metoda, která spočívá ve třídění pozorovaných objektů do dvou, 
či více přesně definovaných skupin podle určitých charakteristik. Na základě toho určil 
váhy jednotlivých ukazatelů. Jak se však měnilo ekonomické prostředí ve světě, tak se i 
tento model musel přizpůsobovat těmto podmínkám. [3] 
 
Původní tvar ukazatele: [9] 
 
𝑍 = 1,2 ∗ 𝑋1 + 1,4 ∗ 𝑋2 + 3,3 ∗ 𝑋3 + 0,6 ∗ 𝑋4 + 0,999 ∗ 𝑋5 (55) 
 
V roce 1983 byl model aktualizován a byl změněn parametr X4. Tento nový model byl 
publikován pod názvem ZETA a to v následujícím tvaru: [9] 
 
𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,420 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 (56)
 
Kde: 

𝑋1 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(57) 

 

𝑋2 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(58) 
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𝑋3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(59)

 

𝑋4 =  
𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

(60) 

 

𝑋5 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(61) 

 
Hraniční hodnoty: 
Z < 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hrozí finanční problémy 
       1,2 < Z < 2,9 . . . . . . . . . Šedá zóna 
                       2,9 < Z . . . . . .Příznivá situace 
 
V českých podmínkách je hodnota tohoto ukazatele velmi diskutabilní. Altmanův 
model se řadí mezi jednoduché finanční analýzy. Stále je však považován za nejúčinnější 
prostředek, co se týče odhalení nepřiměřených úvěrových rizik. Je tedy vhodným 
dodatkem poměrových ukazatelů. Nejvhodnější je použití Altmanova modelu pro střední 
podniky, jelikož velké podniky zbankrotují jen velmi nepravděpodobně a naopak u 
malých podniků je obtížné dohledat veškeré potřebné údaje. [3] 
 
V českých podmínkách se doporučuje používat upravenou verzi tohoto ukazatele pro 
rozvojové trhy, jelikož zde není kladen takový důraz na kapitálový trh. Tento ukazatel se 
nazývá Z-skóre. [3] 
 
 

𝑍´ = 6,56 ∗
𝑁𝑊𝐶

𝐴
+ 3,26 ∗

𝑍𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑦

𝐴
+ 6,72 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 1,05 ∗

𝑉𝐾

𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 
(62) 

 
Kde: 
               NWC = Čistý pracovní kapitál 

A = Celková aktiva 
Zadržené zisky = Výsledek hospodaření po vyplacení dividend [13] 

  VK = Vlastní kapitál 
 
Hraniční hodnoty: 
Z´ < 1,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hrozí finanční problémy 
        1,1 < Z´ < 2,6 . . . . . . . . . Šedá zóna 
                         2,6 < Z´ . . . . . Příznivá situace 
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2.4.5.2 Index důvěryhodnosti českého podniku (IN) 
Ukazatel byl vytvořen speciálně pro české podniky na základě více než 1 000 
společností. Je zde zohledněna i rozdílnost českých a zahraničních výkazů. [9] 
 
Stejně jako v Altmanově modelu jsou i v tomto modelu zařazeny poměrové ukazatele, 
které jsou dále započítány na základě jejich určených vah podle oboru podnikání. Později 
však byl vytvořen model, který byl upraven tak, aby mohl být použit na všechny obory 
podnikání bez rozdílu vah jednotlivých ukazatelů. [3] 
 

𝐼𝑁99 =  −0,017 ∗
𝐶𝑍

𝐴
+ 4,573 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,481 ∗

𝑉

𝐴
+ 0,015 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝐶𝑍
 

(63)

 
Kde: 
     A = Aktiva 
   CZ = Cizí zdroje 
     V = Celkové výnosy 
  OA = Oběžná aktiva 
KCZ = Krátkodobé cizí zdroje 
 
Dříve byl tento ukazatel rozsáhlejší, avšak tato zjednodušená verze pokrývá veškeré 
podniky bez ohledu na odvětví. Bylo to zejména z důvodu, že některé podniky se 
prosazovaly ve více odvětvích, podle kterých se určovaly jednotlivé váhy ukazatelů. [9] 
 
Hraniční hodnoty: 
IN99 < 0,684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hrozí finanční problémy 
             0,684 < IN99 < 2,07 . . . . . . . . . . . .Šedá zóna 
                                       2,07 < IN99 . . . . . Příznivá situace 
 
V roce 2002 byla provedena další úprava tohoto ukazatele, který je pojmenován IN01. 
Při sestavování bylo vycházeno z 1 915 průmyslových podniků. Tyto podniky byly ve 
všech třech možných rozděleních, a to podniky na pokraji bankrotu, v šedé zóně a 
prosperující. [3] 
 
V roce 2005 byla provedena zatím poslední změna, a to korekce vah u jednotlivých 
ukazatelů. Tento model byl pojmenován IN05. Také byly optimalizovány hraniční 
hodnoty. Následující rovnice i hraniční hodnoty již obsahují opravené hodnoty. U vzorce 
EBIT/Ú se doporučuje omezit tuto hodnotu maximálním číslem 9. [3] 
 

𝐼𝑁05 =  0,13 ∗
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 ∗

𝑉

𝐴
+ 0,09 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝐶𝑍
 

(64)
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Kde: 
     A = Celková aktiva 
   CZ = Cizí zdroje 
     Ú = Nákladové úroky 
     V = Celkové výnosy 
  OA = Oběžná aktiva 
KCZ = Krátkodobé cizí zdroje 
 
Hraniční hodnoty: 
IN05 < 0,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hrozí finanční problémy 
             0,9 < IN05 < 1,6 . . . . . . . . . . . .Šedá zóna 
                                   1,6 < IN05 . . . . . Příznivá situace 
 

2.4.5.3 Tafflerův model 
Jedná se o další bankrotní model. Existuje základní a modifikovaný tvar tohoto modelu. 
Liší se pouze v posledním poměrovém ukazateli. [3] 
 
Základní Tafflerův model: 
 

𝑍𝑇(𝑧) =  0,53 ∗
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝐷
+ 0,13 ∗

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ∗

𝐾𝐷

𝐴
+ 0,16 ∗

(𝐹𝑀 − 𝐾𝐷)

𝑃𝑁
 

(65)

 
Kde: 
KD = Krátkodobé dluhy (Krátkodobé závazky + Běžné bankovní úvěry + Krátkodobé 
finanční výpomoci) 
OA = Oběžná aktiva 
 CZ = Cizí zdroje 
   A = Celková aktiva 
FM = Finanční majetek 
 PN = Provozní náklady 
 
Hraniční hodnoty: 
ZT(z) < 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pravděpodobnost bankrotu 
              0 < ZT(z) . . . . . . . . . . . Dobrý finanční stav 
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Modifikovaný Tafflerův model: 
 

𝑍𝑇(𝑚) =  0,53 ∗
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝐷
+ 0,13 ∗

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ∗

𝐾𝐷

𝐴
+ 0,16 ∗

𝑇

𝐴
 

(66) 

 
Kde: 
T = Celkové tržby 
Ostatní viz předchozí výpočet 
 
Hraniční hodnoty: 
ZT(m) < 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pravděpodobnost bankrotu 
                0,2 < ZT(m) < 0,3 . . . . . . . . . . . Šedá zóna 
                                         0,3 < ZT(m) . . . Dobrý finanční stav 
 

2.4.5.4 Bilanční analýzy podle Rudolfa Douchy 
Jedná se o bonitní soustavy ukazatelů vytvořené tak, aby byly možné použít v jakémkoliv 
podniku bez ohledu na jeho velikost. Tyto analýzy byly vytvořeny v prostředí české 
republiky, takže zde neprobíhá žádné zkreslení z důvodu jiného ekonomického prostředí. 
V základní variantě analýzy se nachází pouze analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ale 
v pokročilejších analýzách je přidán i výkaz cash flow. [3] 
 
Bilanční analýza I: 
Tato soustava je vhodná pouze na prvotní pohled na podnik, nikoliv pro mezipodnikové 
srovnávání. [3] 
 

𝑆 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎)  =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(67) 
 

 

𝐿 (𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎)  =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

2,17 ∗ 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

(68) 

 
Krátkodobé dluhy = (Krátkodobé závazky + Běžné bankovní úvěry + Krátkodobé 
finanční výpomoci) 
 

𝐴 (𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎)  =  
𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦

2 ∗ 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

(69) 

 

𝑅 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎)  =  
8 ∗ 𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(70) 

 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍 𝑪 =  
(𝟐 ∗ 𝑺 + 𝟒 ∗ 𝑳 + 𝟏 ∗ 𝑨 + 𝟓 ∗ 𝑹)

𝟏𝟐
 

(71) 
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Hraniční hodnoty: 
C < 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Špatný finanční stav 
       0,5 < C < 1,0 . . . . . . . . . . . . Únosný finanční stav 
                        1,0 < C . . . . . . . . Dobrý finanční stav 
 
Největší váhu v tomto ukazateli má ukazatel likvidity a rentability. Nejmenší naopak 
ukazatel aktivity. [3] 
 
Bilanční analýza II: 
Jedná se o soustavu sedmnácti ukazatelů. Jsou rozděleny do okruhů o 3 až 5 ukazatelích, 
které jsou konstruovány tak, že jejich zvyšující se hodnota znamená zlepšující se stav 
podniku. U většiny ukazatelů je přepočtový koeficient, aby za výchozí stav bylo 
považováno číslo 1. Lze použít v situacích, kdy je potřeba mít rychlé, ale zároveň seriózní 
informace. [3] 
 

𝑆1 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎)  =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(72) 

 

𝑆2 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∗ 2 

(73) 

 

𝑆3 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

(74) 

 

𝑆4 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 ∗ 5
 

(75) 

 
Krátkodobé dluhy = (Krátkodobé závazky + Běžné bankovní úvěry + Krátkodobé 
finanční výpomoci) 
 

𝑆5 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∗ 15
 

(76)

 
Tento ukazatel se nepoužívá, pokud má společnost příliš nízké, případně žádné, zásoby. 
[3] 
 

𝑺 (𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎) =  
𝟐 ∗ 𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + 𝑺𝟑 + 𝑺𝟒 + 𝟐 ∗ 𝑺𝟓

𝟕
 

(77) 

 

𝐿1 (𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎) =  
2 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

(78) 
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𝐿2 (𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎) =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
/2,17 

(79)

 

𝐿3 (𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎) =
𝑂𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
/2,5 

(80)

 

𝐿4 (𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎) =
𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
∗ 3,33 

(81) 

 

𝑳 (𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎) =  
𝟓 ∗ 𝑳𝟏 + 𝟖 ∗ 𝑳𝟐 + 𝟐 ∗ 𝑳𝟑 + 𝑳𝟒

𝟏𝟔
 

(82) 

 
Krátkodobé dluhy = (Krátkodobé závazky + Běžné bankovní úvěry + Krátkodobé 
finanční výpomoci) 
 

𝐴1 (𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎) =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚/2

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

(83) 

 

𝐴2 (𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎) =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚/4

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(84) 

 

𝐴3 (𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎) =
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ∗ 4

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(85) 

 
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

= (𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑧𝑏𝑜ží − 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑛é 𝑧𝑏𝑜ží)

+ (𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏

+ 𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦 + 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑒)

− (𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 + 𝑆𝑙𝑢ž𝑏𝑦) 

(86) 

 

𝑨 (𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎) =
𝑨𝟏 + 𝑨𝟐 + 𝑨𝟑

𝟑
 

(87) 

 

𝑅1 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =
10 ∗ 𝐸𝐴𝑇

𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 

(88) 

 

𝑅2 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =
8 ∗ 𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(89) 

 

𝑅3 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =
20 ∗ 𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

(90) 
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𝑅4 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =
40 ∗ 𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 + 𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

(91) 

 

𝑅5 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎) =
1,33 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑉𝐻 + 𝑀𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý 𝑉𝐻
 

(92) 

 

𝑹 (𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎) =
𝟑 ∗ 𝑹𝟏 + 𝟕 ∗ 𝑹𝟐 + 𝟒 ∗ 𝑹𝟑 + 𝟐 ∗ 𝑹𝟒 + 𝑹𝟓

𝟏𝟕
 

(93) 

 
Stejně jako u bilanční analýzy I, tak i u bilanční analýzy II se finanční zdraví posuzuje na 
základě jednoho celkového ukazatele. [3] 
 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍 𝑪 =
𝟐 ∗ 𝑺 + 𝟒 ∗ 𝑳 + 𝟏 ∗ 𝑨 + 𝟓 ∗ 𝑹

𝟏𝟐
 

(94) 

 
Hraniční hodnoty: 
C < 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Špatný finanční stav 
       0,5 < C < 1,0 . . . . . . . . . . . . Únosný finanční stav 
                        1,0 < C . . . . . . . . Dobrý finanční stav 
 
V případě záporných hodnot je firma odsouzena k zániku, jelikož je pro ni velice těžké 
najít zdroje financování. [3] 
 
Bilanční analýza III: 
Soustava, která tvoří nadstavbu k Bilanční analýze II. Vzhledem k tomu, že obsahuje 
větší množství ukazatelů, měla by díky tomu poskytovat objektivnější výsledky ohledně 
finančního zdraví podniku. Navíc pracuje i s daty z výkazu cash flow, takže jsou zde 
zachyceny i peněžní toky podniku. [3] 
 

2.4.5.5 Kralickův quicktest 
Podobně jako Douchova analýza i zde jsou obsaženy čtyři rovnice, na jejichž základě se 
hodnotí situace podniku. R1 a R2 hodnotí finanční stabilitu, R3 a R4 hodnotí výnosovou 
situaci podniku. [3] 
 

𝑅1 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(95)

 

𝑅2 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 − Úč𝑒𝑡𝑛í 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑘

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

(96) 

 

𝑅3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(97)
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𝑅4 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

(98) 

 
Tabulka č.1 - Hodnocení Kralickova quicktestu [tvorba vlastní, data z [3]] 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 
R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 
R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 
 
Hodnocení probíhá ve třech krocích. Nejprve se pracuje s body (R1 + R2) / 2. Následně 
se pracuje s body (R3 + R4) / 2. Nakonec se tyto výsledné hodnoty sečtou a také vydělí 
dvěma. [3] 
 
Hraniční hodnoty: 
R < 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Špatný finanční stav 
       1 < R < 3 . . . . . . . . . . . . . .Šedá zóna 
                    3 < R . . . . . . . . . . Dobrý finanční stav 
 

2.4.5.6 Index bonity 
 

𝐼𝐵 = 1,5 ∗
𝐶𝐹

𝐶𝑍
+ 0,08 ∗

𝐴

𝐶𝑍
+ 10 ∗

𝐸𝐴𝑇

𝐴
+ 5 ∗

𝐸𝐴𝑇

𝑇
+ 0,3 ∗

𝑍

𝑇
+ 0,1 ∗

𝑇

𝐴
 

(99)

 
Kde: 
CF = Celkové cash flow 
CZ = Cizí zdroje (dlouhodobé) 
  A = Celková aktiva 
  T = Tržby 
  Z = Zásoby 
 
Index bonity rozděluje podniky na bankrotní a bonitní. [7] 
 
Hraniční hodnoty: 
R < -2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extrémně špatná finanční situace 
       -2 < R < -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Velmi špatná finanční situace 
                      -1 < R < 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Špatná finanční situace 
                                     0 < R < 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problematická finanční situace 
                                                  1 < R < 2 . . . . . . . . . . . .Dobrá finanční situace 
                                                               2 < R < 3 . . . . . Velmi dobrá finanční situace 
                                                                            3 < R . . Extrémně dobrá finanční situace 
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2.4.5.7 Beermanova diskriminační funkce 
Používá se pro hodnocení současné finanční situace podniku a pro odhad jeho budoucího 
vývoje. Doporučuje se používat pro výrobní a řemeslné podniky. [9] 
 
𝐵𝐷𝐹 = 0,217 ∗ 𝑋1 − 0,063 ∗ 𝑋2 + 0,012 ∗ 𝑋3 + 0,077 ∗ 𝑋4 − 0,105 ∗ 𝑋5 − 0,813 ∗ 𝑋6

+ 0,165 ∗ 𝑋7 + 0,161 ∗ 𝑋8 + 0,268 ∗ 𝑋9 + 0,124 ∗ 𝑋10 
 

 
 

(100) 
 

𝑋1 =
𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢

𝑃𝑜čá𝑡𝑒č𝑛í 𝑠𝑡𝑎𝑣 ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 + 𝑃ří𝑟ů𝑠𝑡𝑒𝑘
 

(101) 

 

𝑋2 =
𝑃ří𝑟ů𝑠𝑡𝑒𝑘 ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢
 

(102) 

 

𝑋3 =
𝐸𝐵𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(103) 

 

𝑋4 =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑘á𝑚

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

(104) 

 

𝑋5 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

(105) 

 

𝑋6 =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

(106) 

 

𝑋7 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(107) 

 

𝑋8 =
𝐸𝐵𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(108)

 
 

𝑋9 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(109)

 
 

𝑋10 =
𝐸𝐵𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

(110) 

 
Hraniční hodnoty: 
BDF < 0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . Dobrý finanční stav 
            0,3 < BDF . . . . . . . . . . Špatný finanční stav
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2.4.6 Matematicko-statistické metody a nestatistické metody: [9] 
Matematicko-statistické metody: [9] 

 Bodové a intervalové odhady ukazatelů 

 Statistické testy odlehlých dat 

 Empirické distribuční funkce 

 Regresní a korelační analýza 

 Autoregresní modelování 

 Analýza rozptylu 

 Faktorová analýza 

 Diskriminační analýza 

 Shluková analýza 

 Analýza hlavních komponentů 

 Robustní metody 
 
Nestatistické metody: [9] 

 Metody založené na teorii matných množin 

 Metody založené na alternativní teorii množin 

 Metody formální matematické logiky 

 Expertní systémy 

 Metody fraktální geometrie 

 Neuronové sítě 

 Metody založené na gnostické teorii neurčitých dat 
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3 Vstupy finanční analýzy 
Vstupy do finanční analýzy lze rozdělit na dva základní druhy: [14] 

 Finanční data 
Jedná se o data, vycházející z účetních výkazů a dalších finančních zdrojů. Mezi 
tyto výkazy patří například rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow [14] 
 
Hlavní výhodou těchto dat je bezesporu jejich použitelnost ve vzorcích. Jak 
rozvaha, výkaz zisku a ztrát, tak cash flow mají jasně danou strukturu, podle které 
se musí řídit. Proto lze data zde uvedená velice jednoduše vyhodnocovat například 
pomocí excelových funkcí a získané výsledky lze bez problémů porovnávat 
s doporučenými hodnotami z literatury s obvyklými hodnotami v daném oboru, 
nebo v samotném podniku mezi jednotlivými lety. 
 

 Nefinanční data 
V rámci nefinančních dat lze hovořit o datech, která nejsou založena přímo na 
financích podniku a hlavním zdrojem je ve své podstatě text. Tím je myšleno, že 
za zdroj jsou považovány například zprávy, veřejné mínění, jak veřejnost vnímá 
konkrétní společnost, jak jsou spokojení zaměstnanci společnosti, jak jsou 
spokojeni klienti společnosti a podobně. [14] 
 
Hlavní výhodou těchto dat je jejich komplexnost. Finanční data mohou být méně 
vypovídající a opravdové odpovědi na otázky stavu podniku mohou být skryty 
v textech o společnosti. Mohou se zde řadit například i pověst podniku, kterou 
finanční data nemají šanci zachytit (pouze až důsledky). 
 

3.1 Rozvaha 

3.1.1 Obecný popis 
Rozvaha obsahuje soupis majetku podniku v peněžním vyjádření uvažující jeho formu a 
zdroje financování (aktiva/pasiva). Obsahuje pouze statický přehled o stavu podniku, 
jelikož udává informace pouze k určitému časovému okamžiku. [15] 
 
Kromě hospodářské vyspělosti podniku závisí úspěch i na obchodní zdatnosti manažerů. 
Mezi takové obchodní zdatnosti patří například udržení majetkově-finanční stabilitu 
podniku, což je schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat správný vztah mezi 
majetkem (aktiva) a používaným kapitálem (pasiva). Rovnováhu mezi aktivy a pasivy 
zachycuje rozvaha. Jedná se o písemný přehled majetku podniku a zdrojích jeho krytí 
k určitému datu. [15] 
 
Obvykle se rozvaha sestavuje jako tzv. „téčka“, kde levá strana jsou aktiva (majetek) a 
pravá strana pasiva (zdroje krytí majetku). [15] 
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Časové rozlišení aktiv se píše pouze do jednoho, ze dvou nabízených řádků. Stejně tak 
časové rozlišení pasiv se zapisuje pouze do jednoho ze dvou nabízených řádků. 
 

3.1.2 Rozvaha v praxi 
Měla by být co nejvíce přehledná, aby jasně ukazovala, co podnik vlastní a z jakých 
zdrojů tento majetek pořídil. Údaje, které lze z rozvahy vyčíst jsou finanční situace 
podniku (hospodářský výsledek), stupeň zadlužení, likvidita apod. Neudává však 
například tvorbu hospodářského výsledku, kterou zobrazuje výsledovka, nebo jednotlivé 
finanční toky, které zobrazuje výkaz cash flow.  [15] 
 
Sestavení rozvahy je povinné ke konci účetního období, tato se nazývá konečná. Je však 
možné sestavit i půlroční, čtvrtletní, případně měsíční rozvahu, čímž se podrobněji 
zachytí vývoj majetku podniku. Další povinné rozvahy jsou při mimořádných situacích, 
jako je založení podniku (počáteční rozvaha), změna právní formy podniku, fúzi, 
rozdělení podniku, likvidaci, sanaci, konkurzu, vyrovnání. Taková rozvaha se nazývá 
mimořádná rozvaha. [15] 
 
Rozvaha spolu s výsledovkou a doplňující přílohou tvoří roční závěrku. Pro podniky, 
které částečně vlastní jiný podnik (alespoň 20% podniku) sestavují tzv. konsolidační 
účetní závěrku. V rozvaze je zachycena každá hospodářská operace jak na straně aktiv 
(levá strana), tak na straně pasiv (pravá strana). Z principu, že suma aktiv se rovná sumě 
pasiv plyne, že každá operace je zde zachycena dvakrát, což je základem pro podvojné 
účetnictví. [15] 
 

3.2 Výkaz zisku a ztrát 
Označován též jako „výsledovka“ je výkaz, který zachycuje vztah mezi výnosy a náklady 
firmy za určité období. Z výkazu lze zjisti, jak úspěšný podnik ve sledovaném období byl 
a jak si vedl po finanční stránce z hlediska výnosů a nákladů. Hlavními položkami, které 
z výsledovky lze zjistit, jsou hospodářský výsledek před a po zdanění za sledované 
období, případně výše daně. [16] 
 
Ve výkazu zisku a ztrát lze nalézt označení podle písmen, římských číslic a arabských 
číslic. Písmena označují veškeré náklady, jako například výkonovou spotřebu, osobní 
náklady, ostatní provozní náklady, nákladové úroky, nebo daň z příjmů. Římské číslice 
označují veškeré výnosy. Jedná se například o tržby za prodej výrobků a služeb, tržby za 
zboží, ostatní provozní výnosy, výnosy dlouhodobého finančního majetku, výnosy 
z úroků a nebo ostatní finanční výnosy. Arabské číslice označují pouze jednotlivé 
„podřízené“ položky u jednotlivých výnosů a nákladů. 
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Vzhledem k tomu, že výnosy jsou ve výkazu zisků a ztrát souhrnem veškerých výnosů, 
nikoliv příjmů a náklady jsou souhrnem nákladů a nikoliv výdajů, zobrazuje tento výkaz 
„pouze“ účetní stav, nikoliv skutečné peněžní toky. Tyto skutečné peněžní toky lze nalézt 
ve výkazu Cash flow. [16] 
 

3.3 Výkaz cash flow 
Výkaz cash flow zaznamenává skutečně uskutečněné příjmy a výdaje ve sledovaném 
období. Vychází z časového nesouladu mezi hospodářskými operacemi a jejich 
finančním zachycením. To znamená, že například pohledávka je zachycena v rozvaze a 
je považována za výnos a ten je zohledněný ve výkaze zisků a ztrát ve výsledku 
hospodaření, avšak reálný peněžní tok stále neproběhl (nejedná se o příjem), a proto 
s touto částkou nelze hospodařit (nejedná se o peníze v pokladně, případně na účtu). Jedná 
se o výkaz, který je součástí účetní závěrky a je to důležitý dokument pro řízení likvidity 
společnosti. [17] 
 

 
Obrázek č. 2 - Základní souvislosti cash flow [18] 

 
Provozní činnost: [18] 
Jedná se o základní výdělečnou činnost podniku a ostatní činnosti, které nelze zahrnout 
mezi investiční, nebo finanční činnosti. Zahrnuje příjmy a výdaje, které podnik obdržel, 
nebo zaplatil za běžnou, případně mimořádnou činnost. [18] 
 

 Běžná činnost: [18] 
- nákup a prodej zboží, surovin a materiálu 
- výroba a prodej výrobků, provádění služeb 
- obdržení plateb za pohledávky od zákazníků, splácení závazků dodavatelům a 
zaměstnancům 
- úhrada za nájem, daně, úroky z půjček (kromě kapitalizovaných úroků) [18] 
 

 Mimořádná činnost: [19] 
Příjmy a výdaje z činnosti, která je pouze jednorázová a není u ní předpokládáno, 
že se v budoucnu bude opakovat. [19] 
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Investiční činnost: [18] 
Jedná se o takovou činnost, která zajišťuje statky, které nejsou určeny pro bezprostřední 
spotřebu. Takové statky jsou určeny k zajištění dalších spotřebních a výrobních statků 
v budoucnosti. Z finančního hlediska se u podnikových investic jedná o jednorázové 
vynaložení zdrojů, které budou přinášet zejména peněžní příjmy v delším následujícím 
období. [20] 
 
Konkrétně se zde dá hovořit například o poskytování úvěrů, či jiném pořízení 
dlouhodobého majetku za účelem následného prodeje, které nejsou součástí provozní 
činnosti. Cash flow z investiční činnosti udává, kolik bylo získáno, či ztraceno prodejem 
dlouhodobého majetku. [18] 
 
Finanční činnost: [18] 
Hovoříme o účetních případech, které mají za následek změnu velikosti a složení 
vlastního kapitálu, dlouhodobých a případně krátkodobých závazků. Jedná se o 
krátkodobé i dlouhodobé cizí zdroje, jakou jsou například bankovní půjčky. Zvyšováním 
a snižováním vlastního kapitálu se rozumí vyplácení podílů společníkům a podobně. [18] 
 
Rozdělit cash flow lze na dvě základní metody výpočtu: [17] 

 Přímá 
Jedná se o metodu, využívající příjmy a výdaje. Tato metoda je velice 
problematická, jelikož účtová osnova tyto účty nezahrnuje. Je proto nutné 
zanalyzovat pohyby na bankovních účtech, pokladní pohyby a podobně a setřídit 
je dle druhů příjmů a výdajů. Ty poté následně sečíst a odečíst od sebe a získat 
tak cash flow přímou metodou. [18] 
 
Není-li k dispozici vhodný účetní software, který by tuto práci provedl 
automaticky, je lepší „sáhnout“ po metodě nepřímé. V případě vyhledávání těchto 
položek ručně by totiž tato metoda byla velice časově náročná. [18] 

 

 Nepřímá 
Vychází z předpokladu, že každá hospodářská operace, která představuje příjem, 
nebo výdaj, ovlivňuje jinou položku (rozvahovou, či výsledovkovou). U této 
metody je výsledek hospodaření upraven zejména o: [18] 
 
- nepeněžní operace 
- neuhrazené náklady a výnosy minulých, či budoucích účetních období 
- položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností [18] 
 
Nepřímá metoda je tedy založena na korekci zisku běžného období. Vychází 
z předpokladu, že pokles aktiv a přírůstek pasiv lze považovat za zdroje (přírůstek 
peněz) a naopak růst aktiv a pokles pasiv působí užití zdrojů (úbytek peněz). [18] 
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Výkaz cash flow je povinný pro střední a velké obchodní společnosti. Volba metody, 
koncepce a modelu přehledu o cash flow je však zcela v pravomoci účetní jednotky, 
pokud se řídí ustanoveními v účetních předpisech. [18] 

 
Rozdělení na 4 základní typy hospodářských transakcí: [18] 

 finančně účinné (ovlivňují peněžní prostředky), neovlivňují zisk 

 ziskově účinné (ovlivňují zisk), neovlivňují peněžní prostředky 

 ziskově i finančně účinné 

 neovlivňuji ani zisk, ani peněžní prostředky [18] 
 

Při sestavování výkazu cash flow je třeba respektovat: [18] 

 tři sektory (provozní, investiční, finanční) 

 čtyři hospodářské transakce (viz rozdělení na 4 základní typy hospodářských 
transakcí) 

 
Dva základní způsoby vnímání cash flow: [17] 

 Statické pojetí 
Volná zásoba peněz, kterou má podnik právě k dispozici [17] 

 

 Dynamické pojetí 
Budoucí odnímatelný výnos, který investor může získat, pokud investuje do 
podniku část svých peněžních prostředků [17] 

 
Jako příklad lze uvést prodej zboží na fakturu. Zboží skutečně „odejde“ ze skladu, ale 
nedostaneme za něj hotovost, ani jinou peněžní úhradu. Místo toho budeme mít fakturu, 
což je pohledávka, která nám sice zvýší výnosy, ale nejedná se o příjem. Příjmem se výše 
pohledávky stane ve chvíli, kdy je splacena. Proto si na cash flow musí dávat pozor 
především malé a začínající firmy, které nemají velký kapitál, se kterým mohou nakládat. 
Může se totiž velice jednoduše stát, že ačkoliv je firma v tzv. „černých číslech“ a 
„papírově“ velice prosperující, reálně může být velmi zadlužená, neschopna platit své 
zaměstnance a krachovat. Důvodem je, že v pohledávkách sice společnost skutečně 
vlastní velké množství peněžních prostředků, avšak ty nejsou splaceny, a proto s nimi 
nemůže reálně nakládat.  
 

3.4 Příloha účetní závěrky 
Jedná se o přílohy ve formě tabulek a dalších informací k účetní závěrce samotné. 
Vychází se z účetních a jiných písemností účetní jednotky, které jsou v účetní závěrce 
více specifikovány. Jedná se o doplňující informace například k rozvaze a výkazu zisků 
a ztrát. Je možno sestavit zjednodušenou přílohu účetní závěrky, nebo přílohu účetní 
závěrky v plném znění. [70] 
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3.4.1 Příloha účetní závěrky ve zjednodušeném znění 
Jedná se o přílohu účetní závěrky společností, které nemají povinný audit. Základní 
součástí jsou tyto údaje: [70] 
 

 Způsob ocenění majetku 

 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

 Opravné položky majetku 

 Odpisování 

 Přepočet cizích měn na českou korunu 

 Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 

 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

 Pohledávky a závazky 
 

3.4.2 Příloha účetní závěrky v plném znění 
Jedná se o přílohu účetní závěrky, která musí být ověřena auditorem. Základní součástí 
jsou údaje ze zjednodušeného znění, plus tyto údaje: [70] 
 

 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 

 Významné události po datu účetní závěrky 

 Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

 Použití zisků, případně úhrada ztrát 

 Rezervy 

 Výkaz cash flow (není povinný dokument účetní závěrky) 

 Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
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4 Metodika provádění porovnání podniků 
Podniky budou porovnány na základě výše zmíněných ukazatelů finanční analýzy. Budou 
porovnány mezi jednotlivými podniky a budou-li k dispozici i oborové průměrné 
ukazatele, budou porovnány i s nimi. Přesné hodnoty budou přehledně uspořádány 
v příloze diplomové práce. V praktické části této práce budou ve většině případů pouze 
orientační grafy, případně některé číselné hodnoty, aby byla zajištěna přehlednost této 
práce. Samotné porovnání podniků bude provedeno pomocí výsledné tabulky hodnot, 
která je popsána v příslušné kapitole dále. 
 
Celkový obrat jednotlivých společností bude porovnán s hrubým domácím produktem 
české republiky. 
 
Podniky budou porovnány, co se týče jednotlivých položek v jejich účetních závěrkách, 
a to konkrétně položky dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, 
pohledávky, závazky, peněžní prostředky, cash flow a počet zaměstnanců. 
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5 Seznámení s analyzovanými podniky 
V této části budou představeny jednotlivé podniky na základě jejich základních 
charakteristik, seznámení s jejich zaměřením a podnikáním a v poslední řadě seznámení 
s některými jejich dosavadními stavbami. 
 

5.1 BAK stavební společnost 
Základní informace: 
Původ vlastníka: Česká republika 
Sídlo: Praha 9 
Působení: zejména severní, východní a střední Čechy 
Počet zaměstnanců: 250 
Obrat 2019: 2,2 mld. Kč 
 
Jedná se o společnost, zabývající se také společenskou odpovědností, a proto podporuje 
například potřebné projekty v oblasti kultury, sportu a ekologie. Dále se věnuje 
charitativní činnosti (Nadační fond Vendulka). Je součástí projektu „Zelená firma“. 
 
BAK spolupracuje se společnostmi jako jsou například Kostelecké uzeniny, Continental, 
LEGO, Škoda a RWE 
 
Zaměřuje se zejména na komplexní realizace průmyslových a logistických hal, 
obchodních a administrativních center, bytových a hotelových projektů, staveb občanské 
vybavenosti a vodohospodářských či ekologických staveb. Kromě realizace nových 
projektů provádí také rekonstrukce budov a památkových objektů. Mezi ty nejzajímavější 
lze zařadit například projekty na obrázcích 3 - 18. 
 

 Sídlo firmy Lasvit, Nový Bor (2019) 

 
Obrázky č. 3 - 5 - Sídlo firmy Lasvit [zdroj: https://www.bak.cz/cs/] 
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 Filmové haly Prague Studios, Praha 9 (2018) 

 
Obrázky č. 6 - 8 - Filmové haly Prague Studios [zdroj: https://www.bak.cz/cs/] 

 

 Centrum Pivovar, Děčín (2014) 
- nominace na stavbu roku 2014 

 

 
Obrázky č. 9 - 12 - Centrum Pivovar [zdroj: https://www.bak.cz/cs/] 
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 Bytový komplex NeoRiviera, Praha 4 - Modřany (2019) 
Tato budova je navržena dle certifikace BREEAM® (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method). 

 
Obrázky č. 13 - 15 - Bytový komplex NeoRiviera [zdroj: https://www.bak.cz/cs/] 

 

 Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, Olbramovice (2010) 

 
Obrázky č. 16 - 18 - Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo [zdroj: https://www.bak.cz/cs/] 

 

5.2 SMP CZ 
Základní informace: 
Původ vlastníka: Francie (skupina Vinci) 
Sídlo: Praha 4 
Působení: zejména Praha, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj 
Počet zaměstnanců: 509 
Obrat 2019: 1,8 mld. Kč 
 
Společnost se věnuje zejména stavbám v oboru dopravních staveb, podzemních a 
inženýrských staveb, pozemních staveb, průmyslových a ekologických staveb a 
vodohospodářských staveb. Za dobu svého působení získala mnoho ocenění, zejména za 
vodní stavby a dopravní infrastrukturu.  Mezi zajímavé lze zařadit například projekty 
na obrázcích 19 - 45. 
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 Elektrárna Dukovany - Koncový jímač tepla SC02, Dukovany (2016) 

 
Obrázky č. 19 - 21 - Elektrárna Dukovany - koncový jímač tepla SC02 [zdroj: https://www.smp.cz/] 

 

 Komplexní obnova elektrárny Tušimice II, Tušimice (2012) 

 
Obrázky č. 22 - 24 - Komplexní obnova elektrárny Tušimice II [zdroj: https://www.smp.cz/] 

 

 Městský okruh - spodní klenba tunelu Blanka, Praha (2012) 

 
Obrázky č. 25 - 27 - Městský okruh - spodní klenba tunelu Blanka [zdroj: https://www.smp.cz/] 
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 Metro IV. C2 Ládví-Letňany, Praha (2007) 

 Metro V. A Dejvická-Motol, Praha (2015) 

 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl, Praha (2015) 

 

 
Obrázky č. 28 - 33 - Metro IV. C2 Ládví-Letňany; Metro V. A Dejvická-Motol; Bezbariérové 

zpřístupnění stanice metra Anděl [zdroj: https://www.smp.cz/] 
 

 Oprava Karlova mostu, Praha (2010) 
- uděleno Zvláštní ocenění za projekt opravy Karlova mostu 

 
Obrázky č. 34 - 36 - Oprava Karlova mostu [zdroj: https://www.smp.cz/] 

 

 Plavecký areál Šutka, Praha (2012) 

 
Obrázky č. 37 - 39 - Plavecký areál Šutka [zdroj: https://www.smp.cz/] 
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 Zavěšený most přes Labe, Chvalovice u Nymburka (2007) 
- ocenění Dopravní stavba roku 2007 

 
Obrázky č. 40 - 42 - Zavěšený most přes Labe [zdroj: https://www.smp.cz/] 

 

 Malá vodní elektrárna Klabava, Klabava (2018) 
- ocenění Vodohospodářská stavba roku 2018 

 
Obrázky č. 43 - 45 - Malá vodní elektrárna Klabava [zdroj: https://www.smp.cz/] 

 

5.3 Syner 
Základní informace: 
Původ vlastníka: Česká republika 
Sídlo: Liberec 4 
Působení: území celé České republiky 
Počet zaměstnanců: 350 
Obrat 2019: 3,9 mld. Kč 
 
Společnost se věnuje také činnostem v oblasti společenské odpovědnosti. Od roku 2000 
provozuje například Nadaci Syner. Dále se společnost zaměřuje na trvalou udržitelnost 
a to díky dodržování standardizací LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) a BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method). Společnost podporuje nalézání nových způsobů recyklace stavebních odpadů. 
Dále také podporuje sportovní kluby ve svém městě (Liberec) a okolí. 
 
Syner spolupracuje se společnostmi jako jsou například DPMP, Škoda, Benteler, 
Schenker, Globus a Třinecké železárny 
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Věnují se zejména stavbám pozemního stavitelství, vodohospodářským stavbám a 
stavbám dopravní infrastruktury. Mezi nejzajímavější lze zařadit například projekty na 
obrázcích 46 - 66. 
 

 Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod Ralskem (2012) 
- 1,4 mld. kč 

 
Obrázky č. 46 - 48 - Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 [zdroj: https://syner.cz/] 

 

 Obchodní centrum forum Liberec, Liberec (2010) 
- 1,3 mld. kč 
- Stavba roku Libereckého kraje 2011 

 
Obrázky č. 49 - 51 - Obchodní centrum forum Liberec [zdroj: https://syner.cz/] 

 

 Outlet Airport, Praha (2008) 
- 1,2 mld. kč 

 
Obrázky č. 52 - 54 - Outlet Airport [zdroj: https://syner.cz/] 
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 Obytný soubor Zelené město, Praha (2010) 
- 1,2 mld. kč 

 
Obrázky č. 55 - 57 - Obytný soubor Zelené město [zdroj: https://syner.cz/] 

 

 ÚOCHN AV ČR V.V.I. - A+B, Praha (2014) 
- 1,1 mld. Kč 

 
Obrázky č. 58 - 60 - ÚOCHN AV ČR V.V.I. [zdroj: https://syner.cz/] 

 

 Proton therapy center, Praha (2012) 
- 900 mil. kč 

 
Obrázky č. 61 - 63 - Proton therapy center [zdroj: https://syner.cz/] 

 

 Werk arena, Třinec (2014) 
- 668 mil. kč 

 
Obrázky č. 64 - 66 - Werk arena [zdroj: https://syner.cz/] 
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6 Finanční analýza vybraných podniků 
V této části budou vyhodnoceny jednotlivé finanční ukazatele pro každou firmu zvlášť. 
Ke každému z ukazatelů bude doplněno několik poznatků a informací a ty budou dále 
vyhodnoceny v následující kapitole. 
 

6.1 Rozdílové ukazatele 
Tyto ukazatele jsou založeny na odečítání jednotlivých položek od sebe, lze tak získat 
přehled například o čistém pracovním kapitálu, nebo čistém peněžně pohledávkovém 
fondu. 

 
Graf č.1 - Rozdílové ukazatele [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 
Na první pohled je zřejmé, že společnost BAK dosahuje daleko nižších hodnot, ale nelze 
ihned říci, že je nejrizikovější. Záleží na spoustě dalších faktorů, jako je obrat 
jednotlivých podniků a podobně. Z pohledu stability těchto rozdílových ukazatelů lze 
však sledovat, že čistý pracovní kapitál má u všech podniků meziročně růstovou tendenci 
a to je žádoucí. 
 

6.1.1 Čistý pracovní kapitál 

 BAK 
Tato společnost má hodnotu čistého pracovního kapitálu ve všech letech nejnižší, 
avšak jak již bylo řečeno výše, neznačí to, že patří mezi nejrizikovější ze všech 
sledovaných podniků. Pravdou zůstává, že se stále pohybuje v kladných 
hodnotách, takže riziko, které tento ukazatel lehce naznačuje, není vysoké. 
Meziročně jeho hodnota stoupá, což naznačuje, že se podnik stává více „finančně 
bezpečným“. 
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 SMP 
Hodnota čistého pracovního kapitálu u této společnosti se nachází těsně na druhé 
pozici z hodnocených podniků, avšak vzhledem k tomu, že jeho hodnoty 
meziročně mírně kolísají, je tato druhá pozice oprávněná. I tato společnost má 
meziročně rostoucí tendenci a ač je již tento ukazatel na dobré pozici, stále se 
posouvá více na bezpečnou stranu. 
 

 Syner 
Tato společnost s přehledem vyhrává první místo v tomto ukazateli, jelikož má 
jak nejvyšší hodnoty, tak nejvíce stoupající meziroční tendenci. To značí, že se 
jedná o nejvíce bezpečný z hodnocených podniků. 
 

6.1.2 Čistý peněžně pohledávkový fond 

 BAK 
Hodnota tohoto ukazatele meziročně přibližně kopíruje křivku čistého pracovního 
kapitálu a tak platí, že má meziročně mírně stoupající tendenci. Výrazný propad 
však proběhl v roce 2016, kde společnost nakoupila výrazně více zásob. 
 

 SMP 
V případě této společnosti jsou hodnoty ukazatele přibližně shodné s ukazatelem 
čistého pracovního kapitálu. Meziročně však kolísá a v posledním sledovaném 
roce 2019 jsou jeho hodnoty výrazně nižší, oproti hodnotám čistého pracovního 
kapitálu. To lze připisovat zejména výraznému zvýšení zásob v tomto roce. 
 

 Syner 
Opět zde platí, že ukazatel kopíruje čistý pracovní kapitál a jeho meziroční 
tendence je rostoucí. Stejně jako u čistého pracovního kapitálu, i zde je hodnocení 
tohoto ukazatele na první pozici. 
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6.2 Ukazatele rentability 
Tento pojem znamená, jak velký zisk dokáže společnost vyprodukovat z různých druhů 
majetku. Nejčastěji se zkoumá rentabilita aktiv, která udává, jak se ročně zúročí celkový 
majetek firmy. 

 
Graf č.2 - Ukazatele rentability [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 
Po shlédnutí tohoto grafu je zřejmé, že společnost BAK je v porovnání s ostatními 
firmami v horším stavu. Jak je však také zřejmé z tohoto grafu, společnost se z proběhlé 
krize bez problémů vzpamatovala a v posledním hodnoceném roce se dostala na úroveň 
společnosti Syner.  
 

6.2.1 Rentabilita aktiv 

 BAK 
Ukazatel je na začátku hodnoceného období velmi v mínusu, jelikož v tomto 
období právě probíhala krize. Je zřejmé, že společnost krize velice zasáhla, avšak 
v následujících letech je vidět velký růst tohoto ukazatele směrem do kladných 
hodnot. Na konci hodnoceného období lze pozorovat stabilizaci situace ve firmě 
a hodnoty ukazatele dosahují srovnatelných hodnot se společností Syner, která je 
v tomto případě ideálním podnikem.   
 

 SMP 
U tohoto podniku lze z grafu vyčíst obrovský skok v roce 2016 směrem k vyšším 
hodnotám. Je to z důvodu toho, že v tomto roce byl výrazně vyšší výsledek 
hospodaření, než tomu bylo v ostatních letech. Dále lze pozorovat nižší hodnoty 
v roce 2015, což je možné přisuzovat za vinu v té době probíhající krizi. V roce 
2019 je hodnota ukazatele nižší, než hodnota ukazatele rentability tržeb. To je 
dáno menší hodnotou tržeb, než je hodnota aktiv, což se u ostatních podniků nikde 
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nestalo. Celkově lze říci, že je tento ukazatel meziročně přibližně stálý a to ve 
smyslu, že nedochází k jeho průměrnému růstu, ani průměrným poklesům.  
 

 Syner 
Z grafu je jasně patrné, že tato společnost je velice stabilní a meziročně se hodnota 
tohoto poměrového ukazatele je přibližně stálá. Ani krize tuto společnost jak 
z pohledu rentability aktiv, tak z pohledu ostatních ukazatelů rentability, 
nezasáhla. 
 

6.2.2 Rentabilita investic 

 BAK 
Stejně jako rentabilita aktiv, i zde se na začátku sledovaného období ukazatel 
nachází v záporných číslech, avšak s postupem času se jeho hodnota razantně 
zvyšuje a opět se dostává na hodnoty srovnatelné například se společností Syner, 
která je v tomto případě opět tzv. „role model“. 
 

 SMP 
I zde se hodnota ukazatele drží přibližně ve tvaru ukazatele rentability aktiv. 
V posledním roce je dokonce hodnota tohoto ukazatele nižší, než je u společnosti 
BAK. Meziročně se ukazatel drží spíše ve stejné hladině, kromě roku 2016, kdy 
společnost opět zaznamenala velký skok na vyšší hodnoty z důvodu vysokého 
výsledku hospodaření. 
 

 Syner 
Ukazatel zde kopíruje tvar ukazatele rentability aktiv. Meziročně se stav ukazatele 
nijak razantně nemění. Jediná menší odchylka proběhla v roce 2019, kdy se 
hodnota ukazatele jemně snížila z důvodu vyšší hodnoty pasiv. 

 

6.2.3 Rentabilita vlastního kapitálu 

 BAK 
Tento ukazatel jde opět ve „stopách“ předchozích ukazatelů, kdy má podobný tvar 
i průběh. Jediným rozdílem oproti předchozím ukazatelům je fakt, že jeho růst je 
daleko znatelnější, než je tomu u ukazatelů předchozích. Opět platí, že v roce 2019 
se hodnota ukazatele dostala na srovnatelnou úroveň s společností Syner. 
 

 SMP 
Tento ukazatel má nejvyšší hodnoty ze všech ukazatelů rentability. Opět platí, že 
v roce 2016 proběhl velký skok na vyšší hodnoty z důvodu vysokého výsledku 
hospodaření. 
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 Syner 
Ukazatel má meziročně velice mírně stoupající tendenci. Jeho hodnoty jsou 
nejvyšší v roce 2019 z důvodu, že vlastní kapitál je v tomto roce meziročně nižší, 
ale EBT je meziročně na nejvyšší hodnotě. 

 

6.2.4 Rentabilita tržeb 

 BAK 
Z grafu je patrné, že hodnota tohoto ukazatele je nejnižší ze všech počítaných. 
Avšak i nadále kopíruje tvar předešlých ukazatelů. Z toho vyplývá, že tržby jsou 
vyšší než aktiva, investice a vlastní kapitál. Meziročně je hodnota tohoto ukazatele 
rostoucí. V podstatě lze říci, že v roce 2019 se z celkových tržeb na rozvoj 
podniku uchová pouze 1,5 % těchto peněz. 
 

 SMP 
Tento ukazatel také indikuje, že tržby podniku jsou nejvyšší položkou z těchto 
sledovaných. Jediná odchylka je v roce 2019, kdy tržby byly mírně nižší, než 
aktiva. Meziročně je ukazatel přibližně stálý, opět kromě roku 2016, kdy byl EBT 
mimořádně vysoký, oproti ostatním letem. Lze říci, že v roce 2019 se z celkových 
tržeb uchová na rozvoj podniku pouze 1,7 % těchto peněz. 
 

 Syner 
Podobně jako u předchozích ukazatelů, i tento kopíruje jejich vývoj, kdy jeho 
meziroční pohyb je takřka nulový a opět platí, že hodnota tržeb je nejvyšší oproti 
všem dalším zkoumaným parametrům. Lze konstatovat, že z celkových tržeb se 
v roce 2019 na rozvoj podniku uchová pouze 1,1 % těchto prostředků. 
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6.3 Ukazatele aktivity 
Tyto ukazatele vyhodnocují, jak efektivně společnost nakládá se svými aktivy 
(pohledávky, zásoby, majetek, …). Kombinují dva druhy ukazatelů, prvním je rychlost 
obratu, který udává, jak rychle se hodnota daného majetku „obrátí“, tzn. Kolikrát za rok. 
Druhým je doba obratu, který udává, za jak dlouho (za kolik dní) se daný majetek ve 
firmě „obrátí“. 

 
Graf č.3 - Ukazatele aktivity (rychlost obratu) [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 
 
Z běžného pohledu na graf je ihned zřejmé, že společnost Syner má ukazatel obratu 
dlouhodobého hmotného majetku velmi nad hodnotami ostatních ukazatelů. Dále je 
patrné, že společnost BAK je přibližně meziročně stálá, co se týče rychlosti obratu a lze 
pozorovat spíše meziročně rostoucí tendenci, kromě skoku v roce 2015 u rychlosti 
obratu zásob. 
 

6.3.1 Obrat celkových aktiv 

 BAK 
V porovnání s průměrnými hodnotami ve stavebnictví za rok 2019 je tato 
společnost přibližně na dvojnásobné hodnotě. Meziročně je ukazatel stálý a 
nevyskytují se zde větší odchylky. Ukazatel lze vyhodnotit jako dobrý.  
 

 SMP 
V porovnání s průměrnými hodnotami ve stavebnictví za rok 2019 je tento 
ukazatel v tomto roce právě na této průměrné hodnotě, avšak v předešlých letech 
je možno vidět výraznější kolísání a spíše meziroční pokles, viz příloha.  
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 Syner 
Oproti průměrné hodnotě ukazatele ve stavebnictví v roce 2019 má tento 
ukazatel více než dvojnásobnou hodnotu. Meziročně má mírně rostoucí tendenci 
a lze jej pro podnik vyhodnotit kladně. 
 

6.3.2 Obrat dlouhodobého majetku 

 BAK 
Ukazatel je meziročně mírně rostoucí a jak již naznačují i předchozí ukazatele, je 
vidět náprava oproti letech v krizi. Doporučenou hodnotou je číslo vyšší, než 1 a 
proto lze konstatovat, že je tento ukazatel v dobrém stavu. 
 

 SMP 
Meziročně je hodnota tohoto ukazatele mírně klesající. V porovnání 
s doporučenými hodnotami, že má být ukazatel vyšší než 1, však společnost stále 
splňuje i přes klesající tendenci.  
 

 Syner 
Velice vysoká hodnota tohoto ukazatele je dána velmi nízkou hodnotou 
dlouhodobého majetku oproti ostatním hodnoceným podnikům. Z tohoto 
důvodu, ač ukazatel vykazuje velmi dobré výsledky, nelze dost dobře posoudit 
jeho vypovídající schopnost.  

 

6.3.3 Obrat dlouhodobého hmotného majetku 

 BAK 
Stejně jako předchozí dva ukazatele, i tento téměř kopíruje jejich křivku. Opět 
meziročně stoupající hodnoty naznačují velmi dobrý stav. V tomto případě lze, 
dle mého názoru, doporučit ještě několik let počkat, než se jeho hodnota dostane 
alespoň na hranici 15 a poté nakoupit další dlouhodobý hmotný majetek. Ukazatel 
také velmi ovlivňují odpisy a z tohoto důvodu se na tuto hranici 15 dostane 
společnost v průběhu následujících pár let. Oproti dalším dvěma hodnoceným 
podnikům je hodnota dlouhodobého hmotného majetku u této společnosti 
několikanásobně vyšší. Tento fakt je zejména z důvodu vyšší hodnoty 
vlastněných staveb a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. 
 

 SMP 
Vysoká hodnota tohoto ukazatele indikuje doporučení pořízení nového 
dlouhodobého hmotného majetku, k čemuž v menší míře dochází, avšak stále se 
ukazatel nachází na relativně vysokých hodnotách.  
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 Syner 
Hodnota tohoto ukazatele je oproti ostatním ukazatelům v tomto grafu příliš 
vysoká a proto se v něm nenachází. Tato skutečnost je dána velmi nízkou 
hodnotou dlouhodobého hmotného majetku a z toho důvodu je rychlost jeho 
obratu velice vysoká. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně určit vypovídající 
schopnost tohoto ukazatele. Doporučen je tedy dle mého názoru nákup 
dlouhodobého hmotného majetku, případně alespoň jakéhokoliv dlouhodobého 
majetku, jelikož jeho hodnota je v porovnání s ostatními velice nízká. Z tohoto (a 
z informací z rozvahy)  lze usuzovat, že Společnost Syner nevlastní žádné budovy 
a veškeré kanceláře, haly a sklady nabývá skrze pronájem. 
 

6.3.4 Rychlost obratu zásob 

 BAK 
Zásoby byly v roce 2015 nejnižší, což lze vyčíst i z tohoto ukazatele a poté se, 
pravděpodobně díky krizi, skokově zvýšily. Ukazatel se poté opět dostává zpět na 
vyšší hodnoty, což indikuje dobrý vývoj situace podniku. 
 

 SMP 
Tento ukazatel je meziročně velice nestálý a vykazuje relativně výrazné meziroční 
klesání jeho hodnoty. Zásoby jsou však v prvních 4 letech přibližně stálé a mění 
se až v posledním roce, kdy skokově nabyly až trojnásobnou hodnotu. Tržby mají 
průměrně mírně klesající tendenci a z tohoto důvodu také tento ukazatel vykazuje 
meziroční pokles. 
 

 Syner 
I zde je tento ukazatel meziročně velice nestálý a vykazuje obrovské výkyvy. Je 
to dáno zejména výrazným poklesem zásob v roce 2018. Kromě této jedné 
anomálie se pohybuje ukazatel na přijatelných hodnotách.  
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Graf č.4 - Ukazatele aktivity (doba obratu) [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

6.3.5 Doba obratu zásob 

 BAK 
Ukazatel se drží přibližně na hodnotě 20, což značí, že trvá přibližně 20 dní, než 
podnik získá z tržeb zpátky hodnotu zásob. Hodnota je meziročně mírně klesající, 
kromě roku 2015, kdy byla hodnota mimořádně nízká, zřejmě díky doznívající 
krizi, kdy je pravděpodobné, že zásoby v té době mohly mít vyšší ceny oproti 
obvyklé situaci a proto se podnik rozhodl nakupovat jen nezbytně nutné zásoby. 
 

 SMP 
Tento ukazatel se v prvních 4 sledovaných letech drží na přibližně stejné hodnotě, 
což je dáno přibližně vyrovnaným hodnotám zásob v těchto letech. Ovšem v roce 
2019 došlo k výraznému nárůstu zásob, což také mnohonásobně zvýšilo jejich 
dobu obratu. Doba obratu zásob je u této společnosti v prvních 4 letech přibližně 
9 dní. V posledním sledovaném roce je to téměř 37 dní. 
 

 Syner 
Tato společnost má hodnoty ukazatele meziročně klesající. Jediný větší výkyv je 
pokles zásob v roce 2018 na méně než polovinu a také meziroční růst tržeb 
společnosti, kde ukazatel „spadl“ na hodnotu 3,8. 
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6.3.6 Doba obratu závazků 

 BAK 
Hodnota ukazatele se drží přibližně na hodnotě 150 dní. To značí, že se závazky 
společnosti zaplatí za přibližně 150 dní činnosti firmy. Meziročně je tento ukazatel 
přibližně stálý. Oproti ostatním sledovaným podnikům má však jako jediná 
společnost závazky vyšší, než pohledávky, což lze však jednoduše vysvětlit 
faktem, že podkladem je rozvaha a výsledovka, kde rozvaha je pouze stavový 
dokument. Z toho vyplývá, že pohledávky mohou být splaceny dříve, než 
závazky, a proto jsou na konci roku tyto hodnoty vyšší. Tento fakt také podporuje 
literatura, kde je uvedeno, že by tato hodnota měla být vyšší, než je doba obratu 
pohledávek. 
 

 SMP 
Hodnota tohoto ukazatele je meziročně velice různorodá a nelze s přesností říci, 
jak se vyvíjí. Dle vývoje ukazatele a dle údajů z rozvahy se dá odhadnout, že 
pravděpodobně v období krize se společnosti příliš nedařilo a postupně 
s odeznívající krizí nabírali nové zakázky a z toho plynuly i další pohledávky a 
závazky. Z povahy tohoto ukazatele lze tedy dále odvodit, že společnost se zabývá 
zejména rozsáhlejšími zakázkami trvající déle, než je jeden rok.  
 

 Syner 
Tento ukazatel má meziročně klesající tendenci, kromě roku 2017, kdy došlo 
k mimořádnému zvýšení závazků. V letech 2018 a 2019 se ukazatel relativně 
ustálil na hodnotě přibližně 130 dní. 
 

6.3.7 Doba obratu pohledávek 

 BAK 
Hodnoty ukazatele jsou vyšší, než hodnoty doby obratu závazků. Z toho důvodu 
lze říci, že jsou pohledávky na konci účetního období nižší, než závazky. Jak už 
však bylo u předchozího ukazatele zmíněno, lze to vysvětlit faktem, že 
pohledávky mohou být pouze dříve splaceny, než je tomu u závazků, případně 
jsou pohledávky nabyty dříve, než jsou vytvořeny závazky a z toho poté plyne 
tento stav. Jelikož je hodnocena stavební společnost, lze předpokládat, že 
například zaměstnanci vytvářejí závazky celoročně, zatím co pohledávky jsou 
tvořeny převážně v letních měsících. Co se hodnoty ukazatele týče, je meziročně 
přibližně stálý a zhruba kopíruje tvar doby obratu závazků.  
 

 SMP 
Tento ukazatel přibližně kopíruje hodnoty ukazatele doby obratu závazků. Ve 
všech hodnocených letech je tento ukazatel vyšší, než je doba obratu závazků. 
V posledním roce (2019) se tato hodnota dostala téměř na hodnotu 350 dní. 
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 Syner 
Ukazatel je meziročně klesající, kde důvodem je převážně meziroční zvyšování 
tržeb a ke konci sledovaného období také mírný propad pohledávek v rozvaze. 
V roce 2019 měl tento ukazatel hodnotu 167 dní. Klesající tendence hodnoty 
ukazatele je v tomto případě žádoucí. 
 

6.3.8 Obchodní deficit 

 BAK 
Hodnota ukazatele se pohybuje na velmi nízkých hodnotách a to přibližně kolem 
6. Pouze na začátku sledovaného období v roce 2015 byla hodnota vyšší (19), 
avšak stále mnohem nižší, než je tomu u ostatních sledovaných podniků. Ukazatel 
je meziročně přibližně stálý. V porovnání s ostatními hodnocenými společnostmi 
je hodnota tohoto ukazatele nejlepší. 
 

 SMP 
Hodnota tohoto ukazatele má přibližně opačný průběh, než je u ostatních 
ukazatelů. Meziročně je ukazatel relativně nestálý. Oproti ostatním hodnoceným 
podnikům vychází tento podnik dle tohoto ukazatele nejhůře.  
 

 Syner 
Ukazatel je meziročně přibližně stálý s velmi jemnou meziročně klesající 
tendencí, což je žádoucí. V roce 2019 dosáhl ukazatel hodnoty 42. 
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6.4 Ukazatele zadluženosti 
Tyto ukazatele podávají informace o tom, jak podniky nakládají s cizími zdroji a jak jsou 
schopny platit své závazky. 

  
Graf č.5 - Ukazatele zadluženosti [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 
 

Na první pohled se zdá, že všechny tři hodnocené společnosti jsou vyrovnané, avšak BAK 
lehce vede, jelikož jeho konzervativní uvažování zajišťuje společnosti stabilní meziroční 
pozici. 

 

6.4.1 Ukazatel věřitelského rizika 

 BAK 
Meziročně je ukazatel velmi stálý a jeho hodnota se pohybuje okolo 0,6. Takovýto 
stav lze považovat za dobrý. 
 

 SMP 
Meziročně stav tohoto ukazatele lehce kolísá a pohybuje se okolo hodnoty 0,6. Je 
vhodnější, pokud je ukazatel stálý. 
 

 Syner 
Meziročně lehce kolísá, avšak drží si svou hodnotu kolem 0,7. Tím se stává mírně 
rizikovějším, než předchozí dvě společnosti.  
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6.4.2 Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 

 BAK 
Hodnota tohoto a předchozího ukazatele by měla dát dohromady přibližně číslo 
1, což odpovídá. Meziročně je ukazatel stálý a to přibližně na hodnotě lehce pod 
0,4. 
 

 SMP 
Tento a předchozí ukazatel by měl dát dohromady číslo 1, což odpovídá i přes 
meziroční výkyvy. Hodnota se drží přibližně kolem hodnoty 0,4. 
 

 Syner 
I u této společnosti dávají oba ukazatele dohromady přibližně číslo 1. Jeho 
hodnota se pohybuje přibližně kolem čísla 0,3. 
 

6.4.3 Index finanční páky 

 BAK 
Pohybuje se okolo hodnoty 2,75. Značí, že na 1 korunu hodnoty vlastního kapitálu 
připadá přibližně 2,75 korun, se kterými společnost nakládá. V tomto případě by 
byla vhodná mírně vyšší hodnota, avšak to přináší také vyšší riziko. 
 

 SMP 
Zde se ukazatel meziročně velice liší a pohybuje se od hodnoty přibližně 2 po 
hodnotu přibližně 4, avšak mezi těmito hodnotami je velký rozestup. 
 

 Syner 
Hodnoty jsou meziročně velice skokové a pohybují se od hodnoty přibližně 2,5 
až po hodnotu přibližně 4. Rozestupy nejsou tak markantní, jako u firmy SMP a 
zároveň hodnoty více pokrývají i střední hodnoty.  
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6.5 Ukazatele likvidity 
Jsou to ukazatele, udávající schopnost podniku splácet své závazky. Lépe řečeno je to 
poměr krátkodobých závazků a různých druhů likvidních aktiv. Častěji se však používají 
ukazatele vycházející z tokové veličiny cash flow z provozní činnosti, které jsou uvedeny 
dále. 

 
Graf č.6 - Ukazatele likvidity [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 
Hned z prvního pohledu je zřejmé, že společnost Syner je velice riskantní společnost a ač 
se to doposud nezdálo, v období 2015 až 2017 měla velice riskantně nastavené finance, 
což lze vyčíst z ukazatele okamžité likvidity. Taktéž firma SMP měla na jednu stranu 
riskantní rok 2018, kde ukazatel okamžité likvidity byl velice přiblížen hodnotě 0, avšak 
na stranu druhou ukazatele běžné a pohotové likvidity jsou velice vysoké a prostředky 
v nich vázané nejsou řádně využity. BAK má ukazatele likvidity optimálně rozloženy a 
snadno tak pokrývá jak dlouhodobé, tak krátkodobé závazky. 
 

6.5.1 Běžná likvidita 

 BAK 
Hodnota ukazatele se nachází mírně pod doporučenou hodnotou (1,8 - 2,5). 
Ukazatel je však meziročně stálý a není předpokládán výskyt problémů 
s likviditou podniku. 
 

 SMP 
Tento ukazatel je meziročně velice nestálý a pohybuje se jak nad horní hranicí 
doporučených hodnot tohoto ukazatele, tak i pod jeho spodní hranicí (1,8 - 2,5). 
Podnik tedy v roce 2017 zadržuje příliš mnoho nevyužitého majetku a na druhou 
stranu se v roce 2019 pohybuje pod spodní hranicí doporučených hodnot, kde je 
likvidita naopak nižší, avšak stále únosná. 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19

U
KA

ZA
TE

L 
LI

KV
ID

IT
Y

ROK

Ukazatele likvidity

běžná likvidita pohotová likvidita okamžitá likvidita

BAK SMP Syner 



76 
 

 Syner 
Ukazatel je obdobně jako u společnosti BAK mírně pod doporučenými 
hodnotami, avšak meziročně se jeho hodnoty drží na přibližně stejné hladině a 
nepředpokládají se vážnější problémy s likviditou podniku. 
 

6.5.2 Pohotová likvidita 

 BAK 
Hodnoty jsou přibližně srovnatelné s hodnotami předchozího ukazatele co se týče 
tvaru křivky. Pohybuje se v rozmezí doporučených hodnot a to mezi 1 - 1,5. 
Meziročně je ukazatel také stálý a nepředpokládají se problémy s likviditou. 
 

 SMP 
Ukazatel kopíruje křivku ukazatele běžné likvidity pouze s o něco nižšími 
hodnotami. Nachází se však nad doporučeným intervalem hodnot (1 - 1,5), kromě 
roku 2019, kdy se nachází na horní hranici tohoto intervalu. Platí tedy, že majetek 
společnosti není plně využit. 
 

 Syner 
I zde platí, že jsou ukazatele přibližně shodné s ukazateli běžné likvidity. 
Hodnotově se pohybují v doporučeném intervalu (1 - 1,5). Meziročně je ukazatel 
také relativně stálý a nepředpokládají se výraznější problémy s likviditou 
podniku. 
 

6.5.3 Okamžitá likvidita 

 BAK 
Hodnoty jsou lehce pod doporučenými hodnotami, avšak meziročně velice 
stabilní a tím lze zaručit potřebnou likviditu i v budoucnu.  
 

 SMP 
V roce 2018 je hodnota tohoto ukazatele 0,025, což je velice riskantní a indikuje 
možnou neschopnost splácet své závazky. V následujícím roce je však ukazatel 
zpět na původních hodnotách a podnik tedy není vyhodnocen jako rizikový, co se 
okamžité likvidity týče. 
 

 Syner 
V letech 2015 až 2017 jsou jeho hodnoty velice alarmující a to těsně nad 0. Lze 
tedy sledovat, že ačkoliv jinak bezproblémový podnik, měl v minulosti problémy 
s likviditou a mohl se velice jednoduše ocitnout ve finančních problémech. 
V následujících letech se však vrátily hodnoty téměř do normálu a v roce 2019 
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byla hodnota tohoto ukazatele 0,125, což je sice pod doporučenými hodnotami, 
avšak je vidět meziroční mírný růst. 
 

6.6 Ukazatele provozní 
Tyto ukazatele se zaměřují zejména na vnitřní vývoj podniku. Jsou založeny zejména na 
nákladech. 

 
Graf č.7 - Ukazatele provozní [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 
Společnost Syner vede co se týče průměrného výdělku a je přibližně na stejné úrovni, 
jako BAK v produktivitě práce z přidané hodnoty. Největší počet zaměstnanců má 
s přehledem SMP. 

 

6.6.1 Produktivita práce z přidané hodnoty 

 BAK 
V roce 2016 je hodnota ukazatele velice nízká a to 37. Z této hodnoty se však 
společnost velice rychle „zvedla“ a na konci roku 2019 byla hodnota ukazatele 
1 170. Jak je zřejmé z grafu, ukazatel je od roku 2016 velice meziročně stoupající, 
avšak srovnáme-li tento postup s grafy ostatních hodnocených společností, lze 
předpokládat, že hodnota ukazatele v roce 2020 bude nižší jak z důvodu 
kontinuity grafu, tak z důvodu probíhající COVID-19 pandemie.  
 

 SMP 
Meziročně je tento ukazatel velice nestálý a jeho hodnoty se každoročně velice 
liší. Poslední známou hodnotou v roce 2019 je 452, což je nízká hodnota 
v porovnání s ostatními hodnocenými podniky. Pokud společnost bude i nadále 
pokračovat v doposud stanoveném trendu, bude v roce 2020 jeho hodnota opět 
vyšší, i navzdory probíhající COVOD-19 situaci.  
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 Syner 
Od roku 2015 má ukazatel rostoucí tendenci, avšak v roce 2019 proběhl propad 
ukazatele na hodnotu 701. Dá se předpokládat, že se jedná pouze o anomálii a v 
dalších letech bude ukazatel opět na vyšších hodnotách. 
 

6.6.2 Počet zaměstnanců 

 BAK 
Meziročně je počet zaměstnanců klesající, avšak v letech 2018 a 2019 se zdá, že 
pád počtu zaměstnanců se zastavil. Pád počtu zaměstnanců lze přisuzovat končící 
krizi na začátku sledovaného období. Vzhledem k novému náboru pracovníků lze 
předpokládat, že v roce 2020 počet pracovníků vzrostl. 
 

 SMP 
Meziročně je hodnota počtu zaměstnanců relativně nestálá, avšak stále si drží 
přibližně stejnou průměrnou hladinu. 
 

 Syner 
V prvních třech letech lze pozorovat výraznější růst v počtu zaměstnanců, avšak 
ve druhé polovině sledovaného období jejich počet opět klesá. Tento fakt je 
zajímavý zejména vzhledem ke končící krizi v letech 2015 - 2016, kde počet 
zaměstnanců rostl. 
 

6.6.3 Průměrný výdělek 

 BAK 
Vzhledem k faktu, že průměrný výdělek meziročně roste a počet zaměstnanců 
klesá, lze předpokládat, že byli propuštěni zejména zaměstnanci z nižší mzdové 
třídy. Tento fakt je také určitě posilněn skutečností, že mzda každoročně ve 
většině společností roste minimálně tak, aby byla pokryta alespoň inflace. 
 

 SMP 
Z vývoje tohoto ukazatele a vývoje počtu zaměstnanců lze konstatovat, že na 
začátku sledovaného období byli nově zaměstnáni zejména zaměstnanci z nižší 
mzdové třídy, jelikož počet zaměstnanců rostl, avšak průměrný výdělek klesal. 
Na konci hodnoceného období je pro změnu jasně zřetelné, že vedle zaměstnanců 
z nižší mzdové třídy byli nově zaměstnáni také noví zaměstnanci z vyšší mzdové 
třídy. Tento předpoklad je založen zejména na růstu počtu zaměstnanců, a zároveň 
růstu průměrného výdělku ve společnosti. 
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 Syner 
Zhodnotíme-li tento ukazatel zároveň s počtem zaměstnanců ve společnosti, 
můžeme více než s jistotou říci, že na začátku sledovaného období (2015 - 2017) 
proběhl nábor pracovníků z nižších mzdových skupin a ve druhé polovině 
sledovaného období proběhlo jejich propuštění. Takovýto stav lze vyložit dvěma 
způsoby. První je, že firma chtěla zajistit práci lidem v právě končící krizi a tím 
posílit ekonomickou stabilitu kraje, ve kterém podniká. Druhá možnost je, že 
v období končící krize byly velice nízké hypoteční sazby a z tohoto důvodu 
docházelo k mnohem vyššímu počtu budování nových staveb. Z toho důvodu 
firma potřebovala více pracovníků, které však ve druhé polovině sledovaného 
období byla nucena propustit, jelikož „hypoteční boom“ skončil. 

 

6.7 Ukazatele na bázi cash flow 
Tyto ukazatele jsou zaměřeny převážně na varování před možnými problémy se 
splácením. Vycházejí zejména z jiných poměrových ukazatelů kde je zisk nahrazen cash 
flow z provozní činnosti. 

 
Graf č.8 - Ukazatele na bázi cash flow 1/2 [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 
Na první pohled se zdá, že společnost BAK má v ohledu ukazatelů cash flow jasnou 
převahu, avšak politika SMP takovýto vývoj jejich ukazatelů cash flow umožňuje a zdá 
se, že i podporuje. Dá se tedy předpokládat, stejně jak tomu bylo již u doby obratu 
závazků, že společnost se zabývá zejména rozsáhlými zakázkami, které trvají déle, než 
jeden rok a zřejmě za ně dostává zaplaceno až po jejich dokončení. Co se však 
věřitelského rizika týče, je tento způsob vedení firmy velice riskantní. Společnost Syner 
je relativně vyrovnaná a meziročně generuje kladné cash flow z provozní činnosti, avšak 
hodnoty některých ukazatelů jsou velice nízké a v některých případech blížící se až k 0. 
U společností BAK a Syner nebylo možno dohledat cash flow za rok 2015, proto jejich 
ukazatele začínají až od roku 2016. 
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6.7.1 CF rentabilita aktiv 

 BAK 
Ukazatel je v prvním roce (2016) záporný, jelikož hodnota cash flow z provozní 
činnosti byla v záporných číslech, avšak v dalších letech se pohyboval již 
v číslech kladných a meziročně má rostoucí tendenci. Pro rok 2015 nebylo možné 
zajistit výkaz cash flow, z tohoto důvodu ukazatel začíná v roce 2016. 
 

 SMP 
V prvních 4 letech sledovaného období má ukazatel záporné hodnoty a až v roce 
2019 jsou jeho hodnoty kladné. Meziročně je ukazatel velice nestálý a nelze jasně 
určit, jestli má rostoucí, či klesající tendenci. 
 

 Syner 
V prvním roce, stejně jako u společnosti BAK, je ukazatel záporný, avšak 
v následujících letech se podnik dostal na kladné hodnoty a překonal tak krizi. 
Meziročně je ukazatel rostoucí.  
 

6.7.2 CF rentabilita celkového kapitálu  

 BAK 
Ukazatel téměř kopíruje tvar křivky CF rentability aktiv a má tedy i stejný 
meziroční vývoj. V roce 2019 má hodnotu 6,7 % a toto číslo by mělo být vyšší, 
než je úroková sazba půjček společnosti. Tuto sazbu však nebylo možné zjistit, 
lze tedy pouze předpokládat, že úroková sazba je nižší, než 6,7 %, což je 
pravděpodobné.  
 

 SMP 
I tento ukazatel má obdobný tvar, jako je tomu u CF rentability aktiv. Jeho 
hodnota pro rok 2019 je 10,5 %. Opět platí, že by tato hodnota měla být vyšší, než 
je hodnota úrokové sazby z půjček společnosti. Úroková sazba však nebyla možná 
zjistit a proto lze pouze předpokládat, že tato hodnota úrokové sazby je nižší, což 
je pravděpodobné. 
 

 Syner 
Tento ukazatel téměř kopíruje CF rentability aktiv. Jeho hodnota v roce 2019 je 
2,8 %. Tato hodnota by měla být vyšší, než je úroková sazba z půjček. Vzhledem 
k tomu, že úroková sazba nebyla možná dohledat, nelze s jistotou říci, že je tato 
hodnota vyšší. Vzhledem k výši tohoto ukazatele lze však předpokládat, že 
úroková sazba bude o něco vyšší a proto by podnik neměl nabírat nové úvěry. 
 



81 
 

6.7.3 CF rentabilita tržeb 

 BAK 
Meziroční růst tohoto ukazatele je žádoucí a lze tedy říci, že dle tohoto ukazatele 
je podnik v dobrém stavu. V roce 2019 byla jeho hodnota 0,045. Což znamená, že 
4,5 % hodnoty tržeb se uchová pro podnik ve formě cash flow z provozní činnosti.  
 

 SMP 
Stejně jako předchozí ukazatele, i tento má přibližně stejný meziroční vývoj. Opět 
platí, že první 4 roky sledovaného období má ukazatel záporné hodnoty, avšak 
v posledním roce se podnik dostává na hodnotu kladnou a to konkrétně 0,13. 
Z toho plyne, že 13 % tržeb se uchovalo v podniku ve formě cash flow z provozní 
činnosti. 
 

 Syner 
Ukazatel je opět stejného charakteru, jako předchozí CF ukazatele. Jeho hodnota 
v roce 2019 byla 0,015. To znamená, že 1,5 % hodnoty tržeb podniku v něm také 
zůstala ve formě cash flow z provozní činnosti. Tato hodnota je velice nízká. 
 

6.7.4 CF solventnosti/stupeň oddlužení 

 BAK 
Doporučenou hodnotou tohoto ukazatele je 20 % - 30 % avšak v roce 2019 byla 
jeho hodnota pouze 10,6 %. To značí riziko v ohledu splácení dluhů společnosti. 
Meziročně je však tato hodnota rostoucí, proto lze tedy předpokládat, že podnik 
se dostává z nepříjemné situace způsobené krizí. Jediným rizikovým faktorem 
tedy zůstává současná pandemie COVID-19, která může ovlivnit vývoj tohoto 
ukazatele.  
 

 SMP 
Hodnota tohoto ukazatele je v roce 2019 na hodnotě 14,1 %. Ani tento podnik 
nedosahuje minimální doporučené hodnoty, což je 20 %. Také vzhledem k situaci 
v přechozích letech lze tento podnik označit za rizikový, co se týče solventnosti. 
Vývoj ukazatele je opět srovnatelný s vývojem předcházejících CF ukazatelů. 
 

 Syner 
V roce 2019 je hodnota tohoto ukazatele 4 % což je velice málo a nedosahuje ani 
z daleka na doporučené hodnoty, které jsou 20 % - 30 %. Ačkoliv je ukazatel 
meziročně rostoucí, lze tento ukazatel pro tento podnik označit za rizikový faktor. 
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6.7.5 Likvidita z cash flow 

 BAK 
Hodnota ukazatele meziročně stoupá, stejně jako je tomu u ostatních ukazatelů na 
bázi CF. V roce 2019 se jeho hodnota dostala na 14,1 %. To znamená, že 14,1 % 
krátkodobých závazků je pokryto z cash flow z provozní činnosti. 
 

 SMP 
Ukazatel je meziročně stejně nestálý, jako je tomu u ostatních ukazatelů na bázi 
cash flow. Od roku 2015 do roku 2018 se ukazatel pohybuje v záporných číslech. 
Pouze v roce 2019 je jeho hodnota kladná a to 17,1 %.  
 

 Syner 
I tento ukazatel se vyvíjí stejně jako ostatní předchozí ukazatele na bázi cash flow. 
Meziročně je tedy rostoucí a v roce 2019 byla jeho hodnota 4,5 %. Tato hodnota 
je velice nízká.  
 

6.7.6 CF rentabilita vlastního kapitálu 

 BAK 
V roce 2019 byla jeho hodnota na 18 %, což je hodnota velice příznivá. Meziročně 
je hodnota ukazatele rostoucí. Křivka opět kopíruje svým tvarem ostatní ukazatele 
na bázi cash flow. 
 

 SMP 
V roce 2019 hodnota ukazatele „skočila“ na vysokých 40,9 %. Po zbytek 
sledovaného období však hodnota ukazatele byla záporná. Nejnižší hodnotou byla 
v roce 2015 hodnota -34,5 %. Z tohoto důvodu lze opět konstatovat, že po 
provozní stránce je podnik velmi riskantní. 
 

 Syner 
Ukazatel je v prvním roce (2016) opět záporný. Na konci roku 2019 je jeho 
hodnota 9,6 %, což je relativně málo, avšak stále se drží v kladných hodnotách a 
meziročně má stálou rostoucí tendenci. 
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Graf č.9 - Ukazatele na bázi cash flow 2/2 [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

6.7.7 CF splácení dluhů 

 BAK 
Kromě roku 2016, kdy se ukazatel nachází v záporných číslech je hodnota tohoto 
ukazatele velice dobrá. V roce 2019 má ukazatel hodnotu 9,4 let, což značí, že 
udrží-li si podnik stejnou cash flow jako v tomto roce, byl by schopen splatit 
všechny své nynější závazky za 9,4 let. 
 

 SMP 
Cash flow z provozní činnosti se v prvních 4 letech nachází v záporných 
hodnotách, což se odráží také na tomto ukazateli. Jediná kladná hodnota nastala 
v roce 2019, kdy hodnota ukazatele dosáhla 7 let.  
 

 Syner 
Ukazatel je meziročně velice nestálý a v prvním roce se nachází v záporné 
hodnotě, v roce druhém až na hodnotě 177 let , avšak poté má klesající tendenci 
a v posledním roce se relativně ustálil na hodnotě 25,3 let. Tato hodnota je však 
stále velmi vysoká. 
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6.8 Altmanův model (ZETA) 
Zaměřuje se především na predikci bankrotu podniku. V českých podmínkách je však 
tento ukazatel velice diskutabilní, avšak i přesto velmi často používaný. 

 
Graf č.10 - Altmanův model (ZETA) [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Meziročně je tento ukazatel rostoucí, což je velice žádoucí. I přes tuto skutečnost 
se však podnik nachází v šedé zóně, kde nelze jednoznačně určit, zda je podnik 
v dobré, či špatné finanční situaci (1,2 - 2,9).  
 

 SMP 
Meziročně má ukazatel zejména klesající tendenci a jeho hodnoty se pohybují 
v šedé zóně, kde nelze jednoznačně určit stav podniku, avšak v posledním 
sledovaném roce (2019) je jeho hodnota 1,077, což je již pod hranicí šedé zóny a 
značí, že podniku hrozí finanční problémy. 
 

 Syner 
V prvních třech letech je ukazatel přibližně stálý na hodnotě kolem 1,8 a poté 
v následujících dvou letech skokově zvýšil svou hodnotu přibližně na 2,23. Tato 
hodnota se stále nachází v šedé zóně a nelze tak jednoznačně určit, zda je podnik 
v dobrém, či špatném stavu, avšak jeho meziroční vývoj je rostoucí, což je velice 
žádoucí. 
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6.9 Z-skóre 
Tento ukazatel je pouze modifikovaný ukazatel ZETA, který je mnohem vhodnější pro 
české ekonomické podmínky.  

 
Graf č.11 - Z-skóre [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Meziročně je tendence ukazatele rostoucí, což je žádoucí. V roce 2019 je jeho 
hodnota 2,18, což je stále na hranici šedé zóny (1,1 - 2,6). Z tohoto důvodu tedy 
nelze s jistotou říci, jestli je podnik v dobré, či špatné finanční situaci, avšak díky 
meziročnímu stálému růstu hodnot ukazatele lze předpokládat, že se podnik za 
několik let dostane mezi podniky v příznivé finanční situaci.  
 

 SMP 
Ukazatel je meziročně velmi nestálý. V letech 2016 - 2018 je jeho hodnota velice 
příznivá, téměř 5, avšak v letech 2015 a 2019 je jeho hodnota na hranici šedé zóny, 
kdy nelze s jistotou říci, zda je podnik v dobrém, či špatném finančním stavu.  
 

 Syner 
Ukazatel je meziročně mírně nestálý, avšak drží si svou pozici přibližně na 
hodnotě 3, což jej řadí mezi podniky v příznivé finanční situaci.  
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6.10 IN99 
Ukazatel vytvořen speciálně pro české podniky. 

 
Graf č.12 - IN99 [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Meziročně je ukazatel rostoucí, což je žádoucí, avšak jen těsně se nachází v šedé 
zóně (0,684 - 2,07), kde nelze s jistotou stanovit, je-li podnik v příznivé situaci, či 
nikoliv. Pouze na základě meziročního růstu hodnot lze odhadnout, že se 
pravděpodobně v průběhu několika let podnik dle tohoto ukazatele „dostane“ do 
skupiny podniků s příznivou finanční situací. 
 

 SMP 
Hodnota ukazatele je průměrně meziročně klesající a v roce 2019 se dokonce 
hodnota dostala na 0,444. To podnik zařadilo do skupiny společností, kterým 
hrozí finanční problémy. 
 

 Syner 
Ukazatel je meziročně rostoucí, avšak stále se nachází v šedé zóně, kde nelze 
jednoznačně určit stav podniku. Na základě meziročního růstu lze pouze 
odhadnout, že se podniku daří dobře a za několik let se pravděpodobně „dostane“ 
mezi podniky, které jsou dle tohoto ukazatele v příznivé finanční situaci.  
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6.11 IN05 
Upravený ukazatel IN99, kde jsou opraveny některé ukazatele a váhy. 

 
Graf č.13 - IN05 [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Meziročně je ukazatel rostoucí, avšak nachází se těsně v šedé zóně. V roce 2019 
měl hodnotu 1,138 a hranicí pro šedou zónu je 0,9 - 1,6. V následujících letech je 
možné, že se společnost „dostane“ mezi společnosti s příznivou finanční situací. 
 

 SMP 
Ukazatel je meziročně relativně nestálý a meziročně od roku 2016 lehce klesá. 
V roce 2019 měl hodnotu 0,889, což je těsně pod hranicí šedé zóny a společnost 
se tak řadí mezi podniky, kterým hrozí finanční problémy.  
 

 Syner 
Meziročně je ukazatel lehce rostoucí, což je žádoucí a v roce 2019 se nachází na 
hodnotě 0,936. Tímto se tedy těsně zařazuje do šedé zóny (0,9 - 1,6). Nelze tedy 
s přesností určit stav podniku, avšak vzhledem k mírně rostoucímu tempu lze 
podnik zařadit mezi relativně zdravé podniky. 
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6.12 Tafflerův model 
Jedná se o bankrotní model, který určuje, zda se podnik nachází v dobré, či špatné 
finanční situaci. 

 
Graf č.14 - Tafflerův model [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Meziročně rostoucí tendence. V roce 2019 má hodnotu 0,225, což je vyšší než 
doporučená hodnota 0. Podnik lze tedy zařadit mezi podniky s dobrým finančním 
stavem. 
 

 SMP 
Meziročně lehce klesající tendence. V roce 2019 má hodnotu 0,191, což je vyšší, 
než je doporučená hodnota 0. Podnik tedy lze zařadit i přes klesající tendenci mezi 
podniky s dobrou finanční situací.  
 

 Syner 
Meziročně lehce rostoucí tendence. V roce 2019 má hodnotu 0,262, což je nevyšší 
hodnota z hodnocených podniků a zařazuje se tak mezi podniky, které jsou 
v dobré finanční situaci.  
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6.13 Modifikovaný Tafflerův model 
Tento ukazatel je modifikovaný Tafflerův model. Byla zde provedena pouze jedna 
změna, a to modifikace posledního ukazatele. 

 
Graf č.15 - Modifikovaný Tafflerův model [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Tendence ukazatele je meziročně rostoucí. V roce 2019 je jeho hodnota 0,478, což 
podnik řadí mezi podniky v dobrém finančním stavu.  
 

 SMP 
Hodnota ukazatele je meziročně lehce klesající. V roce 2019 měl hodnotu 0,402, 
což však podnik stále řadí mezi podniky v dobrém finančním stavu.  
 

 Syner 
Ukazatel je meziročně lehce rostoucí. V roce 2019 byla jeho hodnota 0,603, což 
podnik řadí mezi podniky v dobrém finančním stavu. 
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6.14 Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy (BA I) 
Jedná se o jeden ze tří bilančních analýz podle Rudolfa Douchy. První z nich není příliš 
vhodný pro mezipodnikové srovnávání, proto pro následné srovnání podniků je vhodnější 
použít až následující bilanční analýzu s číslem II. 

 
Graf č.16 - Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy [vlastní tvorba, zdroj dat účetní 

závěrka] 
 

 BAK 
Meziročně je ukazatel rostoucí. V roce 2019 je jeho hodnota 0,633, což jej řadí do 
šedé zóny, kde nelze s jistotou říci, zda je podnik v dobré, či špatné finanční 
situaci (0,5 - 1,0). Meziroční růst však indikuje, že podnik je stále v lepším 
finančním stavu.  
 

 SMP 
Ukazatel je meziročně lehce klesající. V roce 2019 byla jeho hodnota 0,703, což 
jej řadí do šedé zóny, kde nelze s jistotou říci, v jakém je podnik stavu po finanční 
stránce. Alarmujícím faktem je, že je ukazatel meziročně klesající. 
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 Syner 
Ukazatel meziročně roste a v roce 2019 dosahuje hodnoty 2,306, což podnik řadí 
mezi naprosto finančně zdravé podniky. 
 

6.15 Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy (BA II) 
Tato bilanční analýza je vhodná pro mezipodnikové srovnávání a je založena na téměř 
20-ti ukazatelích. 

 
Graf č.17 - Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy [vlastní tvorba, zdroj dat účetní 

závěrka] 
 

 BAK 
Ukazatel je meziročně rostoucí. Pouze v roce 2016 nastal propad z důvodu velmi 
nízké přidané hodnoty v kombinaci se zápornou hodnotou EAT. V roce 2019 měl 
ukazatel hodnotu 0,693, což podnik řadí do šedé zóny (0,5 - 1,0), kde nelze určit, 
zda je na tom podnik finančně dobře, či nikoliv. Vzhledem k rostoucí tendenci 
však lze předpokládat, že si podnik vede finančně dobře. 
 

 SMP 
Ukazatel je meziročně lehce klesající. V roce 2019 má hodnotu 0,628, což jej řadí 
do šedé zóny, kde nelze s jistotou určit, zda je podnik v dobré, či špatné finanční 
situaci. Vzhledem ke klesající tendenci ukazatele lze tento fakt brát jako indikaci 
možných finančních problémů. 
 

 Syner 
Ukazatel má meziročně rostoucí hodnoty. V roce 2019 byla jeho hodnota 1,187, 
což podnik řadí mezi podniky s dobrou finanční situací.  
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6.16 Kralickův quicktest 
Ukazatel založený na čtyřech ukazatelích, kde první dva ukazatele hodnotí finanční 
stabilitu a druhé dva výnosovou situaci podniku. Ty jsou poté přepočítány na výsledný 
ukazatel. 

 
Graf č.18 - Kralickův quicktest [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Ukazatel je meziročně lehce rostoucí. V roce 2019 měl hodnotu 2, což jej řadí do 
šedé zóny (1 - 3), kde nelze jednoznačně určit finanční stav podniku.  
 

 SMP 
Hodnota ukazatele je meziročně rostoucí. V roce 2019 byla jeho hodnota 2,5, což 
jej řadí do šedé zóny, kde nelze jednoznačně určit v jakém je podnik finančním 
stavu.  
 

 Syner 
Meziročně je ukazatel lehce rostoucí. V roce 2019 je jeho hodnota 2, což podnik 
řadí do šedé zóny, kde nelze jednoznačně určit jeho finanční stav. 
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6.17 Index bonity 
Ukazatel rozděluje podniky na bankrotní a bonitní. Obecně podniky s hodnotou 1 a výše 
jsou v dobré finanční situaci. 

 
Graf č.19 - Index bonity [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Meziročně má ukazatel rostoucí tendenci. V roce 2019 byla jeho hodnota 0,5, což 
jej řadí mezi podniky s problematickou finanční situací (0 - 1). Vzhledem 
k rostoucí tendenci lze předpokládat, že se podnik brzy zařadí mezi podniky 
s dobrou finanční situací. 
 

 SMP 
Ukazatel je meziročně nestálý a jeho hodnota v roce 2019 byla 0,3, což jej řadí 
mezi podniky s problematickou finanční situací (0 - 1). Vzhledem k jeho 
dosavadnímu vývoji lze předpokládat, že ukazatel bude mít nadále hodnoty kolem 
0,5. 
 

 Syner 
Ukazatel je meziročně stálý a drží si svou hodnotu přibližně na 0,5, což jej řadí 
mezi podniky s problematickou finanční situací. Další vývoj lze předpokládat i 
nadále v blízkosti hodnoty 0,5. 
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6.18 Beermanova diskriminační funkce 
Tento ukazatel je doporučen používat pro výrobní a řemeslné podniky. Používají se pro 
vyhodnocení současné situace podniku a následný odhad situace v budoucnosti.  

 
Graf č.20 - Beermanova diskriminační funkce [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Ukazatel je meziročně velice mírně rostoucí, ale stále se drží přibližně kolem 
hodnoty 0,6, což jej řadí mezi podniky se špatnou finanční situací. Z důvodu velmi 
jemného růstu ukazatele je toto indikace, že se v budoucnu může podnik ocitnout 
ve finančních potížích. 
 

 SMP 
Ukazatel je meziročně klesající, což je žádoucí, a v roce 2019 má hodnotu 0,4, 
což jej však stále řadí mezi podniky se špatnou finanční situací. Vzhledem 
k meziročnímu poklesu ukazatele lze předpokládat, že se společnosti bude 
v následujících letech dařit dobře.  
 

 Syner 
Ukazatel je meziročně rostoucí, což není žádoucí a v roce 2019 má hodnotu 0,58, 
což jej řadí mezi podniky se špatnou finanční situací. Vzhledem k jeho rostoucí 
tendenci lze tento fakt brát jako indikaci možných finančních potíží v budoucnu. 
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6.19 Srovnání obratu s HDP ČR 

 
Graf č.21 - Srovnání obratu s HDP ČR [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka a 

[https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/]] 
 

 BAK 
Dle grafu je patrné, že od roku 2015, do roku 2018 je v poměru s HDP ČR obrat 
společnosti lehce klesající. V posledním sledovaném roce, a to 2019, je viditelný 
relativně silný růst hodnoty, což značí, že společnost si vylepšila své postavení 
v ČR. 
 

 SMP 
Zde je patrný růst hodnoty mezi lety 2015 a 2016, avšak od té doby je viditelný 
meziroční pokles na ještě nižší hodnotu, než na začátku sledovaného období. 
Z tohoto důvodu lze konstatovat, že společnosti SMP meziročně klesá postavení 
v ČR.  
 

 Syner 
Mezi lety 2015 až 2017 je ukazatel velice silně rostoucí, avšak dále pokračuje 
mírným meziročním poklesem. Jak je z grafu patrné, všechny tři sledované 
podniky měly na začátku sledovaného období přibližně stejné obraty, avšak 
společnosti Syner se podařilo svůj obrat vyzdvihnout téměř na dvojnásobek za 
pouhé dva roky, což je pro podnik velice pozitivní.  
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6.20 Srovnání vývoje některých dat z účetní závěrky 

 
Graf č.22 - Dlouhodobý majetek [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Z grafu je jasně patrné, že hodnota dlouhodobého hmotného majetku meziročně 
klesá, což je způsobeno převážně odpisy. Lze tedy jasně vidět, že nákupy nového 
dlouhodobého hmotného majetku neprobíhá, případně ve velmi malém množství, 
avšak dlouhodobá finanční majetek meziročně roste, což lze vyhodnotit jako 
pozitivní vývoj. Tento majetek má hodnotu převážně v podílech - ovládané nebo 
ovládající osoby, což značí, že společnost pravděpodobně investuje peníze pro 
případ budoucí krize pro zajištění finanční stability. 
 

 SMP 
Společnost má meziročně téměř neměnné hodnoty obou majetků. Značí to tedy, 
že odpisy jsou dorovnány nákupy nového majetku, ale meziročně si drží stále 
stejnou hodnotu, se kterou je společnost zřejmě spokojená.  
 

 Syner 
Ze všech sledovaných podniků má právě společnost Syner obě hodnoty nejnižší. 
Cos e týče hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, ta je velice nízká a lze 
předpokládat, že společnost veškeré své kanceláře nabývá skrze pronájem. Co se 
týče dlouhodobého finančního majetku, ten je meziročně klesající což také nelze 
hodnotit pozitivně a lze předpokládat, že v případě krize se společnost může 
dostat do finančních problémů. 
 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19

TI
S.

 K
Č

ROK

Dlouhodobý majetek

dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek

BAK SMP Syner 



97 
 

 
Graf č.23 - Pohledávky x Závazky [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Pohledávky i závazky jsou velice propojené a v závislosti na vývoji jedné hodnoty 
se zvyšuje, případně snižuje i hodnota druhá. Jako jediná společnost má 
pohledávky nižší, než závazky, což lze však jednoduše vysvětlit, a to krátkou 
dobou splatnosti pohledávek, případě velmi dlouhou dobou splatnosti závazků. 
V obou případech lze však tuto situaci hodnotit pozitivně. Problémový vývoj by 
to byl za předpokladu, že závazky za celý rok jsou opravdu vyšší, než pohledávky, 
avšak vzhledem k relativně stálému vývoji tohoto stavu a také vzhledem k tomu, 
že společnost má stále kladné peněžní toky, lze předpokládat, že je pravdivé první 
tvrzení.  
 

 SMP 
Společnost má taktéž velmi úzce spojen vývoj obou hodnot. V prvních 4 letech 
jsou hodnoty relativně stálé, avšak v posledním sledovaném roce 2019 hodnoty 
velmi dramaticky vzrostly u pohledávek o více než třetinu a u závazků přibližně 
o polovinu. To lze pravděpodobně klást za vinu nepravidelnému příjmu ze 
zakázek, což lze vyhodnotit jako rizikové. 
 

 Syner 
Jak už bylo zřejmé z obratu, i zde v prvních třech letech hodnoty velmi výrazně 
rostou, avšak ve druhé polovině sledovaného období hodnoty výrazně klesly. 
Hodnoty jsou taktéž mezi sebou velmi spjaty a v případě růstu, či pádu jedné 
z hodnot, kopíruje tento trend i druhá hodnota. Vývoj lze hodnotit relativně 
pozitivně. 
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Graf č.24 - Peněžní prostředky x Cash flow [vlastní tvorba, zdroj dat účetní závěrka] 

 

 BAK 
Jelikož v prvním sledovaném roce nebylo možno dohledat hodnoty cash flow, 
byla tato hodnota z hodnocení vynechána. Z grafu je patrné, že peněžní 
prostředky jsou meziročně spíše rostoucí, což je pozitivní, avšak v roce 2019 
hodnota stoupla o relativně vysokou hodnotu a bylo by vhodné nabyté peněžní 
prostředky investovat. Co se týče cash flow, je patrné, že v roce 2017 byla 
hodnota záporná, avšak v ostatních sledovaných letech je hodnota kladná a 
veškeré záporné hodnoty jsou několikanásobně převýšeny.  
 

 SMP 
Hodnota peněžních prostředků je meziročně velice klesající a až v posledním 
roce skokově velmi narostla. Co se týče cash flow, v letech 2015 až 2018 byly 
hodnoty záporné a až v posledním roce 2019 byla hodnota cash flow velmi 
vysoká. V roce 2018 došlo k poklesu peněžních prostředků téměř na nulu, což je 
velice riskantní.  
 

 Syner 
V roce 2015 nebylo možné dohledat hodnoty cash flow, a proto v tomto roce 
není uvedena. Vývoj obou hodnot je velice podobný, jako u společnosti BAK. 
Rozdíl je víceméně pouze v roce 2018, kde došlo k výrazně vyššímu peněžnímu 
toku, než u společnosti BAK. 
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7 Srovnání testovaných podniků 
V této kapitole proběhne shrnutí poznatků z minulé kapitoly a jejich vyhodnocení.  
V přehledné tabulce bude provedeno bodování každé skupiny ukazatelů a následně 
proběhne vyhodnocení tří sledovaných podniků v otázce, který z nich je po finanční 
stránce v nejlepším stavu. 
 
Bodování proběhne na základě vyhodnocení jednotlivých skupin ukazatelů, a to na 
stupnici 1 - 10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší. Ke každé skupině ukazatelů budou 
přiřazeny váhy, na základě jejich vypovídající schopnosti. Tato vypovídající schopnost je 
buď odhadnuta dle mnou preferovaných kritérií (rentabilita, zadluženost a CF), případně 
pro souhrnné ukazatele vyčtena z literatury a na základě těchto poznatků byly přiřazeny 
jejich váhy. 
 

Tabulka č. 2 - Hodnocení podniků [vlastní tvorba] 

  váha (1 - 3) BAK SMP Syner 
1 rozdílové ukazatele 1 6 6 10 
2 ukazatele rentability 3 6 8 10 
3 rychlost obratu 2 8 7 7 
4 doba obratu 2 10 5 7 
5 ukazatele zadluženosti 3 9 7 8 
6 ukazatele likvidity 2 9 5 6 
7 ukazatele provozní 2 7 5 8 
8 ukazatele na bázi CF 3 9 4 6 
9 ostatní data z účetní závěrky 2 8 6 7 
10 ZETA 1 6 4 8 
11 Z-skóre 3 7 8 9 
12 IN99 2 6 3 6 
13 IN05 3 6 4 5 
14 Tafflerův model 1 8 7 9 
15 modifikovaný Tafflerův model 3 7 6 8 
16 BA I 1 6 6 9 
17 BA II 3 7 5 8 
18 Kralickův quicktest 2 6 7 6 
19 index bonity 3 6 5 6 
20 Beermanova diskriminační funkce 2 4 5 4 

21 průměrná hodnota souhrnných ukazatelů (10 - 20) 3 6,29 5,46 6,92 
22 základní průměr (1 - 20)   7,1 5,7 7,4 
23 vážený průměr (1 - 20)   7,1 5,7 7,2 
24 vážený průměr modifikovaný (1 - 9; 21)   7,9 5,9 7,5 

 
Jednotlivé hodnoty ke každé skupině ukazatelů byly přiřazeny na základě hodnocení 
v předchozí kapitole.  
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Hodnota „vážený průměr modifikovaný“ byla stanovena na základě všech souhrnných 
ukazatelů a jejich vah. Pro přehlednost byla určena „průměrná hodnota souhrnných 
ukazatelů“, která vyjadřuje vážený průměr všech souhrnných ukazatelů. Ukazatel 
„vážený průměr modifikovaný“ byl vytvořen na základě přílišného ovlivnění počtem 
souhrnných ukazatelů a z toho důvodu byl výsledek zkreslen, jelikož všechny tyto 
ukazatele zkoumají ve své podstatě stejnou stránku podniků. Tímto byly všechny 
souhrnné ukazatele nahrazeny pouze jedním zástupcem. 
 

 BAK 
Z tabulky výše je patrné, že ve většině případů se podnik nachází ve vyšších 
číslech hodnocení jednotlivých skupin ukazatelů, než je tomu u dalších dvou 
analyzovaných podniků. Rozdílové ukazatele obdržely 6 bodů, jelikož jejich 
hodnota je výrazně nižší, oproti dalším analyzovaným podnikům, což však nemusí 
být vyloženě špatně, avšak vývoj těchto ukazatelů je lehce nestálý. Od roku 2016 
mají však meziročně rostoucí tendenci a v roce 2019 se hodnota čistého peněžně 
pohledávkového fondu „vyšplhala“ mírně nad hodnotu z roku 2015. Ukazatele 
rentability byly ohodnoceny 6 body, jelikož jejich hodnoty v prvních třech letech 
sledovaného období byly záporné. V posledním sledovaném roce se hodnoty 
vyrovnaly hodnotám ostatních analyzovaných podniků, avšak díky předešlým 
letem je celkové hodnoceni takto nízké. Rychlost obratu obdržela 8 bodů, což je 
nejvíce ze všech analyzovaných podniků. Je to zejména z toho důvodu, že 
meziroční změna těchto ukazatelů je velice stálá a postupně se blíží k lepším 
hodnotám. Doba obratu obdržela 10 bodů, jelikož meziroční vývoj situace je opět 
velice stálý a drží si své hodnoty na doporučených dle literatury. Ukazatele 
zadluženosti dostaly 9 bodů, jelikož finanční páka podniku je velmi příznivá, ale 
mohla by být lehce vyšší a další dva ukazatele jsou meziročně velice stálé a splňují 
doporučené hodnoty dle literatury. Ukazatele likvidity mají 9 bodů, jelikož běžná 
a pohotová likvidita je na doporučených hodnotách dle literatury a okamžitá 
likvidita si meziročně drží mírně rostoucí tempo lehce pod dolní hranicí 
doporučených hodnot, a za celé sledované období se podnik nedostal do problémů 
s likviditou. Ukazatele provozní obdržely 7 bodů, jelikož průměrný počet 
zaměstnanců lehce klesá, avšak na konci sledovaného období se pokles zastavil a 
společnost začala nabírat nové zaměstnance. Průměrný výdělek meziročně velice 
rostl a produktivita práce z přidané hodnoty je meziročně dobrá, kromě roku 2016, 
kdy došlo k výraznému propadu, ale v dalších letech se situace vyrovnala. 
Ukazatele na bázi cash flow obdržely 9 bodů, jelikož kromě prvního roku, kde se 
hodnoty nacházely těsně v záporných hodnotách, byly jeho hodnoty meziročně 
rostoucí a v posledním hodnoceném roce byly hodnoty velmi dobré. Ostatní data 
z účetní závěrky dostaly 8 bodů, jelikož srovnání obratu a HDP ČR je meziročně 
klesající, kromě posledního hodnoceného roku, kde se ukazatel mírně zvýšil. 
Dlouhodobý finanční majetek byl meziročně rostoucí, což značí zabezpečování se 
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před případnou další stavební krizí. Pohledávky a závazky mají obrácené pořadí, 
než u dalších 2 analyzovaných společností, a z toho vyplývá, že společnost zřejmě 
velice dobře zvládá co nejpozději (v rámci smluv) platit své závazky, avšak co 
nejdříve mít vyplacené své pohledávky. Což se může zdát být riskantní, avšak 
ostatní ukazatele jsou na bezpečnější straně, a i v době krize byla společnost 
relativně stabilní. Peněžní prostředky a cash flow jsou meziročně spíše rostoucí, 
což značí dobré hospodaření firmy. Souhrnné ukazatele dostaly 6,29 bodů, díky 
váženému průměru všech souhrnných ukazatelů, které byly hodnoceny na základě 
jejich doporučených hodnot z literatury a s ohledem na porovnání s ostatními 
hodnocenými podniky. Stejně jako u společnosti SMP, i  zde se hodnoty 
základního průměru a váženého průměru rovnají. Jejich hodnota je 7,1, což je 
nižší než u společnosti Syner, avšak hodnota modifikovaného váženého průměru, 
kde byly veškeré souhrnné ukazatele váženým průměrem převedeny pouze do 
jednoho ukazatele s nejvyšší vahou 3, je 7,9, což společnost BAK řadí na první 
příčku ze všech tří analyzovaných podniků v ohledu finanční stability 
společnosti. Výsledná hodnota 7,9 tedy celkově řadí podnik mezi nadprůměrné a 
jeho finanční stabilita je na dobré úrovni. I v době krize se podnik udržel většinou 
svých ukazatelů na velmi stabilní úrovni a v ukazatelích, které indikovaly u 
ostatních analyzovaných podniků velmi kritickou situaci, tento podnik obstál 
skvěle. Podnik tak ze tří analyzovaných společností zaslouženě skončil na prvním 
místě. 
 

 SMP 
Z tabulky je jasně patrné, že tato společnost byla průměrná a jak je vidno i 
z hodnocení jednotlivých skupin ukazatelů, ve většině případů se jejich hodnocení 
pohybovalo na nižších hodnotách než u ostatních analyzovaných podniků. 
Rozdílové ukazatele dostaly 6 bodů z důvodu jejich nestálého vývoje, kde při 
odečtení zásob v posledním roce byla jejich hodnota výrazně nižší. Stále se však 
jedná o dobrý stav. Ukazatele rentability obdržely 8 bodů díky dobrému vývoji, 
kdy se jejich hodnoty držely stále v kladných hodnotách a v roce 2016 byly tyto 
hodnoty dokonce skokově velice nadprůměrné. Ukazatele rychlosti obratu 
obdržely 7 bodů z důvodu nepravidelného vývoje ukazatelů, kde rychlost obratu 
zásob byla na začátku hodnoceného období velká, avšak v posledním roce skočila 
na velmi nízké hodnoty. Ukazatele doby obratu získaly 5 bodů z důvodu velmi 
dlouhé doby obratu pohledávek a závazků v posledním sledovaném roce, kde 
v souvislosti s tímto faktem byly ukazatele opět meziročně velmi nestálé. 
Ukazatele zadluženosti získaly 7 bodů, kde finanční páka meziročně „skákala“ 
mezi velmi nízkými hodnotami a dosti vysokými hodnotami. Hodnoty dalších 
dvou ukazatelů byly meziročně také velmi nestálé. Ukazatele likvidity obdržely 5 
bodů z důvodu velice nestálých hodnot, kdy v roce 2017 byla pohotová a běžná 
likvidita na velice vysoké úrovni, což značí velké množství nevyužitého 
potenciálu, a naopak v roce 2018 byla okamžitá likvidita na velice nízkých 
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číslech, kde hrozily finanční problémy podniku. Ukazatele provozní obdržely 5 
bodů, z důvodu velmi nestálých hodnot produktivity práce z přidané hodnoty a 
nestálého meziročního vývoje počtu zaměstnanců, kdy v jednom roce nabrali 
velké množství nových zaměstnanců, ale v dalším roce (2017) přibližně stejné 
množství z nich propustili. Ukazatele na bázi cash flow obdržely 4 body, jelikož 
v prvních 4 letech se společnost nacházela v záporných číslech, co se cash flow 
týče a až v posledním roce se cash flow velice skokově zvýšilo, což je velmi 
riskantní vedení pro podnik. Ostatní data z účetní závěrky obdržely 6 bodů, jelikož 
srovnání obratu a HDP ČR je meziročně klesající, vývoj pohledávek a závazků je 
velice nestálý a peněžní prostředky v roce 2018 klesly téměř na nulu. Souhrnné 
ukazatele obdržely v průměru 5,46 bodů, díky váženému průměru všech 
souhrnných ukazatelů, které byly hodnoceny na základě jejich doporučených 
hodnot z literatury a s ohledem na porovnání s ostatními hodnocenými podniky. 
Zajímavé je srovnání základního průměru a váženého průměru, kde se hodnoty 
rovnají, a to 5,7. Hodnota modifikovaného váženého průměru, kde veškeré 
souhrnné ukazatele byly dle svých vah převedeny do jediného ukazatele a 
následně byla jeho váha určena jako nejvyšší možná, a to 3, je 5,9. Tento ukazatel 
je o něco vyšší, než předchozí dva a s přihlédnutím na všechny tři průměry lze 
říci, že podnik SMP je lehce nadprůměrný. Drží se v kladných číslech, veškeré 
kritické situace ustál, ač s problémy, ale v konečném důsledku v porovnání 
s ostatními analyzovanými podniky si vedl ve většině případů hůře.  
 

 Syner 
Z tabulky vyplývá, že si ve většině ukazatelů podnik vedl přibližně stejně, jako 
společnost BAK. Rozdílové ukazatele dostaly 10 bodů, jelikož jsou meziročně 
velice výrazně rostoucí a na konci sledovaného období mají nejvyšší hodnoty 
v porovnání s ostatními analyzovanými podniky. Ukazatele rentability dostaly 10 
bodů, jelikož jsou meziročně velice stabilní a lehce rostoucí. Na konci 
sledovaného období mají zároveň nejvyšší dosažené hodnoty. Rychlost obratu 
dostala 7 bodů, jelikož společnost nedisponuje téměř žádným dlouhodobým 
hmotným majetkem a dlouhodobý majetek také není vysoký. Doba obratu 
obdržela taktéž 7 bodů, jelikož obchodní deficit je relativně vysoký oproti 
ostatním analyzovaným společnostem, avšak doba obratu závazků a pohledávek 
je meziročně klesající, což je však z důvodu, že klesla i hodnota pohledávek a 
závazků. Ukazatele zadluženosti dostaly 8 bodů, jelikož finanční páka podniku je 
meziročně nestálá, avšak vypadá to, že se stabilizuje u rozumné hodnoty lehce 
nad 3. Meziroční hodnoty ukazatele věřitelského rizika jsou však vyšší, než je 
tomu u společnosti BAK. Ukazatele likvidity mají 6 bodů, ačkoliv běžná a 
pohotová likvidita je stálá a na hodnotách doporučených literaturou, avšak 
okamžitá likvidita byla v letech 2015 až 2017 velice nízká a riskantní. Ukazatele 
provozní byly hodnoceny číslem 8, jelikož průměrný výdělek v této společnosti 
je v roce 2019 na nejvyšší hodnotě a rozdílnost hodnot oproti ostatním 
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analyzovaným společnostem je markantní, a to o více než 100 tisíc Kč. Počet 
zaměstnanců je v první polovině sledovaného období rostoucí a poté lehce klesá. 
Produktivita práce z přidané hodnoty však v posledním roce velmi klesla. 
Ukazatele na bázi cash flow dostaly 6 bodům, jelikož hodnoty v roce 2016 jsou 
záporné a v dalších letech jsou velice nízké. Ostatní data z účetní závěrky byly 
ohodnoceny 7 body, jelikož srovnání obratu s HDP ČR je velice dobré a za 2 roky 
společnost téměř zdvojnásobila obrat. Co se však týče dlouhodobého hmotného 
majetku, ten má velice nízkou hodnotu a dlouhodobý finanční majetek je 
meziročně klesající, což může být rizikové. Pohledávky a závazky jsou meziročně 
velmi kolísající, což také není příliš přívětivé. Souhrnné ukazatele dostaly v 
průměru 6,92 bodů, díky váženému průměru všech souhrnných ukazatelů, které 
byly hodnoceny na základě jejich doporučených hodnot z literatury a s ohledem 
na porovnání s ostatními hodnocenými podniky, což je nejvíce ze všech 
hodnocených podniků. Na rozdíl od ostatních, zde se výsledná hodnota 
základního průměru a váženého průměru liší a to 7,4 u základního průměru a 7,2 
u váženého průměru. To značí, že u důležitějších ukazatelů má podnik horší 
hodnocení než u jiných, méně podstatných ukazatelů. Jejich hodnoty jsou však 
nejvyšší, ze všech analyzovaných podniků. Modifikovaný vážený průměr má 
hodnotu 7,5, což společnost řadí těsně na druhé místo ze všech tří analyzovaných 
společností. Krizi podnik ustál relativně dobře, ačkoliv napjatost v rozpočtu byla 
z ukazatelů velice znát. Po skončení krize se však podnik velice prosadil a téměř 
zdvojnásobil svůj obrat. Ve srovnání s ostatními analyzovanými podniky si dle 
mého názoru na první pohled vedl velice dobře, avšak po prozkoumání všech 
ukazatelů a jejich srovnání s literaturou doporučenými hodnotami podnik skončil 
na zaslouženém druhém místě. 
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8 Závěr 
Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické, kde byly popsány metody finanční analýzy 
a její vzorce, které byly následně použity v praktické části a proběhlo obeznámení s jejími 
vstupními daty. Ve druhé části byla provedena praktická část, kde proběhlo seznámení 
s vybranými podniky BAK stavební společnost a.s., SMP CZ a.s. a Syner s.r.o. Byly 
použity metody a vzorce z teoretické části a jejich výsledky byly zaznačeny do 
přehledných tabulek a grafů.  
 
Společnost BAK se umístila na prvním místě, jelikož si svým lehce konzervativním 
způsobem podnikání zajistila stabilní vývoj většiny ukazatelů i v době krize a meziročně 
tvořila kladné peněžní toky. Většina ukazatelů se meziročně pohybovala směrem 
k požadovaným hodnotám. 
 
Společnost SMP se umístila na třetím a posledním místě, jelikož si ve většině ukazatelích 
vedla hůře než ostatní dvě analyzované společnosti. To však neznamená, že by si celkově 
společnost vedla špatně, právě naopak. Lze říci, že vývoj společnosti byl lehce 
nadprůměrný. 
 
Společnost Syner se umístila těsně na druhém místě, jelikož svými výsledky se blížila 
společnosti BAK. V ukazatelích, které byly vyhodnoceny jako méně podstatné, si 
společnost mnohdy vedla lépe než společnost BAK, avšak konečný verdikt byl vynesen 
na základě modifikovaného váženého průměru, který v sobě nesl vážený průměr všech 
skupin ukazatelů. 
 
Systém hodnocení byl vytvořen dle mnou stanovených kritérií s pomocí doporučených 
hodnot a vypovídajících schopnostní z literatury. 
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